
Verkið var að hefjast 
af krafti eftir sex vikna 
hlé vegna veðurs.
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Hildigunnur 
syngur Vivaldi

Úr balanum  
og upp á svið

 Menning  ➤ 26 Lífið  ➤ 30

Virðisaukinn er farinn út í bláinn!

Laugavegi 174, 105 Rvk.    www.mitsubishi.is/eclipse

Við fellum niður 480.000 kr. VSK frá áramótum!*
Notaðu þetta frábæra tækifæri og fáðu þér vel útbúinn fjórhjóladrifinn Eclipse Cross 
PHEV tengiltvinnbíl með öllum þeim kostum sem hugurinn girnist – og meira til.

*Að sjálfsögðu greiðir Hekla öll gjöld og virðisaukaskatt af bílum til Ríkissjóðs. 480.000 kr. lækkunin á Mitsubishi Eclipse Cross er alfarið á kostnað Heklu.

Einungis örfáir bílar eftir á þessu frábæra tilboði!

Varnaræfingin Norður-Víkingur stendur nú sem hæst og í gær fór fram æfing landgöngu sjöttu herdeildar bandaríska sjóhersins í innanverðum Hvalfirði. SJÁ SÍÐU 10.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kópavogsbær fór ekki að 
lögum við útgáfu fram-
kvæmdaleyfis vegna breikk-
unar Suðurlandsvegar. Leyfið 
hefur verið fellt úr gildi og 
framkvæmdir stöðvaðar. 

gar@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Margvíslegir ágallar 
voru á útgáfu Kópavogsbæjar á 
framkvæmdaleyfi vegna breikk-
unar Suðurlandsvegar við Lögbergs-
brekku, samkvæmt úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála.

„Framkvæmdir við verkið voru 
stöðvaðar síðastliðinn föstudag 
enda leyfi til framkvæmda fellt úr 
gildi,“ segir Sólveig Gísladóttir hjá 
Vegagerðinni.

Var deilt um ákvörðun bæjar-
stjórnar Kópavogsbæjar að veita 
framkvæmdaleyfi fyrir breikkun 
Suðurlandsvegar frá Fossvöllum að 
Lögbergsbrekku.

Waldorfskólinn í Lækjarbotnum 
kærði. Skólinn hefði ekki trú á 
áformum um nýjan veg að skól-
anum. Vegagerðin sagði að komið 
hefði fram að hugað yrði að betri 

vegtengingum að honum. Kópa-
vogsbær sagði að fyrir lægi umsókn 
um leyfi fyrir veginum. 

Úrskurðarnefndin segir að máls-
meðferð bæjarins hafi vikið frá 

mikilvægum  skilyrðum laganna.
Framkvæmdir hófust í desember 

2021 „Framkvæmdir stoppuðu í 
nær sex vikur í vetur vegna veðurs 
en voru nú að hefjast aftur af fullum 
krafti þegar framkvæmdaleyfið var 
afturkallað,“ segir Sólveig.

„Nú er Kópavogsbær með málið 
til skoðunar um hvernig bregðast 
megi við til að ráða bót á þeim 
ágöllum sem nefndin telur að hafi 
verið við veitingu leyfisins.“ ■ 

Nánar á frettabladid.is

Breikkun Suðurlandsvegar í uppnámi 
eftir sigur Waldorfskólans í kærumáli

COVID-19 Þrátt fyrir að Covid-19 
smitum í samfélaginu fari ört fækk-
andi berast í hverri viku ein til tvær 
beiðnir um innlögn í endurhæfingu 
vegna sjúkdómsins á Reykjalund.

„Það er algengt að fólk sé lengi 
að jafna sig eftir veirusýkingar en 
þarna eru einkenni sem eru lang-
vinnari og fjölbreyttari en vana-
lega,“ segir Stefán Yngvason, fram-
kvæmdastjóri lækninga.

Stefán segir þau sem upplifa lang-
vinn einkenni Covid einnig þjást 
af mikilli andlegri og líkamlegri 
þreytu. „Orkan bara dugir ekki í 
vinnudaginn,“ segir Stefán. SJÁ SÍÐU 4.

Enn beiðnir um 
endurhæfingu 
eftir Covid

mailto:gar@frettabladid.is


Davíð braut ísinn fyrir 
aðra sem gátu þá fetað 
í hans fótspor og náð 
árangri.

Ragnar Hjartarson, listrænn 
stjórnandi

Guðrúnu fylgt til hinstu hvílu

Útför Guðrúnar Helgadóttur, rithöfundar og alþingismanns, fór fram í Dómkirkjunni í gær. Guðrún var einn dáðasti barnabókahöfundur landsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Tvær konur á áttræðisaldri 
með Covid-19 létust á Landspítala 
um liðna helgi. Í gærmorgun voru 22 
sjúklingar inniliggjandi með Covid 
á spítalanum, þar af voru 18 með 
virkt smit. Enginn lá með Covid á 
gjörgæsludeild Landspítala í gær-
morgun.

Frá því að sú bylgja sem nú stend-
ur yfir hófst þann 30. júní í fyrra 
höfðu í gær 1.003 einstaklingar lagst 
inn á Landspítala með Covid-19. Þar 
af höfðu 83 lagst inn á gjörgæslu og 
og 45 þurft á öndunarvél að halda.

32 einstaklingar með Covid hafa 
látist hér á landi í þessari bylgju. n

Tvær konur létust 
á Landspítalanum 
um helgina

22 lágu á spítala með Covid.

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Yfir þrjátíu prósent for-
eldra hér á landi sækjast eftir því 
að fara með börn sín í ungbarna-
sund, samkvæmt upplýsingum frá 
Snorra Magnússyni, sundkennara 
og þroskaþjálfa. Hann segir að alltaf 
hafi verið tveggja, þriggja mánaða 
biðlisti en undanfarin tvö ár hafi 
hann lengst í fjóra til fimm mánuði.

„Í upphafi Covid þegar allar sund-
laugar voru lokaðar lengdist biðlist-
inn og ég þurfti að taka börnin inn 
þegar þau voru eldri en vanalega, 
yngstu börnin fjögurra til fimm 
mánaða í stað þriggja mánaða en 
þetta er allt að komast í rétt horf 
aftur,“ segir Snorri.

Hann segir foreldra meðvitaða 
um að bið sé eftir þjónustunni, þau 
skrái jafnvel ófædd börn á biðlista. 
„Það er fyrst hringt og reynt að koma 
börnum á biðlista eftir leikskóla-

plássi og svo er hringt í mig,“ segir 
Snorri.

„En ég viðurkenni það alveg að 
ég næ ekki að sinna öllum sem 
óska eftir því. Ég tek þau elst átta, 
níu mánaða þannig að ef fólk er að 
hringja með fimm mánaða gömul 
börn þá get ég ekkert sinnt því, því 
miður.“ n

Mjög mikil aðsókn í ungbarnasund

Snorri Magnússon ásamt ungum 
nemanda sínum í ungbarnasundi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HELLY HANSEN 
Switchback Low
Kr. 23.990.-

ASOLO  Falcon
Kr. 29.990.-

 Vinir
    fá sérkjör

Skráning á icewear.is

 

SÓLA zip-o� göngubuxur
Kr. 17.990.-

 

HVÍTANES Merínó hálsklútur
Kr. 4.990.-

HVÍTANES merino buxur
Kr. 11.990.-

SANDEY Flíshanskar 
Kr. 2.990.-

SKÓDAGAR

ASOLO Space GV
Kr. 22.990.-

KJÖLUR Létt flíspeysa
Kr. 9.990.-

HARALDUR 
Coolmax göngusokkar
Kr. 1.490.-

SALEWA Alpenrose 2 MID
Kr. 30.990.-

SALEWA MS Dropline GTX 
Kr. 25.990.-

HELLY HANSEN 
Capilano
Kr. 12.990.- 25% 

afsláttur af gönguskóm

Davíð Scheving Thorsteins-
son, frumkvöðull og iðju-
höldur, er látinn, 92 ára að 
aldri. Samferðamenn minn-
ast Davíðs með hlýhug. Útför 
hans verður gerð frá Dóm-
kirkjunni þann 25. apríl.

bth@frettabladid.is 

FÓLK Hinn litríki frumkvöðull og 
iðjuhöldur Davíð Scheving Thor-
steinsson er látinn, 92 ára að aldri. 
Samferðamenn minnast nú Davíðs 
sem lést á Landspítalanum síðast-
liðinn föstudag.

Margir fara fögrum orðum um 
Davíð og framlag hans til samfélags-
legra umbóta. Ragnar Hjartarson, 
listrænn stjórnandi sem starfar hjá 
Georg Jensen í Kaupmannahöfn, var 
aðeins 19 ára þegar Davíð réð hann 
til starfa sem sendil en skömmu 
síðar tók Ragnar við umsjón inn-
kaupadeildarinnar. Ragnar segir að 
þetta hafi verið lýsandi fyrir Davíð.

„Mér finnst merkilegast þegar 
ég minnist Davíðs hvað hann bar 
mikið traust til fólks,“ segir Ragnar.

Meðal fjölmargra viðfangsefna 
Davíðs á löngu lífshlaupi má nefna 
að hann var framkvæmdastjóri hjá 
fyrirtækjunum Smjörlíki og Sól 
frá 1964 til 1995. Davíð var í stjórn 
Félags íslenskra iðnrekenda frá 1968 
til 1982, þar af formaður frá 1974. 
Hann fékk fálkaorðuna árið 1982.

Davíð var að sögn Ragnars fyrst 
og fremst frumkvöðull. Alltaf að 
finna upp nýja hluti. „Hann var líka 
mjög skemmtilegur, maður leit allt-
af upp til hans. Og Davíð vildi alltaf 
vera að finna eitthvað upp, hann 
vildi alls ekki gera hlutina eins og 
aðrir höfðu gert þá.“

Sem dæmi um persónuleika 
Davíðs segir Ragnar þá sögu að 
einu sinni keypti Davíð ávaxtasafa 
og komst að því að maðurinn sem 
seldi honum var að snuða hann. 

Hann brást við með því að ná nýjum 
samningum um rétt verð. Ekki lét 
hann þar við sitja heldur sendi svo 
póst til annarra kaupenda, þar sem 
hann sagði þeim að þeir væru að 
greiða of hátt verð fyrir vöruna.

Frægðarsól Davíðs Scheving 
Thorsteinssonar reis kannsk i 
einna hæst á árinu 1980 þegar hann 
lét reyna á þær reglur að almennir 
borgarar mættu ekki f lytja með 
sér bjór inn í landið er þeir komu 
úr ferðalögum erlendis. Tiltækið 
komst í fréttir og varð efniviður í 
umræðu sem leiddi til aukins frjáls-

ræðis í þessum efnum og sölu bjórs 
á Íslandi.

Annað sem einkenndi Davíð að 
sögn Ragnars var trú hans á Íslandi, 
trú á íslensku hráefni og íslenskum 
auðlindum. „Af hverju erum við að 
flytja inn vatn?“

Ragnar segir að þegar frum-
kvöðlar séu annar vegar þurfi að 
taka áhættu. Ekki hafi allt gengið 
upp hjá Davíð, en það sé líka óhjá-
kvæmilegt þegar um ræðir djörfung 
og þor, að feta ókunna stigu.

„Davíð braut ísinn fyrir aðra sem 
gátu þá fetað í hans fótspor og náð 
árangri,“ segir Ragnar.

Þá nefnir Ragnar að Davíð hafi 
ekki haft f leiri starfsmenn í vinnu 
en þurfti. Framlags hafi verið krafist 
en andinn verið svo góður að fyrr-
verandi starfsmenn hafi lengi verið 
í sambandi.

Eftirlifandi eiginkona Davíðs er 
Stefanía Svala Borg. Með henni átti 
Davíð þrjú börn og einnig þrjú börn 
með fyrri eiginkonu sinni.

Útför Davíðs Scheving verður 
gerð frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
mánudaginn 25. apríl. n

Brautryðjandinn sem vildi 
síður feta í fótspor annarra

Davíð Scheving Thorsteinsson í húsakynnum Sólar hf. í Einholti er byggingin 
var rifin árið 2007.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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TOYOTA YARIS HYBRID
ÓUMDEILDUR

Yaris verð frá: 3.540.000 kr.
Yaris Hybrid verð frá: 3.850.000 kr.

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

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is  3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUSÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

KINTO ONE langtímaleiga
Yaris Hybrid verð frá: 92.000 kr. á mán.



Einn valkosturinn er 
1,5 kílómetra steyptur 
stokkur en annar 2,5 
kílómetra jarðgöng. 

727
með tengsl við Úkra-
ínu hafa sótt um vernd.

Nú er verið að rann-
saka þetta betur til að 
sjá hvort breytingarnar 
gangi til baka.

Stefán  
Yngvason, 
framkvæmda-
stjóri lækninga á 
Reykjalundi

bth@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Vegagerðin vinnur 
nú að undirbúningi útboðs á frum-
drögum Miklubrautar í stokk og er 
undirbúningur á lokastigi.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
segir að við undirbúning útfærsl-
unnar hafi vaknað áhugi fyrir að 
skoða jarðgöng til samanburðar 
sem gætu þegar upp er staðið verið 
góður kostur, ekki síst vegna áhrifa 

á aðliggjandi byggð og samgöngur 
á framkvæmdatíma og kostnað við 
veitukerfi.

Frumdrögin myndu ná til beggja 
kosta og til samanburðar á þeim. 
Stokkurinn næði frá Kringlusvæð-
inu að svæði Landspítala við Hring-
braut. Jarðgöngin yrðu lengri, eða 
allt að Grensásvegi og með rampa 
upp á Miklubraut bæði austan og 
vestan Kringlumýrarbrautar.

Stokkurinn yrði aðeins með 

rampa upp vestan Kringlumýrar-
brautar enda endar stokkurinn 
milli Kringlumýrarbrautar og Háa-
leitisbrautar. Nánar tiltekið er um að 
ræða hönnun á tveimur valkostum, 
annars vegar um 1,5 kílómetra 
steyptum stokki samkvæmt gildandi 
aðalskipulagi og hins vegar 2,5 kíló-
metra jarðgöngum frá Snorrabraut 
og austur fyrir gatnamót Miklu-
brautar og Grensásvegar.

Báðir valkostir fela í sér tilfærslu 

fjögurra akreina bílaumferðar á 
Miklubraut þannig að þær verði 
undir yfirborði og undir núverandi 
gatnamótum. Á yfirborði yrði Borg-
arlína, göngu- og hjólastígar og gata 
til að þjóna nærlægum hverfum en 
ekki gegnumstreymisumferð.

Greina verður milli valkostanna 
með tilliti til byggingarkostnaðar, 
byggingarhæfis, umferðarrýmdar 
og þjóðhagfræðilegrar greiningar, 
að sögn borgarstjóra. ■

Borgarstjóri telur jarðgöng geta verið góðan kost

benediktboas@frettabladid.is

ÚTLENDINGAMÁL Aldrei hafa f leiri 
sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi 
en nú. Árið 2016 var heildarfjöldi 
umsókna 1.132 en í gær var heildar-
fjöldi umsókna kominn í 1.135. Frá 
því að innrás Rússa í Úkraínu hófst 
þann 24. febrúar hafa samtals 727 
einstaklingar með tengsl við Úkra-
ínu sótt um vernd á Íslandi.

Þetta kemur fram í 16. stöðu-
skýrslu landamærasviðs Ríkis-
lögreglustjóra vegna stríðsátaka í 
Úkraínu.

Þar segir að fjölmennasta þjóð-
ernið sem sótti um vernd hafi 
verið einstaklingar með tengsl við 
Úkraínu, 728, en þar á eftir 240 ein-
staklingar með tengsl við Venesú-
ela en umsækjendur um alþjóðlega 
vernd frá áramótum skiptust á alls 
33 ríkisföng. ■

Aldrei fleiri sótt 
um alþjóðlega 
vernd á Íslandi

Um fjórar og hálf milljón ein-
staklinga hefur flúið stríðsátökin í 
Úkraínu til nágrannaríkja í Evrópu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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JEEP.IS

EIGUM BÍLA  
TIL AFHENDINGAR
STRAX!

PLUG-IN HYBRID

Jeep® Wrangler Rubicon 4xe goðsögnin rafmagnaða 
hefur svo sannarlega slegið í gegn og sannað gildi 
sitt við íslenskar aðstæður. Bjóðum upp á 35”-37”  
og 40” breytingapakka.

Enn koma inn ein til tvær 
beiðnir í viku um innlagnir 
sjúklinga í endurhæfingu 
vegna langvinnra áhrifa 
Covid-19 á Reykjalund. Þá 
leita margir á heilsugæslu 
vegna eftirkasta sjúkdómsins. 
Enn standa yfir rannsóknir 
á því hvers vegna eftirköstin 
geta verið langvinn og hvað sé 
til ráða.

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Þrátt fyrir að Covid-19 
smitum í samfélaginu fari ört fækk-
andi berast í hverri viku ein til tvær 
beiðnir um innlögn í endurhæfingu 
vegna sjúkdómsins á Reykjalund. 
Stefán Yngvason, framkvæmda-
stjóri lækninga á Reykjalundi, segir 
erfitt að segja til um hversu algeng 
langvinn eftirköst Covid-19 séu 
en að þau geti valdið fólki miklum 
óþægindum.

„Það hefur kannski enginn rann-
sakað það sérstaklega hér hversu 
útbreitt þetta er,“ segir Stefán. „Það 
er algengt að fólk sé lengi að jafna 
sig eftir veirusýkingar en þarna eru 
einkenni sem eru langvinnari og 
fjölbreyttari en vanalega,“ bætir 
hann við.

„Það sem fólki finnst alvarlegast 
og veldur hvað mestum óþægindum 
er orkuleysið sem við höfum heyrt 
um og það sem kallað er heilaþoka. 
Það er þegar hugsunin verður hæg-
ari og óskýrari og minnið er ekki 
eins og það var,“ segir Stefán.

Þá segir hann þau sem upplifa 
langvinn einkenni Covid einnig 
þjást af mikilli andlegri og líkam-
legri þreytu. „Orkan bara dugir ekki 
í vinnudaginn,“ segir Stefán.

Spurður hvers vegna einkenni 
geti verið svo langvinn og hvort til 
sé einhver lausn segir Stefán ekki 

komin svör við öllum spurningum 
þar sem kórónaveiran sé enn ný af 
nálinni, þó séu ýmsar kenningar á 
lofti.

„Við fórum í að gera rannsókn 

hér á Reykjalundi á hluta af þessum 
hópi. Lögðum fyrir spurningalista, 
líkamleg próf og mælingar við inn-
lögn og svo aftur við útskrift eftir 
sex vikna meðferð. Núna erum 
við að klára þriðju mælinguna, 
sex mánuðum eftir útskrift, og 
erum spennt að sjá niðurstöðuna 
og hvort þarna séu einhverjar vís-
bendingar um það hvað hjálpar,“ 
segir Stefán.

Í byrjun mars voru birtar niður-
stöður stórrar breskrar rannsóknar 
og sýndu þær rýrnun á heila ein-
staklinga sem fengið höfðu Covid 
í samanburði við einstaklinga sem 
ekki höfðu fengið sjúkdóminn.

„Rýrnunin var upp á 0,2 til 2 
prósent, minnir mig, og menn sáu 
breytingar á svæðum lyktarskyns 
og svæðum sem hafa með minni að 
gera. Nú er verið að rannsaka þetta 
betur til að sjá hvort breytingarnar 
gangi til baka,“ segir Stefán.

Hann segir vel hafa gengið á 
Reykjalundi í faraldrinum þrátt 

fyrir að biðlistar hafi lengst. Sjúkra-
húsið hafi verið vel mannað og vel 
hafi gengið að sinna einstaklingum 
með langvinn Covid-einkenni.

Enn berist beiðnir um innlagnir 
en þær séu ekki f leiri en hægt sé að 
sinna. Óskar Reykdalsson, forstjóri 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðis-
ins, segir stóran hóp fólks leita til 
heilsugæslunnar vegna langvinnra 
einkenna Covid.

„Það er töluvert mikið um að fólk 
komi til okkar vegna heilaþoku og 
orkuleysis. Við athugum þá með 
rannsóknum hvort það sé eitthvað 
alvarlegt, sendum fólk til dæmis í 
myndatöku,“ segir Óskar.

Þá segir hann algengt að fólk sé 
hrætt um að einkenni verði enn 
þrálátari en að ýmsar leiðir séu til 
að hjálpa fólki að líða betur. „Ef fólk 
er með astmaeinkenni notum við 
til dæmis púst og svo er þetta alltaf 
spurning um það hvenær fólk ætti 
að fara aftur af stað, reyna á sig og 
svona,“ segir Óskar. ■

Enn berast Reykjalundi beiðnir um 
endurhæfingu sjúklinga eftir Covid

Á Reykjalundi í 
Mosfellsbæ fara 
fram rannsóknir 
á langvinnum 
einkennum 
Covid-19.

 FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK
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Ég tel eðlilegt að geyma 
allar frekari hugmynd-
ir um sölu á hlutum í 
Íslandsbanka.

Katrín  
Jakobsdóttir, 
forsætisráð-
herra

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Blóðbankinn hefur sent 
ákall til þeirra sem geta gefið blóð 
um að bóka tíma. Í tilkynningu frá 
bankanum kemur fram að í þessari 
viku og næstu séu fáir dagar til heil-
blóðssöfnunar. Því biðlar Blóðbank-
inn til allra þeirra blóðgjafa sem eru 
frískir um að koma og gefa blóð.

Blóðbankinn þarf nauðsynlega 
að viðhalda góðri lagerstöðu til að 
geta mætt þörfum þeirra sem þurfa 
á blóðgjöf að halda. Hver blóðgjafi 
getur bjargað lífi allt að þriggja ein-
staklinga, segir í tilkynningunni. ■

Blóðbankinn að 
verða gjaldþrota

Blóð er af skornum skammti þessa 
dagana og þarf því að bregðast við. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

kristinnhaukur@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Húsnæðisverð hefur 
hækkað mest á Íslandi af öllu ESB- 
og EFTA-svæðinu frá árinu 2010, alls 
um 160 prósent. Eina landið sem 
kemst nálægt Íslandi er Eistland, 
með rúmlega 150 prósenta hækkun. 
Þetta kemur fram hjá Eurostat, töl-
fræðistofnun Evrópusambandsins.

Leiguverð hefur ekki fylgt þessari 
hækkun en á sama tímabili hefur 
það hækkað um 70 prósent, innan 
við helming af hækkun húsnæðis-
verðs. Þetta er sama þróun og ann-
ars staðar í álfunni, meðalhækkun-
in er rúmlega 40 prósent en hækkun 
leiguverðs er tæplega 20 prósent.

Aðeins í örfáum löndum hefur 
leiguverð hækkað umfram hús-
næðisverð, þar á meðal í Finnlandi 
og Írlandi. Í þremur löndum hefur 
orðið verðhjöðnun á þessu tólf ára 
tímabili, á Kýpur, Ítalíu og Grikk-
landi, og verðið hefur nánast staðið 
í stað á Spáni. ■

Húsnæði hækkað 
mest á Íslandi

ei�tök 
ve�lun

Gleðil e
ga

p
ka

Páskarnir byrja
í Fjarðarkaupum

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Starfshópur innviða-
ráðuneytisins um smáfarartæki, 
eins og rafhlaupahjól, leggur til að 
refsivert verði að keyra þau undir 
áhrifum áfengis og að lágmarks-
aldur til að keyra þau verði 13 ár. 
Þá leggur hópurinn til að hjálm-
skylda verði sett við 16 ára aldur og 
að kennslu um smáfarartæki verði 
bætt við umferðarfræðslu í grunn- 
og framhaldsskólum.

Slysum þar sem raf hlaupahjól 
koma við sögu hefur fjölgað og 
banaslys hefur orðið. Í skýrslu-

drögum starfshópsins kemur fram 
að flest slysin verði seint um kvöld 
á föstudögum og laugardögum. 
Ölvun sé áberandi í hópi slasaðra og 
viðhorf ungs fólks til ölvunarakst-
urs á raf hlaupahjóli veki athygli. 
Samkvæmt rannsókn Samgöngu-
stofu frá 2021 höfðu flestir á aldrin-
um 18 til 24 ára notað rafhlaupahjól 
á síðustu 6 mánuðum og 40 prósent 
þeirra undir áhrifum áfengis.

Auk ungs fólks er einnig töluvert 
um slys á börnum, allt niður í 8 ára 
gömlum, samkvæmt skýrslunni, þar 
sem vísað er í rannsókn Bráðamót-
töku Landspítalans. Ung börn noti 

gjarnan rafhlaupahjól sem ætluð 
eru 14 ára eða eldri samkvæmt leið-
beiningum framleiðenda.

Þriðja áskorunin eru breytt hjól 
en auðvelt hefur reynst að breyta 
hraðastillingum þannig að raf-
hlaupahjól geta farið á allt að 70 
kílómetra hraða á klukkustund. En 
það er þrefaldur hraði sem þeim er 
ætlaður. Ein af tillögum starfshóps-
ins er að setja bann við breytingum 
á hámarkshraða smáfarartækja. 
Hámarkshraði verði 25 kílómetrar 
á klukkustund og hámarksafl 1.000 
vött. Aflmeiri hjól verði bönnuð í 
umferðinni. ■

Banni notkun rafhlaupahjóla undir áhrifum

Hert verður mjög á reglum um raf-
hlaupahjól miðað við tillögurnar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Frambjóðandi Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavík segir 
Lilju Alfreðsdóttur í hættu á 
að einangrast eftir gagnrýni 
hennar á sölu hlutabréfa úr 
Íslandsbanka. Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra segir 
engar athugasemdir frá Lilju 
fyrir söluna hafa verið færðar 
til bókar.

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Lilja Alfreðsdóttir, 
ráðherra og varaformaður Fram-
sóknarflokksins, gæti lent í vanda 
síðar þegar hún leitar stuðnings 
innan ríkisstjórnarinnar. Þetta segir 
Friðjón Friðjónsson, framkvæmda-
stjóri KOM ráðgjafar og borgarfull-
trúaefni Sjálfstæðismanna.

Friðjón ræddi stöðu ríkisstjórn-
arinnar og fjármálaráðherra vegna 
útboðs Íslandsbanka á Fréttavakt-
inni á Hringbraut í gær ásamt Þor-
björgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, 
þingkonu Viðreisnar. Þorbjörg sagði 
að nú hlyti að hrikta í stoðum ríkis-
stjórnarinnar vegna ágallanna sem 
komu upp við framkvæmd útboðs-
ins og viðbragða Lilju.

Lilja sagði í Morgunblaðinu að 
fjármálaráðherra Bjarni Benedikts-
son bæri ábyrgð á hnökrunum en 
ekki Bankasýslan. Sjálf segist hún 
hafa varað við málum fyrir útboðið. 
Ekki kæmi til greina að selja hluta-
bréf ríkisins í Landsbankanum.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra segir í svari við fyrirspurn 
Fréttablaðsins að engin mótmæli 
úr hópi ráðherra hafi verið færð til 
bókar fyrir útboðið en margir ráð-
herrar lýst skoðunum.

„Mín afstaða hefur verið sú að 
ferlið yrði eins gagnsætt og skýrt 
og kostur væri, upplýsingagjöf væri 
góð og jafnframt lagði ég áherslu á 
að þingið fengi nægilegan tíma til 
að skoða málið enda taldi ég að það 
þyrfti tíma til að kynna sér þessa 
aðferð. Enn fremur – að lokinni sölu 
– lagði ég mikla áherslu á birtingu 
lista kaupenda sem fjármálaráð-
herra birti um leið og hann barst 
ráðuneytinu,“ segir Katrín.

Katrín kveðst segist eindregið 
styðja að málið verði skoðað ofan 
í kjölinn og að úttekt Ríkisendur-
skoðunar sé eðlilegt skref. „Þá má 
bæta við að aldrei hefur staðið til 
að selja Landsbankann og það hefur 
legið fyrir frá því að ríkisstjórnin 
var mynduð í fyrra sinn. Ég tel eðli-
legt að geyma allar frekari hug-

myndir um sölu á hlutum í Íslands-
banka,“ segir forsætisráðherra.

„Staða Lilju er áhugaverð,“ segir 
Friðjón. „Þegar Lilja þarf á einhverju 
að halda í framtíðinni frá félögum 
sínum í ríkisstjórn ef svo ber undir 
er ekkert víst að hún eigi mikið 
inni, hvorki hjá Bjarna, Katrínu né 
Sigurði Inga,“ bætir hann við.

Friðjón kallar framgöngu Lilju 
„mjög óvanalegt sólóútspil“. Tím-
inn muni leiða í ljós hvort hún ein-
angrist. „Ég man ekki eftir svona 
í nýliðinni tíð,“ segir hann. Fleiri 
Sjálfstæðismenn ræddu á samfélags-
miðlum í gær með gagnrýnum hætti 
um framgöngu Lilju. ■

Hægt er að horfa á  
Fréttavaktina á frettabladid.is.

Sjálfstæðismenn ósáttir við gagnrýni 
Lilju og telja hana geta einangrast

Lilja Alfreðs-
dóttir, við-
skipta- og 
menningar-
málaráðherra 
gerði alvarlegar 
athugasemdir 
við úboðið í 
Íslandsbanka. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR
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SUBARU OUTBACK

Ef Subaru hentar í eitthvað þá eru það íslenskar aðstæður. Komdu til 
okkar og kynntu þér fjórhjóladrifið fræga og byltingarkennda EyeSight 
akstursaðstoð sem veitir þér og þínum alhliða öryggi.

SUBARU OUTBACK 4x4 SJÁLFSKIPTUR
Verð frá: 7.590.000 kr.

TIL AFGREIÐSLU STRAX!

FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881
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Dvorníkov tók þátt 
í Tsjetsjeníustríðinu 
árin 2000 til 2003 sem 
skildi höfuðborgina 
Grosní eftir í rústum 
vegna loftárása.

Smart modular á Íslandi 
Klettatröð 2   |   235 Reykjanesbær   |   S. 7839211   |   info@icesmartmodular.net

Þessa dagana erum við að vinna að því að flytja 
húsin okkar frá verksmiðju ytra til Íslands.

Eftir er eitt hús, 72 fm. sem er eins og er óselt.
Eins og markaðurinn er nú þá fara verð á vörum 
úr timbri hækkandi. Þess vegna verða svona tækifæri  
ekki í boði, á næstunni að minnsta kosti, enda hefur  
hingað til stór hluti timburs komið frá Rússlandi  
í hús sem framleidd eru í Austur-Evrópu. 

• Gólfhiti og hægt að tengja við hitaveitu 
• Allar lagnir eru til staðar 
• Allar raflagnir eru til staðar
• Vatnsgólfhiti er í öllum rýmum
• Öll ljós tenglar og rofar eru til staðar
• Allir gluggar hurðir og innihurðir eru til staðar 
• Eldhús afhendist fullbúið með vandaðri innréttingu með eyju
• Einangruð gólf eru í húsunum og engin þörf á að steypa botnplötu 
• Húsin eru einangruð með steinull  

150mm í útveggjum - 200mm í loftum og gólfum

Smart modular á Íslandi kynnir:

Einstakt tækifæri!

72 m2 lykilklárt hús - heilsárshús - samsett úr tveim einingum. 
Vandað tilbúið hús sem er híft á undirstöður, tengt og er svo klárt til notkunar, í flestum tilfellum samdægurs.

UPPSETNING INNIFALIN  Í VERÐI

kristinnhaukur@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Rússneska sjónvarpskon-
an Marína Ovsíjanníkova sem ögr-
aði Vladímír Pútín og valdhöfum 
í Kreml í beinni útsendingu hefur 
verið ráðin til þýska dagblaðsins 
Die Welt. Blaðið tilkynnti þetta í 
gær.

Hin 44 ára gamla Ovsíjanníkova 
gekk inn í miðjan fréttaupplestur 
á stöðinni Channel One þann 14. 
mars síðastliðinn með spjald sem 
á stóð: „Stöðvið stríðið. Ekki trúa 
áróðrinum. Hérna er logið að þér.“ 
Fékk hún heimsathygli fyrir hug-
rekki sitt en var handtekin og sekt-
uð um því sem samsvarar tæplega 
35 þúsund krónum.

Ovsíjanníkova gæti þó enn átt 
yfir höfði sér allt að 15 ára fangelsi 
fyrir að brjóta ný lög um „dreifingu 
falskra upplýsinga“. Emmanuel 
Macron Frakklandsforseti bauð 
henni hæli en hún hafnaði boðinu 
og vildi ekki yfirgefa Rússland.

Í yfirlýsingu Die Welt kemur 
fram að Ovsíjanníkova muni skrifa 
frá bæði Rússlandi og Úkraínu og 
einnig koma fram á sjónvarps-
stöðinni sem blaðið rekur. Hún 
sagði upp hjá Channel One þremur 
dögum eftir útsendinguna frægu.

„Die Welt stendur fyrir það sem 
Úkraínumenn eru að berjast svo 
hetjulega fyrir núna, frelsið. Ég lít 
á það sem hlutverk mitt sem blaða-
manns að verja þetta frelsi,“ sagði 
Ovsíjanníkova í tilkynningunni. ■

Ovsíjanníkova ráðin til þýsks dagblaðs

kristinnhaukur@frettabladid.is

FRAKKLAND Valérie Pécresse, for-
setaframbjóðandi Repúblikana, 
hins hefðbundna stórflokks á hægri 
vængnum í Frakklandi, hefur hafið 
söfnun fyrir kosningaútgjöldum 
sínum. Þar sem hún náði ekki 5 pró-
sentum hlýtur hún ekki ríkisstyrk 
upp á nærri helming kostnaðarins.

„Ég biðla til allra þeirra sem kusu 
mig og einnig til allra Frakka sem 
er annt um valkosti í stjórnmálum 
og tjáningarfrelsið,“ sagði Pécresse í 
yfirlýsingu. „Fjárhagsleg staða fram-
boðsins er alvarleg.“

Persónulegar skuldir frambjóð-
andans eru 5 milljónir evra, eða 
rúmlega 700 milljónir króna, eftir 
hið misheppnaða framboð. Heildar-
skuldir framboðsins og f lokksins 
eru 8,5 milljónir evra.

Repúblikanar, f lokkur Jacques 
Chirac og Nicholas Sarkozy, hafa 
aldrei fengið aðra eins útreið í for-
setakosningum. Fjórir frambjóð-
endur náðu 5 prósenta markinu. 
Emmanuel Macron og Marine Le 
Pen fara í aðra umferð 24. apríl. 
Einnig Jean-Luc Mélenchon og Éric 
Zemmour. ■

Í skuldafeni eftir afhroð í kosningum

Mótmælin vöktu heimsathygli. 
 MYND/SKJÁSKOT

Pécresse náði ekki þröskuldinum 
fyrir fullum ríkisstyrk. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Alexander Dvorníkov mun 
hafa yfirumsjón með stríðs-
rekstri Rússa í Úkraínu en 
hann á langan feril að baki.

jonthor@frettabladid.is

RÚSSLAND Síðustu daga hafa stærstu 
miðlarnir vestanhafs greint frá 
skipun Vladímírs Pútíns Rússlands-
forseta á nýjum hershöfðingja sem 
hefur umsjón með stríðinu í Úkra-
ínu. Þessi nýi hershöfðingi er hinn 
sextugi Alexander Dvorníkov en 
hann hefur áður séð um stór verkefni 
á vegum rússneska hersins.

Bandaríska fréttastofan CNN lýsir 
Dvorníkov sem „herforingja með 
afrekaskrá hlaðna miskunnarleysi“. 
Þegar Rússar veittu Bashar al-Assad 
Sýrlandsforseta, ríkisstjórn hans 
og bandamönnum þeirra stuðning 
í Sýrlandsstríðinu var Dvorníkov 
yfirherforingi.

Dvorníkov var í Sýrlandi frá sept-
ember 2015 til júní 2016. Pútín taldi 
Rússa og sýrlenska stjórnarherinn 
vera að missa stjórn á ástandinu og 
var Dvorníkov sendur til að sporna 
við þeirri þróun.

Á meðan hann var við stjórn-
völinn hjálpaði hann sýrlenskum 
stjórnvöldum að ná aftur yfirráðum 
í borginni Aleppo, en austurhluti 
hennar var á valdi stjórnarand-
stæðinga. Til að ná markmiðinu var 
notast við lofthernað og stórskota-

vopnum og sprengjum beitt sem 
bitnaði meðal annars á fjölmennum 
hverfum, en mannfall óbreyttra 
borgara var mikið í árásunum, sem 
voru fyrst og fremst á vegum Rússa.

Dvorníkov á sér langa sögu með 
rússneska hernum, sem má rekja 
til þess þegar hann var flokksstjóri 
lítillar herdeildar árið 1982.

Á árunum 2000 til 2003 tók 
Dvorníkov þátt í bardögum rúss-
neska hersins í Kákasus, meðal ann-
ars í síðara Tsjetsjeníustríðinu, sem 
skildi höfuðborgina Grosní eftir 
í rústum vegna mikilla loftárása 
Rússa.

Í umfjöllun BBC um Dvorníkov 
eru aðferðir rússneska hersins í 
Maríupol bornar saman við þær í 
Sýrlandi og Tsjetsjeníu, en þær eru 
sagðar svipaðar og lýst sem harka-
legum.

Árið 2016 hlaut Alexander Dvorní-
kov titilinn Hetja Rússneska sam-
bandsríkisins frá stjórnvöldum í 
Kreml, en það var fyrir vinnubrögð 
hans í Sýrlandi enda taldi Pútín 
árangur Rússa í stríðinu góðan.

CNN segir að ráðning hans sem 
hershöfðingja virðist vera til að 
tækla vandamál innan rússneska 
hersins, sem sé skipulagsleysi. ■

Hinn nýi hershöfðingi Rússa með 
afrekaskrá hlaðna miskunnarleysi

Dvorníkov (til 
vinstri) hefur 
áður séð um 
stór verkefni 
á vegum rúss-
neska hersins. 
 MYND/SKJÁSKOT

jonthor@frettabladid.is

BRETLAND Í gær var maður sak-
felldur fyrir að myrða breska þing-
manninn Sir David Amess, með því 
að stinga hann meira en tuttugu 
sinnum í október í fyrra. Maðurinn 
var jafnframt sakfelldur fyrir að 
skipuleggja hryðjuverk en hann 
mun hljóta dóm á morgun, mið-
vikudag.

Maðurinn sem um ræðir er hinn 
26 ára gamli Ali Harbi Ali, en honum 
er lýst sem íslömskum ofstækis-
manni. Hann sagði gjörðir sínar 
vera hefnd fyrir stuðning Amess við 
loftárásir í Sýrlandi.

Morðið átti sér stað á kjósenda-
fundi í kirkju, líkt og tíðkast í Bret-
landi, þar sem þingmenn ræða við 
kjósendur sína undir fjögur augu. 
Eftir morðið mun Ali hafa vonast til 
að lögregla mætti á svæðið og skyti 
hann til bana, en úr því varð ekki. 
Að lokum gaf hann sig fram eftir að 
systir hans grátbað hann um það.

Ali Harbi Ali hafði áætlað árásir á 
fleiri þingmenn. ■

Sakfelldur fyrir að 
myrða þingmann

Amess var myrtur í október í fyrra.

8 Fréttir 12. apríl 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:jonthor@frettabladid.is
mailto:jonthor@frettabladid.is


Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Hyundai

TUCSON
Plug-in Hybrid

Byltingin heldur áfram. Tæknilega fullkominn Hyundai Tucson Plug-in Hybrid 
setur ný viðmið í hagkvæmni, þægindum og glæsilegri hönnun. Tucson er hlaðinn 
spennandi tækni og sjaldan hefur boðist jafn vel búinn og glæsilegur borgarjeppi 
á jafn hagstæðu verði. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu.

Skoðaðu Tucson á hyundai.is.

Hyundai Tucson PHEV. Verð frá: 6.290.000 kr. 

Rafmögnuð hönnun.
Frábær bíll verður enn betri.

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is
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Herskipið 
USS Arling-
ton leggst 
að bryggju 
í lok 
vikunnar 
þegar 
æfingunni 
lýkur.

Varnaræfingin Norður-Vík-
ingur 2022 stendur nú sem 
hæst og í gær fór fram æfing í 
landgöngu í Hvalfirði.

lovisa@frettabladid.is

Landgönguliðar sjöttu herdeildar 
bandaríska sjóhersins tóku þátt í 
æfingunni af skipinu USS Arling-
ton. Af skipinu komu bæði þyrlur 
með hermenn innanborðs og svif-
nökkvar með hermenn og ýmsan 
búnað eins og skriðdreka.

Aðmírállinn Eugene Black segir í 
samtali við Fréttablaðið að æfingin 
hafi verið ómetanleg og að þeim hafi 
tekist að vinna vel saman, hernum 
og Landhelgisgæslunni.

„Aðstoð þeirra kom okkur í 
gegnum kuldann og þeir aðstoðuðu 
okkur við að skilja hættuna sem 

fylgir því að vera á sjó og hvað þurfi 
að gera til að vega og meta áhættuna 
sem þarf að taka. Það er eitt af því 
sem stuðlaði að því hversu vel þessi 
æfing gekk,“ segir Black.

Marvin Ingólfsson hjá Landhelgis-
gæslunni tekur í sama streng og segir 
æfinguna hafa verið lærdómsríka og 
í raun ómetanlegt fyrir starf Land-
helgisgæslunnar að fá að skipuleggja 
og taka þátt í svo stórri æfingu.

„Það var mjög lærdómsríkt og það 
er það sem við einblínum á í þessari 
æfingu. Þetta er svo stórt og ef það 
gerist eitthvað á Íslandi, einhverjar 
stórar náttúruhamfarir eða slíkt, þá 
þurfum við á öllum að halda,“ segir 
Marvin. 

Æfingunni lýkur síðar í vikunni 
og að henni lokinni mun herskipið 
USS Arlington leggjast að bryggju í 
Reykjavíkurhöfn í nokkra daga. n

Hermenn gengu  
á land í Hvalfirði

Foringjar Banda-
ríkjahers og 
Landhelgisgæsl-
unnar íslensku 
voru ánægðir 
með samstarfið 
á Norður-Víkingi 
2022.

Áhorf-
endur fylgdust 
spenntir með 
æfingunni enda 
sjónarspil sem 
sjaldnast er 
hægt að verða 
vitni að.

 Skyttur banda-
ríska sjóhersins 
munduðu hólka 
sína við Hval-
fjarðarveginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

NORÐUR-VÍKINGUR 2022 FRÉTTABLAÐIÐ 12. apríl 2022  ÞRIÐJUDAGUR
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OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18, 
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland og Hyundai notaðir
Krókhálsi 7, 110 Reykjavík 

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Rnr.  432251

Rnr.  148213

Rnr. 149141

Rnr.  149040

Rnr.  149048

Rnr.  148545

Rnr.  110943 

Rnr.  393353

VERÐ:
4.290.000 kr.

VERÐ:
6.790.000 kr.

VERÐ:
4.290.000 kr.

VERÐ:
3.990.000 kr.

VERÐ:
10.390.000 kr.

VERÐ:
4.590.000 kr.

VERÐ:
4.490.000 kr.

VERÐ:
7.290.000 kr.

HYUNDAI Ioniq Style PHEV
Nýskr. 01/20, ekinn 31 þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.

MINI Cooper SE 33kWh
Nýskr. 06/20, ekinn 7 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 

SUBARU Forester Premium E-Boxer.
Nýskr. 04/21, ekinn 2 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 

NISSAN Qashqai Acenta 2wd
Nýskr. 01/19, ekinn 40 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

JAGUAR I-Pace EV400 SE
Nýskr. 08/20, ekinn 20 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 

RENAULT Megane E-Tech PHEV Intens
Nýskr. 06/21, ekinn 20 þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.

BMW 225xe iPerformance
Nýskr. 07/18, ekinn 32 þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.

SUBARU Outback LUX Harman Kardon
Nýskr. 01/21, ekinn 15 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

Velkomin í nýtt og glæsilegt húsnæði rétt handan við hornið.
VIÐ ERUM FLUTT Á K7

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Ástandsskoðun Mikið úrvalFjármögnun á staðnum  WWW.BILALAND.IS

NOTAÐIR
BÍLAR Á GÓÐU VERÐI



n Halldór

n Frá degi til dags

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon  FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jón Þórisson  RITSTJÓRI: Sigmundur Ernir Rúnarsson ser@frettabladid.is, FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@
frettabladid.is , Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is . Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. 
Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is  
VEFSTJÓRI: Einar Þór Sigurðsson einarthor@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Guðmundur Gunnarsson ggunnars@frettabladid.is, HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is  MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir   
kolbrunb@frettabladid.is  ÍÞRÓTTIR: Hörður Snævar Jónsson hoddi@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Það er 
varla hægt 

að segja 
„verið vel-

komin“ 
á tákn-

rænni hátt 
en þessar 

pólsku 
mæður 
gerðu.

Eftir vinda-
saman 

vetur er 
plast og 
rusl úti 

um allt í 
kringum 
þéttbýli.

Björk 
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Á meðan rússneskir hermenn hafa 
afhjúpað hina verstu birtingar-
mynd mannlegrar grimmdar með 
stríðsglæpum sem hægt og bítandi 
eru afhjúpaðir á sviðnum slóðum 

þeirra í Úkraínu, hafa nágrannar þeirra í Pól-
landi sýnt hvernig landamæri og tungumál 
aðskilur ekki fólk sem um sárt á að binda.

Hryllilegar frásagnir af hatursfullum fram-
gangi Rússa eru þess eðlis að erfitt er fyrir 
almenning í friðsælu landi að meðtaka. Aftökur 
almennra borgara og jafnvel barna, vanvirðing, 
eyðilegging eigna og það sem ómögulegt er að 
skilja, nauðganir, jafnvel á stúlkum á barnsaldri.

Það tekur á að heyra slíkar fréttir og munu 
Rússar vonandi þurfa að svara til saka, en málið 
er til rannsóknar hjá Alþjóðasakamáladóm-
stólnum í Haag og nýtur fordæmalausrar sam-
stöðu aðildarríkja dómstólsins.

En í þeirri holskeflu illsku sem á úkraínsku 
þjóðinni dynur tekst nágrönnum hennar í Pól-
landi að endurvekja trúna á mannkynið með 
viðbrögðum sínum við flóttamannastraumn-
um sem flæðir nú yfir landamæri þeirra.

Frá upphafi stríðsins í febrúarlok hafa Pól-
verjar tekið á móti um tveimur og hálfri milljón 
úkraínskra flóttamanna. Engin önnur þjóð 
hefur tekið á móti viðlíka fjölda en fyrir voru 
þar um ein milljón Úkraínumanna sem flúið 
hafði eftir yfirtöku Rússa á Krímskaga 2014.

Blaðamenn Fréttablaðsins dvöldu á dögun-
um í landamæraþorpinu Medyka í suðaustur-
hluta Póllands og fundu skýrt og greinilega 
samtakamátt þjóðarinnar í móttöku nágranna 
sinna. Pólskar fjölskyldur hafa opnað heimili 
sín fyrir ókunnugum og tekið að sér margvísleg 
sjálfboðastörf. Samkenndin sem þjóðin í heild 
hefur sýnt hefur snert við heimsbyggðinni og 
sem dæmi varð ljósmynd af tómum barna-
vögnum sem pólskar mæður höfðu skilið eftir 
við landamærin, fyrir allslausar úkraínskar 
mæður með börn sín, dreift víða um veraldar-
vefinn. Það er varla hægt að segja „verið vel-
komin“ á táknrænni hátt en þessar pólsku 
mæður gerðu. Blaðamenn Fréttablaðsins sögðu 
sjálfsprottna aðstoð pólsku þjóðarinnar hafa 
verið mun meira áberandi en starfsemi skipu-
lagðra alþjóðlegra hjálparsamtaka.

Það er einmitt með þeirri staðreynd sem 
löskuð trúin á mannkynið verður endurreist. 
Þegar um eitt hundrað flóttamenn voru í 
skyndi fluttir frá Ásbrú á Hótel Sögu stóð ekki 
á viðbrögðum nágranna þeirra í Vesturbænum 
sem skiptu með sér verkum til að létta fólkinu 
lífið á meðan á dvöl þeirra stendur.

Í þessum ljótleika öllum er nefnilega, sem 
betur fer, töluvert um falda fegurð. ■

Hin falda fegurð

Rúmlega sjö þúsund og fjögur hundruð manns 
tilheyra samfélaginu Plokk á Íslandi á Facebook 
og þessi hópur er kominn á fullt í að plokka í sínu 
umhverfi. Eftir vindasaman vetur er plast og rusl 
úti um allt í kringum þéttbýli. Áríðandi er að það 
komist úr umhverfinu áður en það hverfur á haf út 
eða grefst í náttúruna.

Flestir sem tilheyra Plokk-síðunni plokka nánast 
allt árið um kring en Plokk á Íslandi skipuleggur 
Stóra plokkdaginn einu sinni á ári. Hann er hugs-
aður sem upphaf plokk-tímabilsins, vitundarvakn-
ing og hvatning. Tímasetningin hentar vel því þá 
er vorið komið, snjór horfinn úr byggð og plast og 
pappírsrusl bíður eftir því að verða bjargað og sent á 
viðeigandi stofnun.

Langflest sveitarfélög landsins taka þátt og Plokk 
á Íslandi er með sjálfboðaliða um allt land sem eftir 
fremsta megni stýra og styðja þá sem vilja taka þátt 
en fegurðin í plokkinu felst einna helst í því hversu 
einfalt og sjálfbært það er í raun og veru að taka 
þátt. Því fylgir góð og heilbrigð hreyfing, útivera og 
félagsskapur.

Plokk á Íslandi hvetur fyrirtæki, stofnanir, félaga-
samtök og einstaklinga til að láta plokkið sig varða, 
taka þátt og hvetja aðra til þátttöku.

Allir mega stofna viðburði á Stóra plokkdaginn 
á samfélagsmiðlum, tengja þá við Plokk á Íslandi, 
fá merkingar frá Plokk á Íslandi. Hægt er að nálgast 
merki plokkdagsins á plokk.is og er öllum heimilt 
að nota það sér að kostnaðarlausu. Sveitarfélög 
landsins auglýsa sína viðburði og hvernig hægt er 
að bera sig að með frágang, flokkun eða urðun á 
hverjum stað fyrir sig.

Á Facebook-svæðinu Plokk á Íslandi má gjarnan 
deila sigrum okkar á ruslinu með jákvæðum 
fréttum af árangri baráttunnar allt árið um kring. 
Vertu með á Stóra plokkdeginum 24. apríl næst-
komandi. ■

Stóri plokkdagurinn, 
vertu með

Einar Bárðarson
sjálf boðaliði hjá 
Plokk á Íslandi

80’s 
í

fókus

benedikt@frettabladid.is

Hvað hefur breyst
Davíð Scheving Thorsteinsson 
andaðist á föstudaginn og lands-
menn minnast hans með hlýju. 
Davíð varð heimsþekktur á einni 
nóttu hér á landi þegar hann kom 
heim árið 1980 og vogaði sér að 
fara inn í landið með bjórkippu 
sem þá var stranglega bannað 
enda var Íslendingum ekki 
treystandi til að fara með slíkan 
drykk. Síðan eru liðin fjölmörg ár 
en drykkurinn forboðni er enn 
á milli tannanna á fólki og varla 
enn leyft að koma inn í landið 
með drykkinn góða. Allavega 
ekki þær tegundir sem Áfengis- og 
tóbaksverslun ríkisins selur ekki.

Karpað um áfengi
Áfengi og eldri kynslóðir Íslend-
inga eru ekki hamingjusamt par. 
Eldri Íslendingar kunnu ekki að 
fara með áfengi og drukku sig 
reglulega dauðadrukkna þegar 
f logið var með Arnarflugi eða rík-
isf lugfélaginu. Nú í dag er staðan 
önnur og ungt fólk vill bara Joe 
& The Juice eða hollan morgun-
mat fyrir f lug. Sumir jafnvel geta 
fengið sér einn bjór og hætt, ólíkt 
fyrri kynslóðum sem ultu inn í 
vélarnar. Krafan er að geta fengið 
sér bjór hvar og hvenær sem er án 
afskipta ríkisins. Það er karpað 
um áfengi í sölum Alþingis en 
ungt fólk spyr sig: Hefur eitthvað 
breyst síðan Davíð Scheving gekk 
inn í landið með bjórkippu fyrir 
fjörutíu og tveimur árum? ■

SKOÐUN FRÉTTABLAÐIÐ 12. apríl 2022  ÞRIÐJUDAGUR



Skólamál eru þver
pólitísk og snerta 

okkur öll.

Fram undan eru sveitarstjórnar-
kosningar þar sem skipað verður 
í þær sveitir sem munu stjórna 
málefnum borgar, bæja og sveitar-
félaga um land allt næstu fjögur 
árin. Reynsluboltar munu halda 
áfram sínum störfum en jafnframt 
munu nýir aðilar bætast í hópinn, 
taka við keflinu og móta áherslur 
til framtíðar.

Fjölmörg mál brenna á kjósend-
um og sitt sýnist hverjum um hvað 
ber hæst. En sama hvar ber niður 
þá er eitt mál sem á að bera höfuð 
og herðar yfir önnur mál. Málefni 
grunnskólanna. Rúmlega aldar-
fjórðungur er nú liðinn frá því að 
grunnskólarnir voru fluttir frá ríki 
til sveitarfélaganna. Á þeim tíma 
hefur ýmislegt gerst, sumt til batn-
aðar en annað ekki. Þeir aðilar sem 
nú bjóða fram krafta sína til að stýra 
nærþjónustunni hafa bæði mikil 
völd og bera mikla ábyrgð – og það 
er þeirra að styðja við umbætur í 
skólastarfi og hlúa að starfsfólki 
skólanna.

Skólamál eru þverpólitísk og 
snerta okkur öll, hvort sem við erum 
foreldrar, forráðamenn, nemendur, 
starfsmenn eða lýðræðislega kjörnir 
fulltrúar almennings í landinu. 
Grunnskólamál eiga alltaf að vera 
til umræðu og líklega eiga þau aldr-

ei meira erindi við okkur en einmitt 
í aðdraganda kosninga. Það verður 
aldrei of oft brýnt fyrir núverandi 
og verðandi sveitarstjórnarfólki 
hversu marga og mikilvæga snerti-
fleti skólinn hefur við samfélagið á 
hverjum stað.

Nýgerður kjarasamningur við 
grunnskólakennara markar ákveð-
in tímamót. Í honum er tekist á við 
eina stærstu breytingu á skipulagi 
vinnutíma sem gerð hefur verið í 
fimmtíu ár með samkomulagi um 
styttingu vinnutíma. Markmið 
þessara breytinga er að stuðla að 
umbótum í skólastarfi, bæta vinnu-
staðamenningu og auka samræm-
ingu vinnu og einkalífs, án þess þó 
að draga úr skilvirkni og gæðum í 
starfsemi skólanna. Við þurfum að 
tryggja gagnkvæman sveigjanleika 
og stuðla þannig að bættum lífs-
kjörum og því að grunnskólar verði 
eftirsóttir vinnustaðir.

Sveitarstjórnir sem taka við 
keflinu í vor þurfa að taka utan um 
þetta mikilvæga verkefni, fóstra það 
og gefa því þá vængi sem duga til að 
gera grunnskóla landsins enn betri 
og tryggja velferð kennara til lengri 
tíma. ■

Góður skóli,  
góður vinnustaður

Þorgerður Laufey 
Diðriksdóttir

formaður Félags 
grunnskólakenn-

ara

Það sem þátttakendur uppskera:
• Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu
• Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra
• Kjark til að tala um eigin líðan og annarra
• Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd
• Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri 
• Betra skipulag og skýrari markmið
• Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun
• Kveikja eldmóð og sýna seiglu

Námskeið hefjast:
9 til 12 ára Leiðtogabúðir 20. júní 8.45-17.00 4 dagar í röð

10 til 12 ára 13. júní 9.00-13.00 átta virka dagar í röð

13 til 15 ára 13. júní 13.30-17.00 átta virka dagar í röð

16 til 19 ára 3. ágúst 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti

20 til 25 ára 30. maí 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti

Komum sterk inn í sumarið 

Skráning á dale.is eða 555 7080
Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu  -  Youth_Ad_040722

TILVALIÐ Í HÁDEGINU

FISKIVEISLA 
3 tegundir af ferskasta fiski dagsins

GRILLAÐUR – PÖNNUSTEIKTUR – OFNBAKAÐUR 
Borinn fram með fersku salati, smælki, og citrus beurre blanc.

2.900 kr. á mann
Aðeins framreitt fyrir allt borðið

APOTEK Kitchen + Bar       Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.is
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2 gómsætar fyllingar: Beikon & trönuberja og 
döðlufylling.

Veislulæri  
Hagkaups

Lambahryggur Fyllt hátíðarlambalæri 
með camembert eða 
gráðaosti og döðlum

Ítölsk  
parmaskinka
12, 18 og 20 
mánaða 

Olio Nitti 
Ekta ítölsk 
ólífuolía

Royal camembert
og P t́it Brie  
Frá Frakklandi

Sérvalinn af fagmönnum til að tryggja hámarks gæði. 
Hryggurinn er léttsaltaður og léttreyktur sem skilar sér 
í einfaldari eldun. Hrygginn þarf því ekki að forsjóða 
heldur einungis að elda í ofni.

Hagkaup 
mælir 
með

Hamborgarhryggur
Saltminni - þarf ekki að sjóða
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Hagkaups
Hamborgarhryggur Sérvalinn úr 

1. flokks hráefni
SALTMINNI
Þarf ekki að sjóða. 
Aðeins 90 mínútur 

í ofni

 
Fylltar 
kalkúnabringur

Allt fyrir  
páskana

Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á 
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti 
og hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er 
tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Smjörsprautað 
kalkúnaskip
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Spilling er landlæg hér og meiri 
en í öðrum vestrænum löndum. 
Sk ý ring: Smæð þjóðfélagsins, 
frændsemi, vináttubönd, nánir 
hagsmunahópar og -tengsl, klíku-
skapur. En, skýring er ekki afsökun 
eða réttlæting.

Þegar ég kom heim, eftir nær 
30 ára fjarveru erlendis, var þetta 
ástand mest óbreytt.

Það getur enginn breytt þessu, 
nema þjóðin sjálf. Í kosningum. 
Af hverju hefur hún ekki gert það? 
Hvers vegna lætur hún þessa spill-
ingu og sjálftöku sérhagsmunaafl-
anna ganga yfir sig aftur og aftur og 
endalaust?

Hafna verður forustu D og B end-
anlega! Þá gefst loks tækifæri til að 
stokka upp og uppræta gömul kerfi 
ranglætis, klíkuskapar og hyglunar 
útvalinna.

Nú gengur stormur vandlætingar 
og hneykslunar yfir landið vegna 
bankasölu, sem byggir á mismunun, 
ranglæti og klíkuskap. Auðvitað er 
það, þetta almenna andóf, af hinu 
góða, en valdaklíkan, nú með VG 
og Katrínu Jakobsdóttur með í för, 
reyndar í stafni, mun standa þetta 
af sér.

Hættan er, að almenningur verði 
búinn að gleyma þessu máli, líkt 
og svo mörgum öðrum spillingar-
málum, sem einkum D og B bera 
ábyrgð á, en lík aðrir, þegar næst 
verður kosið.

Eða, kannski skortir þjóðina vit, 
andlegan styrk, vilja og getu gagn-
vart sjálfri sér til að sprengja af sér 
hlekki ranglætis, óheilinda og sjálf-
töku hinna útvöldu.

Kannski finnst mönnum þetta 
bara fínt, svona af gömlum vana 
– svo má illu venjast, að gott þyki 
– eins og með krónuna, sem var og 
er eitt helzta verkfæri spillingarafl-
anna og valdið hefur þjóðinni meiri 
óvissu og áþján – hrunið meðtalið 
– en tárum tekur.

Hér skrifar spillingin í kringum 
hvalveiðarnar líka sinn eigin kafla, 
svo að ekki sé talað um framsal auð-
linda sjávar til örfárra fjölskyldna, 
sem svo nota þá fjármuni, sem 
auðlindirnar skila, til yfirtöku og 
eignarhalds margra helztu fyrir-
tækja landsmanna. Stórauka þannig 
áhrif sín, völd og auðæfi.

Í spillingarkerfinu er þess auðvit-
að líka vel gætt, að hafa sem flesta, 
sem vettlingi geta valdið, með á 
spena. Hringur sameiginlegrar hags-
munagæzlu og spillingar lokaður.

Þetta spillingarkerfi varð trúlega 
mikið til eftir lýðræðistökuna og 
sjálfstæðið 1944. Auðvitað var það 
nokkuð til fyrir, en við sjálfstæðið 
gafst meira svigrúm fyrir hags-
munapot og hrossakaup.

Spillingin byggir því á gömlum 
grunni, er vandlega f léttuð og vel 
hnýtt. Kjördæmaskipan, þar sem 
hluti þjóðarinnar hefur tvö atkvæði, 
en annar hluti bara hálft, snar þátt-
ur í f léttunni. Hvernig hafa hálfs-
atkvæðismenn getað unað sinni 
stöðu allan þennan tíma?

Illskiljanleg raunasaga.
Annað hvort skortir þjóðina 

vitsmuni eða sálarþrek og kjark 
til breytinga, til að umbylta þjóð-
félaginu, rífa tökin á því úr höndum 
klíkna og sjálftökumanna og inn-
leiða hér loks nútímalega, vest-
ræna siðmenningu, þar sem stjórn-
málamenn taka og bera ábyrgð 
og taka afleiðingum gjörða sinna, 
eða hún er orðin samdauna; finnur 
ekki óþefinn lengur. Finnst hann 
kannski bara orðinn góður.

Annar möguleiki er, að stór hluti 
þjóðarinnar sé haldinn Stokk-
hólmsheilkenninu, sem Sif Sigmars-
dóttir rifjaði upp í snjöllum pistli á 
dögunum, en því má líkja við það, 
þegar flengdir menn kyssa vöndinn 
í þakkarskyni, fyrir það, að hafa 
ekki hlotið harðari refsingu, þótt 
saklausir séu. ■

Þjóðina virðist vanta  
vit eða sálarstyrk

Ole Anton 
 Bieltvedt

alþjóðlegur kaup-
sýslumaður og 

stjórnmálarýnir

Nú eru þau sem stóðu í sársauka-
fullri réttindabaráttu hinsegin 
fólks á áttunda áratug síðustu aldar 
við stofnun Samtakanna ‘78 að fylla 
flokk eldri borgara landsins.

Þetta fólk varð margt fyrir margs 
konar mismunun við það að opin-
bera sig fyrir þjóðfélaginu í lok átt-
unda áratugarins og fram eftir öld-
inni og jafnvel fram á okkar dag við 
að berjast fyrir sjálfsögðum mann-
réttindum. Það varð útsett fyrir hat-
ursorðræðu, andlegu, líkamlegu og 
fjárhagslegu ofbeldi eingöngu vegna 
kynhneigðar sinnar. Það voru þær 
fórnir sem þessi þjóðfélagshópur 
varð að færa fyrir því að standa með 
sjálfum sér, fyrir að standa í mann-
réttindabaráttu sem bar að lokum 
margvíslegan árangur svo að þjóð-
félagið hefur orðið þó nokkuð víð-
sýnna fyrir tilstilli þeirra. En slíkri 
mannréttindabaráttu lýkur aldrei, 
það sýna sorglega mörg dæmi sög-
unnar.

Sem slík eiga þau á hættu að 
þurfa á ný, þegar þau fylla hóp eldri 
borgara, að hverfa í felur eða eiga á 
hættu að upplifa á ný margs konar 
mismunun og óréttlæti. Þeirra hlut-

skipti getur auðveldlega orðið að 
fela tilfinningar sínar og hver þau 
eru í raun, þegar þau þurfa að leita 
á náðir velferðarþjónustu ríkis og 
sveitarfélaga. Þar sem þau þurfa að 
opna heimili sín, hvort sem heimili 
þeirra er í þeirra eigin eigu eða er á 
stofnunum, fyrir ókunnugu fólki 
sem hefur verið falið að þjónusta 
þau vegna minnkandi færni í dag-
legum störfum og eða vegna hrak-
andi andlegrar heilsu. Sum hver 
eru þannig á „valdi“ einstaklinga 
sem þau hafa ekki endilega valið að 
umgangast reglulega, en verða háð 
þeim vegna þeirrar þjónustu sem 
þau verða að þiggja vegna aðstæðna 
sinna. Mörg þeirra gætu kosið í ljósi 
þessa að hafna þjónustu og félags-
skap annarra og orðið útsett þ.a.l. 
fyrir einangrun og einmanaleika.

Því er mikilvægt að verja stöðu 
þessa viðkvæma hóps: Hinsegin 
eldra fólk.

Í þing sá lyk t u na r t il lög u nni 
Aðgerðaáætlun í málefnum hin-
segin fólks 2022 -2025 sem nú er til 
umfjöllunar í allsherjar- og mennta-
málanefnd er ekki vikið einu orði að 
þessum viðkvæma og sístækkandi 
hópi. En málefni hans mætti fella 
undir þá grein sem er nr. 13 í þings-
ályktunartillögunni eða jafnvel gera 
að sérstökum lið í aðgerðaáætlun-
inni. Því það er afar mikilvægt að 
almenn fræðsla og þekking verði hjá 
þeim sem eiga að þjónusta hinsegin 
eldra fólk í viðkvæmri stöðu.

Í fyrrnefndri 13. gr. draganna 
er yfirskriftin: Fræðsla um hin-
segin málefni fyrir kjörna fulltrúa 
og starfsfólks sveitarfélaga. Boðið 
verði upp á fræðslu um hinsegin 
málefni fyrir alla kjörna fulltrúa 
og starfsfólk sveitarfélaga. Mark-
mið aðgerðarinnar verði að auka 
þekkingu meðal kjörinna fulltrúa 
og starfsfólks sveitarfélaga um rétt-
indi og félagslega stöðu hinsegin 
fólks, segir í skýringu.

Þetta er eina greinin í tillögunni 
til Aðgerðaráætlunar í málefnum 
hinsegin fólks 2022–2025 sem í 
raun víkur í einhverju að hinsegin 
eldra fólki í viðkvæmri stöðu, en 
hvergi í þingsályktunartillögunni 
er þó minnst á þennan hóp sér-
staklega berum orðum, þó ýmsir 
aðrir hópar séu sérstaklega nefndir 
í veikri stöðu – réttilega.

Það er algjört grundvallarat-
riði að í þeirri aðgerðaáætlun sem 
nú liggur fyrir Alþingi verði þessi 
hópur, hinsegin eldra fólk, sér-
staklega skilgreindur sem hópur í 
afar viðkvæmri stöðu og gerð verði 
áætlun til að bregðast við henni.

Ég vona að svo verði þegar þessi 
þingsályktun kemur í endanlegu 
formi fram á Alþingi. Ef ekki, treysti 
ég á að þingheimur bregðist fljótt og 
vel við þannig að svo megi verða í 
endanlegri samþykkt Aðgerðaáætl-
unar í málefnum hinsegin fólks 
2022–2025.

Það yrðu sorgleg örlög þessarar 
elstu kynslóðar hinsegin fólks að 
þurfa að hrekjast í skápinn á síðasta 
æviskeiðinu – aftur. ■

Eldra hinsegin fólk  
vill ekki deyja í skápnum

Viðar Eggertsson
leikstjóri og eldri 

borgari

Auglýsing um framboðslista til sveitarstjórnarkosninga 
á Seltjarnarnesi 14. maí 2022

 D A S
 Sjálfstæðisflokkur Framtíðin Samfylking og óháðir

 Þór Sigurgeirsson Karl Pétur Jónsson Guðmundur Ari Sigurjónsson
 Ragnhildur Jónsdóttir Áslaug Ragnarsdóttir Sigurþóra Bergsdóttir
 Magnús Örn Guðmundsson Björn Gunnlaugsson Bjarni Torfi Álfþórsson
 Svana Helen Björnsdóttir Árný Hekla Marinósdóttir Karen María Jónsdóttir
 Dagbjört Oddsdóttir Guðbjörn Logi Björnsson Guðmundur Gunnlaugsson
 Hildigunnur Gunnarsdóttir Anna Þóra Björnsdóttir Eva Rún Guðmundsdóttir
 Örn Viðar Skúlason Garðar Svavar Gíslason Björg Þorsteinsdóttir
 Grétar Dór Sigurðsson Hildur Aðalsteinsdóttir Stefán Árni Gylfason
 Hannes Tryggvi Hafstein Georg Gylfason Bryndís Kristjánsdóttir
 Guðmundur Helgi Þorsteinsson Halla Helgadóttir Stefán Bergmann
 Hákon Róbert Jónsson Vilmundur Jósefsson Magnea Gylfadóttir
 Inga Þóra Pálsdóttir Marta Hrafnsdóttir Ólafur Finnbogason
 Guðmundur Jón Helgason Páll Árni Jónsson Hildur Ólafsdóttir
 Ásgerður Halldórsdóttir Katrín Pálsdóttir Árni Emil Bjarnason

Þessir listar eru í boði:

seltjarnarnes.is
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Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi 
fyrir framan villuna nafntoguðu 7. 
apríl síðastliðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

jme@frettabladid.is

Hvers virði er villa í Róm með vegg-
mynd eftir einn frægasta listmálara 
allra tíma? Þessari spurningu er 
enn ósvarað eftir að prinsessan Rita 
Boncompagni Ludovisi, eigandi 
téðrar villu, mistókst í annað sinn 
að selja villuna Ludovisi Casino 
sem hún erfði eftir Nicolo Ludovisi 
prins. Í villunni er að finna vegg-
mynd eftir ítalska listmálarann 
Caravaggio sem hafði gríðarleg 
áhrif á barokklist 17. aldar.

Enn óseld
Í janúar síðastliðnum var reynt að 
selja villuna á uppboði þar sem 
lægsta boð var 471 milljón evra, 
tæplega 66 milljarðar íslenskra 
króna. Fyrr í mánuðinum var 
verðið lækkað niður í 377 milljónir 
evra eða um 53 milljarða íslenskra 
króna.

Kannski allt sé þá þrennt er? 
Villan fer aftur á uppboð í júní á 
sérstöku tilboðsverði: eingöngu 301 
milljón evra eða um 42 milljarða 
íslenskra króna. Samkvæmt The 
Guardian er fyrirséð að nýr eigandi 
þurfi að verja töluverðum fjármun-
um í endurbætur á byggingunni.

Þó eru allar líkur á því að næsti 
eigandi villunnar verði alls ekki 
einstaklingur. Undirskriftalisti er á 
netinu þar sem 40.000 manns hafa 
nú skrifað undir í von um að ítalska 
ríkið kaupi villuna og breyti henni 
í safn. ■

Veggmynd eftir 
Caravaggio og 
villa til sölu

Alda Björk Larsen, markaðsstjóri yfir framleiðsluvörum Nóa Síríus, segir að páskaeggin frá Nóa séu fyrir löngu orðin nauðsynlegur hluti af páskahátíðinni á 
Íslandi, en framleiðsla þeirra hófst um miðjan fjórða áratug síðustu aldar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nóa páskaegg eru stór hluti af hefðinni
Páskaeggin frá Nóa Síríus eru stór hluti af páskahefð Íslendinga, sem halda fast í hefðirnar. 
Boðið er upp á fjölbreytt úrval af öllum stærðum og gerðum, ný og eldri séregg með vin-
sælasta namminu og glaðninga í eggjum sem seld eru í samstarfi við Tulipop og Storytel. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

mailto:jme@frettabladid.isHvers
mailto:jme@frettabladid.isHvers


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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,  
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

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

„Nói Síríus fagnaði 100 ára afmæli 
sínu árið 2020 og eru páskaeggin 
frá Nóa Síríus fyrir löngu orðin 
stór partur af páskahefð okkar 
Íslendinga. Páskaeggjaframleiðsla 
hófst um miðjan fjórða áratug 
síðustu aldar, svo það styttist í að 
heil öld sé liðin frá því að leiðir 
Íslendinga og Nóa-páskaeggjanna 
lágu saman. Á þessum árum hefur 
byggst upp mikil saga, reynsla 
og ríkar hefðir,“ segir Alda Björk 
Larsen, markaðsstjóri yfir fram-
leiðsluvörum Nóa Síríus. „Síríus-
súkkulaðið okkar er þjóðinni hug-
ljúft og bæði eggin og konfektið 
okkar eru orðin nauðsynlegur 
hluti af hátíðunum.

Við Íslendingar erum fastheldnir 
á hefðir og erum líklega eina 
þjóðin sem heldur enn í þá hefð að 
vera með málshætti í eggjunum. 
Íslendingar sem flytja utan sækja 
líka mikið í að fá páskaegg send 
út til sín,“ segir Alda. „Verslanir á 
Norðurlöndunum eru því farnar 
að selja meira og meira af páska-
eggjunum okkar, bæði vegna 
Íslendinga sem óska eftir þeim og 
líka vegna þess að Danir og Norð-
menn eru að falla fyrir íslensku 
páskaeggjunum sem eru svo ómót-
stæðileg.“

Gómsæt egg sem henta öllum
„Við bjóðum upp á fjölbreytt 
úrval af páskaeggjum af ýmsum 
stærðum og gerðum og henta þau 
öllum aldurshópum. Við viljum 
reyna að koma til móts við sem 
flesta og bjóðum til að mynda 
upp á egg úr dökku súkkulaði 
sem henta fyrir þá sem eru með 
mjólkuróþol eða eru vegan,“ segir 
Alda. „Við höfum líka komið með 
ýmsar nýjungar síðustu ár sem við 
köllum séregg. Þau eru með alls 
kyns bragðtegundum og ótrúlega 
skemmtileg viðbót fyrir þau sem 
vilja meira en bara hreint súkku-
laði. Í ár erum við með nýtt egg, 
Tromp egg með piparfylltum 
lakkrísbitum, en við reynum að 
koma með eitthvað nýtt og spenn-
andi í f lóruna á hverju ári.

Í séreggjunum er alls kyns auka 

í súkkulaðiskelinni, eins og Nóa 
kropp, Eitt sett lakkrísbitar, Tromp 
bitar og margt fleira. Þau eru líka 
breytileg milli ára og hafa vaxið 
gríðarlega í vinsældum,“ segir 
Alda. „Nú er til dæmis orðið vin-
sælt að hafa smakkhittinga bæði 
í vinnum og saumaklúbbum og 
bjóða upp á mismunandi páska-
egg. Svo eru líka mörg fyrirtæki 
sem leita til okkar til að vera með 
sérmerkt páskaegg, með kveðju frá 
fyrirtækinu til starfsmanna eða 
viðskiptavina.“

Samstarf við Tulipop og Storytel
„Við hófum samstarf við þær Helgu 
og Signýju, sem eru með Tulipop. 
Þær voru að koma með teikn-
myndaþætti með þessum krútt-
legu fígúrum en þær eru búnar 
að gera bækur, bangsa, lampa 
og ýmislegt annað með þessum 
skemmtilegu fígúrum,“ segir Alda. 
„Þetta er afskaplega skemmtileg 
nýjung, þetta er svolítið svipað og 
þegar við vorum með Strumpana 
eða Gretti ofan á eggjunum og 
erum við ótrúlega ánægð með að 
geta boðið uppá íslenskar fígúrur.

Við erum líka í samstarfi við 
Storytel með Eitt sett eggin, en það 
fylgir mánaðaráskrift hjá Storytel 
með hverju eggi,“ segir Alda.

Leggja sitt af mörkum  
til samfélagsins
„Okkur í Nóa Síríus er mjög 
umhugað um samfélagslega 
ábyrgð og við erum sífellt að leita 
leiða til að gera betur á sama tíma 
og við leggjum áherslu á að gæði 
vörunnar haldist. Við viljum 
sífellt vera að taka skref í rétta 
átt í umhverfismálum og til að 
mynda eru páskaeggin núna með 
skrauti sem er hægt að borða, bæði 
blómin og kanínurnar á toppnum 
á eggjunum, fyrir utan Tulipop 

leikföngin sem fylgja sumum eggj-
unum,“ segir Alda. „Við hættum 
líka með heftin á toppunum í fyrra 
og höfum fækkað plastpokunum 
sem eru utan um nammið sem er 
inni í eggjunum og er allt sem ekki 
smitast mikið í súkkulaðið nú laust 
inni í eggjunum. Þetta tekur allt 
sinn tíma, en við erum alltaf að 
reyna að vinna í rétta átt.

Við erum líka hluti af Cocoa 
Horizons-verkefninu, sem snýst 
um að styðja við bændur með því 
að gefa þeim sanngjarnt verð fyrir 
kakóið sitt og stuðla að sjálfbærri 
ræktun. Um leið hjálpar þetta 
bændunum að fá aðgang að hreinu 
vatni og menntun, þannig að 
það er sannarlega hægt að borða 
páskaeggin okkar með góðri sam-
visku,“ útskýrir Alda. „Við viljum 
að uppruni hráefna sé augljós og 
það sé vottað og teljum mikilvægt 
að leggja okkar af mörkum.

Við erum stolt af því að vera í 
samstarfi við ýmis góðgerðar- og 
styrktarfélög,“ segir Alda. „En í 
ár voru meðal annars framleidd 
páskaegg sérmerkt til styrktar 
Mottumars og Team Rynkeby sem 
félögin seldu í fjáröflunum sínum.“

Salan er framar vonum
„Síðasta ár var metár í sölu hjá 

okkur, enda voru mjög sérstakar 
aðstæður og Íslendingar keyptu 
óvenjulega mikið af páskaeggjum. 
Við bjuggumst alls ekki við að ná 
sömu sölu í ár en þetta ár verður 
alla vega jafn stórt, ef ekki stærra!“ 
segir Alda. „Það er ótrúlega gaman 
hvað gengur vel og það er greini-
legt að nýju tegundirnar eru að 
hitta í mark.

Eitt af því sem hefur slegið í 
gegn hjá okkur í ár eru Karamellu 
Doré gulleggin okkar, sem eru 
gerð úr silkimjúku hvítu súkku-
laði með ekta karamellu. Þetta 
egg var framleitt í fyrsta sinn í ár 
á fæti og er bara til í einni stærð 
og framleitt í takmörkuðu magni, 
því það er töluvert erfiðara að 
vinna með þetta súkkulaði en það 
hefðbundna,“ segir Alda. „Þetta er 
einstaklega „gourmet“ egg fyrir þá 
sem vilja gera vel við sig.

Við komum með Karamellu 
Doré súkkulaðið á markað í 100 
gramma súkkulaðiplötum í byrjun 
árs en það sló algjörlega í gegn og 
seldist upp langt á undan áætlun,“ 
segir Alda. „En þessu verður 
bjargað strax eftir páskana og þá 
verður farið á fullt í að framleiða 
meira af þessu dásemdar súkku-
laði.“ ■

Alda segir að 
vinsældir páska-
eggjanna frá 
Nóa Síríus aukist 
sífellt og að 
þrátt fyrir metár 
í sölu í fyrra 
stefni í jafnvel 
enn meiri sölu 
í ár. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Páskaeggin eru einstaklega fallegt borðskraut sem hentar vel fyrir páskaboð, eins og sést á þessum myndum af 
veisluborðum sem Soffía hjá Skreytum hús skreytti fagurlega.  MYNDIR/AÐSENDAR

Við bjóðum upp á 
fjölbreytt úrval af 

páskaeggjum af ýmsum 
stærðum og gerðum og 
henta þau öllum aldurs-
hópum. Við viljum 
reyna að koma til móts 
við sem flesta.
Alda Björk Larsen
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Kjóll
7.990 kr

Satin kjóll
8.990 kr

Mesh kjóll
8.990 kr

Sparikjóll
22.990 kr

Frábært úrval af kjólum 
fyrir ferminguna og páskana

Stærðir frá 42-58

Sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is
Eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg

Opið alla virka daga frá kl. 11-18 
og laugardaga frá kl.11-16

Opið á skírdag frá kl. 11-16

Kjóll
7.990 kr

Jakki
11.990 kr



 
 

 
Ég er mjög 
hrifin af 
Eggs Bene-
dict á góðu 
súrdeigs-
brauði 
með rist-
aðri pros-
ciutto-
skinku. 

 
 

 
Ég elska að 
elda góðan 
mat og 
oftast er ég 
með fisk á 
föstudag-
inn langa 
og þá 
kemur 
humarinn 
mjög 
sterkur 
inn. 

Eva María Hallgrímsdóttir, 
ástríðubakari, sælkeri og 
eigandi Sætra synda, elskar 
að dunda sér í eldhúsinu og 
finnst fátt skemmtilegra 
en að elda og borða góðan 
mat. Þegar líður að páskum 
sér hún fyrir sér að hún 
fái fleiri stundir til að elda 
heima við og njóta samveru-
stunda með fjölskyldunni og 
hlakkar til.

sjofn@frettabladid.is

Evu finnst það vera ákveðin hug-
leiðsla að elda. „Ég fæ svo mikla 
hugarró við að elda, það er svo 
gaman að búa til eitthvað dásam-
legt úr einföldum hráefnum. Lífið 
er einfaldlega of stutt til að borða 
vondan mat – það er mitt mottó.“ 

Páskarnir skipa ákveðinn sess 
hjá Evu og á hún sínar hefðir í 
tengslum við þá. „Páskarnir eru í 
miklu uppáhaldi hjá mér en það 
er ekki oft sem ég get alveg kúplað 
mig út úr vinnu þar sem útibú 
Sætra synda eru opin alla daga 
vikunnar og alltaf eitthvað sem 
þarf að græja og gera eða svara 
starfsmönnum með hina ýmsu 
fyrirspurnir eða svara tölvupósti 
viðskiptavina. 

Það verður lokað í verslunum 
Sætra synda á skírdag, föstudaginn 
langa, páskadag og annan í pásk-
um, þannig að þarna fæ ég fjóra 
heila daga í frí sem er algjörlega 
dásamlegt. Opið verður hjá okkur á 
laugardeginum, en minnsta mál að 
taka einn vinnudag þarna á milli 
og fara svo aftur heim í frí að njóta.“

Klassískt á páskadag
Þegar kemur að matargerð á 
páskunum fer Eva á flug. „Ég elska 
að elda góðan mat og oftast er ég 
með fisk á föstudaginn langa og 
þá kemur humarinn mjög sterkur 
inn. Svo er auðvitað klassískt að 
vera með lamb á páskadag en ég 
rambaði á hægeldaða lambahrygg-
inn hennar Evu Laufeyjar Kjaran 
fyrir nokkrum árum og eftir að ég 
kynntist honum er engin leið til 
baka, hann er eitt það besta sem 
ég fæ.“

Eva segist skreyta heimilið 
aðeins fyrir páskana en föndrar 
þó ekki mikið, hún láti duga að 
skreyta kökur. „Ég er með stóran 

fallegan kringlóttan svartan 
bakka á stofuborðinu hjá mér 
sem ég aðlaga ávallt hverri hátíð 
eða vertíð hverju sinni. Um páska 
set ég pastelgul kerti í hann og 
skreyti með fallegum fjöðrum, 
litlum eggjum og öðru fallegu 
páskaskrauti. Þennan sama disk 
nota ég svo fyrir jólin með rauðum 
kertum, könglum, jólakúlum og 
öðru hlýlegu.“

Nammið í eggjunum best
Páskaegg verða líka borðuð á pásk-
unum á heimili Evu. „Það koma 
nú ekki páskar nema maður opni 
eitt páskaegg, ekki satt? Ég er ekki 
mikil súkkulaðitýpa en ég er mikil 
lakkrís-, núggat- og piparkona 
þannig að ég vel mér oft svona 
bragðmikil egg en best finnst mér 
þó nammið inni í egginu, er meira 
svona bland í poka kona. Svo er 
ómissandi að fá málshátt en eftir-
minnilegasti málshátturinn minn 
er: Þeir fiska sem róa. Ég trúi því að 
ef maður er duglegur og vinnu-
samur, uppskeri maður samkvæmt 
því.“ 

Þegar kemur að hefðum segir 
Eva að fjölskyldan hafi eytt nokkr-
um páskum á Hólmavík. „Það eru 
æskuslóðir mannsins míns, en þar 
er hefð fyrir skemmtilegri páska-
eggjaleit með ungviðinu sem er svo 
dásamleg samverustund.“

Í eldhúsinu með syninum
Góður páskabröns er líka í miklu 
uppáhaldi hjá Evu og deilir hún 
hér með lesendum sínum uppá-
haldsrétti sem er tilvalið að bjóða 
upp á á páskunum. „Ég er mjög 
hrifin af Eggs Benedict á góðu 
súrdeigsbrauði með ristaðri pros-
ciutto-skinku. Best er að byrja 
á því að rista prosciutto í ofni á 
150°C í 10-15 mínútur eða þar til 
skinkan er orðin stökk. Því næst 
sker ég niður gott súrdeigsbrauð og 
dreifi góðri ólífuolíu yfir sneið-
arnar og hita þær í ofni. Þegar 
brauðið er að verða klárt geri ég 
hleypt egg og toppa þetta svo með 
heimagerðri hollandaise-sósu. 
Hrikalega gott.“

Uppáhaldsgæðastundir Evu 
eru þegar hún er með syni sínum í 
eldhúsinu þar sem þau spreyta sig 
saman á einföldum uppskriftum 
sem litlir bakarar geta hermt eftir.

Hér deilir Eva með lesendum 

Páskabollakökur og 
páskahreiður fyrir 

súkkulaðiunnendur
Eva María elskar 
að dunda sér í 
eldhúsinu og 
nýtur þess að 
elda í páska-
fríinu í faðmi 
fjölskyldunnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Rice Krispies-
páskahreiðrin 
eru fullkomin 
fyrir litla bakara 
að kljást við og 
bragðast ómót-
stæðilega vel.

Girnilegu og fallegu páskabollakökurnar hennar Evu.

tveimur uppskriftum með 
páskaívafi sem gaman er fyrir fjöl-
skyldur að gera saman og njóta.

Páskalegar bollakökur

190 g smjör (við stofuhita)
410 g sykur
3 egg
375 g hveiti
5 msk. kakó
1,5 tsk. lyftiduft
1 tsk. matarsódi
1 tsk. salt
3 dl mjólk
2 tsk. vanilludropar

Hitið ofninn í 175°C. Hrærið 
saman smjör og sykur þar til 
blandan verður ljós og létt. Bætið 
eggjunum út í, einu í einu. Blandið 
þurrefnunum saman og hrærið 
saman við eggin og sykurinn 
ásamt mjólk og vanilludropum.

Setjið deigið í bollakökuform og 
bakið í 14-16 mínútur eða þar til 
bollakökurnar eru bakaðar í gegn.

Vanillusmjörkrem

500 g íslenskt smjör
500 g flórsykur
4 msk. vanilludropar
Grænn matarlitur

Hrærið smjörið í hrærivélinni þar 
til það er mjúkt og létt. Bætið flór-
sykrinum við í litlum skömmtum 
og hrærið vel á milli. Setjið því 
næst vanilludropana saman við 
og hrærið kremið þar til það er létt 
og ljóst. Því næst á að lita kremið 
með grænum matarlit. Þegar 
smjörkremið er klárt er settur 
sprautustútur (234 frá Ateco eða 
233 frá Wilton (grasastútur)) í 
sprautupoka.

Þegar smjörkremið og bolla-
kökurnar eru klárar byrjið þið að 
skreyta. Haldið sprautupokanum 
lóðrétt og nálægt bollakökunni og 
sprautið rólega og lyftið upp þann-
ig að það myndast gras á bolla-
kökunni. Sprautið bollakökuna 
alveg að ofan með smjörkremi og 
skreytið svo með fallegum litlum 
páskaeggjum eða litlum sætum 
súkkulaðikanínum.

Rice Krispies-hreiður

4 bollar sykurpúðar 
5 bollar Rice Crispies
½ bolli brætt íslenskt smjör
2 tsk. vanilludropar

Byrjið á að bræða sykurpúðana í 
örbylgjuofni (30 sekúndur í senn). 
Þegar sykurpúðarnir eru klárir 
bætið þið við bráðnu smjöri og 
vanilludropum, blandið vel saman 
og bætið svo við Rice Krispies 
við og blandið vel. Þegar þetta er 
klárt búið þið til litlar skálar úr 
blöndunni. Gott er að smjörspreyja 
bollakökumót að innan og nota 
þau til að byggja skálina upp.  Þegar 
skálin (hreiðrin) eru klár setjið þið 
þau inn í ísskáp og kæli í 4-6 klst. að 
lágmarki. Þegar hreiðrin eru klár er 
tilvalið að skreyta þau með litlum 
sætum súkkulaðieggjum. ■

Smiðjuvegi 2, Kópavogi
Sími 554 0400
www.grillbudin.isGrillbúðin

Nr. 12952 - Án gashellu - Svart

PÁSKATILBOÐ

PÁSKATILBOÐ

99.900
 FULLT VERÐ  109.900Opið 

Skírdag
 12-16

Frá Þýskalandi 

Niðurfellanleg 
hliðarborð

• Afl 12 KW

Nánar á www.grillbudin.is

• 4 brennarar 
• Brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
•          hitajöfnunarkerfi
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór posulínshúðuð efri grind
• Hitamælir
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu
• Grillflötur 65 x 44 cm
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Kynningar: Arctic Trucks, N1, Sólning, Hekla, Dekkja- og bílaþjónustan, Vaka, Klettur, Skeljungur.ÞRIÐJUDAGUR  12. apríl 2022

Sumardekk

Stefán Þór Jónsson, verslunarstjóri Arctic Trucks, segir sumarvertíðina vera komna á fullt. „Við finnum vel fyrir auknum áhuga á ferðamennsku innanlands og eru margir að nýta tækifærið til að gera 
breytingar á jeppum og jepplingum núna fyrir sumarið. Við eigum gott úrval af alls konar búnaði sem hentar fyrir fjölbreytt ferðalög á jeppum, jepplingum eða fólksbílum.“  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á hálendið í sumar með Arctic Trucks
Arctic Trucks hefur um áratuga skeið verið í fararbroddi við að veita viðskiptavinum á Íslandi og erlendis aukið 
ferðafrelsi með því að opna þeim leiðir með breyttum bílum og aukabúnaði sem gerir hverja ferð eftirminnilegri 
og öruggari. Starfsfólk fyrirtækisins er reynslunni ríkara og getur gefið dýrmæt ráð fyrir ferðalögin í sumar. 2



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jón Þórisson Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103. 

Jeppabreytingarnar eru sérstaða 
Arctic Trucks og býður fyrirtækið 
upp á allsherjar þjónustu fyrir 
jeppann eða jepplinginn, viðhald 
og viðgerðir, jeppabreytingar, 
smurþjónustu, dekkjaþjónustu 
og gríðarlegt úrval dekkja. „Eins 
erum við með ferðaþjónustu með 
breyttum bílum,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, verslunarstjóri Arctic 
Trucks.

Ekki bara breytingar
„Með stærri dekkjum og ein-
földum upphækkunum má stór-
bæta aksturseiginleika og drifgetu 
flestra bíla. Mikill vöxtur er í ein-
földum og hagkvæmum breyting-
um á jeppum og jepplingum sem 
gera þá enn skemmtilegri og meira 
gefandi,“ segir Stefán.

Þjónusta Arctic Trucks nær ekki 
bara yfir breytta jeppa. „Við erum 
líka með þjónustu og lausnir í 
vörum sem henta öllum jeppa-
eigendum. Einnig erum við með 
Yamaha-umboðið og seljum og 
þjónustum allar gerðir tækja fyrir 
vinnu og sport á landi, sjó og snjó. 
Að auki erum við umboðsaðili 
Pistenbully-snjótroðara auk fjölda 
vörumerkja sem tengjast ferða-
lögum. Við erum viðurkenndur 
þjónustuaðili Toyota, en þjónust-
um þrátt fyrir það allar stærðir og 
gerðir bíla á þjónustu- og dekkja-
verkstæðum okkar,“ segir Stefán.

Allt fyrir ferðalanginn
„Dekkjatörnin er að detta í gang. 
Fólk er farið að huga að sumrinu og 
sala og þjónusta á öllum sumar-
tækjum frá Yamaha er byrjuð. 
Eins nota margir tækifærið núna 
til að láta breyta bílnum fyrir 
ferðalög utan alfaraleiða í sumar,“ 
segir Stefán. „Við finnum vel fyrir 
auknum áhuga fólks á útivistar- og 
lífsstílsferðamennsku innanlands 
í kjölfar faraldursins. Fólk heldur 
inn á hálendið í gönguferðir, hjóla-
ferðir, veiði og fleira og vill hærri 
bíl og búnað eins og toppgrind 
til að flytja farangur. Menn vilja 
snorkel (hærra loftinntak til að 
auka öryggi í ám), hlífðarplötur til 
að verja undirvagn, grófari dekk og 
fleira sem gagnast á hálendinu.
Úrvalið í versluninni eykst sífellt 
og núna eigum við von á geysi-
lega vandaðri línu frá ARB sem er 
ástralskt 4x4 aukahlutamerki. Þar 
er mikið úrval af útivistarbúnaði 
sem er sérstaklega hannaður 
fyrir ferðalög í óbyggðum. Þar má 
finna vörur eins og topptjöld og 
toppgrindur, kælibox, töskur, eld-

stæði, tjaldstóla og fleira sniðugt í 
ferðalagið. Vörurnar eru byrjaðar 
að koma svo það er um að gera að 
renna við og skoða. Eins eigum 
við úrval af álboxum og fleira sem 
gott er að hafa í bíl á ferðalagi eins 
og húdd og gluggahlífar á flestar 
gerðir jeppa og jepplinga, palllok, 
pallhús og aðrar palllausnir og 
margt fleira.

Önnur nýjung hjá okkur eru 
lausnir fyrir rafhjólaeigendur 
landsins. Hingað til hefur verið 
vandi að finna nægilega traustar 
og veglegar festingar fyrir raf-
hjólin. Þetta eru bæði þung og dýr 
tæki sem venjulegar reiðhjóla-
grindur valda fæstar. Skiljanlega 
vill fólk ekki setja hjólin sín í 
tvísýnu aftan á bílinn og „vona 
það besta“. Á næstu dögum eigum 
við von á einstaklega sterkum og 
veglegum hjólafestingum sem fara 
í prófílbeisli og halda rafjólunum 
því föstum tökum þegar þú hoss-
ast um á hálendinu,“ segir Stefán. 
Hann segir einnig kærkomna 

nýjung í sérpöntunarþjónustu á 
aukahlutum í bandaríska bíla, sem 
er nú í boði hjá Arctic Trucks frá 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í auka-
hlutum á jeppa og pick-up bíla. 
„Þar er úrvalið nánast endalaust.“

Að ýmsu skal huga
Stefán segir að huga þurfi að 
mörgu áður en haldið er í ferðalög 
um landið:

Látið skoða olíu á drifum. Oft er 
komið vatn í olíuna og þá minnka 

smureiginleikar og drif og legur 
slitna hraðar.

Fyrir þá sem draga aftanívagna 
er nauðsynlegt að fylgjast vel með 
olíu á sjálfskiptingu. Það er mjög 
dýrt ef hún klikkar og ekki síst ef 
það gerist úti á landi eða langt frá 
þjónustu. Arctic Trucks er með 
sérstaka græju til að endurnýja 
sjálfskiptiolíuna á bílum.

Bremsur er mikilvægt að skoða, 
sérstaklega hjá þeim sem eru með 
aftanívagna og að sjálfsögðu þurfa 
dekkjamálin að vera í lagi.

Annars er alltaf gott að láta fag-
menn kíkja á bílana áður en lagt 
er í langt frí eða ferðalag. Bíllinn 
getur auðveldlega klúðrað fríinu ef 
hann klikkar á miðri leið.

Stefán segist sjálfur vera mikill 
jeppakall og hefur verið alla sína 
tíð. „Ég hef alltaf haft gaman af því 
að smíða og breyta mínum bílum 
sjálfur eða með góðra vina aðstoð. 
Núna er ég á fullbúnum 44 tommu 
breyttum bíl. Jeppasportið hefur 
verið mitt aðalsport í gegnum 

tíðina og erum við fjölskyldan 
miklir flakkarar og höfum mjög 
gaman af að ferðast um landið.“

Arctic Trucks vinnur mjög 
náið með björgunarsveitum 
landsins við að hanna og smíða 
öflug björgunartæki fyrir allra 
erfiðustu aðstæður hér á landi. 
„Að auki höfum við tekist á við 
allra erfiðustu aðstæður sem hægt 
er að takast á við í heiminum. 
Ég hef farið mjög víða á jeppum 
í gegnum tíðina, meðal annars 
nokkrar ferðir fyrir Arctic Trucks 
á Suðurskautið til að leysa þar 
mjög krefjandi verkefni inni á 
miðju skauti og alltaf á jeppum frá 
okkur. Eins ferðast ég mikið á eigin 
vegum og með ferðamönnum um 
hálendið.“

Dekkin skipta máli
„Það er mikilvægt að velja dekk og 
felgur með rétta eiginleika út frá 
þörfum hvers og eins. Dekk geta 
ráðið miklu um aksturseiginleika 
og getu hvers ökutækis.

Viðskiptavinir Arctic Trucks 
njóta reynslu okkar og þekkingar 
og fá bestu mögulegu ráðlegg-
ingar við val á dekkjum, felgum 
og öðrum búnaði fyrir hverjar 
aðstæður. Við eigum allt frá þægi-
legum fínmunstruðum dekkjum 
upp í mjög gróf MT-dekk. Einnig 
eigum við milligrófleika sem eru 
okkar vinsælustu dekk og henta 
fyrir allar árstíðir. Okkar merki eru 
Pro Comp og Dick Cepek og eigum 
við þau til í f lestum stærðum frá 31 
tommu og upp í 40 tommur. Einnig 
erum við með sérframleidd dekk í 
38 tommum og 44 tommum. Bæði 
merkin eru bandarísk og með mik-
inn fókus á ameríska pallbíla sem 
og alla jeppaflóruna og því erum 
við mjög sterkir á þeim velli. Til 
stendur að auka mikið breiddina í 
úrvali og stærðum næsta haust og 
þá komum við líka inn með bæði 
fólksbíla- og jepplingadekk.

Ef hálendið eða aðrar torfærur 
eru áfangastaðir þá er loftdæla og 
tappasett til að gera við sprungið 
dekk alger nauðsyn. Annars 
vonum við bara að fólk ferðist af 
skynsemi og öryggi innanlands í 
sumar og láti ekkert stoppa sig við 
að komast á staði sem það hefur 
dreymt um að fara á eða bara séð 
á myndum. Gleðilegt sumar,“ segir 
Stefán að lokum. ■

Verslun Arctic Trucks og fullkomið 
hjólbarðaverkstæði eru staðsett 
að Kletthálsi 3 í Reykjavík.

Arctic Trucks er viðurkenndur þjónustuaðili Toyota, en þjónustar þrátt fyrir það allar stærðir og gerðir bíla á þjón-
ustu- og dekkjaverkstæðum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á næstu dögum 
eigum við von á 

einstaklega sterkum og 
veglegum hjólafesting-
um sem fara í prófíl-
beisli.

Stefán Þór Jónsson

SÉRÞEKKING Á 
JEPPADEKKJUM

Hjá Arctic Trucks getur þú valið úr sérvöldum hágæða amerískum 
jeppadekkjum, dekkjum sem eru sérstaklega framleidd fyrir Arctic Trucks 
og vönduðum felgum með aðstoð sérfræðinga.

Njóttu aðstoðar reyndra sérfræðinga 
við val á réttum dekkjum og felgum 
fyrir þinn bíl.

Kletthálsi 3 – 110 Reykjavík  |  www.arctictrucks.is  |  info@arctictrucks.is  |  Sími 540-4900
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Smurþjónusta 
okkar nýtur sívax-

andi vinsælda með 
hverju árinu. 

Fannar Pálsson

 
 

 
N1 býður 
upp á 
ókeypis 
samsetn-
ingu og 
geymslu 
fram á 
haust ef 
keyptar 
eru felgur 
undir 
vetrar-
dekkin.

Fannar Pálsson

Bílaþjónusta N1 um land allt 
veitir persónulega þjónustu 
til bifreiðaeigenda. Góðar 
felgur, smurstöðvar og 
dekkjahótel gegna þar stóru 
hlutverki.

N1 rekur fjölda verkstæða um land 
allt og veitir persónulega þjónustu 
til bifreiðaeigenda, meðal annars 
þegar kemur að felgum, dekkjahót-
eli og smurstöðvum, segir Fannar 
Pálsson, vörustjóri bílaþjónustu 
hjá N1. „Hlutverk okkar hjá N1 er 
að veita viðskiptavinum okkar 
persónulega þjónustu ásamt því 
að bjóða upp á gott vöruúrval sem 
uppfyllir kröfur viðskiptavina 
hvert sem ferð þeirra er heitið. 
Það gerum við meðal annars með 

þéttu neti verkstæða um land allt 
þar sem viðskiptavinir okkar fá 
úrvals þjónustu.“

Felgur varðar gegn seltu
N1 hefur átt áratuga samstarf við 
Alcar sem er austurrískur felgu-
framleiðandi og í fremstu röð í 
Evrópu, að sögn Fannars. „Alcar 
leggur mikið upp úr gæðum og 
eru felgurnar frá þeim til dæmis 
sérvarðar gegn seltu. Fyrir vikið 
henta þær einstaklega vel fyrir 
íslenskar aðstæður eins og reynsla 
síðustu áratuga hefur sýnt. Hægt er 
að skoða úrval felgna hjá okkur á 
vefverslun.n1.is.“

Að hafa dekkin klár á auka-
felgum er lykilatriði svo að 
dekkjaskipti vor og haust gangi 

hratt fyrir sig. N1 býður upp á 
ókeypis samsetningu og geymslu 
fram á haust ef keyptar eru felgur 
undir vetrardekkin, segir Fannar. 
„Við bjóðum einnig upp á sér-
pantanir, bæði með flugi og á sjó, 
ef fólk hefur áhuga á öðru en við 
eigum til á lager. Það er tilvalið að 
skoða felgurnar sem fyrst svo allt 
sé tilbúið fyrir haustið. Hægt er að 
skoða úrvalið betur á alcar.de.“

Meiri þægindi yfir veturinn
Fannar segir nýja bíla í dag koma 
í auknum mæli á stærri felgum en 
áður þekktist. „Á hinum Norður-
löndunum hefur sú þróun átt sér 
stað á síðustu áratugum að með 
nánast öllum seldum bílum eru 
seldar minni aukafelgur með 
belgmeiri vetrardekkjum. Bæði er 
þetta ódýrari kostur auk þess sem 
þægindin yfir veturinn eru mun 
meiri. Bíllinn verður mýkri í akstri, 
grip eykst til muna ásamt því að 
minni líkur eru á skemmdum 
felgum. Íslendingar hafa ekki alveg 
fylgt eftir í þeim málum en samt 
hefur orðið vakning á síðustu 

árum þar sem fólk gerir sér grein 
fyrir kostum þess að hafa vetrar-
dekk á aukafelgum.“

Dekkjahótel skapa þægindi
Dekkjahótel er á öllum hjólbarða-
verkstæðum N1 en þar er hægt að 
fá geymd dekk gegn vægu gjaldi og 
nýta þannig eigið geymslupláss í 
annað. „Dekk á felgum eru þrifin 
og yfirfarin í hvert skipti sem þau 
eru skráð inn á dekkjahótel og 
höfð klár til undirsetningar vor og 
haust. Þetta er vinsæll valkostur 

hjá mörgum viðskiptavinum 
okkar enda afar þægilegt fyrir þá 
auk þess sem það losar um verð-
mætt geymslupláss heima fyrir 
sem er hægt að nýta í eitthvað 
annað. Dekkjahótelin eru alls níu 
talsins og eru sex þeirra á höfuð-
borgarsvæðinu auk þess sem þau 
má finna á Akranesi, á Akureyri og 
í Reykjanesbæ.“

Eingöngu viðurkennd úrvalsefni
Smurstöðvar N1 eru níu talsins, 
þar af sjö á höfuðborgarsvæðinu. 
„Smurþjónusta okkar nýtur 
sívaxandi vinsælda með hverju 
árinu. Við erum umboðsaðili fyrir 
ExxonMobil og notum eingöngu 
viðurkenndar vörur frá því fyrir-
tæki. Smurþjónusta N1 vinnur 
ávallt eftir þjónustuhandbók 
bifreiðar og fylgir ráðleggingum 
framleiðanda. Það er afar einfalt og 
þægilegt að panta tíma á netinu og 
þannig sleppa viðskiptavinir við 
óþarfa bið.“ n

Nánari upplýsingar á n1.is.

Fagleg þjónusta til 
bifreiðaeigenda 

„Alcar leggur 
mikið upp úr 
gæðum og eru 
felgurnar frá 
þeim til dæmis 
sérvarðar gegn 
seltu,“ segir 
Fannar Pálsson, 
vörustjóri bíla-
þjónustu hjá N1.

 FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Ef keyptar eru felgur undir vetrardekkin fæst frí geymsla og samsetning. 

Dekkjahótel eru á öllum hjólbarðaverkstæðum N1 um land allt.Það er einfalt að panta tíma í smurþjónustu á netinu og sleppa við bið.

Unnið er eftir þjónustuhandbók bifreiðar og ráðum framleiðanda fylgt.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

Sólning rekur fjögur verk-
stæði á suðvesturhorninu 
og býður upp á gott úrval 
dekkja, svo sem sumar-
dekkja sem á að fara að setja 
undir bílana nú þegar sól 
er farin að hækka á lofti. 
Þá býður fyrirtækið meðal 
annars upp á smurþjónustu 
og viðgerðir auk þess að reka 
dekkjahótel á öllum verk-
stæðunum.

Sólning rekur verkstæði í Reykja-
vík, Kópavogi, Hafnarfirði og 
Njarðvík. Þar fæst úrval dekkja, 
svo sem sumardekkja, meðal ann-
ars frá gæðaframleiðendum eins 
og Hankook, Goodyear, Nexen og 
Sava. 

„Þetta eru okkar helstu sölu-
merki,“ segir Tómas Sigurðsson 
rekstrarstjóri, „og þau hafa reynst 
mjög vel í mörg ár. Við erum búin 
að selja dekk frá Hankook í yfir 
20 ár og alltaf reynst vel. Það er 
þessi betri kostur. Svo erum við 
náttúrlega líka með ódýrara úrval; 
ódýrari verðflokka. Það fer bara 
eftir hvað fólk vill og hvað hentar 
hverju sinni.“

Varðandi endingu á dekkjum 
segir Tómas að það séu lágmarks-
slitf letir á öllum dekkjum en svo 
komi að því að dekkin eru orðin 
ólögleg og hættuleg og þá sérstak-
lega í bleytu. „Þá eru þau hætt að 
kasta frá sér vatni og þá er þetta 
orðið hættulegt og ég tala nú ekki 
um þegar það eru svona mikil 

hjólför á götunum eins og víða í 
dag en þá geta dekkin f lotið upp 
og bíllinn í rauninni lent út af.“

Sólning býður upp á ýmiss 
konar þjónustu, svo sem umfelg-
un, hjólastillingar, smurþjónustu 
og bílaviðgerðir. „Svo einbeitum 
við okkur að slitf lötum í bílum; 
bremsuviðgerðum, stýrisendum, 
spyrnum og f leiru sem tengist 
venjulegu sliti bíla. Hjólastillingin 
er beintengd dekkjunum af því að 
við sjáum svo vel þegar bílarnir 

koma inn hvernig bíllinn er að 
slíta dekkjunum og þá getum við 
alltaf bent fólki á að það þurfi að 
hjólastilla til að auka endingu og 
grip í dekkjunum.“

Engar tímapantanir eru hjá 
Sólningu sem þýðir að viðskipta-
vinur þarf ekki að panta tíma með 
löngum fyrirvara eftir umfelgun 
og getur valið sér þann tíma sem 
hentugastur er.

Sólning býður upp á smurþjón-
ustu fyrir f lesta bíla og notar ein-

göngu gæðaolíur og -síur. Mikil-
vægt er að fylgja leiðbeiningum 
bílaframleiðanda varðandi olíur 
og nota einungis þá staðla sem 
gefnir eru upp. Sólning er með 
dekkjahótel á öllum stöðunum 
fjórum þar sem fólk getur látið 
geyma dekk eftir að það er búið 
að láta skipta um dekk á vorin og 
á haustin. „Þessi þjónusta er alltaf 
að aukast og við sjáum aukningu á 
hverju ári; það eru margir sem eru 
farnir að nýta sér þetta.“ n

Sólning býður allsherjar dekkjaþjónustu
Tómas Sigurðs-
son segir að 
Sólning hafi 
selt dekk frá 
Hankook í yfir 
20 ár og að þau 
alltaf reynst vel. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Svo einbeitum við 
okkur að slit-

flötum í bílum; bremsu-
viðgerðum, stýrisend-
um, spyrnum og fleiru 
sem tengist venjulegu 
sliti bíla.

Bílasalinn Jón Ragnarsson 
hefur áratuga reynslu af 
bílabransanum og veit allt 
um það sem fólk þarf að 
huga að þegar kemur að því 
að kaupa og selja notaða 
bíla.

Jón Ragnarsson bílasali segir að 
gott viðhald sé grundvöllur þess 
að fá gott verð fyrir notaðan bíl. 
Hann segir mikilvægt fyrir kaup-
endur notaðra bíla að fara yfir 
sögu bílanna, ganga úr skugga um 
að þeir hafi fengið nauðsynlegt 
viðhald og að það sé algjörlega 
ómissandi að fá ástandsskoðun 
áður en bílar eru keyptir.

Mikilvægt að afla upplýsinga
Hvað er farið yfir þegar notaðir 
bílar eru seldir?

„Það er fyrst og fremst lýsing 
seljanda og síðan mælum við ein-
dregið með því að kaupandi fari 
alltaf með bíl í ástandsskoðun hjá 
skoðunarstöðvunum. Út frá því 
er svo hægt að ræða breytingar 
á verði, sérstaklega ef eitthvað 
mikið er að,“ segir Jón. „Það er líka 
mjög eðlilegt að prútta alltaf eitt-
hvað um verð, en það fer reyndar 
eftir því hvað bílarnir eru vinsælir 
og í dag er eiginlega skortur á 
góðum, nýlegum bílum.

Seljandi þarf bara að lýsa bílnum 
eins og hann telur að hann sé 
og svo er það bílasalans að klára 
málið og upplýsa um alla galla sem 
hann veit af og skaffa kaupand-
anum upplýsingar um veð og 
eigendasögu bílsins. Stundum þarf 
reyndar líka að óska eftir því að 
seljandinn skaffi upplýsingar um 
smursögu bílsins, ef það er ekki 
smurbók í honum,“ útskýrir Jón. 
„Það er bara eigandinn sem getur 
kallað eftir sögunni um smurþjón-
ustu bílsins, því þetta er varið með 
persónuverndarlögum.“

Bílasalar sjá um eigendaskipti
„Síðan verður bara að treysta 

Viðhald eykur verðgildið

Bílasalinn Jón 
Ragnarsson 
veit allt um 
það sem skiptir 
máli þegar 
bílar skipta um 
eigendur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

bílasalanum. Fólk á ekki að þurfa 
að ganga úr skugga um að það séu 
ekki veðsetningar eða lán á bílum 
eða að fjármálafyrirtæki sé skráð 
eigandi og fólk umráðamenn,“ 
segir Jón. „Bílasalan ber 100 pró-
sent ábyrgð á að sjá um þetta og 
við sjáum þetta í veðbók sem við 
skoðum alltaf áður en við göngum 
frá samningum.

Bílasalinn ber alla ábyrgð á að 
losa veð og sinna eigendaskiptum, 
en það er mikið um það í dag að 
lánafyrirtæki eigi bílana og fólk 
sé umráðamenn þeirra. Þá ber 
okkur skylda til að borga upp 
lánin og gera bílinn hreinan fyrir 
seljandann,“ segir Jón. „Bílasalinn 
ber alltaf alla ábyrgð á því.“

Ástandsskoðun er lykilatriði
„Það er númer eitt, tvö og þrjú fyrir 
kaupandann að hann láti ástands-
skoða bílinn eða hafi einhvern 
með sér sem hefur vit á að skoða 
bílinn,“ segir Jón. „Fólk verður að 
gera sér grein fyrir því að það er 
ekki bara upplýsingaskylda hjá 
seljanda, heldur líka rík skoðunar-
skylda hjá kaupanda. Fólk á að 
skoða sjálft og síðan kaupa auka 
skoðun, eins og ég nefndi áðan.

Við nóterum hjá okkur ef við-
skiptavinur hefur hafnað því 
að fara í ástandsskoðun svo það 
þýðir ekkert að kaupa bíl blint og 
kvarta svo eftir á þegar eitthvað 
kemur í ljós,“ útskýrir Jón. „Það er 
mikilvægt að reyna að fyrirbyggja 

allt svoleiðis með því að fá góða 
skoðun.“

„Til að fá sem mest fyrir notaðan 
bíl er mjög mikilvægt að fá reglu-
lega þjónustuskoðun fyrir hann hjá 
umboði og vera með góða smur-
sögu. Það er gríðarlega mikið atriði 
að halda bílum vel við, passa upp á 
þjónustuskoðanir, smurningu og 
annað eftirlit,“ segir Jón. „Þú færð 
alltaf meira fyrir bíl sem hefur verið 
hugsað vel um.“

Er eitthvert einfalt viðhald sem 
fólk getur sinnt sjálft sem getur haft 
áhrif á söluverð bíls?

„Já, það þarf að þrífa bíla vel 
og bóna þá vel og reglulega, það 
hjálpar alltaf til. Það og að ganga vel 
um bílinn,“ segir Jón að lokum. n

4 kynningarblað 12. apríl 2022 ÞRIÐJUDAGURSUMARDEKK



Hekla er eitt stærsta bif-
reiðaumboð landsins og 
býður einnig upp á mikið 
úrval af hvers kyns auka-
hlutum fyrir bíla í glæsilegri 
verslun á Laugavegi.

Hjördís María Ólafsdóttir er mark-
aðsstjóri Heklu. „Við hjá Heklu 
höfum unnið markvisst í því 
undanfarin ár að bæta þjónustu 
við viðskiptavini okkar. Hluti af 
þeirri vegferð er að auka vöruúr-
val okkar og bjóða gott úrval af 
hágæða vörum sem uppfylla alla 
gæðastaðla sem gilda í Evrópu á 
sem á hagstæðustu verði.

Fyrir tveimur árum hófum 
við til dæmis að selja vörur frá 
þýska framleiðandanum Petex 
sem býður mikið úrval af hágæða 
vörum fyrir barnið, svo sem bíl-
stóla og kerrur. Viðskiptavinir 
okkar hafa tekið þessum vörum 
fagnandi og hefur salan stóraukist 
á síðustu árum þrátt fyrir að 
margir geri sér ekki grein fyrir því 
að við séum að selja kerrur, bíl-
stóla, hlífar og aðra aukahluti fyrir 
barnið í bílnum.

Sparkbílarnir frá Volkswagen, 
Audi og Skoda hafa slegið rækilega 
gegn hjá börnunum og eru þeir 
orðnir ansi margir framtíðaröku-
mennirnir sem bruna um á bílum 
frá Heklu.

Nýjasta viðbótin hjá okkur sem 
við erum spennt fyrir að byrja að 
kynna fyrir fólki eru vandaðar 
ferðavörur frá ítalska framleiðand-
anum Menabo. Hvort sem um er 

að ræða hallanlegar reiðhjólafest-
ingar fyrir rafmagnshjól, þverboga, 
kayakfestingar, toppbox eða hvað 
annað sem þarf fyrir ferðalagið, þá 
ættu viðskiptavinir okkar að finna 
það hér.

Við hjá Heklu seljum fjölbreytt 
úrval rafbíla og bjóðum einnig 
mikið úrval af vörum sem tengjast 
þeim eins og heimahleðslustöðvar 
frá Elli sem viðskiptavinir okkar 
hafa tekið vel. Svo erum við auð-
vitað líka með þessar hefðbundnu 
vörur fyrir bíla og viðhald þeirra, 
hvort sem það eru þrifavörur, rúðu-
þurrkur eða mælaborðsmynda-
vélar. Við leggjum mikinn metnað 
í að leita sífellt leiða til þess að auka 
við vöruframboðið og við hjá Heklu 
stefnum á að vera fyrsta val fólks 
þegar kemur að bílnum og vörum 
honum tengdum,“ segir Hjördís 
María Ólafsdóttir. ■

Hjá Heklu færðu allt fyrir bílinn á einum stað
Hjördís María 
Ólafsdóttir, 
vörumerkj-
astjóri hjá 
Heklu, í auka-
hlutaverslun 
fyrirtækisins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ 
 ERNIR

Við leggjum mik-
inn metnað í að 

leita sífellt leiða til þess 
að auka við vörufram-
boðið og við hjá Heklu 
stefnum á að vera fyrsta 
val fólks þegar kemur að 
bílnum og vörum 
honum tengdum.

Hjördís María Ólafsdóttir

Allt fyrir barnið
 Bílstólar og sessur, brúsar, sparkbílar og margt fleira

Sparkbíll
Volkswagen Bjalla, grár

Verð 19.990 kr.

Bílsessa Junior*
15-36 kg

Verð 3.890 kr.

Barnabílstóll Junior* 
15-36 kg, svartur, Isofix festingar

Verð 23.900 kr.

3 í 1 barnakerru & bílstólasett* 
Burðarrúm/vagnstykki,skiptitaska o.fl

Verð 98.990 kr.

Barnabílstóll Junior* 
0-36 kg, grár, King - Isofix festingar

Verð 38.900 kr.

Kíktu inn á vefverslun Heklu
sem er alltaf opin   www.hekla.is

Sparkbíll 
Audi Junior quattro, rauður

Verð 22.990 kr.

*Allir bílstólar og sessur uppfylla ESB staðal ECE R44/04 um öryggi

Hægt að 
hafa bakvísandi
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Með öflugri net-
verslun einföldum 

við aðgengi viðskipta-
vina að vörunni sjálfri.

 
 

Ef svo 
ólíklega 
vill til að 
þú finnir 
betra verð 
á sambæri-
legri vöru 
hjá öðrum 
söluaðila á 
Íslandi 
innan 
tveggja 
vikna frá 
kaupdegi 
endur-
greiðum 
við þér 
mismun-
inn.

Dekk1.is er ein stærsta 
dekkjanetverslun landsins. 
Við sérhæfum okkur í sölu 
dekkja á netinu. Með beinni 
sölu í gegnum netið getum 
við boðið betra verð en 
almennt hefur þekkst hér 
á landi. Að auki ætlum við 
að bjóða lesendum Frétta-
blaðsins 5 prósenta afslátt 
með afsláttarkóðanum 
SUMAR22. Afslátturinn 
gildir út apríl 2022.

Fyrirtækið leggur mikinn metnað 
í að afgreiða allar pantanir eins 
fljótt og auðið er. Eftir að pöntun 
og greiðsla hefur borist kapp-
kostum við að póstleggja dekkin 
samdægurs eða í síðasta lagi 
næsta virka dag. Þá er einnig 
hægt að sækja vörur til okkar að 
Hverfisgötu 105 í Reykjavík og að 
Bogatröð 1 í Reykjanesbæ. Vöru-
afgreiðslur okkar eru opnar alla 
virka daga á milli 9 og 16.

Einfalt að panta á netinu
Með öflugri netverslun einföldum 
við aðgengi viðskiptavina að 
vörunni sjálfri. Ferlið er mjög ein-
falt, þú slærð inn dekkjastærðina 
þína, setur dekkin í körfuna, 
gengur frá kaupunum og færð svo 
dekkin annaðhvort send til þín eða 
sækir þau í vöruafgreiðslu okkar í 
Reykjavík eða Reykjanesbæ.

Viðurkennd gæðadekk
Dekkin okkar eru frá öllum helstu 

Dekk1.is – gæðadekk á betra verði Davíð Sær  
Jónsson, fram-
kvæmdastjóri 
dekk1.is, við 
sendibílinn sem 
er á þönum með 
heimsendingar 
til viðskipta-
vina dekk1.is. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Gott verð á netinu
Dekk1.is býður dekk til sölu 
í gegnum netið á betra verði 
en almennt þekkist. Dekkin 
eru send hvert á land sem er 
og núna ætlum við einnig að 
bjóða upp á fría heimsend-
ingu á höfuðborgarsvæðinu 
og Suðurnesjum.

Lesendur Fréttablaðsins fá 5 
prósenta afslátt með afsláttar-
kóðanum SUMAR22

dekkjaframleiðendum heims og 
hafa öll reynst vel við íslenskar 
aðstæður. 

Við bjóðum upp á sumardekk, 
heilsársdekk og vetrardekk, bæði 
negld og ónegld. HiFly dekkin eru 
flaggskip Dekk1. is. Við fluttum 
þau fyrst inn fyrir átta árum og 
hafa þau hlotið mikið lof við-
skiptavina okkar og eru mjög 
vinsæl meðal leigubílstjóra og hjá 
bílaleigum landsins.

Vöruafhending á tveimur stöðum
n  Reykjavík 

Hverfisgata 105. 
Opið: 09.00-16.00 alla virka 
daga. Lokað um helgar.

n  Reykjanesbær 
Bogatröð 1 (Ásbrú). 
Opið: 09.00-16.00 alla virka 
daga. Lokað um helgar.

Viðskiptavinurinn í fyrsta sæti
Hjá okkur stjórnar viðskiptavinur-
inn ferðinni. Gæðavörur og góð 
þjónusta er okkar aðalsmerki. 

Við tryggjum sanngjarnt verð 
okkar með verðvernd og ef þér 
snýst hugur og vilt skila dekkj-
unum, eða ef svo ólíklega vill til 
að dekkin sem þú færð eru gölluð, 
þá er ekkert að óttast. Við bjóðum 
viðskiptavinum okkar upp á 30 
daga skilafrest og 2 ára neytenda-
ábyrgð.

Verðvernd, skilaréttur og ábyrgð
Með verðvernd okkar tryggjum 

við að þú fáir alltaf besta verðið hjá 
okkur. Ef svo ólíklega vill til að þú 
finnir betra verð á sambærilegri 
vöru hjá öðrum söluaðila á Íslandi 
innan tveggja vikna frá kaupdegi 
endurgreiðum við þér mismuninn 
og veitum þér að auki 10 prósenta 
afslátt.

Ef viðskiptavinur pantar 
vitlaust, líkar ekki varan eða 
aðstæður breytast þannig að hann 
þarf ekki á henni að halda er hægt 
að skila innan 30 daga og fá endur-
greitt að fullu, að því gefnu að 
varan sé ónotuð og í upprunalegu 
ástandi. Þá eru allar vörur með 
tveggja ára neytendaábyrgð vegna 
framleiðslugalla.

Greiðslumöguleikar og dreifing
Hægt er að greiða með korti, milli-
færslu eða nýta greiðsludreifingu 
í gegnum Borgun, Netgíró, Pei 
eða Síminn Pay í pöntunarferli 
á síðunni okkar. Þannig geta 
viðskiptavinir dreift greiðslum á 
nokkra mánuði og gert dekkja-
kaupin léttari. n

Nánari upplýsingar:  
fyrirspurnir@dekk1.is,  
Sími: 519-1516, dekk1.is
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FASTEIGNIR.FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
15. TBL. 12. APRÍL 2022

VIÐ LEIÐUM ÞIG HEIM

Hlíðasmára 2 Sími: 512 4900201 Kópavogur www.landmark.isLandmark fasteignamiðlun

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

 Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

Síðumúla 27     |      588 4477      |      www.valholl.is  

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, 
lögg.fast., leigumiðlari
896 5222
ingolfur@valholl.is

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, lögg. fast., 
skjalagerð. 
897 1339
hildur@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, 
lögg. fast. B.Sc 
693 3356
heidar@valholl.is

Snorri Snorrason 
Löggiltur fasteignasali

895 2115
snorri@valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali.
BA í Stjórnmálafræði.
862 1110
hrafnhildur@valholl.is 

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteignasala
Snæfellsnesi
893 4718
petur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

588 4477
ritari@valholl.is

Anna F. Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali   
Lista og innanhús stílisti 
892 8778
anna@valholl.is 

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali

899 9083
sturla@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

695 8905
elin@valholl.is

Jónas H. Jónasson 
Lögg. eignaskiptayfirlýsandi
Aðstoðarm. fasteignasala
842 1520
jonas@valholl.is

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

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

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

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

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

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

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

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

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

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 • berg@berg.is 
• www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@berg.is
s. 897-0047

Brynjólfur Jónsson  
lögg. fasteignasali
brynjolfur@berg.is
s. 898-9791

Davíð Ólafsson  
lögg. fasteignasali
david@berg.is
s. 766-6633

Traust þjónusta - mikil sala

Miklaborg kynnir: Sérlega 
bjarta og heillandi stúdíó-
íbúð ásamt sérmerktu stæði 
í bílageymslu á fjórðu og 
efstu hæð með heillandi 
útsýni að Hjartagarðinum 
og góðum vestursvölum. 
Frábært skipulag og einstök 
staðsetning.

Opið alrými með svefnaðstöðu, 
eldhúsi og stofu. Gott baðherbergi 
með sturtu. Íbúðin er 38,2 fm og 
geymsla í kjallara er 3 fm. Klappar-
stígur 30 er glæsilegt 11 íbúða lyftu-
hús á fjórum hæðum byggt árið 
2016 af Þingvangi. Hinn vinsæli 
veitingastaður Monkeys er á fyrstu 
hæð og í kjallara, en íbúðir á 2.-4. 
hæð. Innangengt er í upphitaða 
bílageymslu að Smiðjustíg 4. Stæði 
merkt 02B05, fasteignanúmer F235-
9770 fylgir með í kaupunum.

Komið er inn í alrýmið sem 
er sérlega bjart og heillandi með 
miklum gólfsíðum gluggum. 
Fremst er eldhúsið með vandaðri 
HTH-innréttingu sem er spón-
lögð með dökkbrúnum við. Ljós 
kvarssteinn er í borðplötum. Bað-
herbergið er með fallegum gráum 
flísum á gólfi og hvítum flísum á 

veggjum og sturtu og vaskaskápur-
inn er í stíl við aðrar innréttingar í 
íbúðinni.

Á forstofusvæði er góður fata-
skápur og eins á svefnsvæði. Á 
gólfum er fallegt eikarparket frá 
Parka. Úr stofu er gengið út á góðar 
vestursvalir með heillandi útsýni 
yfir Hjartagarðinn sem nú er eitt af 
fallegustu torgum Reykjavíkur.

Í kjallara er sameiginlegt þvotta-

hús, staðsett nálægt geymslu 
íbúðarinnar og einnig er hjóla- og 
vagnageymsla í sameign. Afar 
heillandi íbúð í hjarta borgarinnar 
sem nýtist frábærlega. Sjón er sögu 
ríkari. n

Allar frekari upplýsingar gefur 
Þórunn Pálsdóttir, lgf., sími 773-
6000, og thorunn@miklaborg.is

Heillandi stúdíóíbúð í miðbænum

Íbúðin er á 
heillandi stað í 
miðbænum.

Opið rými með fallegri eldhúsinnréttingu.



Erum við að leita að þér?

Lóðin Álfabakki 4 er 6.976 m2 og á svæðinu er heimilt að 
gera ráð fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi

Á lóðinni Álfabakki 4 er heimilt að byggja húsnæði undir atvinnu-
starfsemi allt að 3.000 m2 ofanjarðar á 1-2 hæðum auk kjallara fyrir 
tæknirými skv. deiliskipulagsskilmálum sem samþykktir voru í 
B-deild Stjórnartíðinda 14. mars 2022.

Byggingarréttur fyrir atvinnuhúsnæði
Reykjavíkurborg óskar eftir kauptilboðum í byggingarrétt 
á Álfabakka 4 undir verslunar- og þjónustustarfsemi

Álfabakki 4

Skilafrestur tilboða er 
fyrir kl. 12.00, 29. apríl 2022 

á útboðsvef Reykjavíkurborgar 
http://utbod.reykjavik.is  

Tilboð verða opnuð og birt 
á vef Reykjavíkurborgar 

http://reykjavik.is/lodir 

Nánari upplýsingar á http://reykjavik.is/lodir





Sigurður Oddur Sigurðsson | Löggiltur fasteignasali 
Ágústa Guðrún Ásbjörnsdóttir | Sölustjóri fasteigna á Spáni

Þú finnur draumaeignina á Costa Blanca
á Sumareignir.is

Sumareignir - Nýtt tilboð! 

Glæsilegar íbúðir
u Flottur sundlaugagarður
u Úti og innisundlaug
u Líkamsrækt. 

Raðhús, parhús og einbýli  
við strönd eða golfvelli.

616 8880

Allir sem kaupa nýja íbúð hjá okkur í apríl  

fá 52 fría golfhringi á þremur af bestu 
golfvöllunum á Costa Blanca svæðinu.  

Villamartin Golf, Las Ramblas og La Finca.  
Þeir sem ekki eru í golfi fá húsgagnapakka 

fyrir sömu upphæð.

Tvær síður og 1.200 fasteignir til sölu á 
www.Sumareignir.is og www.Spainhomes.net

Hrafnagilshverfi, Eyjafjarðarsveit 
auglýsing aðal- og deiliskipulagstillögu

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 7. apríl 
2022 að auglýsa aðal- og deiliskipulagstillögu fyrir Hrafnagilshverfi 
skv. 1. mgr. 31. gr. og 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulagsverkefnið hófst sumarið 2020 og er markmið þess að 
marka heildstæða stefnu fyrir uppbyggingu og þróun Hrafnagils-
hverfis til lengri tíma litið. Í aðalskipulagstillögunni felst að í landi 
Grísarár eru skilgreind ný íbúðarsvæði meðfram Eyjafjarðarbraut 
og í brekkunni ofan núverandi byggðar auk þess sem athafnasvæði 
er skilgreint á lóð Gömlu Garðyrkjustöðvarinnar á Grísará. Auk 
þess er skilgreint íbúðarsvæði á óbyggðu svæði milli Laugarborgar 
og Reykár. Í deiliskipulagstillögunni eru skilgreindar íbúðarlóðir 
fyrir 88 til 93 nýjar íbúðir sem skiptast í 41 einbýlishús, 27 til 32 
íbúðir í raðhúsum og 20 íbúðir í fjölbýlishúsum, þar af 12 íbúðir 
fyrir aldraða í viðbyggingu við fyrrum heimavist Hrafnagilsskóla. 
Í deiliskipulagstillögunni er einnig mörkuð stefna um yfirbragð 
byggðar, stíga- og götukerfi og útivistarsvæði. Gert er ráð fyrir 
nýrri íbúðargötu sunnan Skólatraðar auk þess sem ráðgert er að 
breyting verði á tengingu Ártraðar, Bakkatraðar og Meltraðar við 
götukerfi hverfisins.

Skipulagstillögurnar eru aðgengilegar á sveitarskrifstofu Eyja-
fjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, milli 12. apríl og 23. maí 
2022 sem og á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við skipulagstillögurnar til mánudagsins 23. maí 2022. 
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrif-
stofu Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, 
eða í tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Kotra, Eyjafjarðarsveit 
– tillaga að deiliskipulagi fyrir þriðja 

áfanga íbúðarsvæðis í landi Kotru.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum þann 7. 
apríl 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir þriðja áfanga 
íbúðarsvæðis í landi Kotru í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagssvæðið er skilgreint sem 
íbúðarsvæði ÍB13 í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins og 
tekur skipulagstillagan til sex nýrra íbúðarlóða auk þess sem fyrri 
áfangar íbúðarbyggðar í Kotru eru felldir undir hið nýja skipulag.

Skipulagstillagan mun liggja frammi á sveitarskrifstofu Eyjafjarðar-
sveitar milli 12. apríl og 23. maí 2022 og verður einnig aðgengileg á 
heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hags-
muna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir 
við skipulagstillöguna til mánudagsins 23. maí 2022. Athugasemdir 
skulu vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu Eyjafjarðar-
sveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti 
á netfangið sbe@sbe.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Lausar stöður grunnskólakennara 
í Stóru-Vogaskóla

Stóru-Vogaskóli óskar eftir að ráða grunnskólakennara  
í eftirfarandi stöður fyrir næsta skólaár 2022-2023:

• Textíl
• Smíði
• Myndmennt
• Heimilisfræði

Stóru-Vogaskóli er 170 barna grunnskóli þar sem 
skólastarf er í senn metnaðarfullt og faglegt.  
Einkunnarorð skólans eru virðing, vinátta og velgengni 
sem endurspeglast í daglegu starfi í skólanum.  
Í skólanum er góður starfsandi og hefur skólinn á að 
skipa öflugu og áhugasömu starfsfólki.

Skólinn er staðsettur í einstöku umhverfi í nálægð við 
fjölbreytta náttúru. Stóru-Vogaskóli er Grænfánaskóli.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leyfisbréf til kennslu, skal fylgja umsókn
• Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður
• Færni í samvinnu og teymisvinnu
• Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum
• Ábyrgð og stundvísi
• Áhugi á að starfa með börnum

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Kennara- 
sambands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 26. apríl og skulu umsóknir berast 
á netfangið hilmar@vogar.is 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Egill Sveinbjörnsson 
skólastjóri í síma 440-6250.

08/04/2021 JPEG merki | Vogar

https://www.vogar.is/is/stjornsysla/vogar/honnunarstadall-voga/merki-sveitarfelagsins-voga/jpeg-merki 1/2

Þátttakandi í íslensku  
atvinnulífi í 50 ár

hagvangur.is
Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is





Kústar á þvotta-
plönum bensín-

stöðva eru yfirleitt 
baneitraðir fyrir lakkið.

Saltið fer ekki vel 
með bíllakkið sem 

ryðgar hraðar hér á landi 
en víðast hvar annars 
staðar.

Dekkjaþjónusta Vöku býður 
upp á faglega þjónustu þegar 
leitað er að sumardekkjum. 
Hægt er að fá ný eða notuð 
gæðadekk á mjög góðu 
verði. Dekkjaþjónustan er á 
Héðinsgötu 2.

Halldór Örn Kristjánsson, verslun-
arstjóri hjá Vöku, segir að boðið sé 
upp á mjög góð dekk frá Sailun en 
það sé ekkert mál að panta aðrar 
tegundir ef viðskiptavinurinn 
óskar eftir því. „Við bjóðum upp á 
gott úrval af bæði nýjum og not-
uðum dekkjum í ýmsum stærðum 
og þjónustum jafnt smærri sem 
stærri bíla,“ segir hann.

Best er að bóka tíma á heima-
síðu Vöku, vaka.is, sem er mjög 
einfalt en reynt er að koma til 
móts við þá sem koma á staðinn 
án þess að eiga tíma. Halldór 
bendir á að hægt sé að gera mjög 
góð kaup í notuðum dekkjum. 
„Dekkin eru yfirfarin svo hægt sé 
að endurnýta þau en það er mjög 
góður kostur þar sem þau eru 
á frábæru verði. Við erum mjög 
sanngjörn í verði og það á við um 
bæði ný og notuð dekk,“ bætir 
hann við. „Vaka endurnýtir öll 
dekk sem standast gæðakröfur en 
önnur fara í úrvinnslu,“ segir hann.

Hjá Vöku er mjög góð aðstaða 
jafnt fyrir starfsmenn og við-
skiptavini og það tekur ekki 
nema 15-30 mínútur að skipta 
yfir í sumardekkin. Þar að auki er 
Vaka með gott dekkjahótel á mjög 
sanngjörnu verði fyrir þá sem 
vilja geyma dekkin á milli árstíða.

„Vaka er gamalt og stöndugt 
fyrirtæki á markaði sem er 
síbreytilegur og hefur fylgt tækni-
þróun mjög vel,“ segir Halldór. 
Vaka býður alhliða dekkjaþjón-
ustu og starfsmenn kanna bæði 

felgur og jafnvægisstilla dekkin 
sem er mikilvægur öryggisþáttur. 
Vaka sinnir einnig smáviðgerðum 
og smurþjónustu. 

Hjá Vöku eru lyftur fyrir 
fimm bíla og fyrirtækið býr yfir 
fyrsta f lokks tækjum til að gera 
umskiptin einföld og þægileg. 
Vaka býður ekki eingöngu dekk 
því einnig er fjölbreytt úrval af 
felgum. 

Vaka er rótgróið fyrirtæki 
sem hefur starfað í meira en 70 
ár. Fyrirtækið veitir fjölþætta 

þjónusta varðandi bifreiðar, 
til dæmis dráttarbílaþjónustu. 
Dekkjaþjónustan er veigamikill 
þáttur í starfseminni. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 30 
starfsmenn. Opnunartímar hjá 
Vöku eru frá 8-18 alla virka daga 
og 10-14 á laugardögum. n

Nánar má skoða úrvalið á heima-
síðunni vaka.is eða renna við að 
Héðinsgötu 2. Síminn hjá Vöku er 
567 6700.

Frábært úrval af sumardekkjum hjá Vöku

Vaka er við Héðinsgötu 2.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Halldór, verslunarstjóri hjá Vöku, 
segir mikið úrval af nýjum og not-
uðum sumardekkjum vera í boði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Við bjóðum upp á 
gott úrval af bæði 

nýjum og notuðum 
dekkjum í ýmsum 
stærðum og þjónustum 
jafnt smærri sem stærri 
bíla.

Að ýmsu þarf að huga ef 
lakk bifreiða á að endast vel. 
Reglulegt bón skiptir miklu 
máli og eins að forðast að 
þvo bílinn á þvottaplani 
bensínstöðva.

starri@frettabladid.is

Þótt meiri vakning sé meðal lands-
manna en áður um mikilvægi þess 
að hugsa vel um lakk bifreiðarinn-
ar eru Íslendingar svolitlir trassar, 
að mati Péturs Rúnars Sverrissonar 
sem hefur rekið sprautuverkstæðið 
Sprautun í um 20 ár. „Þótt ég hafi 
alveg séð jákvæðar breytingar á 
undanförnum árum finnst mér 
allt of margir bíleigendur bóna bíla 
sína seint og of sjaldan. Bón eru 
auðvitað misgóð en meginreglan 
ætti að vera sú að bóna bílinn á að 
minnsta kosti 2-3 mánaða fresti. 
Einnig er nauðsynlegt að skola af 
bílnum reglulega, þótt það sé bara 
með vatni og nota þá helst klút 
sem dregur í sig vatn.“

Pétur segir marga bíleigendur 
ceramic-húða bílana sína í dag, 
þá sérstaklega nýja og dýrari bíla. 
„Slík vörn er með fimm ára end-
ingu en hún endist ekki eins lengi 
hér og annars staðar vegna þess 
mikla salts sem borið er á göturnar 
yfir veturinn. Ceramic-húðin er 
þó mjög góð til að verja lakkið en 
þá þarf að nota sérstaka sápu til að 
viðhalda því.“

Snertilausar þvottastöðvar bestar
Verstu mistökin sem bíleigendur 
gera þegar kemur að lakkinu, að 

mati Péturs, er að þvo bílinn á 
þvottaplani bensínstöðva. „Kústar 
á þvottaplönum bensínstöðva eru 
yfirleitt baneitraðir fyrir lakkið. 
Þar getur leynst grjót og annað 
drasl sem getur jafnvel stórskemmt 
lakkið. 

Snertilausar þvottastöðvar eru 
í raun bestar eða þá að þvo bílinn 

heima ef aðstæður leyfa með vatni 
og hreinum svampi. En þá er líka 
gott að hafa í huga að leyfa ekki 
vatninu að þorna á bílnum. Sól og 
vatnsperlur geta nefnilega brennt 
sig ofan í lakkið.“

Saltið slæmt fyrir lakkið
Yfir vetrartímann er saltið á göt-

unum versti óvinur lakksins, að 
sögn Péturs. „Við erum að tala um 
ansi stóran hluta ársins ef veturinn 
reynist snjóþungur og kaldur. Þá 
er stöðugt verið að salta göturnar 
og saltið fer ekki vel með bíllakkið 
sem ryðgar hraðar hér á landi en 
víðast hvar annars staðar. Þá þýðir 
lítið annað en að setja ryðvörn 
á bílinn á 4-5 ára fresti og bóna 
reglulega.“

Kíkir á sparirúntinn
Sem fyrr segir hefur Pétur starfað í 
bransanum í tuttugu ár og eru því 
bílar stór hluti af lífi hans. 

„Ég á nokkra gullmola sem þarf 
meðal annars að bóna reglulega 
en það er bara gaman. Meðal 
þeirra eru tveir fornbílar sem ég 
þarf svolítið að dekra og nostra 
við.  Svo kíkir maður í einn og einn 
sparirúnt til að sýna sig aðeins, 
það er jú tilgangurinn með þessu 
öllu saman, að sýna sig aðeins á 
fallegum sumardögum.“ n

Landsmenn að vakna til vitundar um endingu lakksins

Pétur Rúnar Sverrisson hefur rekið sprautuverkstæði í tuttugu ár og þekkir endingu bílalakks vel.    FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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FÁRÁNLEGA LÁGT VERÐ 

Við bjóðum upp á takmarkað magn af hjólbörðum og felgum 
fyrir fólksbíla, minni jeppa, stærri jeppa og pallbíla. 

Ný og ónotuð dekk á ótrúlegu lágu verði. 

Gott úrval af dekkjum og felgum. 

Hér fyrir neðan má sjá verðdæmi um dekk og felgur í boði:

Dekkja- og felgugangar:
32”    255/75R17 - 199.000 kr.
33,5” 285/60R20 - 199.000 kr.
33”    275/70R18 - 179.000 kr.     

Dekkjagangur:
15” 255/75R17 - 69.960 kr.  
30” 265/60R18 - 79.600 kr.
33” 275/70R18 - 79.600 kr.

 ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ISBAND.IS, DEKK@ISBAND.IS OG Í SÍMA 590 2323
TIL SÝNIS Í VARAHLUTAVERSLUN ÍSBAND, SMIÐSHÖFÐA 5. 

FYRSTIR KOMA - FYRSTIR FÁ

Fleiri stærðir í boði. 
Uppgefið verð er heill umgangur eða 4 stk með vsk.

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 17:00



Klettur rekur fjögur hjól-
barðaverkstæði; í Kletta-
görðum, Hátúni, Lynghálsi 
og Suðurhrauni þar sem 
fyrirtæki, stofnanir og ein-
staklingar geta fengið góða 
og persónulega þjónustu. 
Boðið er upp á úrval af 
endingargóðum dekkjum 
frá fjölbreyttum framleið-
endum á breiðu verðbili.

Klettur býður upp á alhliða hjól-
barðaþjónustu og hjólbarðasölu 
á verkstæðum sínum, hvort sem 
það er í Klettagörðum 8-10, Hátúni 
2a, Lynghálsi eða Suðurhrauni 2b 
í Garðabæ. Lynghálsinn er nýjasta 
verkstæðið en það stærsta er í 
Klettagörðum þar sem hægt er að fá 
dekk undir fólksbíl og upp í stærstu 
vörubíla og tæki. Að auki er boðið 
upp á dekkjahótel sem er frábær 
þjónusta fyrir viðskiptavini.

Hvað dekkin varðar segir Þórður 
Þrastarson, þjónustufulltrúi í 
Hátúni, að aðalmerkið sé Goodyear 
en félagið hefur verið með umboð 
fyrir það merki frá árinu 1952. Að 
auki fást dekk frá öðrum gæða-
framleiðanda eins og Hankook. 
„Svo erum við með undirmerki frá 
Goodyear eins og Sava sem er mjög 
vinsælt hjá okkur. Einnig erum 
við með ódýrari tegundir eins og 
Nexen og Zeta sem hafa komið vel 
út. 

Við reynum að stýra kúnnum 
okkar frekar í gæðadekkin þar sem 
ódýrari dekk endast skemur. Ef fólk 
vill spara peninginn ætti að kaupa 
betri dekk. Þau eru vandaðri og 
betra að keyra á þeim auk þess sem 
það er minna veghljóð og betra við-
nám,“ segir hann. „Gæðadekkjum 
fylgir einnig eldsneytissparnaður 
og svo er gripið númer eitt, tvö 

og þrjú en það er töluvert meira í 
gæðadekkjum. Oft þegar fólk velur 
ódýrari dekk er það að búa sér til 
aðeins meiri vandræði sem tengist 
þá minna gripi, meiri hávaða og 
leiðindum.“

Þórður segir að gott sé að 
fylgjast með gömlum dekkjum. 
„Það er aldursstimpill á dekkjum; 
framleiðsluár. Líftími dekkja er 
miðaður við um sex ár en eftir það 
byrjar gúmmíið að harðna, gæðin 
verða lakari og grip fer að minnka. 

Þetta er þó ekki algilt en ástand 
dekkja fer líka eftir því hvernig þau 
eru geymd.“

Klettur er með dekkjahótel og 
geta öll verkstæðin tekið við dekkj-
um og komið á hótelið. „Þegar 
pantaður er tími í gegnum bókun-
arkerfið okkar á heimasíðunni er 
tekið fram í bókuninni bílnúmer 
og eða hótelnúmer og hóteldekkin 
verða til staðar á því verkstæði sem 
bókað er þegar viðkomandi mætir 
í tímann. Dekkjahótelið er frábær 

leið fyrir viðskiptavini til að losna 
við að burðast með dekkin niður í 
geymslu eða þurfa að finna stað til 
að geyma þau.“

Þegar kemur að akstri er öryggi 
efst í huga hjá Kletti. „Með því að 
vera á réttum dekkjum fyrir hvern 
árstíma – góðum, öruggum vetrar-
dekkjum á veturna og góðum 
sumardekkjum á sumrin, fæst 
betri ending á dekkjum og bíllinn 
eyðir minna, þegar upp er staðið er 
það umhverfisvænni lífsstíll.“ n

Eldsneyti sparast á gæðadekkjum
Þórður Þrastar-
son, þjónustu-
fullrúi hjá Kletti 
í Hátúni, segir að 
fólk geti sparað 
pening með því 
að kaupa betri 
dekk. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

 Við reynum að 
stýra kúnnum 

okkar frekar í gæða-
dekkin þar sem ódýrari 
dekk endast skemur. Ef 
fólk vill spara peninginn 
ætti að kaupa betri dekk.

Eitt helsta öryggisatriði 
hverrar bílferðar, fyrir utan 
bílbeltin, eru dekk í lagi. Til 
þess að fullvissa sig um að 
þau séu það er nauðsynlegt 
að fara yfir nokkur atriði, 
sérstaklega áður en lagt er af 
stað í lengri ferðalög.

jme@frettabladid.is

Líkt og sumardekk henta ekki 
á veturna þá henta vetrardekk 
heldur ekki á sumrin. „Það má 
svo segja að heilsársdekk fari 
milliveg milli mesta öryggis sem 
sumardekkin veita á sumrin og 
vetrardekkin veita á veturna,“ 
segir Einar Magnús Magnússon 
hjá Samgöngustofu. „Efnasam-
setning vetrar- og sumarhjólbarða 
er gjörólík. Sumarhjólbarðar eru 
stífari við lágt hitastig og mátu-
lega mjúkir við hærra hitastig. 
Þeir geta því verið of stífir og 
hættulegir að vetri til. Mynstrinu 
er ætlað að veita best viðnám 
þegar vatn er á vegi við sumarhita 
og hemlunarvegalengd þeirra 
getur verið langtum lengri við 
vetraraðstæður.

Gúmmí í vetrarhjólbörðum er 
mýkra en í sumardekkjum við 
lægra hitastig og hentar því að 
vetri. Mynstrið er grófara og dýpra 
og hannað til að veita viðnám í 
snjó, hálku og krapa. Því mýkra 
sem efni dekkjanna er við kaldar 
vetraraðstæður, því líklegra er að 
þau veiti það viðnám sem þarf.

Þrátt fyrir mýkt henta vetrar-
dekk ekki á sumrin. Öll dekk hitna 
við akstur og í hlýju verða vetrar-
dekk viðkvæmari og hætta eykst 
á skemmdum eða að þau springi. 
Þau slitna hraðar á sumrin og end-

ast skemur. Næsta vetur þegar þarf 
á þeim að halda hefur dýrmætt 
mynstur þeirra eyðst upp. Þau 
munu því ekki leiða snjó, krapa 
eða vatn eins og þeim er ætlað. 
Samanborið við sumardekk veita 
vetrarhjólbarðar ekki jafngott 
viðnám við hemlun í beygjum að 
sumri til í samanburði við sumar-
hjólbarða og grípa ekki eins vel við 
blautar aðstæður í hlýju veðri.“

Mynstur og dýpt
Um mynsturdýpt sumar- og 
vetrardekkja gilda reglur. „Á 
sumrin má mynsturdýpt ekki fara 
undir 1,6 mm og á vetrum ekki 
vera undir 3 mm (1. nóvember til 
14. apríl). Þetta er þó algert lág-
mark og best er að mynsturdýpt 
fari ekki niður að þessu. Ný dekk 
eru að meðaltali með 8 til 9 mm 
dýpt,“ segir Magnús og bætir við: 
„Því minni sem mynsturdýptin 

er, því meir dregur úr viðnámi og 
virkni hjólbarðanna í beygjum, 
bleytu, snjó, krapa eða hálku. 
Mynsturdýpt hjólbarða má mæla 
með sérstökum dekkjadýptarmæli 
eða öðrum mælibúnaði heima eða 
á hjólbarðaverkstæði.

Aldurinn skiptir máli
Hjólbarðar í reglulegri notkun 
slitna vanalega áður en þeir sýna 
merki um öldrun. Hins vegar geta 
hjólbarðar sem eru ekki í notkun, 
brotnað niður vegna útfjólu-
blárra geisla, raka, geymslu og 
óæskilegs hitastigs sem getur haft 
áhrif á endingu og gæði hjól-
barðanna. Sérstaklega skal hugað 
að varadekkjum í þessu samhengi. 
Öldrunarskemmdir eru sömuleiðis 
algengari á hjólbörðum eftirvagna 
sem eru sjaldan notaðir.

Sumir framleiðendur mæla 
með því að skipt sé um hjólbarða 

eftir sex ár, óháð slitlagi, aðrir tala 
um tíu ár. Það borgar sig þó að 
skoða og meta eftir fimm ár. Aldur 
hjólbarða má sjá á hliðum þeirra. 
Leitaðu að bókstöfunum DOT og 
tölukóða. Framleiðslukóðinn segir 
til um aldur hjólbarðans. Fyrra 
númeraparið er framleiðsluvikan 
og hitt er árið. Dæmi: 2314 = 23. 
vika 2014.

Athugaðu á hliðarveggjum 
hjólbarðans hvort sjá megi fínar 
eða djúpar sprungur, sérstaklega 
ef hjólbarðarnir eru 4 til 5 ára. Sé 
slitlagið aflagað getur það bent til 
öldrunar. Ef mynstur hjólbarðans 
eyðist ekki jafnt og er meira á 
brúnum hjólbarðans eða í stökum 
blettum með minni mynsturdýpt, 
getur það bent til vanstillingar á 
hjólabúnaði, stýrisendum og öðru 
sem ber að laga á verkstæði. Skoð-
aðu hjólbarðana þína sjónrænt 
einu sinni í mánuði.

Ekki spara öryggið
Það er mikill misskilningur að við 
kaup á ódýrustu hjólbörðunum 
sparist peningur. Yfirleitt endast 
þeir styttra en dýrari og vandaðri 
hjólbarðar og veita minna öryggi. 
Það þarf því að kaupa nýja „ódýra” 
hjólbarða oftar en dýrari og 
endingarbetri hjólbarða. Góðar 
upplýsingar eru til um prófanir og 
umsagnir um hjólbarða.“

Passaðu þrýstinginn, maður
Á flestum fólksbílum er mælt 
með að loftþrýstingur sé 32 psi 
til 35 psi í dekkjunum þegar þau 
eru köld. „Stundum er mælt með 
mismiklum þrýstingi í fram- og 
afturdekkjum. Í f lestum bílum 
sést ráðlagður þrýstingur á miða 
inni í hurðarfalsi ökumanns-

hurðar. Nákvæmari mæling fæst 
ef hjólbarðinn er kaldur. Einnig er 
mælt með að nota áreiðanlegan 
dekkjaþrýstingsmæli heima eða á 
bensínstöð.“

Líftími hjólbarða minnkar 
ef ökumaður stundar aflmikla 
hemlun og mikla hröðun frá kyrr-
stöðu. „Það borgar sig að hafa gott 
bil á milli bíla og draga þannig úr 
þörfinni á stíga í sífellu á hemlana. 
Einnig dregur það úr slysahættu. 
Það að hægja á sér í kröppum 
beygjum dregur einnig úr álagi 
og sliti á hjólbörðum. Forðast skal 
akstur ofan í holur og ójöfnur.

Tékklisti fyrir ferðalagið
Verið á sumardekkjum á sumrin 
og vetrardekkjum á veturna. 
Verið viss um að mynsturdýpt sé 
nægjanleg. Gætið þess að loft-
þrýstingur sé réttur og nægjan-
legur. Athugið að varadekk sé í lagi 
og búnaður til að skipta um það. 
Ef bíllinn er ekki útbúinn vara-
dekki verið þá viss um að í honum 
sé búnaður til að gera tímabundið 
við hjólbarðann svo hægt sé að aka 
bílnum á verkstæði. Ef skipta þarf 
um dekk við akbraut skal reyna að 
leggja bílnum þannig að annarri 
umferð stafi ekki hætt af og setja 
skal upp viðvörunarþríhyrning 
aftan við bílinn. Ágætt viðmið 
er að ef leyfður hámarkshraði er 
til dæmis 90 km/klst. skal hann 
hafður í 90 metra fjarlægð og í 50 
metra fjarlægð sé leyfður hámarks-
hraði 50 km/klst.“ n

Á vefnum samgongustofa.is má 
lesa ítarlegri upplýsingar um 
hjólbarða, viðhald og öryggi í um-
ferðinni.

Á öruggum hjólbörðum í allt sumar

Einar Magnús Magnússon, sérfræðingur í kynningarmálum hjá Samgöngu-
stofu. Að hans sögn eru dekkin öryggisatriði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Öryggi í umferð síðan 1996

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110
Tímabókun

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210
Röð

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333
Tímabókun

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350
Tímabókun

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600
Tímabókun

Skeifan 9
108 Reykjavík
590 2098
Tímabókun

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080
Tímabókun

Bókaðu tíma fyrir bílinn þinn 
og skoðaðu dekkjaúrvalið á nesdekk.is

Lyngás
8

Skeifan
9 Breiðhöfða

13

Grjóthálsi
10

Fiskislóð
30

Reykjanesbær

Njarðarbraut 9

Akureyri

Njarðarnes 1

Höfuðborgarsvæðið

Réttu dekkin draga fram bestu
eiginleika bílsins og veita

hámarks öryggi.

Fáðu ráðleggingar fagmanna
við val á réttum dekkjum.

Það er stutt
í sumarið

og líka í
Nesdekk!

nesdekk.is / 561 4200



Skeljungur hefur í áraraðir 
boðið upp á smurolíur sem 
hægt er að stóla á. Komin er 
á markað nýjung í vörufram-
boði Shell sem er kolefnis-
hlutlaus smurolía og með 
tímanum munu fleiri og 
fleiri olíur bera þann mikil-
væga eiginleika.

Ingi Fannar Eiríksson er sviðsstjóri 
sölu- og rekstrarsviðs: „Shell hefur 
að markmiði að rekstur félagsins 
verði kolefnishlutlaus árið 2050, 
sem er að okkar mati mjög metn-
aðarfullt markmið og sjáum við 
þessi skref í samskiptum okkar við 
tengiliði okkar hjá félaginu.“

Shell hefur í gegnum tíðina 
sannað sig sem gæðaframleiðandi; 
félagið er leiðandi í nýjungum og 
með gríðarlega breitt vöruúrval. 
Ingi Fannar segir að fyrirtækið 
heyri frá viðskiptavinum sínum, 
sem þjónusta bíla alla daga, hversu 
mikið rekstraröryggi fylgi því að 
nota smurolíu frá viðurkenndum 
aðila eins og Shell.

„Í dag þurfa bílar og tæki olíu 
sem heldur í við breyttar kröfur og 
til að bæta afköst og endingu vélar-
innar. Shell þróaði PurePlus-fram-
leiðsluferlið, alveg nýja leið sem 
byrjar á jarðgasi til að framleiða 
grunnolíur, aðalhluta mótorolíu. 
Shell Helix Ultra – PurePlus er 
fyrsta tilbúna mótorolían sem 
er búin til úr jarðgasi. Við höfum 
séð velgengni Shell í Formúlu 1 
kappakstrinum í samstarfi þeirra 
við Ferrari og Rolls Royce er einn-
ig traustur samstarfsaðili Shell. 
Undir miklu álagi þarf að nota 
gæðaolíu.

Í rauninni eru 
tegundirnar af 
smurolíu endalausar 
og bætist við vöruúr-
valið okkar reglulega. Í 
Helix-línunni frá Shell 
bjóðum við upp á 64 
vörutegundir og einar 
25 í Rimula-línunni. 
Við leggjum okkur 
fram við að mæta 
þörfum viðskiptavina 
okkar með breiðri 
línu, þar sem kröfur 
framleiðenda um að 
smurolíur uppfylli 
ákveðna staðla verða 
sífellt meiri. Rimula 
og Helix eru tegund-
irnar sem seljast mest 
hjá okkur og eru það 
smurolíur sem hafa 
sannað sig í gegnum 
tíðina, viðskipta-
vinir okkar þekkja og 
treysta á gæðin sem 
Shell býður upp á í 
sínum vörum.“

Aukið aðgengi  
með netverslun
Vefverslun Skeljungs, 
sem var hleypt 
af stokkunum sumarið 2021, 
verslun.skeljungur. is, er með 
fjölbreytt úrval vara fyrir allar 
atvinnugreinar. Hægt og rólega 
hefur Skeljungur verið að bæta 
vefverslunina og hvatt viðskipta-
vini til að nota þennan mögu-
leika. Hún er í stöðugri þróun og 
er markmiðið að hafa hana eins 
þægilega og aðgengilega og kostur 
er fyrir viðskiptavini.

Nýtt félag byggt á 94 ára sögu
Að sögn Inga Fannars hóf félagið 
Skeljungur ehf. starfsemi þann 
1. desember 2021 sem sjálfstætt 
dótturfélag, eftir endurskipu-
lagningu á samstæðunni.

„Áhersla okkar er á sölu og 
þjónustu við fyrirtæki, dreifingu, 
innkaup og heildsölu á eldsneyti, 
smurolíum, hreinsi- og efna-
vörum, áburði sem og öðrum 

vörum og þjónustu-
þáttum til fyrirtækja 
og bænda.

Nýlega f luttum við 
höfuðstöðvar okkar í 
Skútuvog 1 í Reykja-
vík og munum við í 
vor opna þar verslun. 
Um áramót keyptum 
við meirihluta í fyrir-
tækinu Ecomar sem 
býður upp á gæða 
bílahreinsivörur og 
þvottakerfi fyrir ein-
staklinga og stærri 
fyrirtæki. Við erum 
virkilega spennt 
fyrir því samstarfi og 
mun Ecomar f lytja 
starfsemi sína til 
okkar í Skútuvoginn 
og vörur Ecomar 
verða aðgengilegar í 
versluninni.

Við hlökkum til 
að taka á móti við-
skiptavinum okkar 
í versluninni og 

geta aukið aðgengið að vörunum 
okkar ásamt því að eiga gott kaffi-
spjall við þá.

Við leggjum okkur fram við 
að afhenda vörur okkar, sem eru 
aðallega smurolía og eldsneyti, 
á eins umhverfisvænan hátt og 
okkur er unnt. Einnig kolefnis-
jöfnum við allan rekstur okkar 
í samstarfi við Votlendissjóð og 
bjóðum viðskiptavinum okkar 

upp á þann möguleika að kol-
efnisjafna eldsneytisnotkun sína 
ásamt því að bjóða upp á kolefnis-
hlutlausar smurolíur.“

Stolt af samstarfsaðilunum
„Við hjá Skeljungi erum stolt 
af samstarfsaðilum okkar sem 
bjóða upp á Shell-smurolíur og 
við mælum með því að fólk og 
fyrirtæki leiti til þeirra þegar þau 
þurfa á smurþjónustu að halda. 
Við eigum samstarf við trausta 
aðila eins og Klett – Sölu og 
þjónustu, Smurstöðina Garðabæ, 
Skógarhlíð, Laugavegi, Sleggjuna 
Þjónustuverkstæði, Þrym á Ísa-
firði, Vélsmiðju Grindavíkur, 
Toyota á Akureyri og Verkstæði 
Svans á Austurlandi.

Skeljungur er með afgreiðslu-
lager á svæðisskrifstofum sínum 
og hjá samstarfsaðilum um allt 
land og er hægt að nálgast vörurn-
ar okkar þar ásamt því að okkar 
góða starfsfólk og samstarfsaðilar 
veita persónulega þjónustu.“ n

Fjölbreytt vöruúrval og kolefnishlutlausar smurolíur
Ingi Fannar Eiríksson, sviðsstjóri sölu- og rekstrarsviðs Skeljungs, segir að nýlega hafi félagið flutt höfuðstöðvar sínar í Skútuvog 1 í Reykjavík og muni í vor opna þar verslun.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í Helix-línunni frá Shell eru 64 vöru-
tegundir og einar 25 í Rimula-

línunni.
Afgreiðslustaðir:
n  Reykjavík – Skútuvogur 1 

(opnar í maí 2022)
n  Bílaaðstoð og Flutningar  

í Ólafsvík
n  Vélsmiðjan Þrymur  

á Ísafirði
n  Svæðisskrifstofa Skeljungs 

á Akureyri
n  Svæðisskrifstofa Skeljungs 

á Eskifirði
n  Svæðisskrifstofa Skeljungs í 

Vestmannaeyjum
n  Vélsmiðja Grindavíkur
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Hin sígilda þrenning
á borðið þitt um hátíðarnar

Gleðilega páska



Helgi Sverrisson er annál-
aður nautnaseggur og 
þekktur fyrir skemmtilega 
útfærslu í matargerðinni þar 
sem réttirnir eru bornir fram 
á skemmtilegan og framandi 
hátt og bragðið lyftir mat-
reiðslunni upp í hærri hæðir.

sjofn@frettabladid.is

Þegar kemur að páskahátíðinni, 
sem sumir kalla matarhátíðina 
miklu, er Helgi í essinu sínu. 
Hann heldur í ákveðnar hefðir og 
venjur þegar kemur að matargerð 
og leggur mikið upp úr lifandi 
og skemmtilegu borðhaldi með 
vinum og fjölskyldu.

Helgi er eigandi og yfirkokkur á 
veitingahúsinu 20&SJÖ mathús & 
bar og þar leikur hann á als oddi 
í eldhúsinu og veitt fátt skemmti-
legra en að gleðja viðskiptavinina 
með ljúffengum réttum. Um 
páskana verður þó eitthvað lokað 
á veitingastaðnum og þá mun 
Helgi halda matarveislur fyrir fjöl-
skyldu og vini. 

Helgi hefur það fyrir sið að 
bera fram ljúffengan veislu-
platta á föstudaginn langa. Þar er 
fiskur meginhráefnið og er kjöti 
alveg sleppt á þessum degi. „Það 
er gaman að sitja með góðum 
vinum og deila matnum sem er á 
plattanum. Þetta er líka þægilegt 
og í raun einfalt í samsetningu. 
Veisluplattinn er litskrúðugur og 
bragðið fjölbreytt. Á plattanum 
er frise-salat, bok choy-salat, 
gufusoðið brokkolí, kartöflu-
salat, hummus, rósasalat, rósakál, 
gratíneraðar kartöflur, tómatar, 
belgbaunir, sultaður rauðlaukur 
og radísur. Auk þess býð ég upp á 
grillaða lúðu og gómsætt saltfisk-
salat.“

Páskarnir líka vorhátíð
„Við borðum alltaf páskalamb á 
páskadag en höfum ávallt fisk-
meti á föstudaginn langa. Um 
árabil höfum við gjarna haldið 
partí á föstudaginn langa, boðið 
nokkrum góðum vinum í mat og 
borið fram stóran matarplatta þar 
sem grunnhráefnið er fiskur; lúða 
og saltfiskur. Við viljum líka hafa 
mikið af fersku grænmeti með 
fiskinum því að páskarnir eru líka 
svolítil vorhátíð í okkar huga.“

Síðan er það páskadagurinn, 
þá heldur fjölskyldan í hefðina 
og mætir í vinnuna og heldur upp 
á páskadaginn með viðskipta-
vinum. „Páskadagurinn nú verður 
með sama sniði og í fyrra. Við 
í kjarnafjölskyldunni mætum 
snemma á veitingahúsið og 
byrjum að undirbúa páskalambið. 
Við bjóðum bara einn matseðil 
á 20&SJÖ á páskadag og þar er 
lambið í aðalhlutverki en boðið 
er upp á franska sjávarréttasúpu 
í forrétt og svo nýjustu kökuna 
okkar, gulrótaostaköku, í eftirrétt 
en hún er afskaplega góð.“

Við fengum Helga til að svipta 
hulunni af fiskuppskriftunum 
og hinni nýstárlegu páskaköku, 
gulróta- og ostakökunni, sem 
lætur engan ósnortinn. Nú geta 
lesendur Fréttablaðsins útbúið 
sinn eigin veislubakka og glatt 
matargesti sína.

Saltfiskurinn að hætti Helga

Sólþurrkaður eða góður þurrkaður 
saltfiskur
Ólífuolía
Grilluð paprika
Hvítur laukur (má nota gulan eða 
rauðan)
Sítróna

Sælkera veisluplatti 
sem töfrar gestina 

upp úr skónum

Helgi veit fátt skemmtilegra en að bjóða gestum heim í mat og hefur það fyrir sið að bjóða upp á sælkera veislu-
bakka á föstudaginn langa. Hér er um að ræða matarupplifun sem á engan sinn líka.                         FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Saltfiskur eins 
og hann gerist 
bestur.

Lúðan og saltfiskssalatið setja svo 
punktinn yfir i-ið með veislubakk-
anum, þar sem matur og munúð eru 
í forgrunni hjá Helga.

Gulrótaosta-
kakan er hin 
girnilegasta og 
kemur vel út á 
diski.

Saltfiskurinn er útvatnaður vel. 
Honum er blandað saman við lauk, 
mjög góða ólífuolíu (við notum 
gríska eða portúgalska) og grillaða 
papriku. Safi úr einni sítrónu 
settur yfir. Þessu er blandað 
saman í skál, nuddað vel saman og 
látið „taka sig“ í ísskáp í nokkrar 
klukkustundir (helst yfir nótt).

Lúðan

Safi úr 2 límónum
100 ml ólífuolía
1 tsk. salt
1 stk. saxaður laukur

Lúðan er maríneruð í þessu í hálf-
tíma. Síðan er lúðan grilluð á vel 
heitu grilli þar til hún lítur fallega 
út. Þá er hún sett inn í 150°C heitan 
ofn, notið helst hitamæli og takið 
út þegar kjarnhiti nær 49°C.

Gulróta-ostakaka
Þessi kaka er í raun gulrótakaka og 
ostakaka sem eru bakaðar sem ein 
kaka og eru fullkomin samsetning.

Gulrótakakan

500 ml hveiti
300 ml púðursykur
2 msk. kanill
2 tsk. lyftiduft
250 ml olía
4 egg
400 ml þurrkuð trönuber
400 ml rifnar gulrætur
250 ml valhnetur eða pekan-
hnetur

Blandið saman hveiti, sykri, 
kanil og lyftidufti í stóra skál. 
Hrærið olíu út í, bætið síðan 
eggjum út í og blandið vel saman. 

Bætið rifnum gulrótum og hnetum 
saman við.

Ostakakan

500 g rjómaostur
250 ml sykur
2 msk. hveiti
2 tsk. vanilluextrakt
4 egg
100 ml sýrður rjómi

Hrærið saman rjómaosti og sykri 
í stórri skál. Bætið síðan salti og 
hveiti saman við. Setjið því næst 
vanillu og eggin í skálina, þeytið í 
mínútu. Bætið síðan sýrðum rjóma 
út í skálina.

Krem á ostaköku

100 g smjör
200 g rjómaostur
50 g karamella

Hitið ofninn í 160°C. 
Berið smjör á 24 sentimetra 
smelluform.

Samsetning: Setjið 2/3 gulróta-
kökublöndunnar í form, sléttið 
yfirborð með spaða. Setjið næsta 
lag sem samanstendur af 1/3 osta-
kökublöndunnar og hellið því 
næst afganginum af gulrótaköku-
blöndunni yfir. Að síðustu setjið 
þið það sem eftir er af ostaköku-
blöndunni og sléttið yfirborð vel 
með spaða.

Bakið í um eina klukkustund.
Látið kökuna kólna alveg á borði 
og setjið síðan í ísskáp, í 4 klukku-
stundir, má vera í ísskáp yfir nótt.

Takið kökuna úr forminu og 
búið til kremið. Smyrjið með osta-
kökukreminu og skreytið með 
pekanhnetum eða valhnetum. 

Látið kökuna kólna í 10 mínútur 
áður en hún er borin fram. ■

Lækjargata 2a  Sími 519 4747  djireykjavik.is 
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Bílar 
Farartæki

 Bátar

Þjónusta

 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

 Bókhald

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Nudd

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

 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

 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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-15,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 788 1590

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda 
brons, silfur og gullpeninga. 
Peningaseðla frímerki póstkort. 
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 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

Steinhella 17 
lager – geymsluhúsnæði

500 fm lager- og geymsluhúsnæði til langtímaleigu. 
Mikil lofthæð, laust nú þegar.

Uppl. í s. 893 9777

 

Þurrktæki

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

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. 

Jafnara hitastig
Lægri kyndikostnaður

Betri loftgæði

Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Öflugar gólfviftur

100 hraðar

Kraftviftur

Verð:
13.898 kr

Loftræsting
Fyrir sérbýli

Öflugar
Lækkaðu 
rakastigið

Verð frá:
45.990

Hitavír - KIT

Verð frá:
14.445

Í þakrennur  5-10-15-25 m

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   440-1318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri  440-1433

Michelin Cross Climate 2
• Sumardekk fyrir norðlægar slóðir

• Öryggi og ending

• Halda eiginleikum sínum vel út líftímann

• Gott grip við allar aðstæður

• Endingarbestu sumardekkin á markaðnum

Michelin e-Primacy 
• Öryggi og ending

• Frábært grip og góð vatnslosun

• Einstakir aksturseiginleikar

• Ferð lengra á hleðslunni / tanknum

• Kolefnisjafnaður flutningur   

    frá framleiðanda

Michelin Pilot Sport 5
• Sumardekk fyrir þá kröfuhörðustu

• Veita óviðjafnanlega aksturseiginleika

• Frábært grip og góð vatnslosun

• Endingarbestu dekkin í sínum flokki

 Notaðu  
N1 kortið 

Alla leið 
á öruggari
dekkjum

Pantaðu tíma  
í dekkjaskipti
á n1.is

ALLA LEIÐOpið mánudaga til föstudaga kl. 8–18
Laugardaga kl. 9–13
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Nýtt

Nýtt

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þig



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

20% 
AFSLÁTTUR af öllum sængum, 

koddum, stólum og smávöru

PÁSKA 
TILBOÐ 

Nú 135.920 kr.

LICATA 3ja sæta sófi
3ja sæta sófi í Kentucky koníak eða Stone Bonded leðri eða River 

dökkgrátt áklæði. Stærð: 199 x 94 x 82 cm. 

Fullt verð: 169.900 kr.

LICATA
2ja og 3ja sæta sófarAðeins  111.920 kr.

20%

Stærð í cm

Fullt verð m/
Classic  

botni og löppum

Páskatilboð  
m/botni og 

löppum

Luxury 80x200 75.900 kr.  60.720 kr. 

Luxury 90x200 79.900 kr. 63.920 kr. 

Luxury 90x210 83.900 kr.  67.120 kr. 

Luxury 100x200 83.900 kr.  67.120 kr. 

Luxury 120x200 89.900 kr. 71.920 kr. 

Luxury 140x200 99.900 kr.  79.920 kr. 

Luxury 160x200 109.900 kr.  87.920 kr. 

Luxury 180x200 119.900 kr.  95.920 kr. 

Nature’s REST LUXURY
heilsurúm með Classic botni

ELEGANCE heilsurúm með  
Classic botni

Stærð í cm

Fullt verð m/
Classic  

botni og löppum
Páskatilboð með
botni og löppum

Elegance 120x200 155.900 kr.  129.820 kr. 

Elegance 140x200 169.900 kr.  135.920 kr. 

Elegance 140x210 181.900 kr.  145.520 kr. 

Elegance 160x200 189.900 kr. 151.920 kr. 

Elegance 180x200 209.900 kr.  167.920 kr. 

Elegance 180x210 239.900 kr.  191.920 kr. 

20%

20%

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Í langan tíma hefur blasað við 
mannekla hjá Landspítala. Ein af 
ástæðum fyrir f lótta úr þessum 
mikilvægu starfsstéttum er vinnu
tíminn. Vaktavinna er ekki fjöl
skylduvæn og fátt í okkar samfélagi 
sem styður við fjölskyldufólk í 
þeirri stöðu. Það er viðbótarálag að 
finna út úr því hvar börnin eiga að 
vera þegar vaktirnar eru utan hefð
bundins vinnutíma. Þau njóta ekki 
þess kosts eins og aðrar fjölskyldur 
að opnunartími leikskóla sé í takt 
við vinnutíma þeirra. Þetta hefur 
án vafa fælingarmátt á þá sem velja 
sér starf og aðstæður sem starfið 
býður upp á.

Allt ætlaði um koll að keyra 
þegar því var hent fram fyrir stuttu 
að aðlaga þyrfti leikskóla betur 
atvinnulífinu. Gagnrýnt var að leik
skólinn ætti ekki að þjóna atvinnu
lífinu þegar raunveruleikinn er sá 
að verið var að hugsa um hag barna 
og fjölskyldna. Það er hagur barns
ins að það sé festa í lífi þess en að 
ekki þurfi að finna út úr því stans
laust hvernig eigi að leysa helgar
vaktina og vakt sem byrjar örlítið 
fyrr eða síðar.

Best er fyrir barnið að leikskóli 
geti lagað sig að lífi fjölskyldna og 
þörfum þeirra. Barn á þessum aldri 
gerir ekki greinarmun á því að vera 
í leikskóla á laugardegi eða mánu
degi eða í fríi á sunnudegi eða mið
vikudegi heima með foreldrum. 
Það vantar sárlega þjónustu sem er 
sveigjanlegri.

Á næstu mánuðum munum 

við í Viðreisn í samstarfi við LSH 
beita okkur fyrir því að settur 
verði á laggirnar sérstakur leik
skóli fyrir LSH í samstarfi við ríkið. 
Fyrirmyndir að slíkum leikskólum 
í nálægð við sjúkrahús sem eru 
sérstaklega ætlaðir starfsfólki má 
til að mynda finna á Norðurlönd
unum. Við teljum rétt að sá skóli 
verði boðinn út til sjálfstætt starf

andi aðila og tryggt að þjónustan 
verði á heimsmælikvarða líkt og er í 
leikskólum borgarinnar. Við viljum 
auka þjónustu við allt fjölskyldufólk 
í Reykjavík. Í framhaldinu má svo 
skoða hvernig hægt er að koma til 
móts við f leira starfsfólk í ólíkum 
fyrirtækjum og stofnunum þar sem 
hið hefðbundna módel þjónar ekki 
þörfum þess.

Starfsfólk og stjórnendur leik
skóla munu koma að vinnu við að 
útfæra þessa nálgun og þarfir barna 
í sveigjanlegri skóla verða tryggðir. 
Almennt er mikil ánægja með störf 
leikskóla og halda þarf í þau gildi 
sem unnið er eftir þó að ákveðnir 
skólar hafi þennan sveigjanleika. 
Gaman verður að eiga samtöl og 
samstarf um það hvernig leikskóli 
fyrir Landspítala getur þjónað hags
munum bæði barnsins og foreldr
um. Tímarnir breytast og við með 
og við viljum enn betra líf fyrir börn 
og fjölskyldufólk í Reykjavík. n

Leikskóli fyrir Landspítala

Þórdís Jóna 
Sigurðardóttir
skipar 3. sæti á 
framboðslista Við
reisnar í Reykjavík

Íslendingar þurfa að ræða mun 
betur hvaða skyldur og ábyrgð 
fylgja ráðherraembættum og hvern
ig útfærslan á að vera. Við getum 
ekki haft ráðherra þar sem spurn
ingum er ósvarað um tiltekna gagn
rýniverða hegðun þeirra og ákvarð
anir. Það veikir stöðu ráðherranna, 
dregur úr trúverðugleika og gengur 
gegn almannahagsmunum.

Þetta er lausleg samantekt á 
orðum Henrýs Alexanders Hen
rýssonar siðfræðings sem hefur 
verið kallaður til álits í fjölmiðlum 
undanfarna daga vegna umdeildra 
orða og athafna ráðherra í ríkis
stjórn Íslands.

Rasísk ummæli Sigurðar Inga 
Jóhannssonar, innviðaráðherra og 
formanns Framsóknarf lokksins, 
eru alvarleg, en yfirhylmingin í kjöl
farið var þó enn alvarlegri. Samt svo 
óþægilega kunnugleg. Þessi nálgun 
að bíða og vona að ekkert spyrjist út 
í stað þess að taka ábyrgð og klára 
málið. Svo þegar fréttir fara að leka 
af uppákomunni þá er einhver gerð
ur út af örkinni til að afneita, segja 
ósatt. Þegar það dugar ekki, gerir 
jafnvel bara illt verra, þá kemur 
hálfvolg afsökunarbeiðni. Og gott ef 
það fylgir ekki með í umræðunni að 
almenningur þurfi að bera lærdóm 
af málinu. Við erum jú öll í þessu 

saman. Eftir situr laskaður ráðherra.
Svo selja stjórnvöld banka. Ef 

það er eitthvað sem situr óupp
gert í íslenskri þjóðarsál þá er það 
einkavæðing bankanna á árunum 
fyrir hrun. Það var því öllum ljóst 
að aðferðafræðin við bankasöluna 
núna yrði að vera hafin yfir allan 
vafa ef sátt ætti að nást um málið. 
Í ljósi þess hvernig til tókst er eðli
legt að spyrja hvort ríkisstjórninni 
hafi einfaldlega verið slétt sama um 
þá sátt.

Hvort heldur er, er söluferlið nú 
orðið að enn einu deilumálinu í 
meðförum ríkisstjórnarinnar. Ekki 
vegna upprunalegra markmiða 
sölunnar á Íslandsbanka, sem Við
reisn hefur alltaf stutt, heldur vegna 
útkomunnar. Salan var mikilvægt 
skref í þá átt að losa um eignarhlut 
ríkisins í fjármálakerfinu en tákn
rænt gildi hennar og siðferðisleg 
skilaboð skipta líka miklu máli.

Bankasýslu ríkisins var falið, að 
höfðu samráði við Bjarna Bene
diktsson, fjármálaráðherra og for
mann Sjálfstæðisf lokksins, um 
tímasetningar, skiptingu áfanga og 
söluaðferðir, að tryggja að útfærslur 
á útboðsskilmálum yrðu í samræmi 
við greinargerð ráðherrans um 
söluna. Hvaða skilyrði voru sett í 
útboðinu til að tryggja dreift eign
arhald og fjölbreytileika? Hvernig 
voru langtímafjárfestar skilgreind
ir? Hvernig voru skammtímafjár
festar skilgreindir? Af hverju var 
ekki sett skilyrði um orðspors
áhættu, samanber almennt skilyrði 
um að stuðla að samkeppni?

Stjórnarandstaðan á þingi ósk
aði eftir aðkomu sérstakrar rann
sóknarnefndar til að fara ofan í 
kjölinn á þessu máli en þingmenn 

stjórnarflokkanna kusu að fylgja 
ráðum fjármálaráðherra og leita til 
Ríkisendurskoðunar sem hefur ekki 
yfir jafnvíðtækum rannsóknar
heimildum að ráða. Þar að auki var 
úr röðum stjórnarliða strax hafin 
sterk sókn gegn stjórn og forstjóra 
Bankasölunnar sem framkvæmdi 
söluna að beiðni og samkvæmt 
forskrift fjármálaráðherra sem ber 
ábyrgð á ferlinu. Bíða, afneita, finna 
blóraböggul. Sagan endalausa.

Eftir að þingið er farið í páskahlé 
stígur svo Lilja Alfreðsdóttir við
skiptaráðherra fram og upplýsir að 
ekki hafi verið hlustað á mótbárur 
hennar innan ríkisstjórnarinnar. Að 
hún hafi verið á móti aðferðafræð
inni og viljað fara aðra leið við sölu 
bankans. Sem viðskiptaráðherra fer 
Lilja með samkeppnismál og hags
muni neytenda. Hún situr að auki 
í ráðherranefnd um efnahagsmál. 
Þetta þýðir einfaldlega að ekki var 
samstaða innan ríkisstjórnarinnar 
um þá leið sem fjármálaráðherra 
valdi.

Hagsmunir almennings kalla á að 
það verði upplýst í eitt skipti fyrir 
öll hvernig sú ákvörðun var tekin 
innan ríkisstjórnarinnar að selja 
Íslandsbankabréfin á afslætti til val
ins hóps fjárfesta. Hin gamalkunna 
aðferð gömlu stjórnmálaaf lanna 
dugar ekki hér. n

Laskaðir leiðtogar

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokksfor
maður Viðreisnar

Starfsfólk og stjórn-
endur leikskóla munu 
koma að vinnu við að 
útfæra þessa nálgun og 
þarfir barna í sveigjan-

legri skóla verða 
tryggðir.

Bíða, afneita, finna 
blóraböggul. Sagan 

endalausa.
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Bílafjármögnun
Landsbankans

FÖS: 10-17
LAU: 12-16
SUN: LOKAÐ

FOSSHÁLSI 27
110 REYKJAVÍK
SÍMI: 577 4747

PÁSKA
TILBOÐ

Hér eru aðeins nokkur sýnishorn - það fylgir páskaegg öllum seldum bílum

Kíktu við hjá Höfðabílum og gerðu funheit bílakaup

Land Rover Discovery Sport
Nýsk. 6/17 Ekinn 221 þ. km
Sjálfskiptur, Dísel
Ásett verð: 3.490.000 kr. 

PÁSKATILBOÐ
2.890.000. KR.

Dacia Duster
Nýsk. 7/17 Ekinn 232 þ. km
Beinskiptur, bensín.
Ásett verð: 990.000 kr. 

PÁSKATILBOÐ
790.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
4.490.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
1.790.000. KR.

VW Caravelle Kombi
Nýsk. 6/18 Ekinn 195 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 4.990.000 kr. 

Nissan Qashqai
Nýsk. 6/18 Ekinn 206 þ. km
Beinskiptur, dísel
Ásett verð: 2.190.000 kr. 

PÁSKATILBOÐ
2.290.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
2.990.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
1.990.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
990.000. KR.

Honda CR-V
Nýsk. 4/17 Ekinn 186 þ. km
Beinskiptur
Ásett verð: 2.690.000 kr. 

Nissan Pathfinder
Nýsk. 8/12 Ekinn 172 þ. km
Sjálfskiptur, dísel, 7 manna
Ásett verð: 3.390.000 kr. 

Nissan X-Trail
Nýsk. 5/16 Ekinn 171 þ. km
Beinskiptur, dísel
Ásett verð: 2.490.000 kr. 

VW Golf Trendline
Nýsk. 6/15 Ekinn 191 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 1.490.000 kr. 

PÁSKATILBOÐ
450.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
2.990.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
1.990.000. KR.

PÁSKATILBOÐ
1.090.000. KR.

VW Up
Nýsk. 7/15 Ekinn 204 þ. km
Beinskiptur, bensín
Ásett verð: 690.000 kr. 

Subaru Forester
Nýsk. 7/18 Ekinn 147 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 3.290.000 kr. 

Ford Kuga Titanium
Nýsk. 7/18 Ekinn 198 þ. km
Beinskiptur, dísel
Ásett verð: 2.390.000 kr. 

Suzuki Swift GL+
Nýsk. 4/17 Ekinn 166 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 1.390.000 kr. 

Allt að 100% bílalán.
Fjármögnum á staðnum.

Allir bílar
með ábyrgð

600.000

Allt aðafsláttur kr.

Rnr. 216119 Rnr. 227273 Rnr. 227272

Rnr. 216111 Rnr. 135510 Rnr. 215728 Rnr. 216120

Rnr. 216137 Rnr. 216127 Rnr. 135474 Rnr. 135011

- 600.000 kr. - 200.000 kr. - 500.000 kr. - 400.000 kr.

- 400.000 kr. - 400.000 kr. - 500.000 kr. - 500.000 kr.

- 240.000 kr. -300.000 kr. - 400.000 kr. - 300.000 kr.

Rnr. 216116



Scheffler hefur tekið 
þátt í sex golfmótum 
síðustu tvo mánuði og 
unnið fjögur þeirra.

Íslenska liðið náði snemma að brjóta ísinn í 4-0 sigri á Tékkum í haust, sem gerði útslagið.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvert stig skiptir máli 

Jafntefli færi langt með að 
tryggja íslenska liðinu að 
minnsta kosti annað sæti 
riðilsins og um leið þátttöku-
rétt í umspilinu en hvert stig 
gæti skipt sköpum í þeim 
málum.

Liðin níu sem lenda í öðru 
sæti í sínum riðlum fara 
áfram í umspil þar sem þrjú 
stigahæstu liðin í undan-
keppninni komast beint 
áfram á annað stig um-
spilsins.

Hérna fara hlutirnir að 
flækjast. Stigafjöldi liða úr 
riðlinum og úrslit í umspilinu 
sameinast eftir umspil og fara 
tvö stigahæstu liðin áfram en 
stigalægsta liðið fer í alþjóð-
legt umspil á næsta ári.

20 Íþróttir 12. apríl 2022  ÞRIÐJUDAGURÍÞRÓTTIR 12. apríl 2022  ÞRIÐJUDAGUR

EXTRA
ÓDÝR PÁSKAEGG

Barónsstígur • Reykjanesbær • Akureyri

*Sýna þarf kvittun samdægurs.
Gildir aðeins fyrir páskaegg frá Nóa, Freyju og Góu. 
Gildir ekki um páskegg nr. 1.

Þú færð ódýrara páskegg 
hjá okkur, annars endur-
greiðum við mismuninn*

 Gildir til 18.apríl.

Kvennalandsliðið mætir 
Tékklandi í mikilvægum leik 
í undankeppni HM 2023 ytra 
í dag. Íslenskur sigur fer langt 
með að tryggja Íslandi sæti í 
seinni hluta umspilsins hið 
minnsta og um leið úrslitaleik 
gegn Hollandi í haust upp á 
sæti á HM. Tékkneskur sigur 
kæmi Íslandi í vandræði.

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI „Við vitum það allar 
hversu mikilvægur þessi leikur er og 
við erum tilbúnar til þess að leggja 
allt í sölurnar í dag,“ segir Gunn-
hildur Yrsa Jónsdóttir, sem hefur 
borið fyrirliðabandið til þessa í 
undankeppninni, aðspurð hvernig 
leikmannahópurinn nálgist leikinn 
í dag. Íslenska kvennalandsliðið 
hefur verið áður í þessum sporum 
fyrir leik gegn Tékklandi sem fór 
úrskeiðis en Stelpurnar okkar virð-
ast einbeittar og tilbúnar í slaginn.

„Þær eru með gott lið, þéttar til 
baka en við þurfum að einbeita 
okkur að okkar leik því við ætlum 
okkur að taka stigin þrjú,“ segir 
Gunnhildur enn fremur.

Íslenska kvennalandsliðið mætir 
því tékkneska í Teplice í dag þar 
sem sigur fer langt með að tryggja 
Íslandi að minnsta kosti umspils-
sæti í undankeppni HM 2023 sem 
fer fram í Ástralíu og á Nýja-Sjá-

landi á næsta ári. Íslenska kvenna-
landsliðið hefur aldrei komist í 
lokakeppni HM en er með örlögin í 
eigin höndum þegar liðið á þrjá leiki 
eftir í undankeppninni.

 Að sama skapi eru Tékkar að berj-
ast fyrir lífi sínu í undankeppninni 
og á Þorsteinn Halldórsson, þjálfari 
liðsins, von á því að Tékkarnir reyni 
að byrja af krafti sem íslenska liðið 
þurfi að standast. 

„Við gerum okkur grein fyrir því 
að Tékkarnir þurfa að vinna þenn-
an leik og  eigum von á því að þær 
reyni að pressa á okkur og reyna að 
knýja fram mistök af okkar hálfu. 
Við þurfum að vera viðbúin öllu 
sem hægt er að undirbúa og vera 
tilbúin að bregðast við því hvað 
Tékkarnir gera. Þessi leikur mun 
krefjast mikillar þolinmæði af 
okkar hálfu.“

Tékkneska liðið er erfitt heim að 
sækja og var nálægt því að vinna 
Evrópumeistara Hollands undir 
lok síðasta árs. Tékkar komust 
tvisvar yfir í leiknum en Hollend-
ingar björguðu stigi á lokamínútu 
leiksins. 

Þá áttu Stelpurnar okkar í meiri 
vandræðum með tékkneska liðið 
ytra  en hér heima í síðustu undan-
keppni, þó að leikirnir hafi báðir 
endað með jafntefli.

„Tékkar eru eru sterkar varnar-
lega. Spila yfirleitt mjög þéttan og 
skipulagðan varnarleik, notast við 
lágpressu í varnarleik sínum. Þegar 
þær eru með boltann halda þær 
honum vel, þolinmóðar og með 
sterka leikmenn fram á við sem 
eru að spila í háum gæðaf lokki. 
Heilt yfir er þetta f lott fótboltalið, 
góðar í sínum styrkleikum og hafa 
verið að sýna það undanfarið með 
góðum úrslitum,“ segir Þorsteinn, 
aðspurður við hverju megi búast af 
tékkneska liðinu í dag. ■

Sigur í dag yrði gulls ígildi á 
vegferð liðsins til Eyjaálfu

kristinnpall@frettabladid.is

GOLF Í f jórða sinn á innan við 
tveimur mánuðum var það Scottie 
Scheffler sem stóð uppi sem sigur-
vegari á PGA-mótaröðinni um 
helgina. Kylfingurinn sem var ekki 
búinn að vinna mót í fyrstu sjötíu 
tilraununum á sterkustu mótaröð 
heims er kominn í efsta sæti heims-
listans og virðist ekkert geta stöðv-
að skilvirkan leik hins 25 ára gamla 
Schefflers. Sjálfur virðist hann að 
einhverju leyti hissa á velgengninni 
og viðurkenndi eftir mót að hafa 
brotnað niður og grátið á sunnu-
dagsmorguninn vegna tilfinning-
anna sem fylgdu vissunni um að 
risamótstitill væri innan seilingar.

Scheffler gerði í raun aðeins ein 

mistök allt mótið og það á síðustu 
flötinni þar sem hann fjórpúttaði af 
stuttu færi. Það kom ekki að sök þar 
sem óaðfinnanleg spilamennska 
Scheff lers fram að því þýddi að 
hann var með sex högga forskot á 

næsta kylfing. Um leið varð Scheff-
ler níundi yngsti kylfingurinn í sög-
unni til að vinna Masters-mótið og 
fékk að launum 2,6 milljónir dala. 
Það fullkomnaði ótrúlegar átta 
vikur þar sem Scottie hefur skotist 
upp á stjörnuhimininn með því að 
vinna fjögur mót af þeim sex sem 
hann tók þátt í eftir að hafa beðið í 
þrjú ár eftir fyrsta sigrinum. ■

Skotist hratt upp á stjörnuhimininn

Scheffler vann risamót í fyrstu til-
raun sem efsti maður heimslistans í 
golfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

mailto:kristinnpall@frettabladid.is




Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðný Björnsdóttir
verður jarðsungin í Laugarneskirkju  

í dag, þriðjudaginn 12. apríl, klukkan 13. 
Streymt verður frá útförinni á  

https://www.netkynning.is/gudnybjornsdottir 
 Hlekk á streymi má nálgast á www.mbl.is/andlat. 

Hugheilar þakkir til allra fyrir auðsýnda samúð.

Björn Kristjánsson  Svanhildur Guðmundsdóttir
Sveinlaugur Kristjánsson  Málfríður Jónsdóttir
Kristján Kristjánsson
Jóhanna Erla Pálmadóttir
Guðrún Rebekka Kristjánsd.  Ómar Örn Ragnarsson
María Ingibjörg Kristjánsd.

barnabörn, barnabarnabörn og aðrir ástvinir.

Eiginmaður minn,  
faðir okkar, afi og langafi, 

Elías Davíðsson 
lést þann 7. apríl sl. í Þýskalandi.  

Útförin mun fara fram í kyrrþey.  
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim 

sem vildu minnast hans er bent á Friðarhús.

Iwona Ösp Jagla
Ester Auður Elíasdóttir
Bergljót Elíasdóttir
Davíð Alfreð Elíasson Jagla
Nicolas Ragnar Muteau Signý Sigurðardóttir
Sóley Muteau

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elsa Kristinsdóttir
frá Haukadal í Dýrafirði, 

lengst af búsett í Hafnarfirði,
lést á Sólvangi, Hafnarfirði, sunnu- 

daginn 3. apríl. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði miðvikudaginn 20. apríl kl. 14. 
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hennar er bent á líknarfélög.

Sverrir Mar Albertsson  Gréta Garðarsdóttir
Magnús Páll Albertsson  Halla Björg Baldursdóttir
 Sigríður Ágústsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ólöf  Ingunn Ingólfsdóttir
áður Lindasíðu 2, Akureyri,
lést á dvalarheimilinu Hlíð 

laugardaginn 2. apríl. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Þökkum hlýjar kveðjur og vinarhug.

Jakob Gunnar Hjaltalín
Kristín Hjaltalín Sigurður Líndal Arnfinnsson
Ingólfur Hjaltalín Dóra Hafliðadóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Helen Bára Brynjarsdóttir  
Bíbí

Ferjubakka 6 í Reykjavík, 
lést á heimili sínu þann 23. mars sl.  

Útför hennar hefur farið fram  
að ósk hinnar látnu.

Sigurður Eyjólfss. Sigurdal Margrét Kristjánsd. Sigurdal
Sigrún María Eyjólfsdóttir Óskar Hauksson
Eyjólfur Brynjar Eyjólfsson
Jón Þór Eyjólfsson Guðrún Unnur Ríkharðsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Jóhann Már Maríusson

verkfræðingur, 
Lindargötu 33,

lést miðvikudaginn 6. apríl.

Sigrún Gísladóttir
Gísli Másson Freyja Hreinsdóttir
Már Másson Sigríður Maack
Guðrún Másdóttir Örn Orrason
Vigdís Másdóttir Tobias Helmer

og barnabörn.

Elskulegur bróðir okkar, 
Hafþór Haraldsson

fv. bankastarfsmaður,  
Sólheimum 23, Reykjavík,

lést föstudaginn 8. apríl  
á Líknardeild Landspítalans.  
Útförin verður auglýst síðar.

Gunnar Örn Haraldsson
Dagþór Haraldsson

Birgir Ómar Haraldsson
og fjölskyldur.

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

Davíð Scheving 
Thorsteinsson

lést á Landspítalanum,  
föstudaginn 8. apríl.  

Útförin mun fara fram í Dómkirkjunni  
      í Reykjavík, 25. apríl, kl. 13. 

Stefanía Svala Borg
Laura Scheving Thorsteinsson Magnús Pálsson
Hrund Scheving Thorsteinsson Gunnar Ingimundars.
Jón Scheving Thorsteinsson Ragnheiður Harðard.
Magnús Scheving Thorsteinsson Þórey E. Heiðarsdóttir
Guðrún Scheving Thorsteinsson   
Stefanía Scheving Thorsteinsson Jóhann T. Ólafsson

barnabörn, barnabarnabörn og aðrir ástvinir.

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

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
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ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

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 
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Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Hið fræga Catilinusamsæri eftir 
rómverska sagnfræðinginn Gaius 
Sallustius Crispus er nú komið út 
íslenskri þýðingu. 

arnartomas@frettabladid.is  

Sögurnar af stjórnmálaátökum róm
verska lýðveldisins eru margar hverjar 
svo áhugaverðar og spennandi að þær 
gefa skálduðum nútímatryllum ekkert 
eftir. Eina slíka frásögn er að finna í Cati
linusamsærinu eftir rómverska sagn
fræðinginn Gaius Sallustius Crispus sem 
kom út í íslenskri þýðingu fyrir skömmu. 
Þar segir frá samsæri þingmannsins Luci
usar Catilinu um að ná völdum í Róm.

„Hann virðist hafa verið orðinn ansi 
tæpur fjárhagslega og nánast gjald
þrota þegar hann tók upp á þessu valda
bruggi,“ segir Guðmundur J. Guðmunds
son, sagnfræðingur og þýðandi verksins. 
„Catilina nýtti sér bágar aðstæður sem 
margir voru í og safnaði að sér stórum 
hópi manna sem höfðu orðið undir í 
þjóðfélagsþróuninni.“

Samsærið var bælt niður, meðal ann
ars fyrir tilstilli ræðismannsins Cicero 
sem fletti ofan af áformum Catilinu í 
ræðum sem hann hélt í öldungaráðinu. 
Samsærismennirnir voru í kjölfarið 
ýmist teknir af lífi eða féllu í bardaga á 
norðurhluta Ítalíu. Cicero og Sallustius 
draga upp ansi dökka mynd af Catilinu 
en Guðmundur segir þó að mögulega sé 
ekki allt sem sýnist.

„Eins og Sallustius teiknar þetta upp 
fær maður óneitanlega á tilfinninguna 
að ekki sé allt sagt,“ segir hann.

Öreigar og yfirstétt
Frásögnina af samsærinu notar Sallus
tius til að bregða ljósi á ýmiss konar 
vandamál sem hrjáðu rómverskt sam
félag á þessum tíma og segir Guðmundur 
að mörg þeirra kallist á við samtímann.

„Þarna var mikið af vandamálum sem 
við könnumst vel við í dag,“ segir hann. 
„Þar má meðal annars nefna mikla 
stéttaskiptingu þar sem himinn og haf 
var á milli öreiganna og yfirstéttarinnar. 
Valdamenn í borginni nýttu sér þetta rof 
í samfélaginu til hins ítrasta og sköruðu 
eld að sinni köku.“ Sá pólitíski ófriður 
sem ríkti í Róm á tímum Catilinu átti 
aðeins eftir að vaxa og endaði að lokum 
með borgarastyrjöld og hruni lýðveld
isins um þrjátíu árum síðar. „Sallustius 
taldi þetta meðal annars stafa af því að 
Rómverjar áttu sér ekki lengur neinn 

raunverulegan andstæðing eftir að Kar
þagó var úr sögunni,“ segir Guðmundur.

Spennandi spjátrungur
„Það kom mér á óvart hvað bókin er 
spennandi og hvað Sallustius dregur 
upp skýra mynd af því sem átti sér stað,“ 
útskýrir Guðmundur en segir Sallustius 
þó á tíðum hafa verið tilgerðarlegan. 
„Hann dýrkaði Cato eldri sem rithöfund 
og oft á tíðum er eins og hann sé að stæla 
hann þar sem hann eltir uppi fornar orð
myndir og orð sem voru úr tísku.“

Sallustius hlaut þó mikið lof samtíma
manna sinna sem töldu hann meðal 
hinna stóru höfunda. „Hann stendur 
enn þann dag fyrir sínu þótt núna 
myndum við ekki líta á þetta sem hefð
bundna frásagnarsagnfræði því þetta er 
ansi pólitískt verk,“ segir Guðmundur. ■

Samsærið sem skók Róm

Málverkið Cícero fordæmir Catilinu eftir málarann Cesare Maccari frá árinu 1889.

Merkisatburðir
1203 Guðmundur Arason hinn góði er vígður Hólabiskup, 

43 ára.
1742 Óratórían Messías eftir Händel er frumflutt í 

Dyflinni á Írlandi.
1844 Jón Sigurðsson er kosinn á þing með 50 atkvæðum 

af 52.
1953 Fyrsta skáldsagan um James Bond kemur út í Bret-

landi.
1972 Jóhannes S. Kjarval listmálari andast, 86 ára að 

aldri.
1986 Fyrsta barnið sem óskyld staðgöngumóðir hefur 

gengið með fæðist í Bandaríkjunum.
1997 Tiger Woods verður yngsti kylfingur sögunnar til að 

vinna á Masters-golfmótinu.
1998 Þrír bankastjórar Landsbankans segja af sér í kjölfar 

umræðna um laxveiðikostnað og fleira.
2007 Bílanaust og Olíufélagið ESSO sameinast og stofna 

fyrirtækið N1.
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HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

ÞITT BESTA ÁR
HEFST MEÐ 
RÚMI FRÁ  
HÄSTENS

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði 
þess að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd 
með einstöku samspili handverks og hráefna þar sem 
hvergi eru gerðar málamiðlanir í gæðum náttúrulegra efna 
eða tíma við óþreytandi handverkið. Þú sérð það ekki en 
þú munt finna fyrir því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu 
Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.



LÁRÉTT
1 fullfrískur
5 eðja
6 hæð
8 þrjóta
10 nóta
11 kvk nafn
12 eining
13 fíngerð
15 hnífjafn
17 vasast

LÓÐRÉTT
1 hrekja
2 að lokum
3 brott
4 rispan
7 fiskur
9 gáir
12 erta
14 hjartardýr
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 alfær, 5 for, 6 ás, 8 skálka, 10 as, 11 eir, 
12 eind, 13 nett, 15 aljafn, 17 garfa.
LÓÐRÉTT: 1 afsanna, 2 loks, 3 frá, 4 rákin, 7 
sardína, 9 leitar, 12 etja, 14 elg, 16 ff.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Jóhann Hjartarson (2.465) missti 
af ótrúlegri vinningsleið gegn 
Mads Andersen (2.582) á Kviku 
Reykjavíkurskákmótinu. 

Jóhann lék 54. e7 og skákinni lauk 
með jafntefli. Hins vegar hefði 
54. Df7+!! Rxf7 55. exf7+ Kh7 
56. fxe8B!! tryggt sigur. Ef hvítur 
vekur upp drottningu þá leiðir 
56...Dh1+!! 57. Kxh1 til patts. 
Lokaumferð Kviku Reykjavíkur-
skákmótsins hefst kl. 11 í dag í 
Hörpu. Skákskýringar Helga Ólafs-
sonar hefjast kl. 11. 

www.skak.is: Kviku Reykjavíkur-
skákmótið.

Hvítur á leik

Dagskrá
Ákvað að verða björgunarsveitarmaður í Reykjavíkurhöfn

Í Útkallsþætti kvöldsins ræðir 
Óttar Sveinsson við Guðlaug 
Þórðarson sem var átján ára 
þegar hann kom að banaslysi í 
Reykjavíkurhöfn. Hann ákvað 
þá að verða björgunarsveitar-
maður. Síðar kom hann í snjóbíl 
fyrstur með félögum sínum að 
flugslysinu i Ljósufjöllum 5. apríl 
1986. Í þættinum lýsir Guðlaugur 
tilfinningum sínum á vettvangi.
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18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

19.00 Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl.  

19.30 Útkall  Útkall er sjónvarps-
útgáfan af sívinsælum og 
samnefndum bókaflokki 
Óttars Sveinssonar.  

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

20.30 Fréttavaktin    
21.00 Matur og heimili (e)

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
08.00 KrakkaRÚV
10.00 Fólkið í blokkinni 
10.30 Loforð 
11.00 Undur veraldar 
11.55 Haförninn. Hinn helgi örn
12.40 89 á stöðinni 
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Háski í Vöðlavík  (1 af 2) 
14.25 Hafsins börn
15.10 HM stofan  Upphitun fyrir 

leik Tékklands og Íslands.
15.25 Tékkland - Ísland  Bein 

útsending frá leik í undan-
keppni HM kvenna í fót-
bolta.

17.20 HM stofan  Uppgjör á leik 
Tékklands og Íslands

17.40 Sætt og gott - Páskaegg 
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hönnunarstirnin 
18.18 Tilraunastofan 
18.41 Miðaldafréttir  Kristnitakan.
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Kveikur
21.00 Trúður Klovn  
21.30 Laustengd og liðug Semi-

Detached
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Snjóenglar Snöänglar 

 Hvítvoðungur hverfur á 
dularfullan hátt af heimili 
sínu á Þorláksmessukvöld 
og lögreglu grunar að ekki 
sé allt með felldu í frá-
sögn foreldranna. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.

23.20 Griðastaður Sanctuary 
00.05 Dagskrárlok

08.00 Heimsókn
08.15 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
09.50 Masterchef USA
10.30 Call Me Kat
10.50 Shark Tank
11.30 Queen Sugar
12.15 30 Rock
12.35 Nágrannar
12.55 Amazing Grace
13.40 Secrets of Sleep  
14.30 The Fast Fix. Diabetes
16.00 Grey’s Anatomy
16.50 Bætt um betur
17.25 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Hell´s Kitchen USA
19.55 B Positive
20.15 Magnum P.I.
21.00 Men in Kilts. A Roadtrip with 

Sam and Graham
21.30 Last Week Tonight 
22.00 Outlander
23.00 S.W.A.T.
23.50 Nach
00.05 Next
00.50 Supernatural
01.30 The O.C.
02.15 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
02.35 Masterchef USA
03.15 Shark Tank
04.00 Queen Sugar

08.00 The Road to El Dorado - ísl. 
tal

09.30 Tumi litli - ísl. tal 
10.45 Kanínuskólinn - ísl. tal 
12.05 Önd önd gæs - ísl. tal 
13.30 The Block 
14.30 Survivor
15.15 Celebrity Best Home Cook 
16.30 Spin City 
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show 
19.10 The Moodys 
19.40 American Auto 
20.10 Good Sam  Dramatískir 

læknaþættir um flókið fjöl-
skyldulíf. 

21.00 FBI 
21.50 FBI. Most Wanted 
22.40 Why Women Kill
23.30 The Hobbit. The Battle of the 

Five Armies
01.50 Chicago Med 
02.35 Station 19 
03.20 Tónlis

Hey! Ert þú 
gaurinn sem 
gerir teikni-

myndaseríur?

Það passar! 
Þrusu-Þrándur 

fékk fast pláss í 
NæstumNýtt!

Yeah! 
Yeah! 
Yeah!

Vá! En spenn-
andi! Hvaðan 
færðu allar 

hugmyndirnar 
þínar?

Tja … það 
er nú það! 
Úr öllum 
áttum, 
held ég!

Obb obb! Þá verðum við að 
passa okkur, Jenný! Annars 

endum við sem persónur 
í myndasögu! Ekki segja 

neina vitleysu núna!
Neina 

vitleysu 
núna!

Þetta máttu 
nota, gler-

augnaglámur! 
Gegn smá þóknun, 

auðvitað!

Átti þetta 
að vera 
svona?

Njóttu 
hverrar 

sekúndu, 
bigshot!

ÚTKALL
ÞRIÐJUDAGA KL.19.30 
Í þáttunum fer höfundur yfir bækur 
sínar og fær til sín góða gesti sem hafa 
tengingu við eða upplifðu slysin sem 
um verður fjallað í hverjum þætti.
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ÞRIÐJUDAGA

KL. 19.00 OG
21.00 

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR 

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

Matur og Heimili er á dagskrá alla þriðjudaga klukkan 19.00 og 21.00.



Ég var dálítið sérstakt 
barn, mikið heima að 
hlusta á klassík, mest 
barokk.Páskatónleikar Sinfóníu-

hljómsveitar Norðurlands 
fara fram í Hofi á skírdag, 
fimmtudaginn 14. apríl. Þar 
verður flutt Gloria eftir Ant-
onio Vivaldi og barokkverk 
eftir Vivaldi, Antoni Lotti og 
Guiseppe Torelli. Einsöngv-
arar eru Hildigunnur Einars-
dóttir og Helena Guðlaug 
Bjarnadóttir.

Hildigunnur verður, ásamt Helenu, 
einsöngvari í kórverkinu Gloria 
eftir Vivaldi. „Við Helena syngjum 
dúett og svo syng ég tvær dásam-
legar aríur. Þetta er yndislegt verk 
sem ég kynntist mjög snemma á 
tónlistarævinni. Ég var í barnakór 
hjá Margréti Pálmadóttur og hún 
lét okkur, pínulitlar dömur, syngja 
þetta. Verkið er í miklu uppáhaldi 
hjá mér enda tónlistin glæsileg,“ 
segir Hildigunnur. „Mamma mín, 
Jóhanna V. Þórhallsdóttir, hefur 
líka sungið í þessu verki og til er 
upptaka með henni sem ég hlust-
aði oft á þegar ég var lítil. Þannig 
að það er óskaplega gaman að fá að 
syngja í verkinu.“

Hildigunnur hefur lifað og hrærst 

Trú í gegnum 
tónlist

Hildigunn-
ur syngur á 
páskatónleikum 
Sinfóníuhljóm-
sveitar Norður-
lands.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

kolbrunb@frettabladid.is

Rut Rebekka heldur sýningu í sýn-
ingarsal félagsins Íslensk Grafík 
í Hafnarhúsinu. Málverkin eru olía 
á striga, máluð 2019 til 2022 og graf-
íkin er olíusáldþrykk.

Þetta er 24. einkasýning Rutar 
Rebekku Sigurjónsdóttur, en hún 
er fædd í Reykjavík 1944. Hún hefur 
stundað myndlist í 48 ár og haldið 
og tekið þátt í fjölmörgum samsýn-
ingum hérlendis og erlendis.

Sýningin er opin klukkan 14 til 17, 
fimmtudaga til sunnudaga, og henni 
lýkur sunnudaginn 17. apríl. ■

Málverk og grafík 
Rutar Rebekku

Rut Rebekka sýnir málverk og grafík. 
 MYND/AÐSEND

TÓNLIST

Álfheiður Erla 
Guðmundsdóttir 
sópran 
Verk eftir Crumb, Sibelius og 
Muhly 
Útsetningar: Viktor Orri Árnason 
Píanóleikur: Kunal Lahiry
Strengjakvartett: Viktor Orri 
Árnasoni, Pétur Björnsson, 
Guðbjartur Hákonarson 
og Hrafnhildur Marta 
Guðmundsdóttir 
Dansari: Marta Hlín 
Þorsteinsdóttir
Leikstjórn: Andrea Tortosa 
Baquero
Eldborg í Hörpu
miðvikudaginn 6. apríl

Jónas Sen

Að ganga inn í Eldborgina í Hörpu 
á miðvikudagskvöldið var eins og 
að koma inn í draugahús. Þéttir 
reykjarbólstrar sköpuðu annarlega 
stemningu. Uppsetningin var 
öðruvísi en maður á að venjast. 
Í stað þess að taka sér sæti á 
áheyrendabekk var manni gert 
að setjast á aftari hluta sviðsins 
og horfa út í sal. Öllu hafði verið 
snúið við; fremri hluti sviðsins og 
áheyrendabekkirnir á neðstu hæð 
voru vettvangur tónlistarfólksins, 
risastór geimur; allur salurinn var 
sviðið. Gegnsæ tjöld héngu niður 
úr loftinu í miðjum salnum. Það 
var rökkur; þetta var vægast sagt 
dularfullt.

Andrúmsloft hins yfirskilvitlega
Tónlist er list og tjáning hins ósýni-
lega. Á tónleikunum sem hér um 
ræðir var það með eindæmum 
áþreifanlegt. Álfheiður Erla Guð-
mundsdóttir sópran var í aðal-
hlutverki og flutti aðallega lög eftir 
Jean Sibelius og George Crumb. Sá 
síðarnefndi lést fyrir um tveimur 
mánuðum og var einn merkasti 
tónsmiður samtímans. Tónlist hans 
einkenndist af trúarlegum og goð-
sagnalegum tilvísunum og stefjum; 
enginn, að Skrjabín undanskildum, 

náði að fanga andrúmsloft hins yfir-
skilvitlega eins vel í verkum sínum.

Meginuppistaða efnisskrárinnar 
var lagaflokkurinn Apparition eftir 
Crumb, en inni á milli voru lög eftir 
Sibelius frá mismunandi tímabilum, 
auk þess sem nokkur íslensk þjóðlög 
skutu upp kollinum.

Kom út úr myrkrinu
Þetta voru þó ekki bara tónleikar, 
heldur sviðsverk. Pallur, eða göngu-
braut öllu heldur, hafði verið reist 
sem lá frá sviðinu og yfir áheyrenda-
bekkina. Við upphaf sýningarinnar 
gekk söngkonan eftir brautinni til 
áheyrenda, út úr myrkrinu. Yfir 
pallinum héngu tjöldin sem fyrr 
var minnst á, og á þau var varpað 
alls konar hreyfimyndum, eftir því 
um hvað verið var að syngja. Inn í 
tónlistina fléttaðist svo dans Mörtu 
Hlínar Þorsteinsdóttur, sem var for-
kunnarfagur.

Tónlistin eftir Sibelius og Crumb 
blandaðist ágætlega saman. Ljóð-
rænan í þeim fyrrnefnda var yndis-
lega vel útfærð af Álfheiði, sem söng 
af mýkt, innileika og heilindum. 
Röddin var fullkomin, í senn tær, 
breið og hljómmikil. Túlkunin var 
full af tilfinningum, skreytt lit-
ríkum blæbrigðum.

Glæddur viðeigandi dulúð
Crumb var gæddur viðeigandi 
dulúð, bæði í söngnum en ekki 
síður í rödd píanósins, sem Kunal 
Lahiry lék á af óviðjafnanlegri fag-

mennsku. Leikur hans var fágaður 
og markviss, tónarnir svo merking-
arþrungnir og annarsheimslegir að 
dásamlegt var.

Eitt lag eftir Nico Muhly var 
frumf lutt á tónleikunum, Sá ég 
svani. Laglínan þar var sérstak-
lega fögur, frjálsleg og innblásin, 
umvafin margvíslegum, fínlegum 
litbrigðum.

Hrífandi og full af stemningu
Nokkrar útsetningar eftir Viktor 
Orra Árnason á íslenskum þjóð-
lögum voru líka frumfluttar. Þar var 
undirleikurinn í höndum strengja-
kvartetts sem samanstóð af Pétri 
Björnssyni, Guðbjarti Hákonar-
syni og Hrafnhildi Mörtu Guð-
mundsdóttur, auk Viktors. Leikur 
kvartettsins var lágstemmdur en 
nákvæmur og útsetningarnar voru 
hrífandi og stemningsríkar.

Andrea Tortosa Baquero leik-
stýrði sýningunni og gerði það sér-
lega vel. Flæðið í henni var sannfær-
andi, hún var heildstæð og grípandi. 
Lokaatriðið, þegar Álfheiður gekk út 
í myrkrið aftur um leið og hún söng 
The Night in Silence Under Many a 
Star eftir Crumb, var ólýsanlegt. Það 
var eins og að sameinast nóttinni og 
stjörnunum, hverfa inn í kosmosið 
og myrkrið. Þetta var magnaður 
tónaseiður og sjónarspil; einstakur, 
ógleymanlegur listviðburður.■

NIÐURSTAÐA: Stórfengleg 
sýning, ótrúleg tónlist.

List og tjáning hins ósýnilega
Álfheiður Erla 
Guðmunds-
dóttir og Kunal 
Lahiry. 
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í tónlist frá unga aldri. „Ég var dálít-
ið sérstakt barn, mikið heima að 
hlusta á klassík, mest barokk.“

Sorg í kirkju
Hún segir sérstaka tilfinningu fylgja 
því að syngja á hátíðisdögum eins 
og um páska. „Ég get ekki sagt að 
ég sé mjög trúuð en ég verð trúuð 
í gegnum tónlist. Ég hef sungið í 
stórum passíum eftir Bach og finn 
fyrir áþreifanlegri sorg í kirkjunni 
þegar sungið er um Krist á kross-

inum. Það er mjög áhrifamikið og 
þá kemur sterk trúartilfinning yfir 
mann.“

Hún söng síðast í Hofi árið 2018 
í Matteusarpassíu Bachs og Hörður 
Áskelsson var þá stjórnandi. „Ég 
hlakka til að koma til Akureyrar. 
Pabbi, Einar Kristján Einarsson 
gítarleikari, ólst upp og hóf tónlist-
arferil sinn á Akureyri, þannig að að 
koma þangað verður dálítið eins og 
að koma heim. Ég dvaldi þar mörg 
sumur hjá afa mínum og ömmu 

og mér þykir einstaklega vænt um 
bæinn.“

Ekki innhverf íhugun
Tónleikarnir í Hofi eru ekki þeir 
einu sem Hildigunnur er þátt-
takandi í. Hún söng í Requiem 
eftir Verdi með Söngsveitinni Fíl-
harmóníu um síðustu helgi í Lang-
holtskirkju undir stjórn Magnúsar 
Ragnarssonar. Einsöngvarar ásamt 
henni voru Hallveig Rúnarsdóttir, 
Gissur Páll Gissurarson og Kristinn 
Sigmundsson.

„Þetta var í fyrsta skipti sem ég 
söng í því verki. Verkið er ekki inn-
hverf íhugun eins og ég upplifi oft í 
Bach heldur minnir mest á óperu-
tónlist. Það átti að flytja verkið árið 
2020 en það frestaðist vegna Covid. 
Ég fékk auka tvö ár til að þjálfa rödd-
ina og segi nánast: Guði sé lof, því 
þetta er stórt og mikið verk.“ ■

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

ÁRSFUNDUR 
LISTAHÁSKÓLANS 
2022
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS BOÐAR 
TIL ÁRSFUNDAR MIÐVIKUDAGINN 
27. APRÍL KL. 16:00

Fundurinn verður haldinn í Dynjanda,  
sal tónlistardeildar í Skipholti 31.

Á fundinum kynna stjórnendur skólans starfsemi 
hans og rekstur. Fyrirspurnir og umræður.

Fundurinn er öllum opinn.

Stjórn Listaháskóla Íslands
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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.

H1 rafmagnsborð

www.hirzlan.is

VERÐ NÚ FRÁ

61.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
89.500 kr.

Rafmagnsfætur til í gráu og hvítu.
Borðplötur í hvítu, svörtu, eik og beyki

Apríl
tilboð

30%
afsláttur

Enjoy Classic
KYNNINGARVERÐ
124.900 kr.

LISTAVERÐ
179.900 kr.

Stóllinn kemur með 
örmum og höfuðpúða



Gulur er einn af tískulitum 
þessa misseris og ljóst að 
margar af skærustu stjörnum 
skemmtanabransans taka 
þessari glaðlegu tísku fagn-
andi. Á meðan sumir kjósa 
gula fylgihluti fara aðrir alla 
leið og klæðast gulum heil-
kjólum. 

ninarichter@frettabladid.is

Guli liturinn var einnig áberandi í 
fyrra en þetta árið er hann tónaður 
örlítið niður, eða notaður í bland við 
hlýja gula tóna.  

Mjúkur smjörgulur litur er síðan 
einn af tískulitum Pantone fyrir 
árið 2022. 

Gulu áhrifanna gætir einnig í 
pólitísku tískuvali en annar fánalita 
Úkraínu er einmitt guli liturinn. n

Gult og glaðlegt vor  
hjá stjörnunum

Herbert  
Guðmundsson
tónlistarmaður
„Ég fæ mér 
lambakjöt, 
kaupi það 
ókryddað og 
ég krydda 
það sjálfur,“ 
segir tónlistar-

maðurinn Herbert Guðmundsson 
spurður um páskamatinn. „Ég sker 
síðan kartöflur í skífur og hef þær 
undir lærinu,“ segir hann. „Svo 
er bara salat og sósa og malt og 
appelsín.“

Einhverjum kann að þykja eftir-
rétturinn á borðinu hjá Herberti 
óvenjulegur. „Það er ís úr ísbúð 
Vesturbæjar. En það er gamli og nýi 
ísinn blandaður saman. Þá hef ég 
gamla á botninum og svo kemur 
nýi ofan á, og svo blanda ég saman 
þegar menn fá sér desertinn,“ segir 
hann. Landsmenn hafa gjarnan 
skipst í tvær fylkingar þegar kemur 

að gamla rjómaísnum og nýja 
mjólkurísnum sem er kaldari, en 
Herbert leiðir þarna saman tvær 
fylkingar á einum diski. „Síðan er 
auðvitað þeyttur rjómi með. Oft 
er ég með Síríus-súkkulaði sem ég 
hita í potti, og geri sósuna sjálfur. 
Og bláberin og jarðarberin mega 
ekki gleymast,“ segir Herbert. n

Tónlistarkonan 
H.E.R. stillti sér 
upp á rauða 
dreglinum á 
Grammy-verð-
launahátíðinn-
þann 3. apríl 
síðastliðinn. 
Sólseturs-pall-
ettan fer henni 
einstaklega 
vel og lituð 
gleraugu skapa 
fallega heildar-
mynd.
 MYNDIR/GETTY

Leikkonan Anya Taylor-Joy hefur 
vakið mikla athygli undanfarið og 
ber hér fagurgula tösku fyrir utan 
Soho-hótelið í London á dögunum. 

Leikkonurnar 
Lily Collins og 
Ashley Park 
stilltu sér upp 
fyrir utan 
Dolby-leikhúsið 
í Hollywood á 
sunnudag. Það 
má spyrja hvort 
pólitísk afstaða 
felist í lita-
valinu. Park er 
glæsileg í gulum 
netabol og pilsi 
í stíl og Collins í 
blárri dragt. 

Michelle Zauner úr Japanese Break-
fast klæddist glaðlegum gulum kjól 
á Grammy-hátíðinní í síðustu viku.

Hin ávallt glæsilega 
Helen Mirren á for-

sýningu The Duke 
í New York um 

síðustu helgi.

Leikkonan Rosario Dawson klæddist 
appelsínugulum og bleikum kjól á 
bransaviðburði í Los Angeles nýlega.

Will & 
Grace leik-

konan Debra 
Messing á frum-

sýningu í New York 
á sunnudag.

 n Spurningin

Hvað er í páskamatinn?

Herbert gæðir sér á ís um páskana.

Ársfundur  
Íslenska lífeyrissjóðsins

Allir sjóðfélagar og rétthafar eiga rétt til setu á 
ársfundinum.

Dagskrá fundarins er samkvæmt samþykktum 
sjóðsins:

1. Skýrsla stjórnar
2. Kynning á ársreikningi
3. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
4. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri athugun
5. Kosning í stjórn
6. Kosning endurskoðanda
7. Tillögur um breytingar á samþykktum
8. Laun stjórnarmanna
9. Önnur mál

Tillögur um breytingar á samþykktum þurfa að berast 
stjórn með skriflegum hætti tveimur vikum fyrir 
ársfund. Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á 
ársfundi þurfa að berast stjórn með skriflegum hætti 
viku fyrir ársfund. Framboðum aðalmanna til stjórnar 
skal skila inn til stjórnar viku fyrir ársfund. Að þessu 
sinni verða kosnir tveir aðalmenn til þriggja ára. 
Tillögur og framboð skulu berast til stjórnar Íslenska 
lífeyrissjóðsins, Austurstræti 11, 101 Reykjavík. 
Tillögur að breytingum á samþykktum og framboð til 
stjórnar verða birt á vefsvæði sjóðsins, islenskilif.is.

Allar nánari upplýsingar má nálgast á vef sjóðsins 
islenskilif.is eða hjá verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf 
Landsbankans í síma 410 4040.

Ársfundur Íslenska lífeyrissjóðsins verður 
haldinn miðvikudaginn 4. maí 2022 kl. 17:00 
í Landsbankanum við Austurstræti 11.
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Sigraðu innkaupin
með páska-
tilboðunum

Sigraðu  
innkaupin  
og fáðu  
betra verð 
á matvöru 
með 
Samkaupa 
appinu 

Tilboð gilda til 18. apríl

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

30%

London
lamb

2.239kr/kg

3.199 kr/kg



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Andrés Bertelsen andres@frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir 
ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, 
TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Svala Jóhannsdóttir birtist í 
sjónvarpsþáttunum Verbúð-
inni sem nektardansmærin 
danska Susan Haslund. Hún 
lætur nektardansmeyjar-
drauma sína rætast á skírdag 
á Gauknum.

margret@frettabladid.is

Þegar fyrsti þáttur Verbúðar fór 
í loftið mátti sjá yngri kynslóð á 
samfélagsmiðlum sem ekki upplifði 
fettur og brettur nektardansmeyj-
arinnar Susan hvá: „Nei, var þetta 
bara svona? Bara nektardansmær á 
miðju balli?“ Sú sem lék Susan var 
Svala Jóhannsdóttir. „Ég var stress-
aðri fyrir að tala dönskuna en að 
vera nakin í mynd.“

Svala segir að sér hafi liðið vel í 
tökunum. „Birna Björns danshöf-
undur hjálpaði mér, það var gott að 
hafa hana þarna og hún veitti mér 
öryggi, enda var ég hjá henni í dansi 
sem barn. Þetta var aðeins önnur 
stemning!“

Afi man vel eftir Susan
Susan var ein fjölmargra erlendra 
nektardansmeyja sem skemmtu 
landsmönnum í hljómsveitar-
hléum. Susan baðaði sig, aðrar döns-
uðu með slöngur, sýndu jafnvægis-
listir og spúðu eldi. Þetta var algjör 
gullöld burlesque-formsins á Íslandi 
– og ef leitað er að orðinu dansmær 
á tímarit.is koma upp stórkostlegar 
auglýsingar sem sýna fjölbreytnina.

„Nekt hefur aldrei verið feimnis-
mál í minni fjölskyldu. Mér þótti 
vænt um að geta spurt mér eldra 
fólk um Susan. „Já, hún Susan!“ 
sagði afi og hann minnist hennar 
með hlýhug.“

En talandi um kynslóðabilið: 
„Já, ég safnaði hári fyrir hlutverkið. 
Undir höndum og að neðan!“ segir 
Svala hlæjandi, „svo fíla ég bara 
mjög vel að hafa hár undir hönd-
unum og hef haldið því síðan.“

Kópakona í felum
Svala hefur lengi unnið með þokka 
kvenlíkamans og er einn af vinsæl-
ustu Íslendingunum á Instagram. 
Hún kallar sig þar icelandicselkie, 
og vitnar þar í þjóðsögur um konur 
í selsham. Hún er með yfir 86.000 
fylgjendur. „Ég tengi við þessar 
hamskiptasögur, ég fer í gír í tökum, 
ég er alltaf í fjörum og við einhver 
lón og skítkalt.“ 

Hún segir f ylgjendahópinn 
blandaðan. „Bæði Íslendingar og 
útlendingar, fólk sem fylgir mér út 
af fegurð minni og fegurð landsins. 
Ég vildi samt óska að allir fylgjendur 
væru þarna á listrænum forsend-
um!“ Á Instagram-síðunni hennar 
er oft eins og hún sé ein í heiminum 
á ljósmyndunum. „Þegar raunveru-

leikinn er sá að ég er á bak við stein – 
og hinum megin við steininn er full 
rúta af japönskum túristum.“

Sló í gegn i hlutverki sviðsmanns
Svala og vinkonur hennar hafa nú 
stofnað burlesque-hópinn Earthly 
Delights sem lyftir upp skemmti-
forminu sem Susan og fleiri ruddu 
brautina fyrir. Í burlesque-inu víkur 
selshamurinn fyrir öðru hliðarsjálfi 
og Svala kallar sig Mama Satan. 
Nú eru dansmeyjarnar með heila 
sýningu, ekki bara í hléinu eins og 
á tímum Susan. Vinkona Svölu fékk 

hana til að vera kettling á sýningu í 
fyrra, en það er það sem sviðsmenn 
eru kallaðir í þessum heimi. „Og ég 
bara sló í gegn! Ég heillaðist, þarna 
er verið að nota tvennt sem liggur 
vel fyrir mér, dansinn og nektina.“ 

Þessi sama vinkona, Miss Mimi, 
vildi svo gera sína eigin sýningu og 
fékk Svölu í lið með sér ásamt dans-
meyjunum Tempest og ['niks]. „Við 
erum að vinna með klassískt og 
nýmóðins burlesque en andi þriðja 
áratugarins svífur yfir vötnum.“

Sýningin verður á Gauknum að 
kvöldi skírdags. ■

Úr balanum og upp á svið

Svala segir afa sinn hafa minnst Susan með hlýhug.  MYND/EMIL C.P. HOLM

Svala og vin-
konur hennar 
hafa stofnað 
burlesque-
hópinn Earthly 
Delights. 

MYND/EMIL C.P. 
HOLM

N Ó I SÍ R Í US

Hinir sívinsælu Nóa Hnappar sóma sér 
einstaklega vel í páskaeggjum og það er 

óhætt að segja að hnappaeggin okkar séu 
sannkallaðir hnappafengir! Við bjóðum upp 

á tvær ómótstæðilegar tegundir í ár, hið 
klassíska perluhnappaegg og frábæra nýjung 
sem svíkur engan, saltkaramelluhnappaegg! 

Ekki missa af þessum 
hnappdrættisvinningum!

ninarichter@frettabladid.is

Jennifer Lopez er trúlofuð leikar-
anum Ben Affleck í annað sinn, en 
parið sleit trúlofun í janúar árið 
2004 eftir þriggja ára samband.

„Ég var mesti aðdáandi hennar á 
þessum tíma sem þau voru saman 
fyrst,“ segir Erlingur Óttar Thorodd-
sen kvikmyndagerðarmaður. „Þetta 
var þegar aðdáunin stóð sem hæst,“ 
segir hann

„Ég man eftir því að hann var 
í Jenny from the Block-vídeóinu 
og þetta virtist allt á góðri leið hjá 
þeim. En er þetta ekki bara stað-
festing á því að sönn ást leitar alltaf 
í sama horfið þó að eitthvað komi 
upp á í millitíðinni?“

Inga Rós Gunnarsdóttir er mikill 
aðdáandi Jennifer Lopez og hefur 
fylgst með ferli hennar um ára-
bil. „Já, þetta kemur skemmtilega 
á óvart. Það er svo rosalega langt 
síðan þau slitu trúlofuninni síð-
ast,“ segir hún. Hugsanlega sé Ben 
Aff leck „sá sem slapp“, og nú nái 

þau saman aftur. „Það er gaman að 
ímynda sér það,“ segir hún.

Inga Rós hefur að sögn velt fyrir 
sér tr úlof unarhr ing num sem 
Affleck gaf Lopez. „Ég rakst á mynd-
band frá sérfræðingi í gimsteinum, 
sem sagði að Ben hefði gefið Jenni-
fer frægan bleikan trúlofunarhring 
þegar þau trúlofuðu sig fyrst, en 
fundið leið til að toppa það með 
þessum svakalega sjaldgæfa græna 
demanti,“ segir hún. „Og hún virðist 
svakalega ánægð með hann.“

Hin 52 ára gamla Jennifer Lopez 
er af kastamikil listakona. Hún 
hefur sent frá sér átta plötur, selt 
f leiri en 75 milljónir eintaka á 
heimsvísu og leikið í f leiri en 50 
kvikmyndum á ferlinum. ■

Aðdáendur fagna með Bennifer

Gárungar kalla parið Bennifer.
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GRÍMSEY Hanskar
Kr. 2.990.-

SÓLA Zip-o� göngubuxur
Kr. 17.990.-

ARCTIC EXPLORER 
göngustafir
 Kr. 5.990.-

SKÓDAGAR

HVÍTANES Merínó hálsklútur
Kr. 4.990.-

MÁR Tveggja laga regnjakki
Kr. 22.990.- 

ASOLO Space GV
Kr. 22.990.-

KJÖLUR Létt flíspeysa
Kr. 9.990.-

ASOLO Agent
Kr. 25.990.-

GEYSIR Ullarjakki með íslenskri ull
Kr. 28.990.-

KRÍA Thermore® vesti
Kr. 13.990.- 

KRÍA Thermore® vesti
Kr. 13.990.- 

HARALDUR 
Coolmax göngusokkar
Kr. 1.490.-

SALEWA MS ALP Trainer 2 MID 
Kr. 39.990.-

ASOLO  Falcon
Kr. 29.990.-

ASOLO  Falcon
Kr. 29.990.-

SALEWA Alpenrose 2 MID
Kr. 30.990.-

SALEWA MS Dropline GTX 
Kr. 25.990.-

HELLY HANSEN 
Switchback Trail HT
Kr. 26.990.-

HELLY HANSEN 
Capilano
Kr. 12.990.-

HELLY HANSEN 
Switchback Low
Kr. 23.990.-

BRIMNES 
Meðalþykkir göngusokkar
Kr. 2.150.-

SÓLEY 
Hlýjar flís leggings
Kr. 9.990.-

VIÐEY Hanskar
Kr. 3.300.-

25% 
afsláttur af gönguskóm

HELLY HANSEN Fremont
Kr. 26.990.-



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

2022 - 2025

Péturs Georgs 
Markan

n Bakþankar

Salan á bréfunum í Íslandsbanka 
gat aldrei farið öðruvísi. Hún 
er í fullkominni samfellu við 
stjórnmálaferil og stjórnmála-
áherslur fjármálaráðherra, sem 
hefur staðið óslitið frá árinu 2003. 
Bráðum tuttugu ár. Og á þessum 
næstum tuttugu árum hefur hann 
fengið margendurnýjað umboð frá 
almenningi. Fjármálaráðherra er 
nefnilega nokkuð skýr og stefnu-
fastur stjórnmálamaður. Hann 
predikar ekki vinstri lausnir – ekki 
hefur hann mikinn áhuga á hægra 
frelsinu. Utanríkismál eru tæp-
lega hans tebolli og ennþá er lítil 
gróðavon í umhverfismálum. Hann 
einfaldlega stendur fyrir íslenskan 
snúning.

Ábyrgðin liggur ekki síst hjá sam-
starfsflokkum ráðherrans. Hinum 
tveimur íhaldsflokkunum sem nú 
keppast við að segja tvennt; þetta 
hafi ekki verið eins og þau skildu 
málið og þetta muni alls ekki hafa 
afleiðingar fyrir þeirra flokka – já 
eða stjórnarsamstarfið. Það er 
rangt.

Þetta hefur haft og mun hafa 
áhrif á Sjálfstæðisflokkinn sem 
hefur misst alla pólitíska hug-
myndaskerpu síðustu þrettán ár. 
Flokkurinn leiðir enga pólitíska 
umræðu sem til framtíðar lítur – í 
staðinn er formaðurinn og fjár-
málaráðherrann plötusnúður í 
fámennri veislu útvalinna – þar 
sem léttur snúningur er tekinn.

Til er saga af skjaldböku og 
sporðdreka. Þegar sporðdrekinn 
hafði talað skjaldbökuna til og 
fengið að sitja á baki hennar yfir 
vatnsföllin stakk sporðdrekinn 
skjaldbökuna. Þegar hún spurði 
í forundran hvers vegna drekinn 
hefði gert þetta svaraði hann því til 
að hann hefði bara verið að þjóna 
lund sinni – hann gæti ekki annað. 
Til frásagnar eru mismunandi 
útgáfur af þessari sögu. Stundum 
drukknar sporðdrekinn með 
skjaldbökunni og stundum fer 
hann sína leið – leið drekans. n

Leið drekans

STILLANLEG HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU – EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
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GERIÐ GÆÐA 
OG VERÐ- 

SAMANBURÐ
Eitt mesta úrval landsins 

af heilsudýnum

FERMINGARTILBOÐ

IÐUNN
GÓÐ SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA SEM 
STYÐUR RÉTT VIÐ LÍKAMANN 
Cool efnablandan aðlagast líkamanum og gefur betri öndun. 
Góð þrýstijöfnun og réttur stuðningur tryggir betra blóðflæði 
og betri líðan, þú færð dýpri og betri svefn. Áklæðið má þvo 
og er einnig með “Non-slip” efni á botni dýnunnar. 

FRIGG
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA 
Á FRÆBÆRU VERÐI
Með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. Góður mjóbaksstuðningur.  
Mýkra og betra axlasvæði. Þrýstijöfnunarefni í bólstrun. 
Vandaðar kantstyrkingar. Fullkomin nýting á svefnfleti. 

ÓÐINN
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA 
Á FRÆBÆRU VERÐI
Með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. Góður mjóbaks- 
stuðningur. Mýkra og betra axlasvæði. Þrýstijöfnunarefni 
í bólstrun. Vandaðar kantstyrkingar. Fullkomin nýting á 
svefnfleti. 

– MILLISTÍF – STÍF

ÝMIR
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT 
POKAGORMAKERFI
Styður mun betur við líkamann en venjuleg 
gormakerfi. Pokagormarnir eru með mis-
þykkum vír eftir því hvar þeir eru staðsettir 
í dýnunni. Mjúkir við axlasvæði, stífir við 
mjóbakssvæði, millistífir í miðjunni.  
330 gormar per fm2. Tvíhert stál.

VERÐ ÁÐURSTÆRÐ VERÐ NÚ

120×200
140×200
150×200

99.900 kr.
114.900 kr.
129.900 kr.

89.900 kr.
104.900 kr.
119.900 kr.

Öll verð með PU botni og fótum.  
ATH. fleiri stæðir í boði.

FRIGG, ÓÐINN OG IÐUNN:

Öll verð eru með PU botni og fótum.  ATH. fleiri stæðir í boði.

STÆRÐ VERÐ ÁÐUR VERÐ NÚ

120×200
140×200
150×200

139.900 kr.
159.900 kr.
179.900 kr.

119.900 kr.
139.900 kr.
159.900 kr.

GÓÐUR
STUÐNINGUR 

VIÐ MJÓBAK

GHENT
HANDGERÐ HEILSURÚM – FYRIR ÞÁ ALLRA KRÖFUHÖRÐUSTU

The Belgian Bed

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.

25% 
AFSLÁTTUR
AF FYLGIHLUTUM
VIÐ DÝNUKAUP

VERÐ SEM 
KOMA Á 
ÓVART


