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Heiða Guðný Ásgeirsdóttir bóndi stendur í ströngu þessa dagana, enda sauðburður í hámarki. Hún notar heimasmíðaðan vagn til að ferja nýborin lömb milli húsa og arkar ótrauð áfram veginn þótt
það gangi á ýmsu í landsmálunum að hennar mati. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Píratar mælast stærri en Sjálfstæðisflokkurinn
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
aðeins með 16 prósent í
nýrri könnun. Samfylkingin
mælist stærsti flokkurinn og
Píratar næststærstir.

Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til
borgarstjórnarkosninga í dag?
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KOSNINGAR Fylgi Sjálfstæðisflokks-
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ins í Reykjavík heldur áfram að
minnka samkvæmt nýrri könnun
sem Prósent gerði fyrir Fréttablaðið.
Erhann nú þriðji stærsti flokkurinn
í borginni. Fylgið mælist 16,2 prósent, með 2,6 prósenta vikmörkum.
Flokkurinn fékk 30,8 prósent í síðustu borgarstjórnarkosningum. Í
síðustu könnun Prósents, 28. apríl
síðastliðinn, fékk hann 19,4 prósent.
Verði þetta raunin á kjördag missir
Sjálfstæðisflokkurinn fjóra af átta
borgarfulltrúum sínum.
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Samfylkingin mælist nú áberandi
stærsti flokkurinn í borginni með
26,7 prósenta fylgi og vikmörk upp
á 3,3 prósent. Þetta er yfir kjörfylgi
flokksins í síðustu kosningum, 25,9
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prósentum, og í síðustu könnun
fékk flokkurinn 23,3 prósent. Miðað
við þetta heldur Samfylkingin
sínum sjö fulltrúum.
Næststærsti f lokkurinn í borg-

inni er Píratar sem mælast nú með
17,9 prósent, meira en 10 prósentum meira en í síðustu kosningum
og 2 prósentum meira en í síðustu
könnun. Vikmörkin eru 2,8 prósent. Samkvæmt þessu tvöfalda
Píratar sinn fulltrúafjölda, fara úr
tveimur í fjóra.
Framsóknarf lokkurinn mælist
með 12,4 prósent, það sama og í síðustu könnun sem þýðir þrjá kjörna
fulltrúa en flokkurinn hefur engan
í dag. Vikmörk eru 2,3 prósent.
Sósíalistar hækka um hálft prósent frá síðustu könnun og mælast
nú með 7,7 prósent og tvo fulltrúa.
Viðreisn bætir lítillega við sig
og mælist með slétt 7 prósent. Það
myndi ekki duga f lokknum til að
halda báðum sínum borgarfulltrúum.
Vinstri græn tapa tæpu prósenti

milli kannana og mælast með 5,4
og einn fulltrúa. Flokkur fólksins
tapar rúmum 2 prósentum frá síðustu könnun en er nokkurn veginn
á pari við kjörfylgi sitt og heldur
sínum fulltrúa. Vikmörk flokkanna
eru á bilinu 1,4 til 1,9 prósent.
Miðf lokkurinn mælist með 1,7
prósent og er langt frá því að halda
sínum fulltrúa líkt og í síðustu
könnun.
Ábyrg framtíð og Reykjavík –
besta borgin mælast hvor sínum
megin við hálfa prósentið.
Samkvæmt þessu bætir núverandi borgarstjórnarmeirihluti við
sig einum manni og myndi fá þrettán en minnihlutaflokkarnir tíu.
Könnunin var netkönnun framkvæmd 5. til 9. maí. Úrtakið var
1.750 einstaklingar og svarhlutfallið 50,4 prósent. ■

Er bíllinn klár
í ferðalagið?
Ferðabox, kajakfestingar, hjólafestingar og margt fleira
Laugavegi 174, 105 Rvk.

www.hekla.is

Þriggja hjóla festing á krók
Burðargeta 60 kg, hallanleg

Skíðafesting á topp
4 skíði eða 2 snjóbretti

Menabo farangursbox
320 ltr, Mania, svart

Reiðhjólafesting á topp
Burðargeta 15 kg

Verð 89.900 kr.

Verð 24.890 kr

Verð 44.990 kr.

Verð 18.900 kr.
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Sex var bjargað í
Ísafjarðardjúpi
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Sameinast gegn stríðsglæpum

adalheidur@frettabladid.is

ÍSAFJÖRÐUR Áhöfnin á varðskipinu
Þór, þyrlusveit Landhelgisgæslunnar og áhöfn björgunarskipsins
Gísla Jóns voru kallaðar út á mesta
forgangi á áttunda tímanum í gærkvöld vegna harðbotna slöngubáts
sem tók niðri við eyjuna Vigur í
Ísafjarðardjúpi með sex manns
um borð. Báturinn varð aflvana í
kjölfarið og rak stjórnlaust í átt að
klettum suður af eyjunni, rétt utan
við mynni Hestfjarðar.

Aflvana slöngubát
rak stjórnlaust í átt að
klettum suður af Vigur.

Samkvæmt tilkynningu frá Landhelgisgæslunni voru aðstæður í Ísafjarðardjúpi krefjandi, hvassviðri og
kröpp alda.
Skip og bátar í grenndinni voru
einnig beðin um að halda á staðinn. Farþegabátur sem staddur var
í Djúpinu varð fyrstur á vettvang,
náði að koma taug yfir í slöngubátinn og dró hann til hafnar laust fyrir
klukkan átta í gærkvöld. ■

Mótmælendur frá bæði Rússlandi og Úkraínu komu saman við bústað rússneska sendiherrans við Túngötu í gær til að mótmæla stríðsglæpum Rússa í
Úkraínu með táknrænum gjörningi. Fólkið mætti fáklætt og útatað rauðum lit svo hvítu fötin virtust blóði drifin. Þá voru margir með plastpoka yfir höfði
sínu en víða fundust kynlífsdúkkur sem búið var að festa plastpoka um höfuðið á í borginni Bútsja eftir að her Rússa yfirgaf hana í lok apríl.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenskur áhorfendahópur
í Tórínó hóflega bjartsýnn
Það var góð stemning meðal starfsfólks og gesta. 

MYND/BRYNJAR SNÆR

Komin úr æfingu eftir fjögurra ára bið
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Rúmlega þúsund spilarar tölvuleiksins EVE Online lituðu miðborg Reykjavíkur fallegum
litum um helgina þegar svokallað
EVE Fanfest fór fram í fyrsta sinn í
fjögur ár. Hátt í 30 erlendir blaðamenn komu til landsins og voru
mánudagsblöðin lituð af upplifun
þeirra af Íslandi og hátíðinni.
„Við hjá CCP erum mjög ánægð

með hvernig til tókst. Það skal alveg
játast að eftir fjögur ár vorum við
kannski svolítið komin úr æfingu.
En þetta tókst gríðarlega vel,“ segir
Eldar Ástþórsson, vörumerkjastjóri
CCP. Hann segir umfjöllunina hafa
verið meiri en hann vonaðist eftir.
„Reykjavík er líka staðurinn þar
sem EVE Online varð til og hér
höldum við áfram að þróa og búa til
EVE-heiminn. Því finnst spilurum
merkilegt að sækja borgina heim.“ ■

Fríkirkjan í Hafnarfirði boðar til aðalsafnaðarfundar
þriðjudaginn 17. maí kl. 20:00
í safnaðarheimili kirkjunnar að Linnetsstíg 6.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Safnaðarstjórn Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

Systkinin Sigga, Beta, Elín
og Eyþór stíga á svið í kvöld í
undankeppni Eurovision og
flytja þar lag Lovísu Elísabetar Sigrúnardóttur, Með
hækkandi sól. Bakraddasöngvararnir Gísli Gunnar
Didriksen og Zöe syngja með
á hliðarlínunni.
ingunnlara@frettablad.is

EUROVISION Katla Ásgeirsdóttir,
meðlimur í FÁSES og sjöfaldur
Eurovision-fari, er í Tórínó ásamt
hópi Íslendinga. Hún er fararstjóri
hópsins og segir hlutverk þeirra
fyrst og fremst að vera sýnilegir
glimmerklæddir Íslendingar í salnum í höllinni.
Hún lenti á Ítalíu á laugardag
ásamt þeim Evu Jakobsdóttur og
Páli Frímanni Árnasyni og í morgun
bættust þær María Björk Birkis
dóttir og Kristín Arnórsdóttir við í
hópinn. Íslendingar heima á Klakanum munu ábyggilega sjá þau birtast á skjánum í kvöld með íslenskar
derhúfur og fána bæði á kinnum og
í veifandi hendi.
„Okkar hlutverk er að vera áberandi, sýnilegir glimmerklæddir
Íslendingar,“ segir Katla og hlær.
Áhugi Kötlu á Eurovision byrjaði
þegar hún var þrettán ára en þá
upplifði hún sig svolítið utangátta.
„Ég var unglingur með lélegan
tónlistarsmek k . Á Eurovision
eignaðist ég vini sem deildu sömu
áhugamálum. Allir sem fara á þessa
hátíð eignast sína Júróvini sem
maður hittir árlega.“
Katla fór fyrst á hátíðina með
vinkonu sinni árið 2013 og eftir það
varð ekki aftur snúið.
„Þá varð þetta strax árlegur viðburður. Þetta eru jól númer eitt og
svo eru alvöru jólin í raun jól númer
tvö,“ segir Katla. „Ég hugsaði bara af
hverju var ég ekki löngu búin að
þessu!“

Katla er komin til Tórínó ásamt Evu og Páli Frímanni. 

Óháð því hvað gerist
þá verður þetta bara
gaman.
Páll Frímann Árnason

Þetta er fyrsta Eurovision-ferð
Evu Jakobsdóttur en hún hefur
fylgst grannt með vinkonu sinni
Kötlu og ævintýraferðum hennar.
„Ég er svo sjúklega spennt fyrir
kvöldinu. Við förum á fyrri undankeppnina og við erum búin að bóka
miða í partí sem Katla segir að sé
algjör snilld.“

FRÉTTABLAÐIÐ/INGUNN

Eva ætlaði sér alltaf að fara á Eurovision fyrr en ævinlega stóð eitthvað í vegi fyrir því.
„Árið 2018 sagðist ég ætla að
koma næst en þá vann Ísrael og ég
var að þykjast vera pólitísk og fór
ekki. Svo kom auðvitað Covid en
þegar Ítalía vann í fyrra sagði ég: Já,
nú kem ég,“ segir Eva.
Aðspurð segir hún Eurovision
vera eins og útskriftarferð. Mikil
spenna er í loftinu og hátt spennustig hjá öllum. „Við erum að lifa og
njóta en lítið að sofa.“
Þetta er sömuleiðis fyrsta ferð
Páls Frímanns, eina stráksins í
ferðinni. Hann segist vera hóflega
bjartsýnn fyrir kvöldið.
„Veðbankarnir eru kannski að spá
okkur á mörkunum þannig að ég
ætla að leyfa mér að fara jákvæður
inn í kvöldið. Óháð því sem gerist þá
verður þetta bara gaman.“
Hann segir hátíðina fallegan viðburð sem minni svolítið á Pride.
„Þetta eru hinsegin-jólin. Já, hinsegin-jól númer tvö á eftir Hinsegin
dögum,“ segir hann og hlær. n

ALLT Í
STOPPMÁLUM?

ÓKEYPIS ÁSTANDSSKOÐUN Á
BREMSUBÚNAÐI TIL 27. MAÍ. STOPPNÆS!

Toyotaeigendur fá ókeypis ástandsskoðun á
bremsubúnaði til 27. maí hjá viðurkenndum
þjónustuaðilum Toyota og afslátt af vinnu,
bremsuklossum, bremsuborðum og
bremsudiskum til ísetningar á staðnum.

Engin vandamál – bara lausnir

Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Selfossi
Toyota Reykjanesbæ
Arctic Trucks
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Nethamar
Bílatangi
Bifreiðaverkstæði KS
Bílaleiga Húsavíkur
Bílaverkstæði Austurlands
Bílageirinn

Kauptúni 6
Baldursnesi 1
Fossnesi 14
Njarðarbraut 19
Kletthálsi 3
Bæjarflöt 13
Skemmuvegi 16
Garðavegi 15
Suðurgötu 9
Hesteyri 2
Garðarsbraut 66
Miðási 2
Grófinni 14a

Garðabæ
Akureyri
Selfossi
Reykjanesbæ
Reykjavík
Reykjavík
Kópavogi
Vestmannaeyjum
Ísafirði
Sauðárkróki
Húsavík
Egilsstöðum
Reykjanesbæ

570 5070
460 4300
480 8000
420 6610
540 4900
440 8000
440 8000
481 1216
456 4580
455 4570
464 1888
470 5070
421 6901
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Nýja afbrigðið
komið til Íslands
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Nýtt undirafbrigði Omíkron, BA5, hefur greinst á Íslandi.
Þetta staðfestir Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir í samtalið
við Fréttablaðið. Undiraf brigðið
greindist fyrst í Suður-Afríku.

Þórólfur
Guðnason,
sóttvarnalæknir

„Það hafa fjórir eða fimm einstaklingar greinst með BA5 hér á
Íslandi,“ segir Þórólfur. „Þetta eru
allt einstaklingar sem hafa verið
bólusettir en ekki fengið Covid og
þeir eru ekki alvarlega veikir.“ ■

Mjög fáir skorast
undan framboði
kristinnhaukur@frettabladid.is

KOSNINGAR Aðeins 42 hafa skorast
undan framboði í þeim þrettán
sveitarfélögum þar sem óhlutbundin kosning fer fram á laugardag. Alls eru 2.466 einstaklingar á
kjörskrá í þessum sveitarfélögum
samanlagt og því innan við 2 prósent sem skorast undan.
Í óhlutbundinni kosningu er enginn listi heldur eru allir kjörgengir
íbúar í framboði. Oft hafa þó einstaklingar lýst því yfir að þeir gefi
kost á sér. Yfirleitt eru þetta fámennustu sveitarfélögin, en þó er kosið
með þessum hætti í tveimur sveitarfélögum með fleiri en 500 íbúa. Það
er Dalabyggð og Hvalfjarðarsveit.
Í Árneshreppi á Ströndum,
fámennasta sveitarfélagi landsins,
skorast fjórir af 41 kjósanda undan
eða tæplega 10 prósent. Hlutfallið er
hæst í Skorradalshreppi, tæplega 13
prósent, þar sem 6 af 47 kjósendum
skorast undan.
Aðeins í einu sveitarfélagi, Grýtubakkahreppi í Eyjafirði, skorast enginn undan ábyrgð. Þar eru 274 sálir
á kjörskrá.
Einnig er kosið óhlutbundið í
Skagabyggð, Eyja- og Miklaholtshreppi, Fljótsdalshreppi, Kaldrananeshreppi, Súðavíkurhreppi,
Ásahreppi, Reykhólahreppi og
Tálknafjarðarhreppi. ■
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Brúnegg í hérað á ný eftir viðsnúning Landsréttar
kristinnhaukur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Mál fyrrverandi eigenda
Brúneggja gegn Ríkisútvarpinu og
Matvælastofnun er aftur komið á
dagskrá héraðsdóms. Landsréttur
sneri við frávísunarúrskurði héraðsdóms frá því í desember og verður
málið tekið fyrir í dag.
Málið er rekið af eignarhaldsfélögunum Bala og Geysi sem telja
sig eiga skaðabótakröfu á stofnanirnar vegna umfjöllunar Kastljóss
árið 2017. En þar var sagt frá slæm-

Kristinn Gylfi
Jónsson hjá
Geysi

um aðbúnaði hænsnfugla og að
Brúnegg væru auglýst sem vistvæn
án þess að uppfylla skilyrði.
Forsvarsmenn félaganna telja
að fréttaf lutningurinn hafi verið
villandi og rangur og að Matvælastofnun hafi farið út fyrir valdsvið
sitt þegar það gaf Ríkisútvarpinu
upplýsingar. Eftir þáttinn fór félagið
rakleitt í 280 milljóna króna gjaldþrot.
Vörn Ríkisútvarpsins og Matvælastofnunar var byggð á því
að formgallar væru á kærunni og

héraðsdómur tók undir það. Taldi
hann að málatilbúnaðurinn hefði
ekki verið skýr og kærendur ekki
gert nægilega vel grein fyrir tjóni
sínu.
Ríkisútvarpið skaut málinu til
Landsréttar vegna þess að félaginu fannst málskostnaðurinn sem
stofnanirnar áttu að fá frá eignarhaldsfélög unum, 400 þúsund
krónur, ekki nógu hár. Í úrskurði
Landsréttar frá 6. apríl, sem birtur
var fyrir helgi, var frávísun héraðsdóms hins vegar felld úr gildi. n

Tilboð í Fjaðrárgljúfur samþykkt en
ríkið gæti enn nýtt sér forkaupsrétt
Ríkið þarf að taka afstöðu til
þess hvort hundruðum milljóna verður varið til að neyta
forkaupsréttar á Fjaðrárgljúfri. Landeigendur hafa
þegar gengið að tilboði aðila
sem starfar í ferðaþjónustu.

Málið er enn í ferli.

bth@frettabladid.is

JARÐAMÁL „Einn fallegasti staður á
Íslandi er til sölu.“
Þannig hljóðaði upphaf fasteignaauglýsingar þegar ættarlandið Heiði
skammt frá Kirkjubæjarklaustri á
Suðurlandi var auglýst til sölu fyrir
sex árum. Svæðið sem þekur 315
hektara býr yfir Fjaðrárgljúfri, einni
merkustu náttúruperlu landsins.
Loks er fundinn kaupandi. Landeigendur hafa samþykkt tilboð en
Magnús Leópoldsson fasteignasali,
sem er með umsjá sölunnar á sínum
snærum, segir þó málið enn í ferli.
Hann sé bundinn trúnaði.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins er kaupandinn að jörðinni
Íslendingur sem starfar fyrir í ferðaþjónustu. Heimildir blaðsins herma
að kaupverð sé milli 300 og 350
milljónir króna.
Þegar Magnús segir málið enn í
ferli er hann að líkindum með það
í huga að ríkið er með forkaupsrétt
hvort sem tekin verður ákvörðun
um að nýta þann rétt eða ekki.
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra gætu afráðið að stíga
inn og kaupa landið og gljúfrið fyrir
hönd ríkisins. Ríkið hefur takmarkaðan tíma til að bregðast við og taka
ákvörðun um að halda eða sleppa.
Fjaðrárgljúfur hefur verið í umsjá
Umhverfisstofnunar. Stofnunin lokaði gljúfrinu um tíma sumarið 2019

Magnús
Leópoldsson,
fasteignasali

Eigendur Fjaðrárgljúfurs hafa samþykkt kauptilboð í gljúfrið. Ríkið gæti komið
í veg fyrir söluna með því að nýta forkaupsrétt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

í verndarskyni þegar umferð ferðamanna f læddi langt utan göngustíga. Sprenging varð í aðsókn eftir
að poppstjarnan Justin Bieber baðaði sig í gljúfrinu. Hann tók mynd
sem barst eins og eldur í sinu um
heiminn.
Heimamenn sem Fréttablaðið
ræddi við í síðustu viku á Suðurlandi töldu að einn hvati kaupanna
gæti verið sá að tilvonandi eigandi
ætlaði sér gjaldtöku. Fram til þessa
hafa bílastæði verið gjaldfrjáls og
enginn aðgangseyrir innheimtur.
Magnús Leópoldsson segir ekkert
liggja fyrir sem staðfesti að markmið kaupanna sé að hagnast með
gjaldtöku á komum ferðamanna.
Hann vildi að öðru leyti ekki tjá sig
frekar.
Veggir Fjaðrárgljúfurs eru um 100
metrar á hæð. Gljúfrið er um tveggja
kílómetra langt og varð til við lok
síðustu ísaldar. n

JEEP.IS

EIGUM BÍLA
TIL AFHENDINGAR
STRAX!
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.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 590 2300
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

PLUG-IN HYBRID

SUZUKI

SUZUKI ACROSS TENGILTVINNBÍLLINN ER
SPARNEYTINN, UMHVERFISVÆNN OG ÖFLUGUR
SPORTJEPPI.
VERÐ KR.

8.590.000

4X4
SUZUKI ACROSS
FJÓRHJÓLADRIFINN

Hámarks skilvirkni og ríkuleg akstursánægja sameinast
í fjórhjóladrifna tengiltvinnbílnum Suzuki Across.

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka.
Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2.
Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.
Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9.
Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Gömul saga að nýta sprænur í rafvæðingunni
bth@frettabladid.is

Fatlaðir verða fyrir fordómum á
vinnumarkaði.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fordómar hamla
atvinnuþátttöku
fólks með fötlun
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Helstu niðurstöður BSritgerðar Önnu Margrétar Óskarsdóttur um stöðu fatlaðra á vinnumarkaði benda til að í f lestum
tilfellum sé atvinnuleysi mun
meira hjá fötluðum einstaklingum
en öðrum. Má rekja það til þeirra
hindrana sem þeir verða fyrir
vegna fordóma í samfélaginu og
neikvæðra viðhorfa vinnuveitenda
og stjórnenda fyrirtækja.
Meðal ályktana í ritgerðinni er að
ljóst sé að lögum sem tryggja eiga
réttindi fatlaðs fólks sé ekki fylgt í
öllum tilvikum, þrátt fyrir miklar
lagaumbætur undanfarin ár.
Anna Margrét skoðaði réttarstöðu fatlaðra einstaklinga á Íslandi,
fordóma, útskúfun og afleiðingar
þess sem eru alvarlegur raunveruleiki fatlaðra einstaklinga á vinnumarkaði. ■

Play stundvísara
en Icelandair
benediktboas@frettabladid.is

FLUGSAMGÖNGUR Rúmlega 90,1
prósent flugferða Play voru farnar
á réttum tíma í apríl sem er betra
hlutfall en Icelandair. Þar var hlutfallið aðeins 85 prósent samkvæmt
mánaðarlegum f lutningatölum
fyrir aprílmánuð sem birtar voru í
Kauphöllinni. Sætanýting í millilandaflugi var 76 prósent hjá Icelandair en 72,4 prósent hjá Play.
Play flutti 36.669 farþega í apríl,
rúmlega helmingi fleiri en í marsmánuði. „Eftir krefjandi vetur er
gleðilegt að sjá aukna sætanýtingu
og vaxandi farþegafjölda. Við erum
sannfærð um að þessi þróun komi
til með að halda áfram enda bókunarstaðan til framtíðar sterk,“
segir Birgir Jónsson, forstjóri Play. ■

SKAFTÁRHREPPUR Bóndi sem býr í
grennd við fyrirhugaða Hnútuvirkjun í Hverfisf ljóti í Vestur-Skaftafellssýslu segist ekki sjá neikvæð
áhrif af virkjun.
„Ég hef verið fremur hlynntur
þessum áformum,“ segir Lárus
Helgason á Kálfafelli í Fljótshverfi.
Hann segir það gamla og nýja
sögu að menn leiti leiða til að virkja
alls konar sprænur og bæjarlæki í
rafvæðingunni.

kllaekningar.is
Karl Logason
æðaskurðlæknir

Lárus Helgson, bóndi

Olíufélög á Íslandi brugðust
ólíkt við þegar ósk kom frá
rússnesku fiskiskipi um
kaup á olíu í Hafnarfjarðarhöfn. Olís sagði nei en Skeljungur útvegaði olíu í gegnum
íslenskan viðskiptavin.

Rússneska
togaranum sem
lagði að bryggju
í Hafnarfjarðarhöfn var neitað
um olíu frá
Olís en grænt
ljós kom frá
Skeljungi.

bth@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Ozherelie, sem kom hingað til
lands fyrir skömmu, gat 6. maí síðastliðinn orðið sér úti um olíu frá
Skeljungi í Hafnarfjarðarhöfn eftir
að hafa verið neitað um eldsneyti
hjá Olís.
Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri Olís, segir að stefna félagsins
hafi verið að afgreiða ekki rússneska togara eftir innrásina í Úkraínu. Þegar ósk kom um að selja olíu
til Rússatogarans í Hafnarfirði fyrir
helgi hafi verið einfalt val að segja
nei. Það hafi verið ákveðið á grunni
fyrri ákvörðunar um að engin olía
færi í rússnesk skip.
„Þetta er ák vörðun sem við
tókum snemma í samvinnu við
okkar móður félag, Haga. Þótt
formlega hafi ekki verið rautt ljós á
svona viðskipti töldum við best að
selja enga olíu til þessara aðila, sem
er líka í anda viðskiptaþvingana,“
segir Frosti. Hann segir að ekki hafi
verið beðið ákvarðana að ofan um
breytt regluverk heldur hafi félagið að eigin frumkvæði ákveðið að
marka sér þessa stefnu.
Skeljungur brást öðruvísi við
þegar beiðni barst frá rússneska
togaranum um að fá að kaupa olíu
í Hafnarfjarðarhöfn.
Þórður Guðjónsson, forstjóri
Skeljungs, staðfestir að rússneski
togarinn hafi fengið afgreiðslu.

Hef flutt læknastofu mína úr Domus Medica
í Læknahúsið dea medica Glæsibæ,
Álfheimum 74, 7.hæð,104 Reykjavík.

Nánari upplýsingar á

Virkjun sem ekki er
stærri en þetta ætti
varla að vera mikið
fyrir.

Lárus segir að hraun búi í dag við
mikla lagalega vernd sem mörgum
þyki umdeilanleg í „öllum okkar
miklu hraunflákum“, eins og hann
segir. „Ef þetta svæði væri aðgengilegra ferðamönnum væri það fjölsótt og kannski fjölsóttara en myndi
gegna góðu hófi. Virkjun sem ekki
er stærri en þetta ætti varla að vera
mikið fyrir.“
Spurður hvort héraðið sé klofið í
afstöðu sinni svarar Lárus að hann
telji þá færri sem standi gegn virkjun en hina sem styðja virkjun. ■

Skeljungur seldi rússneskum togara
olíu fyrir helgi en lokar á frekari sölu

Flutningur læknastofu

Tímabókanir
milli kl. 8 og 16
í síma: 5151600

„Það var við því að búast að þarna
kæmi upp svona mál,“ segir Lárus.
Hart er deilt um áhrif virkjunarinnar á náttúruna. Hluti hennar
nýtur sérstakrar verndar í náttúruverndarlögum samkvæmt mati
minnihluta hreppsnefndar og framkvæmdastjóra Landverndar. Vatnsmagn Lambhagafoss mun rýrna.
Eldhraun Skaftárelda sem varð til
er móðuharðindin dundu yfir mun
klofna í sundur með vegagerð vegna
virkjunarinnar og stöðvarhúsið
verður mjög stutt frá fossunum.

ERNIR

Ég held að að flest sem
gert er í tengslum við
þessi mál orki tvímælis.

Þórður
Guðjónsson,
framkvæmdastjóri Skeljungs

Hann segir að salan hafi þó ekki
farið beint í gegnum Skeljung heldur í gegnum íslenskan viðskiptavin
sem selt hafi olíuna til Rússanna.
Spurður hvort viðskiptin orki
tvímælis á siðferðislegum grunni
svarar Þórður: „Ég held að að f lest
sem gert er í tengslum við þessi mál
orki tvímælis.“
Þórður segir að nýjar reglur hafi
tekið gildi eftir að salan á olíunni
til Ozherelie átti sér stað. „Við
munum ekki afgreiða f leiri skip,
hvort sem ósk kemur fram um það
eða ekki,“ segir Þórður.
Nágrannalönd hafa hert reglur
um komur rússneskra samgöngutækja. Hafnbann sem viðbragð við
innrás Rússa í Úkraínu tók gildi í
Noregi um helgina. Engum rússneskum skipum, stærri en fimm

hundruð brúttótonn, öðrum en
fiskiskipum, er nú lengur heimilt að
leggjast að bryggju í Noregi. Norska
ríkisútvarpið segir að bannið nái
til allra flutningaskipa, snekkja og
annarra skemmtiferðaskipa.
Hjá Hafnasamlagi Norðurlands
segir Pétur Ólafsson hafnarstjóri
að ekkert hafi heyrst af boðuðum
komum frá rússneskum skemmtiferðaskipum í sumar. Óvenju hljótt
sé einnig yfir snekkjukomum, en
nokkuð hefur árlega verið um þær
síðustu vor og sumur. Höfnin hefur
því ekki þurft að taka pólitískar
ákvarðanir um að synja Rússum
um þjónustu.
Hjá Landhelgisgæslunni fengust
þær upplýsingar að hafnir hvers
staðar hefðu forræði til ákvarðanatöku. ■

Bjartsýnustu sumarspárnar rætast
Kristófer
Oliversson, formaður Félags
fyrirtækja í
hótel og gistiþjónustu

emd@frettabladid.is

FE R ÐAÞJÓNUS TA „Bjartsýnustu
menn segja að árið 2023 verði
nálægt eðlilegu árferði í ferðabransanum, en þeir sem eru ekki eins
bjartsýnir segja 2024,“ segir Kristófer Oliversson, formaður Félags
fyrirtækja í hótel- og gistiþjónustu.
Kristófer segir nýtingu á hótelherbergjum í Reykjavík fara úr nánast
engu upp í það sem þekktist fyrir
heimsfaraldur.
„Sumarið lítur bara ljómandi vel
út og þetta er í samræmi við okkar
björtustu vonir. En við höfum þó
áhyggjur af vetrinum. Okkar markaðssvæði eru nýrisin upp úr Covid19, það er stríðsrekstur og viðskiptaþvinganir í gangi sem hafa áhrif til
hækkunar á eldsneytisverði og
kyndikostnaði og það er mikil verðbólga. Því eru ansi margir óvissuþættir sem spila inn í,“ segir hann.

Þótt sumarið líti vel út
hefur ferðaþjónustan
áhyggjur af horfunum
fyrir næsta vetur.

Þá segir Kristófer að landsmenn
séu að taka vel við sér eftir faraldurinn.
„Ég get fullyrt það, án þess að
það liggi vísindaleg rannsókn að
baki, að Íslendingar eru að nýta sér
gistingu innanlands í meiri mæli
en áður. Miklu meiri heldur en fyrir
Covid,“ segir hann. ■

NÁTTÚRULEGA GOTT GRILLSUMAR
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Langþráð sumar með samveru, gleði og góðum mat. Njótum daganna með því
besta sem við eigum og grillum lambakjöt – náttúrulega.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Segir lög um sérstaka úttekt séreignar mistök
Framkvæmdastjóri Íslenska
lífeyrissjóðsins segir lög um
sérstaka úttekt séreignarsparnaðar sem heimiluð var
í heimsfaraldri Covid vera
mistök. Hann kallar eftir því
að stjórnvöld komi að því
að leiðrétta skerðingar sem
tekjulægsti hópur samfélagsins upplifir enn tveimur árum
síðar í kjölfar úttektar.

Ríkisstjórnin
kynnti fjölda
aðgerða til
að styðja við
viðskiptalífið,
einstaklinga og
fyrirtæki meðan
heimsfaraldurinn reið yfir. Þar
á meðal sérstaka heimild
til úttektar á
séreignarlífeyrissparnaði.

lovisa@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Ólafur Páll Gunnarsson, framkvæmdastjóri Íslenska lífeyrissjóðsins hjá Landsbankanum,
segir að lög um sérstaka úttekt séreignarsparnaðar sem heimiluð var
í heimsfaraldri Covid séu mistök og
að lögin sjálf uppfylli ekki, að hans
mati, lágmarkskröfur um skýrleika,
jafnræði og réttlæti.
Fjallað var um lagasetninguna og
afleiðingar hennar í Fréttablaðinu
um helgina en þar kom fram að
lífeyrisþegar sem tóku út sparnað
sinn samkvæmt þessari heimild
lentu fjölmargir í skerðingu og
skuld við Tryggingastofnun þrátt
fyrir að sérstaklega væri tekið fram
að engar skerðingar ættu að fylgja
úrræðinu. Ástæða skerðingarinnar
var röng skráning úttektarinnar
sem gengið hefur erfiðlega að fá
breytt.
„Landsbankinn og Íslenski lífeyrissjóðurinn hafa leiðrétt skil þeirra
sjóðfélaga sem hafa haft samband
og óskað eftir leiðréttingu. Það þarf
hins vegar að leiðrétta þetta gagn-

Við skynjum pirring
hjá okkar sjóðfélögum
og leiðréttum þegar
þau hafa samband en
þetta er engin lausn.
Ólafur Páll
Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Íslenska
lífeyrissjóðsins
hjá Landsbankanum

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

vart öllum og það ættu stjórnvöld að
vera að skoða. Af þeim sem lenda í
skerðingum eru margir sem eru
ekki í stöðu til að verja réttindi sín
eða krefjast leiðréttinga,“ segir Ólafur Páll í samtali við Fréttablaðið.
Spurður hvort það komi til greina
að sjóðurinn hreinlega yfirfari allar
úttektir sjóðfélaga segir hann þær
skipta þúsundum og að það væri
betra ef stjórnvöld tækju það að sér
að leiðrétta þetta.
Ólafur Páll segir að málið hafi í
haust, þegar ljóst var að úrræðið
hefði leitt til skerðinga, verið rætt

stuttlega á samráðsvettvangi lífeyrissjóðanna.
„Þegar þetta kom upp í haust þá
ræddi ég við aðra framkvæmdastjóra og þetta kom upp á samráðsvettvanginum. Eftir samtöl mín við
forsvarsmenn annarra vörsluaðila
og lífeyrissjóða er ljóst að fólk gerði
sér almennt ekki grein fyrir þessari
stöðu þegar lögin voru sett enda
komst málið ekki upp á yfirborðið
fyrr en síðasta haust þegar ljóst
var að bætur sumra voru skertar
og annarra ekki. Við settum okkur
strax í samband við stjórnvöld, það

er ráðuneytið og skattinn, en þar
virtist ekki vera vilji til að leiðrétta
þetta með almennum hætti,“ segir
Ólafur Páll og bætir við:
„Stjórnvöld ættu reyndar að sjá
sóma sinn í því að endurskoða
þessar skerðingar og afnema í eitt
skipti fyrir öll enda snerta þær fyrst
og fremst tekjulægsta hópinn.“
Hann segir að þegar stjórnvöld
lögðu úrræðið til hafi þau í raun
bara opnað úttekt fyrir alla sem
áður var takmörkuð við þau sem eru
eldri en 60 ára eða öryrkjar.
„Það var ekkert verið að velta því

fyrir sér hver réttaráhrifin væru og
ég held að menn hafi ekki gert sér
grein fyrir því að þetta hefði svona
ólík réttaráhrif, og ekki stjórnvöld
heldur,“ segir Ólafur Páll og bætir
við:
„Við skynjum pirring hjá okkar
sjóðfélögum og leiðréttum þegar
þau hafa samband en þetta er
engin lausn. Þetta snýst um bótaf lokk þeirra sem eru hvað tekjulægst,“ segir Ólafur og að þessi mistök sem voru gerð við framkvæmd
úrræðisins séu afar óheppileg. Hann
bendir auk þess á að óhagkvæmnin
sé gríðarleg þegar hvert mál þarf
að fara til yfirferðar hjá Ríkisskattstjóra og mögulega yfirskattanefnd
eins og raunin er með tvö mál nú
þegar. ■

Ársfundur Landspítala 2022 // Harpa, Silfurberg // 13. maí, kl. 14:00-16:00

FRAMÞRÓUN Í KJÖLFAR FARALDURS
Dagskrá

Viðburðaríkt ár í starfsemi Landspítala

Nýsköpun og umbætur

Runólfur Pálsson

Fimm örviðtöl um nýbreytni og framfarir í starfsemi Landspítala
• Davíð O. Arnar yfirlæknir hjartalækninga
• Viktoría Jensdóttir deildarstjóri rekstrarþjónustu
• Sólveig Sverrisdóttir deildarstjóri bráðadagdeildar
• Björn Jónsson, deildarstjóri heilbrigðis- og upplýsingatæknideildar (HUT)
• Svanheiður Lóa Rafnsdóttir sérfræðilæknir

Ársreikningur Landspítala

Heiðranir starfsfólks

Velsæld starfsfólks;
ný nálgun á mannauðsmál

Fundarlok

Opnunarmyndskeið

Ávarp heilbrigðisráðherra
Willum Þór Þórsson

Ávarp forstjóra Landspítala
Ólafur Darri Andrason framkvæmdastjóri fjármála

Gunnar Ágúst Beinteinsson framkvæmdastjóri mannauðsmála

Gunnar Ágúst Beinteinsson framkvæmdastjóri
mannauðsmála (viðtal)

Fundarstjóri

Vísindastarf á Landspítala

Umræðustjórn

Magnús Gottfreðsson yfirlæknir, vísindadeild (viðtal)

Sigríður Gunnarsdóttir
Andri Ólafsson

„Framþróun í kjölfar faraldurs“ er yfirskrift
ársfundar Landspítala 2022 sem haldinn
verður föstudaginn 13. maí kl. 14:00 í
ráðstefnusalnum Silfurbergi í Hörpu.
Ársfundur Landspítala er öllum opinn
og verður einnig í beinni útsendingu
á miðlum Landspítala. Upptaka verður
aðgengileg að fundi loknum og
einstökum dagskráratriðum miðlað
sérstaklega.
Kaffiveitingar að fundi loknum.

Bein útsending
á miðlum Landspítala
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Óttast koparmengun í íslenskum fjörðum
ser@frettabaldid.is

Þingkona óskaði svara um kostnað
íslenska ríkisins af vopnaflutningi.

Erfitt að svara um
vopnaflutning
benediktboas@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Erfiðlega gengur að svara
fyrirspurn Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur um f lutning hergagna
til Úkraínu sem hún lagði fram í
byrjun mars. Rósa spurði fjögurra
spurninga: Hversu háa upphæð
greiddi íslenska ríkið fyrir flutning á
hergögnum til notkunar í Úkraínu?
Hvers konar hergögn voru flutt og
hversu stórt var hlutfall hergagna
af sendingunni og hvers konar búnaður annar var með í flutningnum?
Í gær svaraði utanríkisráðuneytið
að úrvinnsla fyrirspurnarinnar
hefði reynst tímafrekari en ætlað
var og óskaði því eftir fresti til 3. júní
til að svara henni. Þetta er þriðja
frestunin sem ráðuneytið biður um
en sú fyrsta kom 22. mars, sú næsta
19. apríl og sú síðasta í gær. ■

Fjárfestar líta á rafmyntir sem
áhættufjárfestingu.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Virði bitcoin
helmingaðist á
sex mánuðum
kristinnhaukur@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Virði rafmyntarinnar
bitcoin hefur helmingast á hálfu ári.
Stendur það núna í 4,3 milljónum
króna en var tæplega 8,8 milljónir
í byrjun nóvember. Virðið lækkaði
hratt fram að áramótum og hefur
farið sígandi síðan.
Óvissa í efnahagsmálum heimsins, vegna olíuskorts, verðbólgu og
stríðsins í Úkraínu, er talin meðal
ástæðna þess að bitcoin hefur hrapað í verði samkvæmt frétt viðskiptadeildar BBC. Fjárfestar líti á bitcoin
og aðrar rafmyntir sem áhættufjárfestingu, líkt og fjárfestingu í tæknigeiranum.
Samkvæmt CNBC óttast rafmyntafyrirtæki að virðið falli enn
meira á næstunni, jafnvel niður í 25
þúsund dollara, eða 3,3 milljónir
króna.
Bitcoin er langstærsta rafmynt
heims og telur um þriðjung af heildinni. Aðrar rafmyntir hafa einnig
hrapað. Til dæmis etherum, sem er
núna 317 þúsund króna virði en var
á 626 þúsund í byrjun nóvember.
Tvö lönd hafa heimilað notkun
bitcoin sem innanlandsgjaldeyris
á liðnu ári. Mið-Afríkulýðveldið
og El Salvador. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur beðið El Salvador
að snúa við ákvörðun sinni vegna
þess að notkun bitcoin geti ógnað
fjármálastöðugleika landsins og
neytendavernd. Meðan bitcoin sé
löglegur gjaldeyrir í landinu fái það
ekki lán frá stofnuninni. ■

UMHVE RFISMÁL Norsk yfirvöld
vakta nú sérstaklega óæskilega koparmengun frá sjókvíaeldi í fjörðum
landsins eftir að Hafrannsóknastofnunin þar í landi galt varhuga
við notkun ásætuvarna sem innihalda koparoxíð á netapoka eldisfyrirtækja.
Fréttablaðið greindi frá því í vikunni að Skipulagsstofnun hér á landi
hefði afráðið að notkun sama efnis í
kvíum fiskeldisfyrirtækisins Arctic
Sea Farm í Patreksfirði og Tálkna-

firði skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Efnið er notað til að fæla
smádýr frá kvíunum.
„Þessi ákvörðun íslenskra yfirvalda er augljóslega úr takti við það
sem frændur okkar Norðmenn eru
að gera í mengunarvörnum sínum,“
segir Jón Kaldal, talsmaður Íslenska
náttúruverndarsjóðsins, en sjókvíaeldi í Noregi eigi sér lengri og
umfangsmeiri sögu en hér við land.
Hann segir að koparmengunin í
norskum fjörðum hafi verið orðin
óviðunandi fyrir allnokkru og því
hafi viðeigandi yfirvöld gripið til

Jón Kaldal , talsmaður Íslenska
náttúruverndarsjóðsins

sinna ráða. „Í umfjöllun norsku
Hafrannsóknastofnunarinnar er
bent á að ef fyrirtæki með starfsemi á landi verða uppvís að því
að losa umfram tvö kíló af kopar
í umhverfið á ári er þeim lokað af

yfirvöldum, en til samanburðar má
nefna að sjókvíaeldið losar um 1.700
kíló á ári í sjó við Noreg samkvæmt
úttekt stofnunarinnar,“ segir Jón og
vekur athygli á því að þekking af
afleiðingum koparmengunar í sjó
sé enn ekki næg.
Engu að síður fari aðrar þjóðir
en Íslendingar með gát í þessum
efnum. „Sjókvíaeldisfyrirtæki við
Ástralíu og Nýja-Sjáland hafa hætt
notkun ásætuvarna með koparoxíði
vegna mögulegra skaðlegra áhrifa
á umhverfið og lífríkið,“ segir Jón
Kaldal. ■

Erfitt að áætla mannfall í Úkraínu
Engin stórtíðindi voru í ræðu
Rússlandsforseta á sigurdaginn 9. maí. Erfitt er að áætla
fjölda látinna hermanna og
óbreyttra borgara í Úkraínu.

Meðal þeirra
vopna sem
Rússar tjölduðu
til á hersýningunni á
Rauða torginu
voru vörpur
fyrir langdrægar
kjarnaeldflaugar.

tsh@frettabladid.is

ÚKRAÍNA Rússar héldu „sigurdaginn“ hátíðlegan í gær til að minnast
þess að 77 ár eru liðin frá sigrinum
á nasistum í síðari heimsstyrjöldinni. Vladímír Pútín Rússlandsforseti hélt ræðu á Rauða torginu í
Moskvu samhliða gríðarstórri hersýningu þar sem Rússar tjölduðu til
marserandi hermönnum og hrikalegum stríðstækjum.
Lítil tíðindi voru þó í ræðu forsetans, þvert á fyrri spár, en ýmsir
töldu að Pútín myndi nýta tækifærið til að lýsa formlega yfir stríði. Þess
í stað greip hann til kunnuglegra
frasa og reyndi að réttlæta innrásina
með þeim orðum að Rússum stæði
ógn af Vesturlöndum og Úkraínu og
NATO hefði þvingað þá til innrásar.
Phillips O’Brien, prófessor í
hernaðarfræðum við St. Andrewsháskóla í Skotlandi, segir ræðuna til
marks um það að Rússlandsforseti
sé orðinn „gjörsamlega hugmynda
snauður“. Þá er ljóst að stríðið gengur þvert á væntingar Rússa.
Samkvæmt tölum úkraínska
varnarmálaráðuneytisins frá 9. maí
hafa Rússar misst 25.650 hermenn
frá upphafi innrásar 24. febrúar,
tölur sem eru sennilega í hærri kantinum. Rússar hafa sjálfir ekki uppfært tölur yfir látna hermenn síðan
25. mars þegar rússneski herinn
staðfesti að 1.351 hermaður hefði
verið drepinn og 3.825 særst. Úkraínski herinn heldur tölum yfir fallna
hermenn sína einnig leyndum.
Óskar Hallgrímsson, sem býr
í Kænugarði, fylgist grannt með
framvindu stríðsins en segir mjög
erfitt að reikna út fjölda látinna.
Varnarmálaráðuneyti og leyniþjónustur erlendra ríkja áætli þessar tölur út frá gervihnattamyndum
af herflutningatækjum sem skotin
hafa verið niður en fjöldi hermanna
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Undir stjórn Rússa
fyrir 24. febrúar
Undir stjórn Rússa
Undir sókn Rússa
Herteknar borgir
Meint gagnsókn
Úkraínumanna
Hörð átök

Súmíj

1

Karkív

Belgorod
Bílohorívka
Severodonetsk
Popasnaíja

Ísíjum
Saporísjía Dnípro
Kríjvíjí Ríh
Míjkolaív
Odesa
5

4

SVARTAHAF

1 Karkív: Rússar styrkja herafla sinn í
Belgorod í þeim tilgangi að koma í veg
fyrir að gagnsókn Úkraínumanna nái til
landamæranna.
2 Rússar herða sprengju- og
loftárásir í öllu héraðinu og ná
yfirráðum yfir Popasna.
Staðfest að um 60 manns hafi látið lífið
í sprengjuárás á skóla í Bílohorívka 7. maí.

3

Kherson
Fílatívka

Lúhansk
Donetsk

2

DONBASS
Maríupol
Melítopol

KRÍMSKAGI
Innlimaður 2014

100 km
60 mílur

3 Maríupol: Varnarmálaráðuneyti
Úkraínu segir Rússa gera áhlaup á
Asovstal-stálverið hvar hermenn og
óbreyttir borgarar hafa dvalið undanfarið.

4 Krímskagi: Rússar fjölga
loftvarnaflaugum í Fílatívka sem bendir
til að þeir stefni á að herða sóknina í átt
að Saporísjía og Kríjvíji Ríh.

5 Rússar halda áfram loftárásum á borgina.

Heimildir: Institute for the Study of War, breska varnarmálaráðuneytið, Reuters
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sem ferðast með slíkum tækjum
getur verið breytilegur hverju sinni.
„Það er mjög erfitt að reikna hvort
þú sért með einn eða tíu eða þrjátíu eða hvað sem er inni í þessum
tækjum. Þannig að sannleikurinn
um hversu margir eru fallnir er
þarna einhvers staðar á milli. Flestir
eru sammála um að mannfallið sé
á bilinu 15 til 20 þúsund af rússneskum hermönnum,“ segir Óskar.
Hann bætir við að hann telji áætlanir úkraínska varnarmálaráðuneytisins um rúmlega 25 þúsund
nokkurt ofmat og telur tölur breskra
yfirvalda um 15 þúsund látna hermenn vera nærri lagi.
Skrifstofa Mannréttindafulltrúa
Sameinuðu þjóðanna (OHCHR)
gefur reglulega út tölur yfir fjölda
óbreyttra borgara sem fallið hafa
í Úkraínu. Samkvæmt tölum frá 9.
maí hefur 3.381 óbreyttur borgari
verið drepinn og 3.680 særst í Úkraínu frá upphafi átaka. Í héruðunum
Donetsk og Lúhansk hafa 1.810
manns verið drepnir og 1.884 særst.
Mest af mannfallinu má rekja til
loftárása en OHCHR telur að raunverulegur fjöldi látinna sé mun
hærri í ljósi þess að upplýsingum
frá sumum átakasvæðum er mjög
ábótavant. ■

Innan við eins prósents fjölgun í Hafnarfirði
kristinnhaukur@frettabladid.is

KOSNINGAR Kjósendur í Reykjavík eru orðnir 100 þúsund, samkvæmt nýjum tölum Þjóðskrár. Er
það fjölgun um 11,4 prósent á kjörtímabilinu. Hluti af því er vegna
rýmkunar kosningalaga gagnvart
útlendingum en heildarfjölgun íbúa
í Reykjavík er 7,3 prósent.
Fjölgunin í Hafnarfirði er hins
vegar afar lítil eða innan við 1 prósent. Hafnfirðingar voru 29.603 fyrir
kosningarnar 2018 en eru 29.883 nú,
fjölgun upp á 280 manns. Um miðbik kjörtímabilsins fækkaði íbúum
í Hafnarfirði. Kjósendum fjölgar
mjög lítið miðað við nágranna-

Hafnfirðingum
fækkaði um
mitt kjörtímabil. FRÉTTABLAÐIÐ/

VALLI

sveitarfélögin, eða um 4,6 prósent.
Fjölgunin í Kópavogi er mjög
svipuð á kjörtímabilinu og í Reykjavík, 7,6 prósent. Hún hefur verið öllu
meiri í Garðabæ, 16,9 prósent, og í
Mosfellsbæ, 22,3 prósent. Á Seltjarnarnesi er afar lítið um nýbyggingar
og fjölgunin innan við 2 prósent.
Í Reykjanesbæ fjölgaði íbúum
um 13,9 prósent en kjósendum um
28,5 prósent. Rýmkun kosningalaga
skýrir þennan mun enda búa næstflestir erlendir ríkisborgarar þar.
Skagamönnum fjölgaði um 7,1
prósent, Akureyringum um 4,2 og
Eyjamönnum um 3,5. Í Árborg var
hins vegar fjölgun upp á heil 19 prósent. n

NÝTT HAPPDRÆTTISÁR HEFST Í MAÍ
ALLIR FIMMTUDAGAR ERU DAS DAGAR

Fimm 40 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða eða 20 milljónir á einfaldan miða
Miðaverð er 1.900 kr. fyrir einfaldan miða og 3.800 kr. fyrir tvöfaldan miða
Drögum út meira en 52 þúsund vinninga á árinu
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En á
meðan
Rússar
sæta fordæmalausum
viðskiptaþvingunum um
heim allan
eiga þeir
ekkert
erindi í
keppni af
þessum
toga.

kvöld, 10. maí, fer fyrri undankeppni
Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva,
Eurovision, fram í Tórínó á Ítalíu. Íslensku
fulltrúarnir eru meðal keppenda kvöldsins
og freista þess að komast í aðalkeppnina
sem verður á dagskrá næstkomandi laugardag.
Ætla má að stór hluti íslenskrar þjóðar styðji í
kvöld systurnar Siggu, Betu og Elínu sem flytja
lag og texta tónlistarkonunnar Lay Low. Boðskapur lagsins, Með hækkandi sól, á vel við á
umbrotatímum enda boðar það, eins og titillinn
ber með sér, bjartari tíma.
Keppninni er ætlað að vera ópólitísk og keppendum uppálagt að halda sig frá pólitískum
skilaboðum og áróðri. Í raun eru þátttakendur
sektaðir fyrir slíkt og skemmst að minnast þess
að RÚV þurfti að greiða fimm þúsund evrur
eftir að meðlimir Hatara veifuðu palestínska
fánanum í beinni útsendingu á lokakvöldi
keppninnar í Ísrael.
Þó að keppninni sé ætlað að sameina fremur
en sundra er erfitt að gleyma sér í einni stærstu
gleði- og glimmerhátíð ársins, á meðan blóðugt
stríð geisar í álfunni. Óumflýjanleg umræðan
um mörk Eurovision og pólitíkur er hávær þessa
dagana enda var Rússum, sem myrt hafa yfir
þrjú þúsund óbreytta borgara í Úkraínu frá
því í lok febrúar, meinuð þátttaka vegna innrásarinnar og spá allir veðbankar Úkraínu sigri.
Það er þó alls ekkert einsdæmi að pólitík setji
sitt mark á keppnina og er tilhneigingin til þess í
raun rík. Átökin á milli Rússa og Úkraínumanna
hafa áður verið til umræðu í keppninni en árið
2016, þegar Rússum hafði verið spáð sigri, stal
úkraínska söngkonan Jamala sigrinum á lokametrunum með lag og texta sem verður ekki lýst
öðruvísi en pólitískum.
Ákvörðunin um að banna Rússum að taka
þátt var forsvarsmönnum keppninnar erfið og
auðvitað af pólitískum toga. En á meðan Rússar
sæta fordæmalausum viðskiptaþvingunum um
heim allan eiga þeir ekkert erindi í keppni af
þessum toga. Þátttaka þeirra hefði skyggt á aðra
og það væri sorglegt ef pólitík og illdeilur fengju
að taka yfir viðburð á borð við Eurovision. Því
hvað sem okkur finnst um keppnina sjálfa er
hún vissulega táknrænn viðburður þar sem
Evrópa sameinast yfir poppi og prjáli til þess
eins að hafa gaman, þrátt fyrir allt. En nú ríður á
að leyfa ekki pólitískum skilaboðum að yfirtaka
stemninguna og stigagjöfina, því þannig væri
farið þvert gegn upphaflegu markmiði keppninnar og Sambands evrópskra sjónvarpsstöðva,
sem stofnað var eftir síðari heimsstyrjöldina til
að ýta undir evrópskt samstarf og samstöðu.
Óbeit okkar á framgöngu Rússa má sýna á
annan og skilvirkari hátt. n

Veldu þitt partý þema
Diskó

Hippa

20´s

80´s

Kúreka

n Frá degi til dags

Metuppbygging

ser@frettabladid.is

Dauft
Einhver dauflegasta kosningabarátta í manna minnum er nú
háð í sveitarfélögum landsins og
fer langtum meira fyrir ókeypis
pylsum og hamborgurum en
kappræðum um áherslumál.
Almenningur er eiginlega engu
nær þegar hann flettir kosningabæklingunum, enda fer þar meira
fyrir skellibrosum en loforðunum. Svo eru auglýsingaskiltin á
fjölförnustu gatnamótunum með
þeim hætti að þar eru allir að
lofa því sama, svo halda mætti að
flokkarnir hafi mætt sameiginlega á eina og sömu auglýsingastofuna til að láta hanna fyrir sig
ímyndarherferðina.
Allt eins
Þessarar pólitísku samstöðu sá
stað í oddvitaslag framboðanna í
Reykjanesbæ á Fréttavakt Hringbrautar í gær, en fimm stærstu
bæirnir á Íslandi munu berjast
um atkvæðin í þeim þætti fram
á kjördag. Þegar oddvitarnir sjö
voru spurðir, hver á eftir öðrum,
hvort þeir vildu frekari stóriðjuuppbyggingu í Helguvík voru
svörin öll á einn veg, nei, takk. Og
öðruvísi manni áður brá þegar
Helguvíkurkísillinn átti einfaldlega að bjarga atvinnuuppbyggingu plássins eftir að herinn fór
og skildi eftir sig eyðimörkina í
uppgripum. Já, það er ekki einu
sinni hægt að rífast lengur um
stóriðju á Íslandi. n

Heiða Björg
Hilmisdóttir

formaður velferðarráðs Reykjavíkur
og varaformaður
Samfylkingarinnar og skipar 2.
sæti á lista Samfylkingarinnar í
Reykjavík

Undir forystu Samfylkingarinnar hefur Reykjavíkurborg forgangsraðað velferð borgarbúa, þar er þjónusta
við fatlað fólk stór partur. Við höfum innleitt meira
notendasamráð við stuðningsþjónustu, fjölgað virknitækifærum, erum að fjölga NPA-samningum. Þjónustuteymi sem fara heim til fólks og aðstoða við það sem
hver og einn þarf og vill hafa verið efld.
Frá 2011, þegar Reykjavíkurborg tók við málaflokki fatlaðs fólks frá ríkinu, hefur íbúum í húsnæði
með þjónustu fyrir fatlað fólk fjölgað úr 219 í 489. Við
settum okkur metnaðarfulla uppbyggingaráætlun
2018-2030 sem átti að tryggja öllum á biðlista og
væntri fjölgun húsnæði. Stefnt var að byggingu og
kaupum á 183 íbúðum fyrir fatlað fólk. Nú þegar hafa
170 einstaklingar fengið úthlutað húsnæði, þar af 55 í
fyrra.
Þrátt fyrir þessa miklu uppbyggingu og að helmingur húsnæðis fyrir fatlað fólk á landinu sé í Reykjavík meðan hér býr um þriðjungur landsmanna hefur
þetta ekki reynst nóg. Við höfum því kynnt nýja
uppbyggingaráætlun fyrir velferðarráði. Nú bíða 136
einstaklingar eftir húsnæði við hæfi í Reykjavík, þar af
eiga um 20% lögheimili utan Reykjavíkur. Aðstæður
þessara einstaklinga eru mismunandi en allir hafa
þeir þörf fyrir húsnæði og stuðning og það hefur Samfylkingin lagt áherslu á.
Á kjörtímabilinu höfum við opnað ellefu nýja
íbúðakjarna og ráðið í um 450 stöðugildi til að sinna
þessari mikilvægu þjónustu. Það væri fróðlegt að vita
hvort þeir frambjóðendur sem tala mest um agalega
fjölgun starfsfólks ætli sér að segja upp þessu fólki.
Í nýrri skýrslu frá Stjórnarráðinu kemur fram að
árið 2020 vörðu sveitarfélög um 6 milljörðum meira
í þjónustu við fatlað fólk en þau fengu í tekjur til að
sinna þessum íbúum sínum. Þessi halli hamlar mikilvægri framþróun þjónustu.
Samfylkingin í Reykjavík stendur með fötluðu fólki
í baráttunni fyrir sjálfsagðri þjónustu og sjálfstæðu
lífi. Það er mikilvægt að uppbygging sé um allt land
svo fatlað fólk geti valið sér búsetu, rétt eins og við
hin. ■
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Fingurbrjótur Seðlabanka
með þessu að vinna (búa) í haginn
fyrir komandi kjarasamninga“. Var
þetta brandari?
Ole Anton
Bieltvedt

alþjóðlegur kaupsýslumaður og
stjórnmálarýnir

Ég skrifaði grein í blaðið 3. maí með
fyrirsögninni „Hvað gerir Seðlabanki á morgun?“, en daginn eftir
tók Seðlabanki ákvörðun um stýrivexti fyrir næsta vaxtatímabil.
Andstætt því, sem 25 helztu
sérfræðingar Evrópu í vaxta- og
peningastefnumálum greindu og
ályktuðu, nefnilega, að halda stýrivöxtum óbreyttum, við 0,0%, komst
Seðlabankastjóri og Peningastefnunefnd að þeirri niðurstöðu, að við
þessari verðbólgu- og fasteignaverðsþróun – þeirri sömu reyndar
hér og í Evrópu – yrði að bregðast
með þeirri hæstu stýrivaxtahækkun, sem hér hefur orðið síðan
í hruninu, eða með 1% hækkun, úr
2,75% í 3,75%.
Áhrif stýrivaxtahækkunar
Flest, sem í gangi er í þjóðfélaginu,
hvort sem það eru framkvæmdir og
fjárfestingar, rekstur, önnur starfsemi, viðskipti eða kaup, er háð
fjármagni. Vextir á fjármagnið hafa
því áhrif á kostnað á öllum sviðum.
Þeim mun hærri vextir, þeim mun
meiri kostnaður; vextir hækka allan
tilkostnað og allt verðlag.
Bitnar á húsnæðiskaupendum
Svo praktískt dæmi sé tekið, þar
sem um 50.000 fjölskyldur í landinu
eiga í hlut, 120.000-150.000 manns,
þá hækkar greiðslubyrði fjölskyldu,
sem skuldar 30 milljónir í óverðtryggðu húsnæðisláni, um 5.000 kr.
á mánuði fyrir hvert 0,25 prósenta
hækkunarstig, sem vextir hækka.
Stýrivextir eru auðvitað ekki
markaðsvextir, heldur vextir Seðlabanka til viðskiptabanka. Oftast eru
vextir viðskiptabanka til sinna viðskiptavina hærri, þar sem viðskiptabankarnir leggja á.
Ef við tökum samt bara þá vaxtahækkun, sem Seðlabanki hefur
ákvarðað síðustu misseri, en hún er
3%, þá þýðir hún, að fjölskyldurnar
50.000, sem skulda 30 milljónir í
húsnæðisláni, þurfa nú að greiða
60.000 kr. meira á mánuði, 720.000
kr. meira á ári, en var, áður en Seðlabanki setti stýrivaxtahækkunarferlið í gang.
Meginhlutverk seðlabanka
Hvers á allt þetta saklausa og varnarlausa fólk að gjalda, sem treysti á
loforð ríkisstjórnar og Seðlabanka
um lágvaxtastefnu? Hver er virðing
Seðlabanka við allar þessar fjölskyldur? Eru þær einfaldlega peð
á taflborði Seðlabankastjóra, sem
fórna má að geðþótta og vild!? Er
það ekki einmitt meginhlutverk
Seðlabanka, að tryggja og verja
hagsmuni og velferð almennings í
landinu?
Hvað gengur Seðlabanka til?
Eins og fyrir liggur, getur Seðlabanki ekki lækkað framleiðsluverð,
og sérstaklega ekki innf lutningsverð, né heldur byggingarkostnað,
með vaxtahækkunum, þó að þeir
gefi nú í skyn, að það séu þeir einmitt að gera. Áhrifin verða þveröfug,
ganga öll í hækkunarátt.
Hvað gengur Seðlabanka þá til?
Hann er einfaldalega að lemja niður
lífskjör og velferð, með þessum stórfelldu vaxtahækkunum, draga úr
möguleikum manna til að lifa vel og
njóta lífsins, kæfa niður neistann og
kraftinn í þjóðfélaginu, lama neyzlu
og kaupkraft með valdi, ofbeldi, til
þess að berja niður eftirspurn og
verðlag.
Og svo segir Seðlabankastjóri í
viðtali við Vísi: „Við erum að reyna

Var önnur leið fær?
Krónan er sveigjanlegur gjaldmiðill, þó að það sé oftast til óþurftar
og vandræða. T.a.m. núna værum
við með núll prósent vexti, 0,0%,
ef við hefðum verið með Evru, en
ekki krónu, og hefði þá ekki til þessa
gönuhlaups Seðlabanka þurft að
koma.

Þökk sé uppgangi ferðaþjónustu
og hagstæðum viðskiptajöfnuði
árin fyrir Covid, eigum við digra
gjaldeyrisvarasjóði. Í krafti þeirra
og þeirrar uppsveiflu í ferðaþjónustu, sem fyrirsjáanleg er, eins í
krafti þess, að verðlag á útf lutningsafurðum okkar hefur stórhækkað síðustu mánuði og misseri,
hefði Seðlabankastjóri geta farið í
verkfærakistu sína og aðlagað vexti
og gengi að þessari þróun.
Bandaríkjadal hefði þá mátt

Njóttu lífsins heima
í sumar með vönduðu
grilli frá Grillbúðinni

stýra í 115 kr. og evru í 120-125 kr.,
en þessi leiðrétting hefði þýtt, að
verðlag á öllum innfluttum varningi
hefði haldist óbreytt í krónum, frá
því sem var fyrir Covid, þrátt fyrir
hækkanir í erlendri mynt.

Bjóða byggingaraðilum og verktökum rífleg lán, á sömu kjörum, til að
hraða og auka uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. 3. Hlutast til um það við
viðskiptabanka og lífeyrissjóði, að
eigið fé íbúðakaupenda þyrfti að
vera minnst 25-30%. 4. Þetta gilti í
30 mánuði.
Með þessu hefði sennilega mátt
tryggja raunsæja og farsæla kjarasamninga í haust, sem ekki eru í
sjónmáli í stöðunni, nema síður
sé. ■

Stýrivextir
hefðu mátt fara í 0,5–1%
Varðandi fasteignamarkaðinn hefði
t.a.m. mátt gera þetta: 1. Bjóða sveitarfélögum rífleg lán, á 1% vöxtum,
til að hraða undirbúningi lóða. 2.

Vefverslun
- www.grillbudin.is
FRÍ HEIMSENDING
á vörum keyptum í
vefverslun okkar
www.grillbudin.is*
*Sjá nánar - Um grillbúðina/skilmálar

Opið virka daga 11-18
Opið laugardaga 11-16

SUMARTILBOÐ
gasgrill Triton 3ja brennara

gasgrill Triton 4ra brennara stál

Afl 12 KW

• 4 brennarar
úr ryðfríu stáli
• Stór efri grind
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Ryðfrítt stál í loki,
hurðum og takkaborði
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu

Niðurfellanleg
hliðarborð

Verð áður 109.900
SUMARTILBOÐ

94.900

gasgrill Triton 5 brennara

Niðurfellanleg
hliðarborð

Afl 10,5 KW

• 3 brennarar
úr ryðfríu stáli
• Stór efri grind
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu
• Grátt

Frá Þýskalandi

Verð áður 99.900
SUMARTILBOÐ

79.900

• 2 brennarar
úr ryðfríu stáli
• Stór efri grind
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 46 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu
• Grátt

Verð áður 79.900
SUMARTILBOÐ

69.900

eldstæði Ball of Fire
Yfirbreiðsla fylgir

Afl 18,35 KW

Afl 14,8 KW

Verð áður 129.900
SUMARTILBOÐ

109.900

gasgrill Chicago Turbo 3ja brennara

• Ryðfrítt stál
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Þar af ofurbrennari 4,2 KW
• Simple Clean hreinsikerfi
• Tvöfalt einangrað lok
• Grillgrindur úr pottjárni
• Gashella í hliðarborði
• Bakbrennari fyrir grilltein
• Kveiking í öllum tökkum
• Stór efri grind - Hitamælir
• Grillflötur 62 x 43 cm

Hreinsikerfi

Verð áður 159.900

Ofurbrennari
fyrir snöggsteikingu

Frá Þýskalandi

139.900

Afl 10,4 KW

69.900

39.900

Afl 2.000 wött

Verð áður 79.900
SUMARTILBOÐ

69.900

Frá Þýskalandi

Rafmagnshitari Barcelona
Afl 2.100 wött

Verð áður 139.900

Ofurbrennari
fyrir snöggsteikingu

Verslaðu í þægindum heima
í okkar glæsilegu vefverslun
www.grillbudin.is

Margar gerðir eldstæða í boði

• Grillgrindur úr
emaleruðu pottjárni
• Sjálflýsandi hitamælir
• Grillgrindur úr pottjárni
• Lok úr áli
• losanleg hliðarborð
• Grillflötur 48 x 37 cm

Afl 11,2 KW

SUMARTILBOÐ

SUMARTILBOÐ

Rafmagnsgrill
Niðurfellanleg
hliðarborð

• Ryðfrítt stál
• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Þar af ofurbrennari 4,2 KW
• Simple Clean hreinsikerfi
• Tvöfalt einangrað lok
• Grillgrindur úr pottjárni
• Kveiking í öllum tökkum
• Stór efri grind
• Hitamælir
• Grillflötur 74 x 43 cm

Verð áður 89.900

Verð áður 49.900

www.grillbudin.is

Gasgrill Monroe Pro X Turbo 3ja brennara

Hreinsikerfi

• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Þar af ofurbrennari 4 KW
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• Kveiking í öllum tökkum
• Hitamælir
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór efri grind
• Grillflötur 60 x 42 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir
fitu undir öllu grillinu

SUMAR
TILBOÐ

SUMARTILBOÐ

Niðurfellanleg
hliðarborð

Ofurbrennari
fyrir snöggsteikingu

Niðurfellanleg
hliðarborð

Afl 7 KW

Gasgrill Monroe Pro Turbo 3+2 brennara

Innrauður
OFUR
brennari
680c

• 4 brennarar
úr ryðfríu stáli
• Innrauður
OFUR brennari
• Grillgrindur úr pottjárni
• Stór efri grind
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja fyrir brennara
• Ljós í tökkum
• Ryðfrítt stál í loki,
hurðum og takkaborði
• Tvöfalt einangrað lok
• Hitamælir
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
undir öllu grillinu

gasgrill Triton 2ja brennara

SUMARTILBOÐ

119.900

• 2.000 Wött með innrauðri stuttbylgjutækni
• Hitinn kemur strax og kveikt er
• 3 stillingar á hita
• Stillanleg hæð
• Hitunarsvæði
FULLT VERÐ 44.900
ca. 12 fermetrar
SUMARTILBOÐ
• IP 44 þéttleiki
• Hæð 210 cm
• Ummál Ø 60 cm

34.900

Grillbúðin

Opið virka daga 11-18 og Laugardaga 11-16

Smiðjuvegi 2 Kópavogi - Sími 554 0400
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Að þegja þunnu hljóði

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir
formaður
Viðreisnar

Viðbrögðin við skarpri vaxtahækkun Seðlabankans eru um margt
athyglisverð.
Forystumenn launafólks mótmæla. Eru stóryrtir og segjast ætla
að eyða áhrifum hennar með því að
sækja vaxtahækkunarauka í kjarasamningum, til viðbótar við aðrar
hækkanir.
Talsmenn atvinnulífsins eru hógværir. Þeir segja hækkunina áminningu um að stilla launahækkunum
í hóf.
En forsætisráðherra, sem ber
stjórnskipulega ábyrgð á stjórn peningamála, segir ekki neitt.
Þetta er lýsandi dæmi um forystuleysi ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Hitt lýsir þó ráðleysinu enn
betur að hún samþykkir eðlilega
verðbólgubætur til þeirra, sem eru
allra lakast settir. En gerir síðan ekkert til að beita ríkisfjármálunum
gegn verðbólgunni, sjálfu vandamálinu.
Ákvörðun Seðlabankans var
óhjákvæmileg. En launafólk og
stjórnendur lítilla og meðalstórra
fyrirtækja taka eftir því að vaxtahækkunin er miklu meiri en í samkeppnislöndunum.
Ein af ástæðunum fyrir þessu er sú
að ríkissjóður kyndir nú undir verðbólgu í stað þess að vinna gegn henni
eins og fjármálaráð hefur skýrlega
bent á. Það er dýrkeypt afleiðing þess

Hækkanir til
viðkvæmustu
hópanna

Guðmundur Ingi
Guðbrandsson
félags- og vinnumarkaðsráðherra

að hafa ríkisstjórn, sem semur óskalista en kemur sér ekki saman um
stefnu. Eyðir um efni fram og gerði
líka fyrir faraldur.
Önnur skýring á meiri vaxtahækkunum hér en annars staðar er
sú að við búum í tvískiptu hagkerfi.
Annars vegar höfum við launafólk
og flest lítil eða meðalstór fyrirtæki,
sem eru bundin við krónuna. Hins
vegar eru þau fyrirtæki, sem starfa
utan krónuhagkerfisins. Þetta er
meginhluti útflutnings landsmanna
og stærstu ferðaþjónustufyrirtækin.
Klípa Seðlabankans er sú að
ákvarðanir hans ná ekki nema að
takmörkuðu leyti til þess stóra hluta

þjóðarbúsins, sem stendur fyrir utan
krónuna. Sá hluti er meira háður
ákvörðunum seðlabanka annarra
landa. Fyrir vikið þurfa þau, sem
bara búa við krónuna, að borga
miklu hærri vexti en hin.
Þetta er undirrót misréttis og vaxandi misskiptingar. Hún verður ekki
leiðrétt nema með kerfisbreytingu í
peningamálum.
Forsætisráðherra þegir svo þunnu
hljóði í varðstöðu með þeim, sem
telja sig ekki hafa annað erindi í
pólitík en að viðhalda þessu ranglæti. Kall tímans er aftur á móti hitt:
Að taka almannahagsmuni fram yfir
sérhagsmuni. ■

En forsætisráðherra, sem
ber stjórnskipulega
ábyrgð á
stjórn peningamála,
segir ekki
neitt.

Holtavörðuheiðarlína 1

Línulegt samtal

Opinn fundur fyrir
landeigendur og haghafa
Landsnet hefur hafið undirbúning að mati á
umhverfisáhrifum Holtavörðuheiðarlínu 1 frá
tengivirkinu á Klafastöðum að nýju tengivirki
á Holtavörðuheiði.
Meginmarkmið með byggingu hennar er að auka
afhendingaröryggi og afhendingargetu á landinu
og tryggja að flutningskerfið standi ekki í vegi fyrir
atvinnuuppbyggingu og eðlilegri þróun byggðar
á landinu.
Með samráði og samtali við landeigendur og
hagaðila, rannsóknum og greiningum verður farið í
gegnum mat á umhverfisáhrifum til að fá betri mynd
af verkefninu, möguleikunum og hvernig línuleiðum
verður háttað.

Hótel Hamri,
Borgarnesi
miðvikudaginn 11. maí
19.30 – 21.30
Verið velkomin

Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin
til opins fundar um Holtvörðuheiðarlínu 1.

Við erum lykilinnviður þjóðarinnar og allt okkar starf snýst um að miðla orku sem drífur áfram lífsgæði og
sköpunarkraft samfélagsins til framtíðar. Við leggjum áherslu á virðingu, samvinnu og ábyrgð. Við erum
framsækið þekkingarfyrirtæki sem býður kraftmiklu starfsfólki spennandi verkefni við aðstæður þar sem
umhyggja, jafnrétti og öryggi eru í fyrirrúmi.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Verðbólga á Íslandi hefur ekki
mælst jafnhá síðan árið 2010 og
Seðlabank inn hef ur br ugðist
við með vaxtahækkunum. Allur
almenningur finnur vel fyrir áhrifum þessa í heimilisbókhaldinu en
kjarasamningar á vinnumarkaði
hafa tryggt að kaupmáttur f lestra
hefur viðhaldist. Þetta á þó ekki
við um alla og þess vegna er sérstaklega mikilvægt að draga úr
áhrifum verðbólgunnar á lífskjör
viðkvæmustu hópa samfélagsins
og koma þannig til móts við þau
heimili í landinu sem hækkandi
verðlag kemur verst við. Í lok apríl
átti ég fund með Öryrkjabandalagi
Íslands um áherslur bandalagsins í
kjaramálum vegna hækkandi verðbólgu og dýrtíðar. Í framhaldinu
vann ráðuneyti mitt tillögur sem
ásamt tillögum annarra ráðuneyta
mynda þann aðgerðapakka sem
ríkisstjórn hefur nú samþykkt og
kynnt.

Þessi aðgerðapakki
skiptir máli fyrir
afkomu viðkvæmustu
hópa samfélagsins.
Í fyrsta lagi fela aðgerðirnar í sér
3% hækkun bóta almannatrygginga til örorku-, endurhæfingarog ellilífeyrisþega. Samhliða þeirri
hækkun eru frítekjumörk húsnæðisbóta og framfærsluviðmið í
örorku- og endurhæfingarlífeyriskerfinu hækkuð um sömu 3% svo
hvorki komi til skerðinga (lækkunar) á húsnæðisbótum né framfærsluuppbót hjá örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum. Þannig
hækkar lífeyrir tekjulægstu örorkuog endurhæfingarlífeyrisþeganna
sem búa ekki með öðrum um
rúmar 10.500 krónur á mánuði. Það
er sambærileg hækkun við launataxta á vinnumarkaði sem varð
1. maí sl. vegna hagvaxtaraukans.
Í öðru lagi eru grunnfjárhæðir
húsnæðisbóta hækkaðar um 10%
til að mæta hækkun á húsaleigu,
en tæplega helmingur heimila á
leigumarkaði nýtur húsnæðisbóta,
eða um 16 þúsund heimili. Kannanir hafa sýnt að fólk sem er á leigumarkaði er mun líklegra til að búa
við íþyngjandi húsnæðiskostnað
en þau sem búa í eigin húsnæði.
Þessi aðgerð mætir því stórum hópi
láglaunafólks, örorkulífeyrisþega
og innflytjenda sem eru fjölmennir
á leigumarkaði.
Í þriðja lagi verður greiddur sérstakur barnabótaauki til þeirra
sem fá tekjutengdar barnabætur.
Fjárhæðin er 20 þúsund krónur
með hverju barni sem greidd verður út í lok júní.
Heildarfjárhæð allra þessara
aðgerða á árinu 2022 er um 5 milljarðar króna, en hærri á ársgrundvelli. Ljóst er að stjórnvöld þurfa
að sýna aðhald í ríkisfjármálum til
að styðja við peningastefnu Seðlabankans en á sama tíma þurfum
við að tryggja að dýrtíðin bitni ekki
verst á afkomu þeirra sem minnst
hafa og verði til að auka ójöfnuð.
Þessi aðgerðapakki skiptir máli
fyrir af komu viðkvæmustu hópa
samfélagsins. n
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ABBA fékk núll stig frá Bretum 1974.

Spenna í hámarki
thordisg@frettabladid.is

Fyrri undankeppni Eurovision fer
fram í Tórínó í kvöld og þá kemur
í ljós hvort íslenska framlagið komist áfram í aðalkeppnina á laugardag. Söngvakeppnin er einn stærsti
sjónvarpsviðburður veraldar og á
sér áhugaverða sögu. Hér er tæpt á
örfáum staðreyndum:
Meðal keppenda sem lögðu
heiminn að fótum sér eftir sigur í
Eurovision eru ABBA, Céline Dion,
Cliff Richard og Julio Iglesias. Þess
má til gamans geta að Bretar gáfu
ABBA ekkert stig árið 1974.
Ítalska lagið Nel Blu Dipinto Di
Blu, sem lenti í 3. sæti árið 1958,
er það Eurovision-lag sem flestir
hafa tekið upp á arma sína í sögu
keppninnar. Það er líka þekkt sem
Volare í flutningi Dean Martin, Cliff
Richard, David Bowie og fleiri.
Koss, dauði og þingsæti
Margir spá Úkraínu sigri á
laugardag. Jamala vann fyrir hönd
Úkraínu árið 2016 en Rúslana árið
2004 og var þá verðlaunuð með
þingsæti í sínu heimalandi.
Árið 1974 andaðist franski forsetinn Georges Pompidou í miðri
Eurovision-viku. Hann var jarðsunginn á keppnisdaginn og drógu
Frakkar sig úr söngvakeppninni.
Árið 1981 sniðgengu Ítalir Eurovision því þeim þótti keppnin of
gamaldags. Þeir eru gestgjafarnir í
ár, enda sigurvegarar síðan í fyrra.
Fyrsta hneykslið í sögu Eurovision varð árið 1957 þegar dönsku
söngvararnir Birthe Wilke og
Gustav Wincler kysstust heitt í
ellefu sekúndur í enda lagsins og
uppskáru mikla reiði fyrir. n
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„Það þarf enginn að þjást í hörðum og hrjúfum rúmfötum þótt hann sé í sumarfríi,“ segir Hildur Þórðardóttir, verslunarstjóri Rúmföt.is. 
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Mjúk og sumarleg sængurföt á
góðu verði hjá Rúmföt.is
Hildur Þórðardóttir verslunarstjóri mælir eindregið með að fólk kynni sér lystisemdir
góðra laka og rúmfata á rúmið. Rúmföt.is býður upp á sumartilboð á sængum og rúmfötum næstu daga frá vönduðum framleiðendum. 2
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Nú þegar sumarið er að bresta á eru
margir farnir að huga að sængurfötum fyrir sumarhúsið eða húsbílinn, segir Hildur Þórðardóttir,
verslunarstjóri Rúmföt.is. „Það
þarf enginn að þjást í hörðum og
hrjúfum rúmfötum þótt hann sé í
sumarfríi, því við eigum mjúk og
sumarleg sængurföt á góðu verði.
En það skiptir ekki máli hvert tilefnið er því við eigum rúmföt fyrir
alla og alveg sérstaklega þá sem
vilja mikil gæði og framúrskarandi
þjónustu.“
Ítalskur lúxus
Rúmföt.is leggur áherslu á að selja
rúmföt í meiri gæðum en fást annars staðar á Íslandi. „Við bjóðum
upp á rúmföt frá allra bestu og
vönduðustu vefurum Ítalíu. Meðal
annars erum við með rúmföt frá
ítalska merkinu Quagliotti sem
vefur dúka og sængurföt fyrir
bresku hirðina.
Fyrir rúmum fjórtán árum
ákvað Hotel Ritz í París að bjóða
gestum sínum upp á rúmföt frá
Quagliotti, eftir ítarlega leit að
bestu rúmfötum í heimi. Mörg
flott hótel, eins og The Mark í New
York, MGM í Makaó, The Peninsula í Hong Kong, Armani í Mílanó,
101 Reykjavík og nýja Blue Lagoon
hótelið, bjóða gestum sínum einnig
upp á Quagliotti-rúmföt,“ segir
Hildur.
Þýskar gæsadúnsængur
og himneskir koddar
Fyrir nokkrum árum heimsóttu eigendur Rúmföt.is stærstu
textílsýningu í heimi sem haldin
er einu sinni á ári í Frankfurt.
„Það er skemmst frá því að segja
að við fundum geggjaðar sængur
frá þýska fyrirtækinu OBB, en við
flytjum bara inn bestu sængurnar
úr Black Forest-línunni þeirra.
Það eru lúxussængur fyrir fólk
sem vill mikil gæði á sanngjörnu
verði. Í sængurnar er eingöngu
notaður 100 prósent gæsadúnn,
meðal annars af kanadagæsum,
sem þykir einn besti dúnninn og
er 850 CUIN. Það þýðir að sængin
einangrar vel og er líka létt. Samkeppnisaðilar okkar selja dúnsængur með dúni sem er aðeins
500 til 700 CUIN og fá jafnvel
fáeinar fjaðrir að fljóta með,“
greinir Hildur frá.
Rúmföt.is selur einnig guðdómlega kodda sem fleyta hverjum
og einum mjúklega inn í draumalandið. „Við látum sérframleiða
fyrir okkur alveg frábæra hágæða
kodda. Þeir innihalda 100 prósent
gæsadún og fíngerðar smáfjaðrir
til að gefa réttan stuðning við
háls og höfuð og eru þriggja laga.
Smáfjaðrir í kjarnanum og síðan
gæsadúnn næst höfðinu.“

Hildur Þórðardóttir, verslunarstjóri Rúmföt.is, Margrét saumakona og Björn Þór Heiðdal, eigandi Rúmföt.is.

Viðskiptavinir
elska þessi 600
þráða sett því
þau koma alltaf
eins úr þvottavélinni.

En það hefur
komið mér á óvart
hversu vinsæl silkirúmfötin hafa verið. Fyrir
nokkrum árum var lítið
spurt um þau en í dag
rjúka þau út.
Hildur Þórðardóttir

Sumarleg rúmföt úr langþráða 300 þráða bómullarsatíni.
Silkikoddaverin
fara betur með
húð og hár. Þau
koma í fjórtán
litum.

Silkirúmföt aldrei vinsælli
Rúmföt.is flytur einnig inn vönduð
silkikoddaver. „Silkikoddaverin
eru úr 100% Mulberry-silki og eru
bæði til 22 momme og 25 momme.
En gæði silkis eru ekki mæld í
þráðafjölda eins og þegar um er að
ræða bómullarefni heldur er farið
eftir þykkt. Einnig hefur silkið
hitajafnandi áhrif á húðina og fer
betur með hárið en flest önnur
efni. Silkikoddaverin hafa algjörlega slegið í gegn enda finnst mér
að allar konur og bara allir sem eru
með sítt hár eigi að eiga að minnsta
kosti eitt slíkt. Hárið flækist minna
og heldur sér betur og fólk með
þurra húð segjast vakna minna
krumpað í framan.“
Hægt er að velja silkisængurver
í átta mismunandi litum, að sögn
Hildar. „En það hefur komið mér
á óvart hversu vinsæl silkirúmfötin hafa verið. Fyrir nokkrum
árum var lítið spurt um þau en í
dag rjúka þau út. Við eigum einnig
silkiábreiður fyrir heitfengt fólk.
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Dýrindis
600 þráða
silkidamask
úr egypskri
bómull.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Handklæðin frá LJF koma líka í hör.
Þau þurrka vel og þorna fljótt.

Þær eru frekar þunnar, þótt þær séu
úr mörgum lögum af silki, en silki
er þeim dásamlegu eiginleikum
gætt að tempra hita og kulda. Þegar
heitt er í veðri er silkið svalt og
þegar kalt er í veðri er silkið hlýtt.“
Okkar allra bestu lök
„Talandi um lök þá bjóðum við
upp á dásamleg lök úr 550 þráða
bómullarsatíni,“ bætir Hildur við.
„Lökin eru ofin úr einföldum þræði
og eru þess vegna „alvöru“ 550
þráða en ekki bara 2-300 þráða eins
og sumar búðir eru að selja. Þessi
lök eru því mýkri og þægilegri en
gengur og gerist. Margir viðskiptavinir sem hafa keypt þessi lök hafa
fullyrt við mig að þetta sé þau langbestu lök sem þeir hafi sofið á.“
Ítölsku lökin sem Rúmföt.is
selur eru 600 þráða og ofin úr tvöföldum þræði. „Bómullin kemur frá
Egyptalandi og er æðislega mjúk.
Gæðin á efninu fara mikið eftir því
hvaða bómull er notuð. En í þessi

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

lök er aðeins notuð hágæða egypsk
bómull. Þau eru því úr sama efni og
rúmfötin sem við látum framleiða
fyrir okkur í Tórínó. Lökin eigum
við í flestum algengum stærðum
frá 80x200 cm upp í 180x210 cm
og líka í nokkrum óalgengum
stærðum fyrir sérviskupúkana.“
Rúmföt fyrir guðdómlegan svefn
Ekki má gleyma áprentuðu
satínrúmfötunum. „Þau eru öll úr
100% langþráða bómull og koma
bæði 300 þráða og 600 þráða.
Um daginn kom kona sem hafði
verslað hjá okkur áður og lét mig
sérstaklega vita að þetta væri
bestu rúmföt sem hún hefði sofið
undir og hún var ánægð með hvað
þau krumpuðust lítið eftir þvott.
Verðið er mjög hóflegt, frá 7.900
krónum og upp í 17.800 krónur.
Flestir kaupa rúmföt í stærðinni
140x200 cm en við eigum rúmföt
fyrir extra langar sængur sem eru
140x220 cm og á tvöfaldar sængur
sem eru 200x220 cm.“ n
Rúmföt.is verslun er staðsett að
Nýbýlavegi 28. Búðin er opin milli
klukkan 12-17.30 virka daga og
11-15 laugardaga. Sími 565 1025.
Vefverslunin rumfot.is er opin
allan sólarhringinn.

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.

Garðar og
hellulagnir
ÞRIÐJUDAGUR 10. maí 2022

K Y N N I NG A R B L A Ð

Kynningar: Garðaþjónusta Kópavogs, BM Vallá, NormX

Helgi Bersir Ásgeirsson, lengst til hægri, hér með vöskum starfsmönnum sínum við uppsteypu bílaplans við einbýlishús í Mosfellsbæ. Hann segir steypt plön nú í tísku. 
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Gera garða að sælureit og sumarparadís

Garðaþjónusta Kópavogs kann á því lagið að gera garðinn að sönnum sælureit. Fyrirtækið býður heildarlausnir í
hvers kyns garðverkum, gefur frí tilboð í verk frá A til Ö og veitir tíu ára ábyrgð á öllum sínum vönduðu verkum. 2

2 k y nninga r bl a ð GARÐAR OG HELLULAGNIR

10. maí 2022 ÞRIÐJUDAGUR

Hér má sjá dæmi um glæsilegan sólpall, heitan pott, skjólveggi og bekki frá Garðaþjónustunni.

Garðverkin eru unnin frá A til Ö.

Hellulögn í bland við trjábeð og möl er glæsilegt saman.

Hér er hitalögn sett undir bílaplan.

Ekkert verk er of flókið fyrir Garðaþjónustu Kópavogs.

„Ég fór snemma í vor til gamallar
konu sem vildi fá mig í vorverkin
í garðinum, en fann svo til með
henni þegar ég leiddi hana í
gegnum garðinn þar sem þurfti
að taka duglega til hendinni, að ég
hafði það hreinlega ekki í mér að
rukka hana fyrir verkið. Þá tók ég
ákvörðun um að hafa í sumar tvo
menn á mínum snærum til að gera
garðana fína hjá fólki sem orðið er
áttrætt og eldra, því algjörlega að
kostnaðarlausu, því aldraðir eiga
oft erfiðara um vik með garðverkin. Þá er einfaldlega haft samband
við mig og mínir menn mæta á
svæðið til að hreinsa til í garðinum, klippa runna, slá blettinn,
róta í beðum og það sem þarf.“
Þetta segir Helgi Bersir Ásgeirsson, eigandi Garðaþjónustu Kópavogs, og bætir við:
„Ég veit enda sem er, að aldraðir eru meira heima við en yngra
fólkið og hafa yndi af því að horfa
á blómlegan garð sinn í sumarskrúða og geta gengið um hann og
notið á hlýjum sumardögum. Þar
vil ég leggja mitt af mörkum.“
Saknar ilms af nýslegnu grasi
Helgi byrjaði einn síns liðs að reyta
arfa í beðum og skottast um með
sláttuvél í görðum árið 2013.
„Síðan hefur mikið vatn runnið
til sjávar og fyrirtækið blómstrað
og dafnað. Nú erum við lítið í
minni verkum en þeim mun
öflugri í stórum verkefnum og
alltaf mikið að gera. Stóru verkin
Útgefandi: Torg ehf

Hér er skipt um lagnir og dren.

þykja mér skemmtilegri, það er
einfaldlega stórkostlega gaman að
fá niðurníddan eða ómótaðan garð
í hendur og gera hann að paradís. Þannig finnst mér gefandi að
sjá lóðir og garða taka á sig nýja
mynd og leggja þar mína og okkar
hendur á plóg,“ segir Helgi.
Hann vinnur mestmegnis á
skrifstofunni í dag, í verkstjórn
og samskiptum við viðskiptavini
sína, en minna í dæmigerðum
garðverkum, eins og áður var.
„En ég sakna þess sannarlega,
ekki síst þegar sólin skín í íslenskri
sumarblíðu. Það er fátt jafn yndislegt og að dunda sér í garðinum
á góðviðrisdögum, svo ég tali nú
ekki um að slá gras. Það er uppáhalds iðjan mín í garðinum og mér
finnst ekkert jafnast á við ilminn
af nýslegnu grasi,“ segir Helgi
dreyminn.
Fagmennska og öryggi
Hjá Garðaþjónustu Kópavogs
starfar góður hópur vandvirkra og
traustra fagmanna.
„Við erum með tíu smiði, tvo
rafvirkja, pípulagningamenn,
múrara, garðyrkjumenn og duglega verkamenn á okkar snærum
og getum því unnið verkin frá
A til Ö án þess að þurfa að kalla
til fagfólk annars staðar frá með
tilheyrandi biðtíma og aukakostnaði. Því þarf einungis að vera
í samskiptum við einn verktaka
þegar leitað er til Garðaþjónustu
Kópavogs og hann gerir allt sem

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

Helgi Bersir ákvað að bjóða öldruðum fría garðumhirðu í sumar.

Það er fátt jafn
yndislegt og að
dunda sér í garðinum á
góðviðrisdögum, svo ég
tali nú ekki um að slá
gras. Það er uppáhalds
iðjan mín í garðinum og
ekkert sem jafnast á við
ilminn af nýslegnu grasi.

þarf af fagmennsku og öryggi. Það
er afskaplega þægilegt fyrir þá sem
hyggja á framkvæmdir í garðinum
og hefur mælst mjög vel fyrir hjá
viðskiptavinum okkar,“ greinir
Helgi frá.
Hann segir hæstmóðins nú
að steypa bílaplön í stað þess að
helluleggja þau.
„Eftir að við réðum til okkar
múrara varð sprenging í steyptum
bílastæðum og við finnum mikla
aukningu í því trendi á milli ára.
Fólk vill í auknum mæli hafa bíla-

planið viðhaldsfrítt í stað þess að
sjá fram á mikla vinnu í því að fjarlægja gróður á milli hellna, enda
getur það fljótt orðið druslulegt ef
því er ekki haldið vel við.“
Garðaþjónusta Kópavogs tekur
líka að sér alla almenna jarðvinnu í
görðum og í kringum hús.
„Það er nýjung, nú þegar við
erum komin með pípulagningamenn í okkar lið og góðan tækjakost í gröfum og vinnuvélum.
Við tökum að okkur að skipta
um dren, vatns- og skólplagnir
og gerum í raun allt sem þarf í
garðinum ofan jarðar, og ofan í
jörðinni,“ segir Helgi.
Rétti tíminn til garðverka
Tíu ára ábyrgð er á öllum verkum
sem Garðaþjónusta Kópavogs
innir af hendi. Vinnubrögðin
eru vönduð og þau vinna vanar
hendur.
„Við gerum frí tilboð í verk og
leggjum mikið upp úr vandvirkni,
faglegum vinnubrögðum og sanngjörnum verðum. Við sérhæfum
okkur í alhliða garðþjónustu
og leggjum mikinn metnað í að
þjónusta einstaklinga, fyrirtæki
og húsfélög í almennu garðviðhaldi yfir sumarið og höfum um
árabil séð til þess að garðar líti
vel út. Sérhæfing okkar er meðal
annars hellulögn, palla- og skjólveggjasmíði og við sinnum einnig
tyrfingu, trjáfellingu og trjáklippingu á öllu höfuðborgarsvæðinu.
Síðast en ekki síst stöndum við við

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
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tímaáætlanir sem við gefum um
verkið,“ segir Helgi.
Þá er biðin sjaldnast löng hjá
Garðaþjónustu Kópavogs þar sem
valinn maður er í hverju rúmi og
margt í starfsliðinu.
„Nú er einmitt rétti tíminn til að
klippa tré og runna, og vinna að
vorverkum í garðinum. Þá er gott
að byrja sem fyrst ef til stendur
að smíða nýjan pall fyrir sumarið
eða setja niður heitan pott, til að
geta notið þess alls og ljúfa lífsins
í sumar,“ segir Helgi, og víst er að
garðeigendur eru stórhuga í ár.
„Já, fólk er að umbylta görðum
sínum og lóðum í stórum stíl.
Margir hafa endurfjármagnað
eignir sem hafa tvöfaldast í verði á
stuttum tíma og taka í leiðinni allt
í gegn. Sem dæmi erum við nú að
vinna fallegan garð í Hafnarfirði
þar sem við byrjuðum á að rústa
öllu út og vinnum eftir stórkostlegum teikningum við að byggja
heita potta, sána, útisturtuklefa
og palla; sérlega glæsileg hönnun
sem við smíðum og sníðum frá A
til Ö. Þá tengjum við allt og gerum
klárt til notkunar, vatnsrennsli í
og úr pottum og sturtum og inn
í sánaklefa, sem dæmi. Það er
virkilega skemmtileg vinna og við
erum snögg að vinna hana hratt
og vel.“ ■
Garðaþjónusta Kópavogs er með
síma 859 7090. Netfang: gtk@gtk.
is. Sjá nánar á gtk.is
Veffang: frettabladid.is

GARÐAR OG HELLULAGNIR k y nninga r bl a ð 3

ÞRIÐJUDAGUR 10. maí 2022

BM Vallá skapar draumareit við heimilið
Það er ekki skrítið að
Íslendingar leiti til BM Vallár
þegar skipuleggja á garðinn
eða helluleggja bílaplanið,
enda býður fyrirtækið
upp á snjallar og fallegar
lausnir sem henta íslenskum
aðstæðum.

Ásbjörn Ingi
segir marga vera
farna að taka
til hendinni í
garðinum enda
farið að grænka
víðast hvar og
fólk er farið
að sjá möguleikana.

Fyrirtækið hefur verið í helluframleiðslu á Íslandi í um 40
ár og býr að mikilli þekkingu á
framleiðsluaðferðum sem henta
hérlendis. „Eftir langan vetur
eru margir byrjaðir að átta sig á
ástandi garðsins, enda hefur víða
lítið sést í hann í dágóðan tíma
vegna snjóþunga,“ segir Ásbjörn
Ingi Jóhannesson, sölustjóri hellna
og garðeininga hjá BM Vallá. „Við
finnum nú fyrir verulegum áhuga
hjá fólki á að fegra nærumhverfið
við heimilin og taka til hendinni í
garðinum. Flestir byrja á almennum þrifum, en í kjölfarið kvikna
hugmyndir um hvað megi betrumbæta til að gera góðan garð enn
betri. Þá er vinsælt að heimsækja
okkur í Breiðhöfðann og kíkja við
á sýningarsvæðinu í Fornalundi
og fá góð ráð hjá söluráðgjöfum
okkar,“ bætir hann við.
Hellur fyrir alla
BM Vallá er með landsins mesta
úrval af hellum, steinum, hleðslum
og kantsteinum sem henta útisvæðum af öllum stærðum og gerðum. „Við skiptum oft garðinum
upp í bílastæði, og svo verandir og
stíga. Við erum með mjög fjölbreytt úrval af ýmsum gerðum og
litum í öllum þessum flokkum,“
segir Ásbjörn.
Vinsælustu hellurnar að hans
sögn eru Veranda hellurnar. „Þær
koma í stærðinni 60x40x7 cm, eru
án fösunar og leggjast þétt saman.
Vínarsteinn er einnig mjög vinsæll
hjá okkur. Hann er dropalaga með
stórar fúgur og gefur mjög náttúrulegt útlit. Þriggja steina kerfin,
eins og til dæmis Óðalssteinn, í
innkeyrslur eru að auki mjög vinsæl. Hann er með sígildu veðruðu
útliti sem kemur mjög vel út í ólíku
umhverfi. Síðan eru stórar hellur
að koma sterkar inn, en við tókum
inn stærðina 60x60x8 cm sem
hægt er að fá með sléttri áferð eða
steinflöguáferð og passa vel í innkeyrslur.“
Forsteyptar garðeiningar
BM Vallá býður einnig upp á einstaklega hentugar forsteyptar
garðeiningar. „Allt frá bekkjum og
blómakerjum upp í sorptunnuskýli í öllum stærðum og gerðum.
Það hefur verið mikil aukning í
sölu á sorptunnuskýlum á Íslandi
enda hefur eftirspurn eftir fleiri
tunnum aukist eftir að sveitarfélögin settu auknar kröfur um
fjölda tunna á lóðum. Við erum því
með skýli sem taka mið af þessum
þörfum og hægt er að stækka þau
eftir hentisemi með því að bæta
við einingum.
Allar vörur okkar eru framleiddar á Íslandi eftir viðurkenndum gæðastöðlum sem henta við
íslenskar aðstæður. Þá leggjum við
mikla áherslu á umhverfismálin og
höfum sett okkur það markmið að
vera umhverfisvænasti steypuframleiðandi landsins,“ segir
Ásbjörn.
Hellurnar henta vel á græn svæði
Sveitarfélögin segir Ásbjörn hafa
verið dugleg síðustu ár við að búa
til skemmtileg og falleg útivistarsvæði. „Krafan um græn svæði,
almenningsgarða og leiksvæði
verður sífellt meiri hjá íbúum
borga og bæja og eru mörg spennandi verkefni fram undan hjá
sveitarfélögunum. Við hjá BM
Vallá höfum verið leiðandi í að
framleiða vörueiningar fyrir

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Við erum mjög
ánægð með samstarf okkar við Lilju
Kristínu Ólafsdóttur
landslagsarkitekt sem
mun veita góð ráð við
útfærslu hugmynda fyrir
garðinn, planið og
lóðina sem byggir á
okkar vörulínu.
Ásbjörn Ingi

sveitarfélögin og eigum því frábært
vöruúrval til þess að geta sinnt
mismunandi verkefnum af öllum
stærðargráðum.
Meðal annars höfum við
hannað nýja hellugerð í stærðinni
100x50x8 cm, en verkefnið kom til
vegna lóðar Íslenskra fræða. Þetta
verður skemmtileg viðbót við þær
hellur sem við erum með fyrir.
Gegndræpar lausnir, svokallaðar
ofanvatnslausnir, hafa einnig verið
að koma sterkar inn á markaðinn
upp á síðkastið. Þar erum við að
tala um hellur sem hleypa vatni
niður í jarðveginn og viðhalda því
náttúrulegri hringrás vatnsins. Við
erum með nokkrar slíkar lausnir
í boði í vörulínum okkar og hafa
þær verið mjög vinsælar hjá hönnuðum.“
Draumareiturinn hannaður
„Við erum mjög ánægð með
samstarf okkar við Lilju Kristínu
Ólafsdóttur landslagsarkitekt sem
mun veita góð ráð við útfærslu
hugmynda fyrir garðinn, planið
og lóðina sem byggir á vörulínu
okkar. Lilja Kristín veitir viðskiptavinum 45 mínútna landslagsráðgjöf sem fer fram í lystihúsinu við
Breiðhöfða. Þar eru hugmyndir að
garði eða plani mótaðar í sameiningu með viðskiptavininum.
Fimm til tíu dögum eftir ráðgjöfina kemur svo þrívið teikning,
efnislisti og verðtilboð í efnið.
Þetta hefur reynst viðskiptavinum
okkar mjög vel og með þessu er
hægt að sjá vel fyrir sér hvernig
verkið mun líta út í raun og skapa
þannig draumareit heimilisins,“
segir Ásbjörn. n

Vínarsteinninn er afar vinsæll. Hann er dropalaga með
stórar fúgur og gefur mjög náttúrulegt útlit.

Veranda hellurnar eru sívinsælar enda glæsilegar á hvers
kyns garðsvæði og verandir.

Óðalssteinninn frá BM Vallá er ein gerð af þriggja steina
kerfunum og virkar vel í innkeyrsluna.

Hægt er að skoða vöruúrvalið á bmvalla.is og þar, eða
á Noona-appinu, er hægt að panta landslagsráðgjöf
sem byggir á vörulínu BM Vallár.

Sorptunnuskýlin frá BM Vallá er hægt að stækka eftir
þörfum. 
MYNDIR/AÐSENDAR
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Skemmtilegt að vinna með mismunandi form
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Hörður Már Lúthersson,
verkstjóri hjá Garðaþjónustunni, og Björn Jóhannsson
landslagsarkitekt hafa unnið
saman síðastliðin ár og
þekkja vel til þegar kemur
að því að velja hellur, skipuleggja hellulögnina og framkvæma verkið.
„Við byrjuðum að vinna saman
fyrir um 2-3 árum en mig hefur
alltaf dreymt um að geta boðið
upp á samfellda hönnunar- og
framkvæmdaþjónustu. Ég vísa
verkefninu á Garðaþjónustuna
þína og ef samningar nást þá fylgja
vikulegar heimsóknir hönnuðar á
verkstað,“ segir Björn.
Þegar kemur að hellulögnum,
hvort sem verið er að endurnýja
svæði eða teikna upp nýtt, hvað er
það helst sem þarf að hafa í huga?
„Það er náttúrulega ótal margt
og miklu meira en hægt er að
telja upp í stuttu viðtali,“ segir
Hörður en bætir við að með góðu
samstarfi við hönnuð og verktaka leysist mörg mál af sjálfu sér.
„Ég hef gjarnan bent á bloggin
hans Björns, til að mynda „Hvað
kostar garður?“, en þá má átta sig
á hvað gæti verið innan þolanlegs
kostnaðarramma áður en farið er
af stað.“
Form, litir og áferð
Fjölmörg form, litir og áferð eru í
boði þegar kemur að því að velja
hellur. „Það er alltaf skemmtilegt
að vinna með mismunandi form,
liti og áferð. Ef mikið er um að vera
annað í garðinum þá er helluvalið
gjarnan einfalt, þar sem aðeins
er gerður smá greinarmunur á
mismunandi svæðum. Í þessum
garði hér erum við með flísahellur
á dvalarsvæðinu fyrir framan,
30x40 hellur á gönguleiðum og
svo stiklur í möl á svæðinu sem
grípur kvöldsólina. Lykilatriðið
er samt ávallt að fallegt samspil sé
milli húss, hellulagnar, gróðurs,
girðinga og annarra mannvirkja í
garðinum,“ segir Björn. Undirlagið
skiptir öllu máli. „Að það sé nægi-

Félagarnir
Hörður og Björn
hafa unnið
saman síðastliðin tvö til þrjú
ár og sameina
krafta sína
þegar kemur
að hönnun og
framkvæmd
á görðum og
pöllum.
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SIGTRYGGUR ARI

ÍSLENSKA
ÁBURÐARFJÖLSKYLDAN
Frábær alhliða áburður fyrir alla garðyrkju.
Gerðu vel við garðinn þinn og veldu góðan áburð.

FÆST Í VERSLUNUM UM LAND ALLT!

lega þykkt til þess að ekki verði
frostlyfting, að það sé vel þjappað
og að sléttunin sé þannig að vatn
renni rétt af hellulögninni. Aðrir
þættir sem einnig eru mikilvægir
eru frágangur á köntum, sögun og
söndun í fúgur,“ segir Hörður.
Lausnir sem gefa frelsi í hönnun
Þegar kemur að því að vera með
tröppur, eru til margar lausnir í
þeim efnum?
„Í þessum garði erum við með
Megastep frá Steypustöðinni
sem líkir eftir granítþrepum sem
algeng eru í Evrópu. Þessi þrep má
útfæra á ýmsan hátt. Mér finnst
yfirleitt skemmtilegast að nota
lausnir sem gefa mér smá frelsi
í hönnun eins og þessi lausn og
Tröllakantur. Ef það á að vera
hitalögn í þrepum þarf að nota forsteyptar þrepeiningar en í löngum
og beinum stigum eru þær mjög
snyrtilegar,“ segir Björn.
Margir möguleikar eru líka í
boði þegar kemur að því að setja
upp kantsteina og beð og hægt er
að velja bæði hellur og grjót í slíkar
framkvæmdir. „Þetta fer alltaf
eftir verkefninu. Það eru til ótal
tegundir af hellum og því auðvelt
að velja hellur sem hæfa hverju
verkefni. Ef við erum að vinna við
hlið ósnortinnar náttúru, eins og
holtalandslagsins á höfuðborgarsvæðinu, þá geta grjót, mosi og
villtur gróður komið sterkt inn
með náttúrulega útlítandi hellum.“
Hellur öruggari þegar nota á eld
Þegar kemur að því að gera pall,
hver er kosturinn við að vera með
hellur umfram timburpall?
„Það eru kostir og gallar við öll
efnin sem við notum, timbur, hellur, flísar og steypu.
Hellur endast gjarnan mjög vel
og ef eitthvað kemur upp á eins
og ófyrirséð sig eða jarðskjálfti
þá er auðvelt að laga þær. Helsta
viðhald við hellulögn er að hreinsa
og endursanda fúgur en því stærri
sem hellurnar eru, því færri
lengdarmetrar í fúgum.
Hellur eru einnig öruggara efni
þar sem verið er að nota eld, til
dæmis í kolagrilli eða eldstæði. En
eins og sést svo vel í þessum garði
þá vil ég helst nýta kosti hvers efnis
á þeim stað þar sem það á við,“
segir Björn.
Hellulögn er ekki tímafrek og
það tekur í raun ótrúlega stuttan
tíma að helluleggja.
„Hellulögn er ein af fljótlegustu

Hér eru flísahellur á dvalarsvæðinu fyrir framan, 30x40 hellur á gönguleiðum
og svo stiklur í möl á svæðinu sem grípur kvöldsólina.

„Lykilatriðið er samt ávallt að fallegt samspil sé milli húss, hellulagnar,
gróðurs, girðinga og annarra mannvirkja í garðinum,“ segja Björn og Hörður.

Helsta viðhald við
hellulögn er að
hreinsa og endursanda
fúgur en því stærri sem
hellurnar eru, því færri
lengdarmetrar í fúgum.
Hellur eru einnig öruggara efni þar sem verið er
að nota eld, til dæmis í
kolagrilli eða eldstæði.

garðframkvæmdunum og tiltölulega lítið háð veðri. Til dæmis
ef allt er klárt fyrir bílaplan má
jarðvegsskipta, leggja hitalögn og
helluleggja á 1-2 vikum. Hins vegar
geta þrep, girðingar og ýmislegt
annað sem þarf að vinnast á sama
tíma aukið flækjustigið og teygt úr
verkefninu,“ segir Hörður.
„Það eru bara alltaf sömu skilaboðin út í kosmóið: Gefa sér góðan
tíma í hönnun og að finna verktaka því þessir bestu eru gjarnan
vel bókaðir á vorin og sumrin. Því
borgar sig að setja sig í samband
við hönnuð sem fyrst til að komast
í röðina. Svo er hægt að teikna
um haust og vetur og fá svo tilboð
frá verktaka í beinu framhaldi
til að vinna verkið næsta vor og
sumar,“ segja félagarnir að lokum
brosandi. n
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Landmark fasteignamiðlun
Síðumúla 27

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri,
lögg.fast., leigumiðlari

|

588 4477

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, lögg. fast.,
skjalagerð.

|

Hlíðasmára 2

201 Kópavogur

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri,
lögg. fast. B.Sc

897 1339

Snorri Snorrason
Löggiltur fasteignasali

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Pétur SteinarJóhannsson
Löggiltur fasteignasali.
Aðstoðarm. fasteignasala
BA í Stjórnmálafræði.
Snæfellsnesi

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

hrafnhildur@valholl.is

ritari@valholl.is

895 2115

hildur@valholl.is

693 3356

heidar@valholl.is

862 1110

893 4718

588 4477

Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús stílisti

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

anna@valholl.is

899 9083

sturla@valholl.is

695 8905

Jónas H. Jónasson
Lögg. eignaskiptayfirlýsandi
Aðstoðarm. fasteignasala

snorri@valholl.is

892 8778

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði

www.landmark.is

www.valholl.is

896 5222

ingolfur@valholl.is

Sími: 512 4900

petur@valholl.is

elin@valholl.is

842 1520

jonas@valholl.is

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

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

Verslunin Brynja er ein elsta verslun landsins og er nú til sölu ásamt húseignum á Laugavegi.

Ein elsta verslun landsins til sölu
Fasteignamarkaðurinn ehf.,
s. 570-4500, kynnir til sölu
728,6 fermetra fasteignir á
mjög góðum verslunarstað
við Laugaveg í Reykjavík
þar sem verslunin Brynja
ehf. hefur verið rekin allt frá
árinu 1919 og á núverandi
stað á Laugavegi 29 frá árinu
1929.

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+
Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar
án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.
BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.
Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Brynja er ein af elstu og þekktustu
verslunum landsins og er rekstur
verslunarinnar einnig til sölu.
Fasteignirnar sem um ræðir eru
samtals 728,6 fermetrar að stærð
og skiptast í framhús á Laugavegi,
bárujárnsklætt timburhús á steinkjallara, sem er verslunar- og skrifstofuhúsnæði, tvær hæðir, kjallari
og ris, samtals að gólffleti, að
meðtalinni tengibyggingu, 325,4
fermetrar. (Kjallari framhússins er
með lágri lofthæð og er ekki inni í
þessari fermetratölu).

Áföst vörugeymsla, steinsteypt,
sem tengist verslunarhæðinni er
161,2 fermetrar að stærð, kjallari
og hæð. Efri hæð í steinsteyptu
bakhúsi, jarðhæð frá Laugavegi, í
norðurenda lóðarinnar er 242 fermetrar að stærð.
Stórt port með sex bílastæðum
og vörumóttöku er á baklóðinni,
sem er malbikuð og með aðkomu
frá Laugavegi.
Lóðin, sem er eignarlóð og
1.035,6 fermetrar að stærð, er sameiginleg með Hverfisgötu 46, en
portið hefur alfarið verið nýtt með
eigninni Laugavegi 29.
Framhúsið skiptist í verslunarhæð, efri hæð og ris og er í nokkuð
góðu ástandi. Verslunarhæðin
er eitt opið verslunarrými með
góðum verslunargluggum út
að Laugavegi. Snyrting er inn af
verslunarhæð.
Efri hæð hússins hefur verið nýtt
sem skrifstofur en auðvelt væri að

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

breyta henni í íbúð. Rishæð hússins
er óeinangrað geymsluris. Undir
húsinu er geymslukjallari sem er
ekki með fullri lofthæð og því ekki
innifalinn í stærð eignarinnar.
Bakhúsið sem er á tveimur
hæðum og er 161,2 fermetrar að
stærð er nýtt af versluninni Brynju
undir lager og er með góðri lofthæð. Neðri hæð bakhúss er eitt
opið rými og er í útleigu til þriðja
aðila.
Efri hæð bakhúss II í norðurenda
lóðarinnar sem er 242,0 fermetrar
er í útleigu til þriðja aðila.
Staðsetning eignarinnar er
virkilega góð á eftirsóttum stað við
Laugaveg í Reykjavík. n
Allar nánari upplýsingar eru
veittar á skrifstofu Fasteignamarkaðarins ehf. í síma 570-4500
eða á netfanginu fastmark@fastmark.is

TIL LEIGU, Síðumúli 34

Kjöreign kynnir: TIL LEIGU, Síðumúli 34, glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 3.hæð.
• 120+ sameign, nýstandsett skrifstofuhúsnæði á besta stað í Reykjavík.
• Gott lyftuhús og góð sameign.
• Húsnæðið skiptist í þrjú lokuð herbergi, opið vinnurými, eldhús og baðherbergi.
• Mjög góð staðsetning.
• Húsnæðið er laust.
• Hagstætt leiguverð.
TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Karl í síma 847-3147
eða david@kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Til sölu

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

Verslunin Brynja ásamt fasteignum
við Laugaveg
29
Kristinn Valur Wiium
Ólafur Guðmundsson
Sölumaður, sími: 896 6913

Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu er rekstur Byggingavöruversluninnar Brynju, sem er ein af
elstu og þekktustu verslunum landsins ásamt tilheyrandi fasteignum. Verslunin hefur verið rekin við Laugaveg allt frá árinu 1919 og á
núverandi stað frá árinu 1929.
Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
Fasteignirnar
eruStór
samtals
fermetrar
að stærð.
629,4 fm.
salur 728,6
(bakhús)
með innkeyrsludyrum
að framanverðu.
Salurinn
er
með
góðri
lofthæð,
ca.
4
metrar
upp
Framhúsið sem er friðað er bárujárnsklætt timburhús
í
bita,
engar
súlur.
Gluggar
á
báðum
hliðum
húsnæðisins.
á steinkjallara ásamt tengibyggingu 325,4 fermetrar.
með gluggum
á suðausturhliðinni.
Áföst Milliloft
vörugeymsla,
steinsteypt,
sem tengist verslunarhæðinni
Eignin er til
janúar 2014. Verð:
65,0 millj
161,2 fermetrar
ogafhendingar
efri hæð í ísteinsteyptu
bakhúsi
242,0
fermetrar.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Stórt port með 6 bílastæðum og vörumóttöku er á baklóðinni með
Smiðjuvegur, 200- Kóp
aðkomu frá Laugavegi.
Verslunin Brynja verslar með fjölda vöruflokka og hefur skapað sér
traust viðskiptasambönd á löngum starfstíma verslunarinnar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Jón Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Einstakt tækifæri til að eignast eina af elstu og

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning.
Húsnæðið landsins.
er með gott auglýsinþekktustu
verslunum
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar margháttaðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Elín D.
Guðmundsdóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Eskihlíð 16 – 3ja herbergja íbúð – aukaherbergi í risi.

Árskógar 6. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð- verönd til suðvesturs.

• Fallega og mikið endurnýjuð 122,3 fermetra 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með svölum til vesturs í góðu fjölbýlishúsi
á eftirsóttum stað í hlíðunum. Eignin hefur verið þó nokkuð mikið endurnýjuð frá árinu 2011. Sameign hússins er öll
mjög vel umgengin og snyrtileg.
• Íbúðin er 102,4 fermetrar að stærð og henni fylgir til viðbótar 8,3 fermetra sérgeymsla í kjallara og 11,6 fermetra herbergi í risi með aðgengi að salerni þar sem fyrirhugað er að koma upp sturtu líka og heimild er til útleigu herbergisins.
• Rúmgóð og björt stofa/setustofa. Á milli stofa er mjög falleg tvöföld hurð með gleri. Fataherbergi er innaf holi. Baðherbergi allt endurnýjað á mjög smekklegan máta. Eldhús opið við hol.
• Húsið að utan er nýlega múrviðgert og málað og skipt hefur verið um hluta af gleri og gluggum.

• Mjög góð 94,2 fermetra 3ja herbergja íbúð á 1. hæð að meðtaldri 4,8 fermetra sér geymslu geymslu í þessu eftirsótta húsi fyrir eldri borgara við Árskóga 6-8 í Reykjavík.
• Rúmgóð verönd til suðvesturs.
• Húsið var nýlega viðgert og málað. Mynddyrasímakerfi og neyðarhnappakerfi er í húsinu. Tvær lyftur eru í húsinu nr.
6. Boðið er upp á mikla þjónustu í húsinu. Sameiginlegur matsalur er á jarðhæð og þar er boðið upp á heitan mat í
hádeginu. Húsvörður.
• Stofa/borðstofa með gluggum í tvær áttir. Þvottaherbergi innan íbúðar. Tvö rúmgóð svefnherbergi.
• Íbúðin getur verið laus til afhendingar við kaupsamning.

Verð 74,9 millj.

Verð 69,9 millj.

Strikið 2-12 – Garðabæ 3ja herbergja íbúð með suðursvölum óskast fyrir traustan kaupanda.
Engjateigur 17-19. 4ra herbergja íbúð með sérinngangi.

Skipholt 21 – Vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði - Til sölu eða leigu

• Virkilega fallega, björt og vel skipulögð 4ra herbergja 109,9 fermetra íbúð á tveimur hæðum að meðtaldri sér geymslu
í Listhúsinu við Engjateig 17 í Reykjavík.
• Mikil hellulögð suður verönd er fyrir framan inngang íbúðar.
• Rúmgóð björt stofa með stórum glugga til norðurs sem nær inn á þak og veitir skemmtilega birtu inn í rýmið. Eldhús
opið við borðstofu og með útsýni yfir stofu neðri hæðar er parketlagt.
• Verulega aukin lofthæð er í stofu og innfelld lýsing í loftum. Aukin lofthæð er einnig í hluta efri hæðar eignarinnar og
innfelld lýsing í loftum.
• Frábært útsýni úr stofu yfir Ásmundarsafn. Örstutt er að fallegum gönguleiðum í Laugardalnum, í Laugardalslaug,
Verð 79,5 millj.
líkamsræktarstöð og alla þjónustu.

• Bjart og virkilega vel staðsett 339,3 fermetra verslunar- og lagerhúsnæði með góðri aðkomu, miklu auglýsingagildi og
nægum bílastæðum á horni Skipholts og Nóatúns.
• Eignarhlutanum fylgja tvö sérmerkt bílastæði í porti á bakvið húsið þar sem vörumóttaka er möguleg.
• Verslunarhluti húsnæðisins auk kaffistofu og snyrtingar eru nýlega endurnýjuð á vandaðan og smekklegan máta og
eru í góðu ástandi. Raflagnir og tafla fyrir verslunarhluta eru nýleg og verslunarrýmið, kaffistofa og snyrting í góðu
ástandi.
• Þetta er ört vaxandi verslunarstaður og hefur staðsetningin mikið auglýsingagildi á fjölförnu umferðarhorni.

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

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.
Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.
https://www.facebook.com/fastmark.is - https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

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

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

Erum við að leita að þér?

ODDVITASLAGUR STÆRSTU BÆJANNA
Í KVÖLD KL. 19.00
Fréttavaktin á Hringbraut lengist í vikunni

Reykjanesbær á mánudagskvöld

fyrir kjördag en þá mæta oddvitar allra

Kópavogur á þriðjudagskvöld

framboðanna í fimm stærstu bæjarfélögum

Akureyri á miðvikudagskvöld

landsins í sjónvarpssal og sannfæra

Hafnarfjörður á fimmtudagskvöld

kjósendur um ágæti sinna áherslumála.

Reykjavík á föstudagskvöld

Elín Hirst og Sigmundur Ernir taka á móti

Fylgstu með pólitíkinni í landinu á

oddvitunum rétt fyrir kl. 19:00 frá mánudegi

Fréttavaktinni á Hringbraut. Þættirnir verða

til föstudags.

einnig aðgengilegir á frettabladid.is

Hljóðlátar
Röraviftur
-ítölsk gæði
-3 hraðar
-lágt hljóð

www.viftur.is

Við leiðum
fólk saman
hagvangur.is
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Orri Stefánsson, sölu- og verslunarstjóri NormX. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Í versluninni í Auðbrekku 6 í Kópavogi má skoða alla pottana ásamt úrvali fylgi- og aukahluta fyrir pottinn.

NormX – íslensk
framleiðsla í 40 ár
NormX hefur framleitt heita
potta í fjóra áratugi en þeir
henta sérstaklega vel við
íslenskar aðstæður. Svalaskjólin og garðskálarnir frá
NormX stækka heimilið með
einföldum hætti.
NormX er rótgróið fyrirtæki sem
hefur verið starfandi síðan 1982 og
fagnar því 40 ára afmæli á árinu.
Fyrirtækið framleiðir gott úrval af
heitum pottum ásamt einni gerð
af köldum pottum en framleiðsla
fyrirtækisins fer fram í verksmiðju
þess í Vogum á Vatnsleysuströnd og
verslun og sýningarsalur er í Auðbrekku 6 í Kópavogi. „Fyrirtækið
hefur ávallt lagt sig fram um að
veita góða og persónulega þjónustu,
sem skilar sér í því að sama fólkið
kemur aftur og aftur ef það er að
skipta um húsnæði því það veit að
hverju það gengur hjá okkur,“ segir
Orri Stefánsson, sölu- og verslunarstjóri NormX.
Eins og fyrr segir framleiðir
NormX bæði heita og kalda potta
en vinsældir kalda pottsins hafa
verið stöðugt vaxandi frá því að
hann kom fyrst á markað fyrir
tveimur árum, segir Orri. „Enda er
talið að köld böð geri líkamanum
gott, geti minnkað bólgur og flýtt
fyrir endurheimt eftir erfiðar
æfingar.“
Þola vel íslenska veðráttu
Orri segir pottana frá NormX vera
mjög góðan kost þegar kemur að
því að velja pott. „Þeir eru einstaklega sterkir og þola vel fjölbreytileika íslenskrar veðráttu. Pottarnir
eru mjög auðveldir í þrifum, framleiddir úr gegnheilu Polyethyleneplasti með UV-vörn sem varnar því
að sólin hafi áhrif á lit þeirra. Þá
teljum við að verðin á pottunum
hjá okkur séu mjög sanngjörn en
þeir kosta frá 135.000 krónum.
Grettislaug, sem er 1.400 lítrar og
mest seldi potturinn hjá okkur,
kostar til dæmis 259.000 krónur
sem er sennilega besta verðið á
markaðnum fyrir pott af þeirri
stærð.“
Gott úrval aukahluta
Ásamt því að bjóða upp á gott úrval
af pottum býður NormX einnig upp
á allt sem þarf til að koma sér upp
potti á pallinum, til dæmis hitastýringar, tengibúnað og burðargrindur undir pottana. „Einnig er

hægt að fá nudd í alla okkar potta.
Burðargrindurnar eru mjög vinsælar og einfalda málið mikið þegar
kemur að því að ganga frá pottinum á pallinn. Þær er hægt að fá í
nokkrum útfærslum og til dæmis
bæði grind sem fer ofan á pall/stétt
eða gengur að hluta til ofan í pall/
stétt. Einnig er hægt að fá þær með
lengingu á einni hlið sem er fínt ef
fólk vill hafa pláss til að leggja lokið
upp að vegg. Þá er hægt að taka eitt
eða fleiri horn af grindunum, allt
eftir því hvernig fólk vill útfæra
uppsetninguna. Grindurnar koma
óklæddar, þannig að fólk getur
klætt þær með því efni sem það
vill.“
Úrval aukahluta er alltaf að
aukast hjá NormX sem býður upp á
úrval af hitamælum, háfa í laufveiðarnar, bursta í þrifin, vatnsheld spil,
klór og hreinsiefni. „Svo má ekki
gleyma fljótandi „hengirúmunum“
en þau slógu svo sannarlega í gegn
á síðasta ári og njóta stöðugra
vinsælda enda er frábær slökun að
fljóta og njóta í þeim. Um að gera að
kíkja á úrvalið á heimasíðu okkar,
normx.is.“
Einfalt að stækka heimilið
Nýlega tók NormX yfir sölu á
vörum finnska framleiðandans
Cover en fyrirtækið hefur verið
leiðandi í framleiðslu svalaskjóla,
garðskála og handriða í 37 ár,
að sögn Orra. „Það er frábært að
stækka stofuna með garðskála eða
byggja yfir svalirnar og njóta þeirra
allt árið um kring. Cover-kerfið
hefur verið í boði á Íslandi í fjöldamörg ár og reynst einstaklega vel.
Hægt er að koma í verslun okkar og
sjá sýnishorn af vörum Cover.“
Orri segir að Íslendingar hafi
alltaf verið hrifnir af heitum
pottum og böðum í gegnum tíðina
og njóti þess að slaka á í pottinum,
hvort sem það er heima við eða í
bústaðnum. „Við erum stolt af því
að geta boðið vandaða potta sem
endast vel og henta einstaklega
vel í íslenskum aðstæðum. Það eru
margir pottar frá okkur sem eru
komnir vel á fertugsaldurinn enn í
fullri notkun sem segir töluvert um
gæði þeirra. Pottarnir okkar eru
framleiddir úr endurvinnanlegu
plasti svo hægt er að endurvinna þá
að fullu sem er mikill kostur.“ n
Nánar á normx.is.

Með svalaskjóli
frá Cover er
hægt að auka
notagildi svala
mikið og njóta
þeirra árið um
kring.

Hægt er að fá margar útfærslur af sólskálum og svalaskjólum.

Heitur og kaldur pottur er frábær tvenna. Það er alltaf að aukast að fólk taki kalda pottinn með þeim heita.
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Ýmis ráð gegn óværu í görðum
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Garðyrkjufræðingurinn Hafsteinn Hafliðason er margreyndur í faginu og lumar
á ýmsum góðum ráðum
sem geta gagnast þeim sem
glíma við óboðna gesti eins
og mosa, sveppi, myglu og
meindýr í garðinum.
Nú er sumarið að fara í gang og
garðarnir að vakna með öllum
þeim gjöfum sem því fylgir. En
því miður geta ýmis vandamál
líka fylgt því þegar lífríkið tekur
við sér. Mosi á grasflötum, mygla,
sveppir og meindýr geta skemmt
fyrir útliti garðsins og ýmiss konar
ræktun, en garðyrkjufræðingurinn
Hafsteinn Hafliðason er með ýmis
ráð við þessu.
Hafsteinn er margverðlaunaður
fyrir ævistarf sitt sem garðyrkjumaður, en hann hefur fengist við
óteljandi pistlaskrif, unnið að dagskrárgerð um garðyrkju og heldur
úti Facebook-hópnum „Stofublóm
inniblóm pottablóm“.
Enginn mosi á vel nýttri flöt
Mörg láta mosa í grasflötum angra
sig, en Hafsteinn segir að hann geti
ekki ógnað gróðri og sé eðlilegur
þáttur lífríkisins.
„Það er hægt að vinna bug á
honum með mosatætingu, en
umfram allt þarf bara að hirða
flötina vel. Það er gott að gefa
áburð núna í kringum byrjun
vaxtartímans. Það er passlegt að
nota 3,5 kíló og svo um miðjan júní
er gott að setja önnur 3,5 kíló og
svo 2,5 kíló um miðjan júlí,“ segir
hann. „Þá er ég að tala um Blákorn.
Það er engin ástæða til að setja
túnáburð á grasbletti því fólk er
ekki að hugsa um að fá eins mikið
gras og hægt er, heldur bara að
grasflötin sé þétt og græn.
Besta ráðið til að koma í veg fyrir
mosa í grasflötinni er að hugsa
vel um flötina, passa að hún sé vel
framræst og að nota hana. Ef fólk
notar hana kemur ekki mosi en
fólk sem notar hana ekki verður oft
að sitja uppi með hann. En það er
svo sem ekki alvarlegt vandamál,

Hafsteinn
Hafliðason býr
yfir gríðarlegri þekkingu
þegar kemur
að garðyrkju og
sést hér með
nýútgefna bók
sína. Hún heitir
Allt í blóma og
er biblía áhugafólks um pottaplöntur.

MYND/

ÁRNI TORFASON

því mosinn er bara fallegur þegar
hann er skoðaður nánar,“ segir
Hafsteinn.
Sveppir almennt lítil ógn
Hafsteinn segir að sveppagróður
geti ekki ógnað gróðri þegar þeir
eru í moldinni en að það séu til
sveppategundir sem geta farið illa
með tré.
„Það er eðli sveppa að leggjast
á rotnandi og dauðan jurtavef, en
myglusveppir geta líka stundum
lagst á rósir eða kartöflur. Reyniáta
en dæmi um svepp sem getur
farið illa með reynivið,“ segir
hann. „Svartrótarsveppir sem eru
í moldaryfirborði leggjast líka á
ungar plöntur sem er verið að sá,
yfirleitt vegna ljósleysis og mikils
raka, en almennt séð er ekki mikil
ógn af sveppum í görðum.

Gerðu planið glæsilegt!
Superseal steypugljáinn sem endist.

NÚ EINNIG
FÁANLEGUR
MATTUR

Creative Super Seal 5 lítrar

12.995

25 litrar 29.995

Gott verð fyrir alla í

20ár

2002 – 2022

Besta ráðið til að
koma í veg fyrir
mosa í grasflötinni er að
hugsa vel um flötina,
passa að hún sé vel
framræst og að nota
hana.
Hafsteinn Hafliðason

Sveppirnir sem eru mest
áberandi um þessar mundir eru
ryðsveppir sem sækja á birki,
víði og alaskaösp, en þeir eru svo
sérhæfðir að þeir leggjast bara á
eina tegund og jafnvel bara einn
einstakan klón og fara ekkert
á annað,“ segir Hafsteinn. „Þeir
þurfa oft millihýsil, svo þegar
blöðin falla til jarðar á haustin,
fara sveppagróin í vetrardvala og
vakna svo að vori og þurfa að verða
kynþroska á millihýsli áður en þeir
fara á viðkomandi tegundir.
Asparryð var áberandi fyrir
nokkrum árum en er að mestu
horfið og þar var millihýsillinn
lerki, þannig að það kom bara upp
ef lerki var líka til staðar. Hreggstaðavíðir, sem var mjög vinsæl
limgerðisplanta, hefur líka orðið
fyrir barðinu á ryðsvepp sem
virðist ekki hafa neinn millihýsil,
svo sveppurinn kemur upp hvað
sem er gert, þannig að það er eiginlega búið að taka hann úr ræktun,“
segir Hafsteinn. „Gljávíðir lenti líka
í slæmri sýkingu fyrir nokkrum
árum, en það er næstum alveg hætt
núna.
Mygla og sveppir eru eiginlega
sami hluturinn en mygla veldur
yfirleitt ekki miklum skemmdum
ef það er loftað vel um og ekki
mjög mikil bleyta. Kartöflumygla
og annað slíkt kemur upp ef það
er kalt og blautt sumar en yfirleitt
er það ekki vandamál,“ segir Hafsteinn. „En það eru engar forvarnir
til nema hreinlæti og góð loftun.“
Meindýr geta skapað vandræði
„Það eru nokkuð mörg meindýr
sem geta ógnað gróðri í görðum.
Á næstu vikum, þegar tré eru að
laufgast, verða það helst lirfur
haustfetans. Hann verpir á haustin
og fer út á nývöxt á flestum trjátegundum. Kvendýrin eru vængjalaus en karlarnir fljúga og það eru
þessi gráu fiðrildi sem við sjáum

í október og nóvember,“ útskýrir
Hafsteinn. „Kvendýrin skríða upp
eftir trjábolum og fara yfirleitt út
í endann á nývextinum og verpa
þar við ystu brumin, þar klekjast
þessar lirfur svo út þegar trjágróðurinn laufgast, en það er ekki
mikið hægt að gera við þeim.
Yfirleitt er þetta nú ekki stórkostlegt vandamál en ef það er eitt
og eitt tré sýkt má úða það með
mildu sápuvatni, það er oft nægilegt,“ segir Hafsteinn. „Það má líka
setja cayenne-pipar út í vatnið og
það er líka hægt að úða honum á
trjágróður á haustin svo kerlingar
verpi ekki á greinarnar. Þá verða
þær ráðvilltar, því þær þola ekki
lyktina og bragðið af piparnum.
Svo er asparglyttan orðin
landlæg. Hún fer fyrst og fremst á
ösp en getur líka farið á viðju og
fleiri víðitegundir. Hún gerir engan
stórkostlegan skaða, en trén líta
svolítið illa út eftir hana. Það sama
gildir um birkikembuna. Hún
kemur á birkitrén í byrjun júní
og staldrar við í nokkrar vikur. Þá
verða trén brún. Birkiþéla kemur
svo á haustin og gerir svipaða
hluti,“ segir Hafsteinn. „En þetta
aftrar trjánum ekki að neinu leyti
nema kannski í gróðrarstöðvum,
þar sem örsmáar plöntur í uppeldi
geta lent í þessu.
Svo geta kanínur og sauðfé auðvitað líka valdið miklum skaða,
þannig að ef fólk er á svæði þar sem
þessi dýr ganga laus þarf að girða
með viðeigandi girðingum,“ segir
Hafsteinn.
Biblía um pottaplöntur komin út
„Mér finnst mikilvægt að lifa í
garðinum sínum eins og hann
leggur sig upp með. Svo er hægt að
hjálpa honum eins og maður vill.
En það er eitt að vera með þrifalega
afgirta lóð með plöntum og annað
að vera með þaulræktaðan garð,“
segir Hafsteinn. „Garður kostar
miklu meiri vinnu en að halda
hreinu í kringum húsið sitt.“
Þeir sem vilja græða meira á
þekkingu og hálfrar aldar reynslu
Hafsteins geta nú gert það með því
að kaupa nýútgefna bók hans, sem
heitir Allt í blóma – stofublómarækt við íslenskar aðstæður. Bókin
er heilar 500 blaðsíður að lengd
og sannkölluð biblía áhugafólks
um pottaplöntur, en hún geymir
allt sem blómaræktendur þurfa
að vita. Bókin fæst í öllum helstu
bókaverslunum og hana er einnig
hægt að kaupa í vefverslun Sögur
útgáfu. n

LED húsnúmer

Led húsnúmer
Sérsmíðum á öll hús, fjölbýli og fyrirtæki

Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum
Falleg húsnúmer
· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

í miklu úrvali

• Endingargóð LED lýsing
• Minni rafmagnsnotkun
• Fæst í lituðu áli
Hægt er að skoða og versla
á sýningarbás okkar hjá
Skómeistaranum í Smáralind

Hafðu samband á Facebook, í síma 775 6080
eða á ledhusnumer@ledhusnumer.is og pantaðu þitt ljós!
· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli
· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

Nú er rétti tíminn
til að leita tilboða
NÚ
ER
RÉTTI
TÍMINN
· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
TIL AÐ· Hægt
LEITA
TILBOÐA
að fá í lituðu áli

Eru
hellurnar
TIL AÐ LEITA TILBOÐA
óhrein gróðrarstía?

NÚ ER RÉTTI TÍMINN

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer

Einnig
hægt að hringa
í sími 775
6080
Við
hreinsum,
söndum,
húðum
svo þær verða eins og nýjar

HELLUHREINSUN.IS - S: 7756080

8 k y nninga r bl a ð GARÐAR OG HELLULAGNIR
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Það er ótrúlega
skemmtilegt að
taka upp nýtt
grænmeti í lok
sumarsins.

MYNDIR/AÐSENDAR

Það er hægt að rækta alls kyns grænmeti í pottum.

Aldrei verið
mikilvægara að rækta
eigið grænmeti
Jóhanna B. Magnúsdóttir,
garðyrkjufræðingur og
eigandi Ræktunar- og
fræðsluseturs að Dalsá í
Mosfellsdal, hefur haldið
ýmiss konar námskeið um
ræktun í heimilisgörðum
auk þess að reka gróðrarstöð
með lífrænni grænmetisframleiðslu.

Sólríkar svalir geta
gagnast til ræktunar á salati, kryddjurtum og meira að segja
kartöflum í stórum
pokum svo eitthvað sé
nefnt.

elin@frettabladid.is

Jóhanna segir að áhugi á matjurtarækt sé alltaf til staðar þótt
ekki sé hann eins mikill og varð
eftir hrunið. Þeir sem hófu ræktun
þá hafa samt mjög margir haldið
þeim áhuga. „Að mínu mati hefur
það aldrei verið jafnmikilvægt og
nú að rækta eigið grænmeti eins og
kostur er,“ segir hún og bætir við að
garðurinn þurfi ekki að vera stór.
„Sólríkar svalir geta gagnast til
ræktunar á salati, kryddjurtum og
meira að segja kartöflum í stórum
pokum svo eitthvað sé nefnt. Basil
og fleiri krydd þrífast ágætlega í
gluggum innanhúss en betra er
að hafa það ekki í suðurglugga.
Einnig hefur fólk fengið uppskeru
af tómatplöntum innanhúss,“ segir
hún.
Jóhanna segist ekki viss hvort
eitthvað sé vinsælla en annað enda
aðstæður til ræktunar misjafnar.
„Síðan kuldaþolnar tómataplöntur
komu á markaðinn eru mörg okkar
áhugasöm um að rækta þær á
svölum og pöllum, kartöflur eru
enn vinsælar, svo má nefna salat
og kryddjurtir. Það er vel mögulegt
að rækta í pottum en mikilvægt
að muna að vökva reglulega með
áburði. Ég get nefnt nokkur dæmi
um matjurtir sem hægt er að rækta
í pottum og kerjum, til dæmis
grænkál, salat, spínat, steinselju,
radísur, kartöflur, gulrætur, gulrófur, hnúðkál, jarðarber, hindber,
lauk, rabarbara, kúrbít, tómata
og sólhnýði. Síðan eru það krydd
eins og salvía, rósmarín, óreganó,
timían, mynta og margt fleira,“
segir Jóhanna.
Þarf matjurtagarður mikla
umhirðu yfir sumartímann?
„Eftir að útplöntun er lokið í
byrjun sumars eru verkefnin aðallega fólgin í því að fylgjast með og
grípa inn í ef illgresið gerir vart við

sig og hvort þurfi að vökva. Ég held
að það sé óhætt að segja að verkefnin séu hreint ekki yfirþyrmandi
heldur er gefandi að fylgjast með
þroska og þróun plantnanna.“
Er betra að rækta í sérstökum
kassabeðum fremur en beint í
jörðinni?
„Mér finnst best að rækta „beint
í jörðinni“ en kassabeð/reitir
eru líka mjög góðir, sérstaklega
fyrir viðkvæmar tegundir,“ segir
Jóhanna og þegar hún er spurð
hver sé besta moldin til matjurtaræktunar, svarar hún:
„Ef við erum að tala um beðin
úti í garði er mómold með svolitlum vikri eða sandi það besta. Í
pottum finnst mér best að kaupa
mómold án viðbætts áburðar, og
bæta í hana gömlum búfjáráburði
og vikri. Svo er einnig hægt að
kaupa góða ræktunarmold með
viðbættum áburði. Ef nauðsynlegt
er að bæta við áburði er gott að
blanda Maxi crop áburði í vökvunarvatnið einu sinni í viku. Gott
er að hafa í huga að matjurtir eru
þurftarfrekari á áburð heldur en
blómplöntur.“
Hvenær er rétti tíminn til að
setja niður?
„Mér finnst best að bíða með
útplöntun fram í endaðan maí
því að þá hafa líkurnar á kuldakasti minnkað. Kartöflurnar fara
reyndar út fyrr og gott er að sá gulrótunum fyrri part maímánaðar
og hafa þá tiltækar yfirbreiðslur ef
skyldi kólna. Ég hef það að markmiði að vera búin að planta og sá í
garðinn fyrir 10. júní.“
Mikil aðsókn hefur verið hjá
Jóhönnu á námskeiðin hennar í
gegnum árin en hún var ekki með
námskeið á þessu ári. n

limtrevirnet.is

FALLEGAR
HURÐIR SEM
ÞÚ GETUR
TREYST
Traustar bílskúrs- og
iðnaðarhurðir frá Lindab
og Krispol

Áratugareynsla við íslenskar aðstæður

Uppsetning í boði á hurðum og viðbótarbúnaði

Stuttur afgreiðslutími og fjölbreytt úrval

Margir litir og fylgihlutir í boði

skoðaðu úrvalið limtrevirnet.is

Aðalnúmer: 412 5300 | Söludeild: 412 5350 | Netfang: sala@limtrevirnet.is
Söluskrifstofur: Lynghálsi 2, 110 Reykjavík | Borgarbraut 74, 310 Borgarnes
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CARETTA FERÐAVAGN - FERÐAFÉLAGI ÁRSINS!

TRYGGÐU ÞÉR CARETTU Á TILBOÐSVERÐI
EIGUM NOKKRAR TIL AFGREIÐSLU Í JÚNÍ!

CARETTA 1500 kr.2.789.900
Webasto miðstöð, fortjald, þakgluggi, kælibox o.fl. innifalið.

CARETTA OFF ROAD kr.3.798.900
Webasto miðstöð, fortjald, þakgluggi, kælibox, þakgrind o.fl. innifalið.

Nánari upplýsingar: sportis@sportis.is og í síma 520-1000

SPORTIS.IS
520-1000

SPORTÍS

S K E I FA N 1 1
1 0 8 R E Y K J AV Í K

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Bátar

Húsaviðhald

10. maí 2022 ÞRIÐJUDAGUR

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

Til sölu

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Geymsluhúsnæði

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

NUDD NUDD NUDD

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Rafvirkjun

Heilsuvörur

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bílar óskast

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

Keypt
Selt

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið

Borgartún 34-36

Skipulags- og byggingarráð samþykkir útgáfu
framkvæmdaleyfis og felur skipulagsfulltrúa
að gefa út framkvæmdaleyfi og vísar til
staðfestingar í bæjarstjórn.
Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu
skipulags- og byggingarráðs.
Skipulagsfulltrúi gaf út framkvæmdaleyfið með
bréfi dags. 28.04.2022
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta
er gefinn kostur á með vísan til 4. mgr. 14 gr.
skipulagslaga að kæra framkvæmdaleyfið
samanber 26. gr stjórnsýslulaga. Kærufrestur er
einn mánuður frá birtingu auglýsingar.

Skriflegar ábendingar sendist á netfangið:
skipulag@hafnarfjordur.is eigi síðar en
09.06.2022 eða skriflega í þjónustuver:

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

Tilkynningar

Reykjavíkurborg

9O7 2OO3

Gögn má nálgast á hfj.is/skipulag

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

GEFÐU
VATN

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á
fundi sínum 9. mars s.l. eftirfarandi:
Suðurnesjalína 2, framkvæmdaleyfi:

Heilsa

Bókhald

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

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær

Pípulagnir

Garðyrkja

Nýja bílahöllin
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

9O7 2OO2

Tilkynningar

Löggiltur pípulagningameistari tekur
að sér ýmiskonar viðhaldsvinnu
og breytingar. Upplýsingar í síma
8993464. Benedikt Bjarnason.

FORD Econoline 250. Árgerð 2001,
ekinn 100 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 5.490.Mjög fallegur og
eigulegur bíll Rnr.118190.

gjofsemgefur.is

Óska eftir góðri kvk milli 50-60 ára
í ferðalög til Kanarí og og fl. Uppl. í
síma 892 3341

Spádómar

Almenn garðaumsjón, sláttur,
klippingar og fl. Halldór
garðyrkjumaður. S: 698 1215 og
790 9021

INNANLANDS

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Einkamál

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

FIAT Sunlight capron t 64. Árgerð
2017, ekinn 60 Þ.KM, dísel,
beinskiptur. Verð 9.450. Rnr.118406.

FYRIR
AÐSTOÐ

gjofsemgefur.is

Nudd

Þjónusta

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

Tilkynningar

S. 893 6994
FORD F350 king range. Árgerð 2019,
ekinn 23 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur og
Northwood Arctic fox 990 camper
Verð án vsk 14.990. Klár hvert á land
sem er Rnr.118399.

Húsnæði

Auglýsing um tillögu að
breyttu deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. apríl 2022 og borgarstjórnar Reykjavíkur þann 29. apríl
2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 34-36 við Borgartún.
Í breytingunni felst að byggingarmagn er aukið og íbúðum fjölgað. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.
Tillöguna má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
Skrifstofa
virka daga
kl. 8:30 – borgarstjóra
16:00 frá 10. maí 2022 til og með 23. júní 2022. Einnig má sjá tillöguna á vefnum,
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 23. júní 2022. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 10. maí 2022
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

hafnarfjordur.is

65” SAMSUNG THE FRAME
319.990 kr.

- 70.000
kr.

-65.998
kr.

-25.498
kr.

-40.000
kr.

10% AFSLÁTTUR

15% AFSLÁTTUR

15% AFSLÁTTUR

22% AFSLÁTTUR

SAMSUNG SJÓNVARP

SAMSUNG SJÓNVARP

SAMSUNG SJÓNVARP

SAMSUNG SJÓNVARP

85” QLED QN85A

75” THE FRAME QLED

65” CRYSTAL UHD AU8005

55” QLED Q60A

599.990 kr.

373.992 kr.

144.492 kr.

139.900 kr.

669.990 kr.

ormsson.is

439.990 kr.

169.990 kr.

179.900 kr.

ÍÞRÓTTIR

16 Íþróttir
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FRÉTTABLAÐIÐ
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Metnaðurinn hluti af aðdráttarafli Wolfsburg
Sveindís Jane Jónsdóttir fór
á kostum þegar Wolfsburg
tryggði sér þýska meistaratitilinn um helgina. Keflvíkingurinn hefur byrjað dvöl
sína í herbúðum þýska stórveldisins af krafti og er spennt
að fá að lyfta meistarabikar
í fyrsta sinn. Hún segist hafa
tekið miklum framförum á
stuttum tíma.

Sveindís Jane
fagnar einu
af þremur
mörkum sínum
fyrir Wolfsburg
það sem af er
tímabili.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Kef lvíkingurinn Sveindís Jane Jónsdóttir varð um helgina
fimmta íslenska konan til að verða
þýskur meistari þegar Sveindís og
stöllur hennar tryggðu sér meistaratitilinn með 7-0 sigri á Sand. Velgengni Íslendinga í þýska boltanum
heldur áfram því það hefur verið
Íslendingur í öllum meistaraliðum
þýsku kvennadeildarinnar undanfarin sex ár. Þetta er annar meistaratitill Sveindísar sem er á sjöunda
tímabili sínu í meistaraflokki, þó að
21 ára afmælisdagurinn sé í næsta
mánuði.
„Þegar ég kom inn á miðju tímabili var staðan liðsins mjög góð. Við
vorum efstar þrátt fyrir að vera með
talsvert breytt lið á milli ára. Eftir
því sem leið á tímabilið urðum við
ákveðnari í að landa meistaratitlinum og stórsigurinn á Bayern var
afar sætur því hann fór langt með
að tryggja okkur þetta,“ segir Sveindís Jane, spurð út í tilfinninguna að
verða strax meistari á fyrstu mánuðum sínum hjá þýska stórveldinu.
Sveindís hóf tímabilið á láni hjá
Kristianstads í Svíþjóð en hélt til
Þýskalands í byrjun árs. Sveindís
var ekki lengi að brjóta ísinn því
hún skoraði tvisvar í fyrsta leiknum.
Hún hefur komið við sögu í átta
leikjum og skorað þrjú mörk og lagt
upp önnur þrjú á 303 mínútum í
deildinni.
„Væntingarnar sem eru gerðar til
liðsins voru hluti af aðdráttaraflinu þegar ég samdi við Wolfsburg.
Fyrstu mánuðirnir hafa staðist allar
væntingar, fyrir utan vonbrigðin
með að detta út gegn Barcelona í
undanúrslitum Meistaradeildarinnar. Við getum enn þá unnið tvöfalt en þetta verður erfiður leikur
gegn Potsdam í úrslitum bikarsins
þar sem allt getur gerst.“
Talið berst að leik Wolfsburg gegn
Barcelona í Meistaradeildinni fyrir
fullum Nývangi. Rúmlega níutíu
þúsund manns voru á leiknum, sem
er heimsmet.
„Það var frábært að fá að taka
þátt í þessum leik á Nývangi. Þegar

Snemma ljóst að hún gæti náð í fremstu röð
„Það sást strax þegar ég sá hana fyrst að hún væri með ofboðslega mikla hæfileika. Þegar ég hugsa til baka, þá sér maður að hún
stefndi alltaf í fremstu röð. Hún er jarðbundin og vissi hvaða leið
hún ætlaði að fara. Þessi skref sem hún tók, fyrst með Keflavík, svo
eitt ár í Breiðablik, eitt ár hjá Kristianstads og núna Wolfsburg, auðveldar henni að taka hvert skref því hún var alltaf vel undirbúin,“
segir Arngrímur Jóhann Ingimundarson, yfirþjálfari yngri flokka
kvenna hjá Fjölni, sem gaf Sveindísi Jane eldskírn sína í meistaraflokki þann 25. maí árið 2015 þegar Sveindís var ekki orðin fjórtán
ára gömul.
„Það kemur mér því ekki á óvart að hún sé komin á þennan stall,“
segir Arngrímur sem tekur undir að hún gæti komist í fremstu röð á
heimsvísu innan skamms. „Hún hefur alla burði til þess, bæði metnaðinn og skynsemina. Hún er að gera þetta á réttum forsendum,
hefur gaman af þessu og setur ekki of mikla pressu á sig.“
Hann tekur undir að það sé skrýtið að hugsa til baka til þess að
Sveindís hafi leikið fyrsta leik sinn í meistaraflokki þrettán ára
gömul en að hæfileikarnir hafi verið slíkir.
„Að okkar mati var hún í sérflokki á landsvísu þegar kom að hæfileikum í 4. flokki á sínum tíma. Það virtist sem hún hefði verið með
boltann við löppina frá því að hún vaknaði þar til hún fór að sofa og
var í þessu af heilum hug.“
við vorum að spila leikinn fannst
manni völlurinn vera að hristast
því stuðningsmennirnir voru á
fullu allan tímann. Það var erfitt
að heyra varla í liðsfélögunum og
erfitt að tala saman innan vallar, en
það fylgir fullum völlum og vonandi
er þetta það sem koma skal og við
getum fyllt okkar völl í framtíðinni.“

Sveindís segist strax finna fyrir
talsverðum framförum á eigin leik
eftir stuttan tíma í Þýskalandi þar
sem lögð er áhersla á minnstu atriði.
„Þó að þetta sé stuttur tími þá
finn ég mikinn mun á eigin getu.
Það er meiri áhersla lögð á öll smáatriðin hérna. Að nota fáar snertingar og nýta styrkleika manns,“

Sveindís og stöllur fögnuðu með gervibikar að leiknum loknum en fá sjálfan
meistaraskjöldinn eftir lokaleik deildarinnar um næstu helgi.

segir Sveindís og rifjar upp fyrstu
æfingu sína í herbúðum þýska stórveldisins.
„Ég man eftir því að á fyrstu
æfingunni var ég tekin til hliðar
og sett á aukaæfingar í sendingum.
Þetta var eins og ég væri bara að
byrja að æfa fótbolta á ný,“ segir
Sveindís létt í lund og heldur áfram:
„Þá vildu þau bæta gæði sendinganna, bæði fá betri snertingu, meiri
kraft og nákvæmni og ég finn strax
mikinn mun. Þessi aðstoð hefur
verið frábær, það er ekkert verið að
draga á langinn hvað á að bæta.“

Sveindís kvaðst spennt að fá að
lyfta meistarabikar í fyrsta sinn en
þegar hún var hluti af Íslandsmeistaraliði Breiðabliks átti fögnuðurinn
sér stað á Zoom og engin bikarafhending.
„Ég hef aldrei séð bikarinn hjá
Blikum, þannig að ég hef aldrei
komið við hann né fengið að lyfta
bikar. Þó að það hafi farið í reynslubankann að vinna titilinn á þann
hátt sem við unnum hjá Blikum er
komin mikil eftirvænting eftir að
lyfta meistarabikar,“ segir Sveindís
glettin. n

Enska úrvalsdeildin gæti orðið Íslendingalaus
hoddi@frettabladid.is

FÓTBOLTI Það er barist upp á líf
og dauða í síðustu leikjum ensku
úrvalsdeildarinnar en þrjú lið
eru að berjast um að halda sér í
deildinni. Ljóst er að eitt af þessum
þremur liðum fellur með Watford og
Norwich sem eru fallin úr deildinni.
Everton, Burnley og Leeds eru
í einum graut en Everton stendur
best að vígi með 35 stig og á fjóra
leiki eftir á meðan Burnley og Leeds
eru með 34 stig og eiga þrjá leiki
eftir. Markatalan hjá Leeds er sú
versta sem gæti skipt máli að lokum.
Burnley og Everton hafa verið
að vinna leiki undanfarið en Leeds
hefur verið í vandræðum, þetta
fornfræga félag er á sínu öðru ári
í deildinni og það hefur oft reynst
erfitt. Öll félögin þrjú hafa rekið
stjóra sína á tímabilinu en Jesse
March sem tók við Leeds hefur gert

Leikirnir sem liðin eiga eftir

Staðan

Burnley
Tottenham (ú) 
Aston Villa (ú) 
Newcastle (h) 
Leeds
Chelsea (h) 
Brighton (h) 
Brentford (ú) 
Everton
Watford (ú) 
Brentford (h) 
Crystal Palace (h) 
Arsenal (ú)

n 16. sæti: Everton – 35 stig
n 17. sæti: Burnley – 34 stig
n 18. sæti: Leeds – 34 stig
ágætlega, Mike Jackson sem stýrir
Burnley tímabundið hefur sótt 10
stig í fimm leikjum. Frank Lampard
stjóri Everton hefur svo gert vel með
Everton nú þegar liðið er með bakið
upp við vegg og liðið mætir Watford
í vikunni, þrjú stig gegn föllnu liði
gætu dugað til að halda sér í deildinni.
Jóhann Berg Guðmundsson
kantmaður Burnley er eini Íslendingurinn sem leikið hefur í ensku
úrvalsdeildinni í ár, falli Burnley
úr deildinni er líklegt að enginn
Íslendingur spili í vinsælustu deild
í heimi á næsta ári. Jóhann hefur

Jóhann Berg er eini Íslendingurinn sem spilað hefur í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

15. maí
19. maí
22. maí
11. maí
15. maí
22. maí
11. maí
15. maí
19. maí
22. maí

misst af undanförnum leikjum
Burnley vegna meiðsla en hafði
framan af tímabili verið í stóru
hlutverki. Mikið er undir á næstu
tveimur vikum, ekki bara sæti í
deild þeirra bestu heldur er það
mikið fjárhagslegt áfall að falla úr
deildinni. n

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ

Aukin sköpun í safnfræðslu

Við þökkum innilega öllum þeim sem
sýndu okkur hlýhug og samúð við
andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar og ömmu okkar,

Hugmyndahatturinn er handbók
unnin með það að leiðarljósi að efla
samstarf milli grunnskóla og safna.

Sigrúnar Guðmundsdóttur

arnartomas@frettabladid.is

sérkennara,
frá Seli í Grímsnesi.

Jóhanna Bergmann, safnkennari á Þjóðminjasafninu, hefur langa reynslu af því
að taka á móti skólahópum. Hún hefur
unnið við safnastarf frá árinu 2002 og
hefur nú unnið handbók sem ætluð er
grunnskólakennurum um skapandi
samstarf grunnskóla og safna um
menntun barna. Handbókin nefnist
Hugmyndahatturinn og í henni eru 28
dæmi um skapandi samstarf við grunnskóla frá söfnum víðs vegar á landinu.
„Ég sé þörf á því að opna upp það form
sem hefur verið á safnfræðslunni,“ segir
Jóhanna. „Við höfum verið að bjóða
kennurum að koma í ákveðnar heimsóknir sem við skilgreinum, en mig
langar að sjá meira samtal við kennara
um hvað myndi nýtast þeim betur í
starfi með nemendum.“
Þá segir Jóhanna að það sé mikilvægt
að söfnin virki nemendur meira.

Kristján Sigtryggsson
Aðalbjörg Skúladóttir
Árni Kristinn Skúlason
Halldóra Þórdís Skúladóttir og Kristján Pálmi Ásmundsson

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Árni Björn Finnsson
húsgagnasmiður,

lést á heimili sínu laugardaginn
23. apríl. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju 11. maí kl. 15.00.
Hafþór Árnason
Brynhildur Konráðsdóttir
Heiðar Árnason
Edda Marý Óttarsdóttir
Inga Dóra Helgadóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæra

áður til heimilis að
Þingvallastræti 27, Akureyri,

20:13

Arna Borg Einarsdóttir Helgi Magnússon
Birkir Einarsson
Anna Sylvía Sigmundsdóttir
Eydís Einarsdóttir
Stefán Finnsson
og fjölskyldur.
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Suðurhlíð 35, Fossvogi
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lést föstudaginn 29. apríl.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í
Reykjavík föstudaginn 13. maí
klukkan 15.00.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Sjávarhrauni Hrafnistu
í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun.
Slóð á streymi: https://promynd.is/gudmundur
Athöfnin verður túlkuð yfir á táknmál.

Alúð • Virðing • Traust

Alúð • Virðing • Traust

Alúð • Virðing • Traust

Alúð • Virðing • Traust
Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla

Áratuga reynsla

Áratuga reynsla

Áratuga reynsla Áratuga reynsla

www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

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

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.“
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Sverrir Einarsson

Bryndís Guðmundsdóttir
Árni Sigfússon
Magnús Guðmundsson
Kajsa Arena
Ragnheiður Eygló Guðmundsd. Gunnar Salvarsson
Guðjón Gísli Guðmundsson
María Guðrún Guðmundsd.
Steingrímur Sigurgeirsson
barnabörn og langafabörn.
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„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.“
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Sverrir Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 896
8242
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
UtfararstHafn bae 2007

11.7.2007

Jóhanna Eiríksdóttir
Sverrir Einarsson

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

„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.“

Jón G. Bjarnason
w w w. u t f o r i n . i s
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 us t f o r i n @ u t f o r i n . i s
Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 793 Sverrir
4455

w w w. u t f o r i n . i s
utforin@utforin.is
Sverrir Einarsson
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ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR
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Flatahrauni 5a, Hafnarfirði • Sími 565 5892 • Fax 565 5891

Ólafur Ólafsson

læknir og fyrrv. landlæknir,
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utforin@utforin.is

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

lést á hjúkrunarheimilinu Grund
þriðjudaginn 3. maí sl.
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 13. maí kl. 13.00.
Streymt verður frá útförinni: https://youtu.be/Y4tcd3Yr5q4
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Sverrir Einarsson

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.“

„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.“
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Ólafur Ólafsson
Magnfríður S. Sigurðardóttir
Ásta Sólveig Ólafsdóttir
Ágúst Kárason
Ingibjörg Ólafsdóttir
Bjarni Ólafur Ólafsson
Margrét Sigmundsdóttir
Páll Ólafsson
Sigríður Dóra Gísladóttir
Gunnar Alexander Ólafsson Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir
Grímur Ólafur Eiríksson
Bryndís Unnur Sveinbjörnsd.
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

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

Ástkær systir okkar,
mágkona, frænka og vinur,

Dóra Sigurðardóttir

lést á Hjúkrunarheimilinu Mörk
sunnudaginn 24. apríl. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Erna G. Ohlsson
Jónína B. Sigurðardóttir
Hafliði Hjartarson
Guðrún V. Þórarinsdóttir
frændur, vinir og vandamenn.

Suðurhlíð 35, Fossvogi

Áratuga reynsla

Sverrir Einarsson

til að koma til okkar í söfnin og efna
til samtals svo að heimsóknirnar verði
markvissari. Þá verðum við á söfnunum
líka að hafa rými fyrir þessa sköpun.“
Jóhanna f lytur fyrirlestur á Þjóðminjasafninu í hádeginu í dag þar sem
hún mun gera grein fyrir tilurð og uppbyggingu Hugmyndahattsins. „Eitt af
því sem ég mun tala um í fyrirlestrinum
er samstarf sem Þjóðminjasafnið átti
við Ísaksskóla þar sem nemendur komu
í hverjum mánuði og voru alltaf að skoða
nýja hluti,“ segir hún. „Söfn bjóða upp á
góða tilbreytingu fyrir börn til að komast út úr skólastofunni. Ef maður nær að
virkja forvitni hjá börnunum er hægt að
hjálpa þeim að uppgötva nýja hluti og
tengingar sem þau hafa ekki gert áður.“
Hugmyndahatturinn er unninn sem
lokaverkefni Jóhönnu í kennslufræðum
við listkennsludeild Listaháskóla Íslands
og vonast hún eftir að geta gefið handbókina út rafrænt. „Ég stefni ekki að
prentaðri útgáfu en vona að ég geti
fengið stuðning fyrir rafræna útgáfu sem
mætti nálgast ókeypis á vefsvæðum sem
söfn og kennarar nýta sér.“ n
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Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað
A5 dreyfispjald 2012

A5 dreyfispjald 2012

Suðurhlíð 35, Fossvogi

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

„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.“

„Ég myndi vilja innleiða meiri sköpun
þar sem nemendur beita sér og rannsaka
hlutina á skapandi hátt. Með þessari
handbók langar mig að hvetja kennara

Guðmundur Knútur Egilsson

lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð miðvikudaginn 4. maí.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju,
föstudaginn 20. maí kl. 13.
Blóm eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja
minnast Maríu er bent á Alzheimersamtökin.

22.11.2012

Jóhanna telur að heimsóknir á söfn geri
börnum kleift að mynda nýjar tengingar
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
við efnið. 

Ástkær og elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

María Jóhannsdóttir
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Elsku hjartans eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir,
stjúpfaðir og afi,

Benedikt Geirsson
fv. framkvæmdastjóri,
Ferjuvaði 1,

lést á Líknardeild Landspítalans föstudaginn 6. maí.
Útför hans fer fram frá Háteigskirkju miðvikudaginn
18. maí kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Krabbameinsfélagið og Ljósið.
Helga Möller
Runólfur Geir Benediktsson Guðrún J. Georgsdóttir
Bergrún Elín Benediktsdóttir Samúel Orri Samúelsson
Katrín Johnson
og barnabörn.

Hjartkær föðursystir okkar og frænka,

Jóhanna Rannveig Elíasdóttir
Lilla

lést á öldrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri, þann 3. maí.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju
19. maí kl. 13.00.
Róslín Jóhannesdóttir
Birgir Ísleifsson
Kristín Jóhannesdóttir
Jóhannes Páll Sigurðarson
Unnur Ýr Guðráðsdóttir
Freyja Kristín Jóhannesdóttir

Sveindís Þórunn H.
Pétursdóttir

Arnarsíðu 2a, Akureyri,

lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri
miðvikudaginn 27. apríl. Útförin fer fram
frá Glerárkirkju föstudaginn 13. maí kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á
Krabbameinsfélag Akureyrar. Streymt verður frá
athöfninni á vef Glerárkirkju á Facebook.com.
Ágúst G. Einarsson
Pétur H. Ágústsson
Bjarney Sigurðardóttir
Davíð R. Ágústsson
Elsa Sigmundsdóttir
Guðrún Á. Ágústsdóttir Garðar H. Stefánsson
Sigurður M. Ágústsson Rongrat Lampa
Víðir S. Ágústsson
Adda B. Hreiðarsdóttir
barnabörn, makar og langömmubörnin.

Konan mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Kristjana Kristjánsdóttir
hjúkrunarfræðingur,
Stillholti 21, Akranesi,

lést laugardaginn 7. maí,
á Sjúkrahúsinu á Akranesi.
Stefán Magnússon
Gauti Stefánsson
Rebekka Blöndal
Brynhildur Stefánsdóttir Daníel Ottesen
Bjarni Stefánsson
og barnabörn.

Byggingaplata í eldﬂokki A1

Notkunarmöguleikar:
Gólf
Loft
Milliveggir
Utanhússklæðning
og margt fleira...

Óbren
nanleg
Class A
1

Stærð plötu:
1220 x 2750 x 12mm

Ármúli 29 108 Rvk 512-3360 korkur.is

DÆGRADVÖL

Dagskrá
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Skák

Kampavínið hefur aldrei verið vinsælla

Sjónvarp Símans

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir
fréttir dagsins í opinni
dagskrá.
19.00 Matur og heimili S jöfn
Þórðar fjallar um matargerð í bland við íslenska
hönnun og fjölbreyttan
lífsstíl.
19.30 Útkall Útkall er sjónvarpsútgáfan 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)

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.00 Survivor
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 A.P. BIO
19.40 American Auto
20.10 Good Sam
21.00 FBI
21.50 FBI. Most Wanted
22.40 Love Island Australia
23.40 The Late Late Show
00.25 Berlin Station S pennuþáttaröð um CIA-starfsmanninn
Daniel Miller sem er sendur
í útibú leyniþjónustunnar í
Berlín sem njósnari.
01.20 Chicago Med
02.05 Wolfe
02.55 Tónlist

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2010-2011 Á
 lftanesGarðabær.
14.30 Örlæti Glennarar-Kirkjubæjarklaustur.
14.45 Sumarlandabrot 2021
14.50 89 á stöðinni
15.10 Lífsins lystisemdir
15.40 Kiljan
16.25 Rabbabari H
 erra Hnetusmjör.
16.40 Menningarvikan
16.55 Íslendingar Á
 sgerður Búadóttir.
17.40 KrakkaRÚV
17.41 Tilraunastofan
18.05 Krakkafréttir H
 elstu fréttir
settar fram á einfaldan og
aðgengilegan hátt.
18.10 Lag dagsins E
 urovision 2022:
Ísland.
18.20 Fréttir
18.40 Íþróttir
18.45 Veður
19.00 Eurovision 2022 Fyrri undankeppni. Bein útsending þar
sem Systur stíga á svið fyrir
hönd Íslands.
21.10 Eurovision 2022 - skemmtiatriði Skemmtiatriði sem
flutt voru í hléi í Eurovision
í Tórínó.
21.20 Skapalón N
 ý íslensk
þáttaröð þar sem Logi
Pedro skoðar heim og sögu
íslenskrar hönnunar.
21.40 Hamingjuleit Hvor ligger
Løkken?
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Njósnir í Berlín Berlin Station
23.15 Fjölskyldubönd Mother
Father Son
00.15 Dagskrárlok

Stöð 2

Krossgáta
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LÁRÉTT
1 stybba
5 skaði
6 átt
8 málaleitun
10 tveir eins
11 skilaboð
12 skiki
13 hnarreist
15 reiknirit
17 kauða

7

12
13

14

15

Ian Nepomníatsjtsjí (2.782) átti
leik gegn Magnúsi Carlsen (2.855)
í sjöttu einvígisskákinni í heimsmeistaraeinvíginu í fyrra.

LÓÐRÉTT
1 úða
2 gát
3 gargi
4 svipan
7 dvöl
9 dálitlu
12 etja
14 krap
16 íþróttafélag

Nepo lék 29...Be5. 29...Bb2!
hefði tryggt Rússanum mjög góða
stöðu og vinningsmöguleika. Þess
í stað sneri Magnús stöðunni við
og vann að lokum eftir 136 leiki
eftir magnaða skák.
www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.

16
17

07.55 Heimsókn
08.25 The O.C.
09.05 Bold and the Beautiful
09.30 Ultimate Veg Jamie
10.15 Masterchef USA
10.55 Call Me Kat
11.15 Shark Tank
11.55 Home Economics
12.15 30 Rock
12.35 Nágrannar
13.00 The Great British Bake Off
14.10 Our Baby. A Modern Miracle
Einlæg heimildarmynd
sem veitir innsýn í líf trans
hjónanna Hönnuh og Johns
sem eignuðust barn með
hjálp staðgöngumóður.
14.55 Cherish the Day
15.40 The Masked Dancer
16.45 The Good Doctor
17.35 Bold and the Beautiful
17.55 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 S.W.A.T.
21.05 Better Call Saul
21.50 Last Week Tonight
22.20 Fávitar
22.40 Gentleman Jack
23.40 Nach
00.05 Outlander
01.00 Supernatural
01.45 Next
02.25 The O.C.
03.10 Ultimate Veg Jamie
03.55 Call Me Kat

Svartur á leik

Sjónvarpsþátturinn Matur og
heimili verður að vanda á dagskrá Hringbrautar í kvöld. Sjöfn
Þórðar hittir Gunnlaug P. Pálsson
kampavínssérfræðing á veitingastaðnum Apótekinu. Hann
er sérfróður um kampavín og
kampavínshéruðin í Frakklandi
og fræðir Sjöfn um gæði þess og
áferð, en vinsældir kampavíns
hafa aldrei verið meiri en nú hér
á landi.

LÁRÉTT: 1 svæla, 5 tap, 6 nv, 8 erindi, 10 ii, 11
orð, 12 skák, 13 keik, 15 algrím, 17 gaura.
LÓÐRÉTT: 1 steinka, 2 vari, 3 æpi, 4 andrá, 7 viðkoma, 9 nokkru, 12 siga, 14 elg, 16 ír.

Hringbraut

Gunnar Björnsson
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Pondus
HÚGÓ!

Skrifstofan
mín!

Núna!

Þrautin felst í
því að fylla út
í reitina þannig að í hverjum
3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita
línu, bæði lárétt
og
lóðrétt,
birtast einnig
tölurnar 1-9 og
aldrei má tvítaka neina tölu
í röðinni.

Eftir Frode Øverli

Eh … hvað?
Er það tímaskráningin
mín aftur?

Auðvitað er það
tímaskráningin þín!
Hvað hélstu? Að við
ætluðum að kela?

Kem!

Auðvitað
ætlum við að
kela!

Nú leikum
við okkur
að eldinum,
Gerður!

í langmest lesna dagblaði landsins.
Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Laugardaginn 21. maí gefur Fréttablaðið út
sérblað um ráðstefnur og viðburðastjórnun.

Ráðstefnur og viðburðir
Eftir Covid hafa margir hug á að halda fjölmenna fundi, ráðstefnur, sýningar
eða aðra viðburði. Með þessu blaði viljum við hefja sumarið og jafnvel hnippa
í þá sem eru farnir að skipuleggja næsta haust og vetur. Fáið glæsilega kynningu
með fallegum myndum eða grípandi auglýsingu í þessu flotta sérblaði.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Jóhann Waage, markaðsfulltrúi.
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is

LOKSINS!

FYRSTI ÍSLENSKI ÁFENGISLAUSI LAGERBJÓRINN
Loksins getum við fagnað nýjum kafla í bjórsögunni með ykkur.
Meistaralega bruggaður úr hágæða hráefni og hinu tæra
lindarvatni okkar. Með þessu ferska krispí bragði sem þú tengir
við bjór í fullkomnu jafnvægi.
OKKAR BJÓR

MENNING

22 Menning
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Þetta er þriðja
einkasýning
listakonunnar í
Hverfisgalleríi.
FRÉTTABLAÐIÐ/


Ég er hrifin
af björtum
sjálflýsandi
litum sem
gera að
verkum að
áhorfandinn upplifir verkin
sjónrænt
mjög sterk.



Sterk og
einföld form
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Jeanine Cohen heldur þriðju
einkasýningu sína í Hverfisgalleríi sem ber titilinn Innra
rými. Cohen er belgískur
listamaður sem fæst við litaog formrannsóknir.
Listakonan sýnir þrívíð veggverk.
„Þetta eru nýleg verk, frá árinu 2021,
og þar nota ég við sem uppistöðu,“
segir Cohen. „Verkin eru sjálfstæðar
einingar en eiga í samtali í sýningarrýminu. Þau tengjast, ekki síst í
gegnum litina, sömu litirnir koma
þar fyrir. Litapallettan hefur alltaf
skipt mig miklu máli og ég er hrifin
af björtum sjálflýsandi litum sem
gera að verkum að áhorfandinn
upplifir verkin sjónrænt mjög sterk.
Þegar ég vinn verkin nota ég lög af
málningu, stundum þrjú eða fjögur,

SIGTRYGGUR ARI

hennar nær frá ómeðhöndluðum
viðnum yfir í frumliti og neon.
Litirnir endurkastast af hvítum
veggjunum og innan verksins sjálfs
myndast eins konar eigin heimur
þar sem ljós- og skuggaspil skapa
sín eigin form.“

en stundum líka bara eitt eða tvö.
Viðurinn var skorinn fyrir mig en
ég sé sjálf um að skrúfa einstaka
hluta saman.“
Eigin form
Hún tekur fram að verk hennar
myndist oft ekki sérlega vel. „Þau
verða oft óskýr,“ segir hún. Blaðamaður getur tekið undir það að
betra er að standa frammi fyrir
verkum hennar en að skoða myndir
af þeim. Verkin eru stílhrein og
áhrifamikil í einfaldleika sínum.
Í sýningartexta segir Birta Guðjónsdóttir meðal annars: „Verk
hennar eru sjálfstæðar einingar en
eiga jafnframt í samtali hvert við
annað í sýningarrýminu. Þau eru
fáguð yfirlitum, öguð og formin
sterk og einföld. Breidd litapallettu

Verkin eru stílhrein og áhrifamikil í einfaldleika sínum.

Vinir á Íslandi
Þetta er í þriðja sinn sem Cohen
sýnir verk sín í Hverfisgalleríi, en
hún sýndi fyrst hér á landi í i8. „Ég
er stórhrifin af Íslandi og hef ferðast
um landið. Hér á ég góða vini, listamenn, galleríseigendur og listaverkasafnara sem er alltaf gaman
að hitta,“ segir hún.
Jeanine Cohen er fædd árið 1951
í Brussel í Belgíu þar sem hún býr
og starfar. Verk hennar hafa verið
sýnd í söfnum og galleríum víða
í Evrópu, bæði á einkasýningum
og samsýningum. Verk hennar
eru í eigu stofnana, fyrirtækja og
einkaaðila víða um heim auk þess
sem hún hefur skapað staðbundin
verk fyrir ýmis söfn, stofnanir og
einkaaðila.
Sýningin i Hverfisgalleríi stendur
til 2. júlí. n

Spurt hvort skrattinn þurfi að eiga öll góðu lögin
TÓNLIST

Sinfóníutónleikar

Verk eftir John Adams
Einleikari: Víkingur Heiðar
Ólafsson
Stjórnandi: John Adams
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 5. maí
Jónas Sen

Fyrir nokkru fór um internetið orðrómur um að tónskáldin Arnold
Schönberg, Anton Webern og félagar hefðu unnið á laun með nasistum. Þeir hefðu komið skilaboðum
til annarra njósnara í Bandaríkjunum og Bretlandi með því að dulkóða þau í tónverkum sínum. Tónlistin byggðist á tólftónatækninni,
sem getur af sér ómstríð, tormelt
tónverk. Þegar sagan komst í
hámæli mun bandaríska tónskáldið
John Adams hafa sagt: „Allt frá því
ég kynntist fyrst verkum Arnolds
Schönberg hef ég velt því fyrir mér
hvern fjandann fólk heyrði í þeim.
Núna veit ég það.“
Adams er einn af þeim sem hafna
algerlega þessari ómstríðu tónlist
og semur í staðinn verk sem byggj-

ast á svokallaðri naumhyggju. Þar er
sama hendingin endurtekin í sífellu,
en þó með einhverjum breytingum.
Endurtekning hins litla skapar hið
stóra, rétt eins og óteljandi smáir
múrsteinar mynda heila dómkirkju.

ekki liggja neitt á hjarta með henni.
Víkingur spilaði þó vel og af miklu
öryggi, leikur hans var skýr og
kröftugur, fullur af lífi og tilþrifum.
En það dugði skammt. Nei, þetta var
tónlist til að skemmta skrattanum.

Víkingur var einleikari
Á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar
Íslands á f immtudagsk völdið
stjórnaði Adams sjálfur, en Víkingur Heiðar Ólafsson lék einleik.
Öll verkin á dagskránni voru eftir
stjórnandann. Víkingur var í aðalhlutverkinu í píanókonsert sem ber
titilinn Must the Devil Have All the
Good Tunes? Setningin er eignuð
Marteini Lúter, sem taldi að veraldlega tónlist (sem sagt skrattans)
mætti vel nota í messum, og þá með
andlegum texta.
Titill konsertsins vísar væntanlega til hins poppaða yfirbragðs,
þar á meðal til stefsins úr einkaspæjaraþáttunum Peter Gunn eftir
Henry Mancini. Almenn rokkstemning gegnsýrir konsertinn.
Með titlinum er Adams að spyrja
hvort ekki megi nota tónlist lágmenningarinnar í „akademískri“
tónsmíð, hvort hún eigi ekki erindi
á sinfóníutónleikum líka. Þurfa

Innblásin sinfónía
Annað á tónleikunum var mun
betra. Short Ride in a Fast Machine
var sérlega eggjandi og fjörugt, en
aðalverkið á dagskránni var sinfónían Harmonielehre, sem hitti
svo sannarlega í mark, þótt flutningurinn sjálfur hafi ekki verið
fullkominn. Þetta er eldri tónsmíð,
samin árið 1985 og er í þremur köflum. Hún byggðist fyrst og fremst á
síendurteknum hendingum naumhyggjunnar, en stundum lágu mjög
hægferðugar melódíur undir kviku
yfirborðinu sem voru einkar áhrifaríkar. Ólíkt píanókonsertinum var
sinfónían full af innblæstri, þar
var atburðarás sem greip mann,
hápunktar sem voru stórfenglegir
og hægu stefin unaðsleg. Þetta var
magnað. n

Leikur hans var skýr og kröftugur, segir gagnrýnandi um Víking.


næturklúbbarnir og síbyljan að eiga
öll góðu lögin?
Innantómur konsert
Konsertinn var í nokkuð hefðbundnu formi, fyrsti og þriðju kaflinn í hröðum takti, en miðkaflinn
innhverfur. Ég hef ekki heyrt hann
áður, enda nýlegur, en ég hef ekki
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misst af miklu. Hann var skelfilega
innantómur. Hröðu kaflarnir voru
vissulega grípandi, en hægi kaflinn
var þunnur þrettándi.
Hendingarnar í öllum þáttunum
voru máttlausar og tilgangslausar,
þær voru reykur án elds, aðeins
effektar á yfirborðinu. Tónlistin bjó
ekki yfir neinni dýpt, Adams virtist

NIÐURSTAÐA: Píanókonsert eftir
John Adams var óttalegt þunnildi,
en annað var bitastæðara.

Sólveig Sanchez Doktorsnemi í landgræðslufræði og jarðvegsfræði

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL 5. JÚNÍ

EKKERT ER
STÆRRA EN
NÁTTÚRAN
LBHÍ Náttúrulega framúrskarandi háskóli

BÚFRÆÐI

BÚVÍSINDI

NÁTTÚRU- & UMHVERFISFRÆÐI

HESTAFRÆÐI

FRAMHALDSNÁM & RANNSÓKNIR

NORÐURSLÓÐAFRÆÐI

SKÓGFRÆÐI

LANDSLAGSARKITEKTÚR

SKIPULAGSFRÆÐI

WWW.LBHI.IS / Sími 433 5000
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SEMI-FINAL 1
10 MAY 2022, 21:00 CEST

Og okkar12 stig
fara til …
1

Albania

2

Latvia

Notes

Points

Sekret

Eat Your Salad

Stigatafla er bráðnauðsynleg í hverju Eurovision-partíi.
Lithuania
Hér eru gefin stig3í fimm flokkum og gefur hver
flokkur að
hámarki fimm stig (0-5 stig). Lögunum er í framhaldinu
Sentimentairaðað
í sæti eftir stigum og það lag sem fær flest stig vinnur.
Nafn:

4

Switzerland

5

Slovenia

6

Ukraine

Boys Do Cry

Disko

Besta lag:
Besti flutningur:

Stefania

Besta sviðsmynd:

Bulgaria

7
Land

Intention

Flytjandi

Lag

Netherlands

8

De Diepte

Albanía

Ronela Hajati

Lettland

Citi Zēni

Trenuleţul
Eat Your Salad

Monika Liu

Sentimentai
Portugal

Litáen
Sviss
Slóvenía
Úkraína
Búlgaría
Holland
Moldóva
Portúgal
Króatía
Danmörk
Austurríki
Ísland
Grikkland
Noregur
Armenía

Lagið

Hvernig
fannst þér?

Skemmtanagildi
Skilaði stuðið á
sviðinu sér heim í
stofu?

Sviðsetning
Vindvél, ljós og
jafnvel eldur.

Taktu sopa

Var Evrópu þakkað
í lok lags? Drekktu.

Fer áfram
Einfalt
nei eða já.

Samtals

Sekret
Moldova

9

10

Saudade, saudade

Marius Bear

Boys Do Cry

Croatia
Disko

LPS
11

Guilty Pleasure

Kalush Orchestra

Stefania

Intelligent Music Project
12
S10

Denmark
Intention
The Show

De Diepte

Austria
Zdob şi Zdub & Advahov Brothers Trenuleţul
13
Halo
MARO

Saudade, saudade

Iceland

14
Mia Dimšić

Guilty Pleasure
Með hækkandi
sól

REDDI

15
LUM!X feat. Pia Maria
Systur

The Show

Greece

Halo
Die Together
Með hækkandi sól

Norway

16

a Banana
Amanda Georgiadi Tenfjord Give That
DieWolf
Together

Subwoolfer

Give That Wolf a Banana
Armenia

17

Snap

Rosa Linn

Snap

• Use your own scale (for example 1-10) and compare your results with fellow viewers

n Fróðleiksmolar

n Lykilspurningin

n Sophie Alexandra Tweed-Simm
ons, dóttir Gene Simmons
bassaf ants Kiss, samdi lag
Austurríkis.

n Desmond Child samdi lag Finna.
Hann hefur samið Livin’ la Vida
Loca með Ricky Martin. Livin’ on
a Prayer með Bon Jovi og Crazy
með Aerosmith.

49%

12

líkur eru á
sigri Úkraínu í ár
miðað við
veðbanka.

10

flytjendur
eru ekki
orðnir tvítugir.

38%

líkur eru á
að Ísland
fari áfram í
kvöld.

95%

líkur eru á
að Úkraína
vinni
riðilinn í
kvöld.

stigin mun
Árný Fjóla
Ásmundsdóttir
kynna
fyrir hönd
Íslands.

40

lönd taka
þátt í ár.

8

lög eru
sungin
á öðru
tungumáli
en ensku.

15

konur
syngja í ár
af atriðunum 40.

Kemst Ísland áfram í kvöld?
Galdurinn í röddinni

Veðbankar skipta engu máli

Horfum ekki of mikið á gögnin

Páll Óskar
Hjálmtýsson
söngvari
„Ég vil trúa því að
Systurnar komist
áfram í úrslit, þar
til annað kemur
í ljós! Það er svo
mikill galdur í
söngröddum þeirra og þær hafa
svo fullkomið vald á því sem þær
eru að gera. Lagið hennar Lay
Low er fullkomið fyrir þær. Þessir
punktar skipta gríðarlegu máli,
sérstaklega fyrir sjónvarp þar sem
smáatriðin blasa við manni í há
skerpu. Ef þær komast ekki áfram,
þá er ég samt að springa úr stolti
yfir framgöngu þeirra í keppninni
og sýnilegum stuðningi þeirra við
trans fólk, sem er ómetanlegur. n

Ari Ólafsson
söngvari
„Ég held að
Systurnar komist
áfram. Þær eru
geggjaðir tón
listarmenn og
eftir að hafa
verið í Eurovision
hef ég áttað mig á að það skiptir
engu máli hvað veðbankarnir segja
heldur bara hvernig þeim gengur á
kvöldinu.
Þetta snýst allt um performans
inn, þetta er nákvæmlega eins og í
undankeppninni á Söngvakeppn
inni, það skiptir mestu hvernig
fólk kemur fram á sviði og ég held
að með sviðsframkomu þeirra og
prófessjónalisma munum við eiga
séns á að komast áfram.“ n

Siggi Gunnars
tónlistarstjóri
Rásar 2
„Ég ætla að leyfa
mér að vera
vongóður. Ef við
horfum á gögnin,
það er veðbanka,
þá lítur þetta
ekkert sérstaklega vel út.
Hins vegar þarf að hafa það í
huga að veðbankar hafa yfirleitt
ekki verið sérstaklega góðir í að
spá fyrir um hvaða lög verða fyrir
neðan topp 10 og þar hefur ýmis
legt komið á óvart.
Ég held að óaðfinnanlegur og
öruggur flutningur Systranna
muni skila þeim í úrslit á laugardag
þó svo að brekkan sé óneitanlega
brött. n

Á Íslandi eralltaf
tími til að grilla

cw220088_Myllan_Kartöflu_vorboði_5dx38_20220412_END.indd 1
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20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM SÓFUM*

PASO DOBLE

Tungusófi, vinstri eða hægri tunga. Beinhvítt eða dökkgrátt
áklæði. 303 x 157 x 64 cm.
Nú 447.992 kr. 559.990 kr.

DC 3600

3ja sæta sófi í Savoy/split leðri. Koníaksbrúnu eða
svörtu. 202 x 80 x 80 cm. Nú 239.992 kr. 299.990 kr.

Systrunum var fagnað þegar þær gengu túrkíslitaða dregilinn á opnunarhátíð Eurovision á sunnudaginn.

EBU/SARAH LOUISE BENNETT

Við erum með gott lag
og við trúum því öll
Rúnar Freyr Gíslason lætur
umræðuna um erfiða stöðu
íslenska framlagsins í veðbönkum ekki á sig fá og
bindur vonir við dómnefndaratkvæði.
ninaricther@frettabladid.is

OREGON

Tungusófi, hægri. Grátt áklæði.
315 x 179 x 82 cm. Nú 351.992 kr. 439.990 kr.

PARIS

Hornsófi með hægra eða vinstra horni. Dökkgrátt
áklæði. 247 x 195 x 92 cm. Nú 199.992 kr. 249.990 kr.

20%

AF ÖLLUM
PÚÐUM

*Afsláttur gildir af öllum sófum nema sérpöntunum.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Ómögulegt er að segja til um árangur
Íslands í Eurovision í kvöld að mati
Rúnars Freys Gíslasonar, verkefnastjóra Söngvakeppninnar og fjölmiðlafulltrúa íslenska hópsins.
Aðspurður hvernig líðanin sé innan
íslenska Eurovision-hópsins þegar
kemur að fréttaflutningi af slakri
stöðu í veðbönkum, segir Rúnar
Freyr að viðbrögðin séu örugglega
misjöfn. „En við höfum séð allt í
þessu. Við sem fylgjumst með þessu
og erum að vinna við þetta vitum að
veðbankarnir geta aldrei séð þetta
nákvæmlega fyrir.“
Hann segir að árangur fyrstu
fimm laganna sé nokkurn veginn
tryggður, en þegar komi að sjötta
sæti og upp í 17 raðist þetta alls
konar. „Þeir hafa aldrei rétt fyrir sér
með hvort eitthvert lag lendi í 9. eða
13. sæti.“
Telur Systur eiga góða möguleika
Rúnar Freyr hefur tröllatrú á laginu.
„Við erum með gott lag og við trúum
því öll. Ég held að það sé vont að trúa
því ekki. En þær unnu Söngvakeppnina og það var eitthvað þarna sem lét
þær vinna. Þær geta unnið alls konar
hluti hér.“
Hann segir lagið kántríslegið og
margir fíli þá tónlistarstefnu mjög
vel. „Lagið er kannski ekki Eurovision-legt og kannski er það þess vegna
sem þær skoruðu lágt í veðbönkum,“
segir hann. „En ég hef trú á því að
margir heyri gæðin bara um leið og
þeir heyra lagið.“
Svakaáhersla á samfélagsmiðla
Bretar senda TikTok-stjörnu fyrir
sína hönd og því má velta vöngum
yfir því hvort samfélagsmiðlar séu
að gerbreyta keppninni. „Þetta er
ekki bara í keppninni heldur er þetta

Rúnar Freyr hefur tröllatrú á framlagi Íslands í keppninni.

breytingin sem við öll sjáum. Það er
svakaleg áhersla á TikTok, Instagram
og alla samfélagsmiðlana,“ segir
Rúnar Freyr og bætir við að TikTok
sé einmitt opinber samstarfsaðili
keppninnar í ár.
Rúnar Freyr nefnir símaatkvæðafyrirkomulagið sem aðra áberandi
breytingu á keppninni. „Eftir að
símaatkvæði fóru að telja hefur
keppnin verið að breytast mikið. Nú
er það oftar vinsældapopp sem nær
árangri,“ segir hann, og nefnir eldra
dómarafyrirkomulag í því samhengi
þar sem útnefndir sérfræðingar í
tónlist réðu úrslitum. „Eftir að „televoting“ kom er þetta miklu meira
fyrir almenning.“
Bjartsýnn varðandi dómnefndir
Rúnar Freyr segist trúa því að fagfólk
í dómnefndum muni gefa Systrum
góða einkunn. „Þeim mun líka vel
við það sem þær eru að gera og fatta
hvað þær eru að gera og eru „perfect
á pitchi“, fara aldrei úr takti og eru
fæddar með tónlistina í blóðinu,“
segir hann.
„Þær eru að syngja alls konar
önnur lög á samfélagsmiðlum og það
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er alltaf hundrað prósent vel gert hjá
þeim,“ segir hann. „Ég hef hugsað, já,
ég var ekki búinn að fatta hvað þetta
lag er gott – fyrr en þær tóku það.“
Einlægur málflutningur
Hann segir áhuga erlendu pressunnar gjarnan beinast að því sem
þær segja um minnihlutahópa. „Þær
hafa talað mjög sannfærandi fyrir
því, og nota þetta tækifæri.“ Rúnar
Freyr ítrekar að málflutningur þeirra
varðandi stuðning við hinsegin samfélagið, trans börn og stríðið í Úkraínu, sé augljóslega einlægur.
„Þær bera út kærleiks- og friðarboðskapinn. Maður finnur það þegar
þær tala og horfir í augun á þeim að
þetta er ekki bara fyrir fimmtán
mínútur, á meðan þær eru hér.“
Rúnar Freyr segir viðbrögðin
almennt hafa verið góð og er ómyrkur í máli þegar kemur að neikvæðri
orðræðu. „Því er vorkunn, greyið
fólkinu sem er að ákveða hvað sé
pólitískt og hvað ekki. Eins og það
að styðja réttindi minnihlutahópa.
Hvernig getur það verið pólitískt?
Þetta eru bara mannréttindi,“ segir
hann. ■
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n Bakþankar

GERIÐ GÆÐA
OG VERÐSAMANBURÐ

Péturs Georgs
Markan

Vor, þú sem
ert á himni

STILLANLEG HJÓNARÚM

GHENT

MEÐ BODYPRINT DÝNU – EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

HANDGERÐ HEILSURÚM – FYRIR ÞÁ ALLRA KRÖFUHÖRÐUSTU

The Belgian Bed

FERMINGARTILBOÐ

ÝMIR

HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT
POKAGORMAKERFI
Styður mun betur við líkamann en venjuleg
gormakerfi. Pokagormarnir eru með misþykkum 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 birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

Það er dálítið mikið vor í Faðirvorinu, heyrði ég spaklega sagt
um daginn. Það var einn lítill
fimm ára sem hugsaði þetta
upphátt. Og það stendur heima
– það er heilmikið vor í Faðirvorinu. Það er von, birta og samhljómur í þessari kjarnabæn,
líkt og í vortíðinni. Og Faðirvorið sameinar okkur – rétt eins og
okkar sameiginlegi dagvaxandi
hlutur í birtu árstíðarinnar.
Ég var staddur í föruneyti
biskups Íslands fyrir ekki svo
löngu undir fjöllum í vísitasíu.
Undir Eyjafjöllum leikur merkilegt mannlíf sem á sér sögu af
harðbýli og einangrun – lífsbaráttu og varnarsigrum þegar
náttúruöflin hafa leiftursótt
að mönnum. Þar í einni helgistundinni gaf sig á tal við mig
öldungur og sagði við mig að
hann væri nú ekkert sérstaklega
trúaður en hann tryði samt á
Faðirvorið. Það væri vegna þess
að ekkert væri himneskara en
harmonía mannanna. Þegar
fólkið, ólíka og fjölbreytta,
sameinar tón, anda og hljóm í
þessari bæn er harmonía meðal
manna – og þar er Guð. Í lágstemmdu fjöldatuldrinu, sem
kemur saman í rödd sóknarinnar og sveitarinnar, býr eining og
friður, eins og hann orðaði það.
Og þar er Guð.
Það er heilmikið vor í Faðirvorinu og það sameinar okkur.
Við kunnum það öll og getum
farið með það, sama hver
afstaða okkar er til trúarinnar.
Og í lágstemmdu fjöldatuldrinu
býr eining, samhljómur og
friður og þar er Guð.
Rétt eins og í dagvaxandi
birtu árstíðarinnar. ■

Eitt mesta úrval landsins
af heilsudýnum

STÆRÐ

VERÐ ÁÐUR VERÐ NÚ

120×200 99.900 kr. 89.900 kr.
140×200 114.900 kr. 104.900 kr.
150×200 129.900 kr. 119.900 kr.
Öll verð með PU botni og fótum.
ATH. fleiri stæðir í boði.

GÓÐUR
STUÐNINGUR
VIÐ MJÓBAK

FRIGG – MILLISTÍF

ÓÐINN – STÍF

IÐUNN

HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA
Á FRÆBÆRU VERÐI

HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA
Á FRÆBÆRU VERÐI

GÓÐ SJÖ SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA SEM
STYÐUR RÉTT VIÐ LÍKAMANN

Með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. Góður mjóbaksstuðningur.
Mýkra og betra axlasvæði. Þrýstijöfnunarefni í bólstrun.
Vandaðar kantstyrkingar. Fullkomin nýting á svefnfleti.

Með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. Góður mjóbaksstuðningur. Mýkra og betra axlasvæði. Þrýstijöfnunarefni
í bólstrun. Vandaðar kantstyrkingar. Fullkomin nýting á
svefnfleti.

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, ÓÐINN OG IÐUNN:

FRÍTT
KAFFI
MEÐ ORKULYKLI

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.

25%

AFSLÁTTUR

AF FYLGIHLUTUM
VIÐ DÝNUKAUP

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

VERÐ SEM
KOMA Á
ÓVART

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu
LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150
OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

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

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

