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Smá guacamole 
með hækkandi sól!
– í Snjallverslun Krónunnar

Forseti ASÍ varar við frekari 
hækkun stýrivaxta Seðla-
bankans sem Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn leggur til.  Hún 
segir að sjóðurinn ætti að láta 
aðilum vinnumarkaðarins 
eftir að semja um kaup og kjör.

gar@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL „Við viljum að sjálf-
sögðu fara mjög hægt í sakirnar í 
vaxtahækkunum af því að þær hafa 
ríka tilhneigingu til að auka á verð-
bólguna þegar auknum fjármagns-
kostnaði er velt út í verðlagið,“ segir 
Drífa Snædal, forseti ASÍ, um þá 
tillögu sendinefndar Alþjóðagjald-

eyrissjóðsins að Seðlabankinn ráð-
ist í enn frekari stýrivaxtahækkanir.

Sendinefnd Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins (AGS) skilaði í gær skýrslu 
um stöðu efnahagsmála á Íslandi.

„Við teljum mikilvægt að Seðla-
bankinn hækki stýrivexti frekar og 
ástæðan fyrir því er að verðbólgu-
væntingar hafa verið töluvert hærri 
en verðbólgumarkmið Seðlabank-
ans en þær hafa verið í kringum 
fimm prósent,“ segir segir Iva Pet-
rova, yfirmaður sendinefndar AGS, 
í Markaðnum í dag.

Drífa bendir hins vegar á að AGS 
telji húsnæðismál stærsta viðfangs-
efnið. „Þar hafa þau væntanlega 
verið að hlusta á okkur og fleiri.“

„Vel útfærðar og samræmdar 
aðgerðir eru nauðsynlegar til að tak-
ast á við húsnæðisverðssveifluna,“ 
segir AGS í skýrslunni.

Þá segir AGS komandi kjarasamn-
inga áhyggjuefni.

„Ég held að Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn ætti að láta aðilum vinnu-
markaðarins það eftir að semja um 
kaup og kjör,“ svarar Drífa um þetta 
atriði.

Að sögn Drífu er húsnæðiskostn-
aður sífellt meira íþyngjandi.

„Þannig að það fer líka svolítið 
eftir því hvernig stjórnvöld grípa 
inn í húsnæðismarkaðinn hvernig 
kjarasamningar spilast,“ bendir for-
seti ASÍ á. SJÁ MARKAÐINN

Forseti ASÍ segir hækkun stýrivaxta 
að tillögu AGS geta aukið verðbólgu

Það fer líka svolítið 
eftir því hvernig stjórn-
völd grípa inn í hús-
næðismarkaðinn 
hvernig kjarasamn-
ingar spilast.

Drífa Snædal, forseti ASÍ

LÖGREGLUMÁL „Við höfum þurft að 
hringja á lögreglu,“ segir Svanberg 
Sigurgeirsson, deildarstjóri öku-
prófa hjá Frumherja, þar sem próf-
dómarar í ökuprófum hafa fengið 
öryggishnappa.

Að sögn Svanbergs stafar ógnin 
af ökunemum sem gengur illa á 
prófi. Meirihluti prófdómaranna 
er konur.

„Þó að maður sé kannski hræddur 
við að segja það þá er þetta eiginlega 
mest bundið við útlendinga. Við 
verðum sérstaklega vör við þetta 
frá löndum þar sem menningin er 
þannig að konur eru skörinni lægra 
í stiganum heldur en karlmenn,“ 
útskýrir Svanberg.

„Það hafa verið mjög ógnandi 
tilburðir þar sem fólk hefur verið 
hrætt,“ bætir Svanberg við. SJÁ SÍÐU 4

Ósáttir ökunemar 
áreita prófdómara

Nú er unnið hörðum höndum við að gera beð og garða borgarinnar klár fyrir sumarið. Starfsmaður Reykjavíkurborgar sést hér hreinsa beð við Lækjargötu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

mailto:gar@frettabladid.is


Börn innan hverfisins 
eru í sérstakri hættu frá 
bílaumferð og þunga
umferð frá hafnarsvæð
inu þar sem flutninga
bílar keyra ítrekað yfir 
á rauðu ljósi.

Úr bréfi með undirskriftalista 
með áskorun til borgaryfirvalda

Hjólaþrenna 

Þessa dagana er veðurblíðan nýtt til vegmerkinga vítt og breitt um bæinn. Ljósmyndari Fréttablaðsins átti leið um Fiskislóð á Granda í gær þar sem starfs-
menn voru í óðaönn að merkja reiðhjólastíg. Í sama mund þaut ung kona fram hjá á reiðhjóli og hjólin á myndinni urðu þrjú talsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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gæða veka PLaSTgLuggar

• Útlit eins og timburgluggar 
• Henta mjög vel í gluggaskipti!
• Þarf ekki að skrapa og mála
  eins og timburglugga!

Gott verð og stuttur 
afhendingartími!

Hafin er undirskriftasöfnun 
hjá íbúum Vogabyggðar um 
að fá göngubrú yfir Sæbraut. 
Er þess krafist að borgin fari 
tafarlaust í aðgerðir til að 
tryggja öryggi íbúa í hverfinu. 
Ekki sé hægt að bíða þar til 
Sæbrautin fari í stokk.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Íbúar í Vogabyggð hafa 
staðið í bréfasendingum til borgar-
yfirvalda og ráðherra en Sigurður 
Ingi Jóhannsson innviðaráðherra 
lofaði að ræða við borgina um 
göngubrú yfir Sæbraut.

Pawel Bartoszek, formaður skipu-
lagsráðs Reykjavíkurborgar, hefur 
þó svarað íbúum því að brúin sé 
ekki lengur á teikniborðinu.

„Þessu var lofað þegar byrjað 
var að hanna hverfið en það hefur 
verið svikið,“ segir í bréfi íbúanna 
sem fylgir undirskriftalista þar 
sem skorað er á Reykjavíkurborg 
að grípa til tafarlausra aðgerða til 
að tryggja öryggi íbúa í Vogabyggð.

„Börn innan hverfisins eru í sér-
stakri hættu frá bílaumferð og 
þungaumferð frá hafnarsvæðinu 
þar sem flutningabílar keyra ítrek-
að yfir á rauðu ljósi og ljósin við 
Sæbrautina eru oft biluð,“ segir í 
bréfinu þar sem bent er á að börn 
í hverfinu sæki skóla, leikskóla, 
íþróttir, tómstundir og vini yfir 
Sæbraut. Þegar Fréttablaðið fór í 
prentun höfðu 227 skrifað undir.

Steinunn E. Benediktsdóttir 
stendur að undirskriftalistanum. 
Hún f lutti í hverfið í fyrra. Hún, 
ásamt Þorbergi Halldórssyni sem 
hefur búið í hartnær áratug í hverf-
inu, hitti Fréttablaðið þar sem gert 
var ráð fyrir að göngubrúin risi.

„Í besta falli verður hægt að setja 
Sæbraut í stokk á þremur árum sem 
telja 1.100 daga. Það eru dagar sem 
börnin mín og annarra hér í hverf-

inu eru í lífshættu því þau þurfa að 
fara yfir Sæbraut,“ segir Steinunn.

Henni finnst eins og hún hafi 
key pt tálsýn borgarinnar því 
það er ekki farið að reisa skóla og 
göngubrúin sé horfin af borðinu.

Þorbergur segir að ástandið í 
hverfinu sé óboðlegt og að leysa 

þurfi úr vandanum sem fyrst. Þing-
lýst samkomulag frá 2017 sé milli 
borgarinnar og lóðarhafa í Voga-
byggð um göngubrúna. Samkvæmt 
því eigi göngubrú að rísa á næstu 
tveimur árum. Hann vonar að 
meirihlutinn í borginni eftir kosn-
ingar láti sig hverfið varða.

„Það er gert ráð fyrir um 1.100 
íbúðum hér. Þetta er markaðssett 
hverfi sem paradís með Elliðaárdal 
í bakgarðinum en það kemst enginn 
þangað nema að fara yfir Sæbraut. 
Ég hef fjórum sinnum verið nálægt 
því að lenda í stórslysi þar,“ segir 
hann. „Þarf í alvörunni dauðaslys að 
verða til að eitthvað fari að gerast?“

Steinunn segist hafa vitað að 
Sæbrautin yrði vandamál þegar 
hún f lutti inn en ekki trúað öðru 
en að borgin myndi bæta úr þessu 
mikla öryggismáli. Eftir að fimm 
ára guttinn hennar hjólaði einn yfir 
Sæbraut fyrir tveimur vikum hafi 
hún vart getað sofið fyrir áhyggjum. 

„Ég sé hvað börnin mín eru í 
mikilli hættu og það er ekki hægt 
að hafa þetta svona.“ ■

Göngubrú yfir Sæbraut er 
sögð öryggismál borgarbúa

Steinunn og Þorbergur vilja fá göngubrú yfir Sæbraut aftur á dagskrá og að 
næsti meirihluti í borginni sinni hverfinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

helenaros@frettabladid.is

ÍÞRÓTTIR Keppni á vegum Fimleika-
sambands Íslands verður nú fram-
vegis óháð kyni fram að fjórtánda 
aldursári. Tillaga þess efnis var sam-
þykkt á Fimleikaþingi sem haldið 
var 23. apríl og gerir kynsegin ein-
staklingum kleift að keppa í þeim 
flokki og grein sem þeir samsama 
sig með.

Sólveig Jónsdóttir, framkvæmda-
stjóri Fimleikasamband Íslands, 
segir samþykktina taka gildi strax 
á næsta keppnistímabili sem hefst í 
lok ágúst. Hún segir mikla samstöðu 
hafa verið innan sambandsins um 
tillöguna.

K r istinn Arason, for maður 
stjórnar Fimleikasambands Íslands, 
segir dæmi um það að krakkar hafi 
keppt eftir sinni upplifun hingað til 
en að það hafi verið háð undanþágu 
í hvert skipti. „Reglurnar eru núna 

mjög einfaldar og það á enginn að 
þurfa að upplifa sig sem eitthvað 
öðruvísi,“ segir Kristinn.

Sólveig segir alþjóðareglur taka 
gildi eftir fjórtánda aldursárið og 
því þurfi að meta hvert tilfelli fyrir 
sig eftir þann aldur.

Aðspurð hvort búið sé að útfæra 
samþykktina segir Sólveig svo ekki 
vera en að sú vinna sé hafin. „Núna 
erum við bara finna lausnir þannig 
að samþykktin virki en nægur tími 
er til stefnu þar sem fyrsta mótið er 
ekki fyrr en á haustmánuðum.“ ■

Keppni fimleikabarna óháð kyni

Sólveig Jóns-
dóttir, fram-
kvæmdastjóri 
Fimleikasam-
bands Íslands

helenaros@frettabladid.is

FÓLK Maria Alykhina úr rússnesku 
hljómsveitinni Pussy Riot dvelur 
nú á Íslandi eftir að hafa f lúið frá 
Rússlandi. Hún segir í samtali við 
spænska stórblaðið El País að Vla-
dímír Pútín hræði hana ekki, hann 
sé sjúkur vitfirringur.

Alykhina spjallaði við blaðamann 
spænska stórblaðsins símleiðis frá 
Íslandi og var sambandið stopult. 
Aðspurð hvort hún haldi að sím-
talið sé hljóðritað segist Alykhina 
ekki vita það og að henni sé í raun 
alveg sama.

Alykhina var handtekin í Rúss-
landi þremur dögum eftir að stríðið 
í Úkraínu hófst. Hún slapp úr stofu-
fangelsi með því að klæða sig sem 
matarsendill. Flóttinn frá Rúss-
landi til Hvíta-Rússlands og síðar til 
Litáen tók um viku. Hún komst alla 
leið til Íslands með aðstoð Ragnars 
Kjartanssonar listamanns.

Alykhina segist hafa mótmælt við 
rússneska sendiráðið í Reykjavík 
eftir komuna til Íslands. ■

Pútín hræðir ekki 
Mariu Alykhinu

Alykhina úr Pussy Riot er á Íslandi.

2 Fréttir 12. maí 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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ÞEKKING Í VERKI Í 90 ÁR
Traustir innviðir, byggðir upp í sátt við umhverfi og náttúru, 

einfalda okkar daglegu athafnir og gera líf okkar betra.

Að baki uppbyggingunni liggur dýrmæt sérþekking, 

stöðugt mat og ómæld vinna færustu sérfræðinga.

Saga okkar er samofin uppbyggingu íslensks samfélags 
undanfarin 90 ár.

VIÐ BYGGJUM UPP SAMFÉLÖG



 Það er mjög illa um 
gengið og eldhústæki 
horfin.

Húsnefnd Fossbúðar

Lögreglan hefur þurft að hafa 
afskipti af ógnandi mönnum 
sem falla á ökuprófi. Öryggis-
hnappar hafa verið settir í 
borð prófdómaranna. Fyrst 
og fremst karlar frá löndum 
þar sem konur er settar skör 
lægra en karlar, að sögn 
deildarstjóra hjá Frumherja.

gar@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL „Sem betur fer hefur 
ekki verið gerð nein árás en það hafa 
verið mjög ógnandi tilburðir þar 
sem fólk hefur verið hrætt,“ segir 
Svanberg Sigurgeirsson, deildar-
stjóri ökuprófa hjá Frumherja, þar 
sem öryggishnöppum hefur verið 
komið fyrir hjá prófdómurum í öku-
prófum.

Um fimm þúsund manns þreyta 
skrif leg ökupróf hjá Frumherja á 
hverju ári. Svanberg segir f lestum 
ganga vel en öðrum síður eins og 
gengur. Stundum hafa viðbrögðin 
við falli verið ógnandi og jafnvel 
ofbeldisfull.

„Við höfum séð á eftirlitsmynda-
vélum að það hefur alveg legið við 
að það hafi verið rokið í prófdómar-
ann. Það hefur ekkert annað verið 
eftir en að ráðast á prófdómarann 
– það hefur verið komið á það stig,“ 
lýsir Svanberg.

Að sögn Svanbergs eru hinir 
of beldisfullu nemendur þeir sem 
ekki ná prófinu og virðast telja á sér 
brotið. Þar sé ekki um að ræða sautj-
án ára krakkana sem eru að þreyta 
prófið heldur séu það fyrst og fremst 
fullorðnir karlar sem sýni þessa til-
burði. Meiri hluti prófdómaranna 
sé konur.

„Þó að maður sé kannski hræddur 
við að segja það þá er þetta eiginlega 

mest bundið við útlendinga. Við 
verðum sérstaklega vör við þetta 
frá löndum þar sem menningin er 
þannig að konur eru skörinni lægra 

í stiganum heldur en karlmenn. Þeir 
líta á niður á konur, sérstaklega ef 
þær eru að segja þeim eitthvað sem 
þeim líkar ekki,“ útskýrir Svanberg.

Staðan breytist oft að sögn Svan-
bergs er karlmaður úr starfsliði 
Frumherja kemur inn í stofuna 
þar sem konu sem er prófdómari 
er ógnað. Nokkur tilvik hafa komið 
upp eftir að öryggishnöppunum 
var komið fyrir. „Við höfum þurft 
að hringja á lögreglu,“ segir hann.

Hægt er að taka prófið á ýmsum 
tungumálum auk íslensku, til 
dæmis taílensku, pólsku, arabísku 
og spænsku. Mörgum finnst öku-
prófið nokkuð snúið. „Þessi próf 
hafa náttúrlega fengið gagnrýni. 
Sumum finnst þau þvælin og auðvelt 
að flaska á þeim. En við komum ekki 
nálægt því að semja þessi próf, það 
er Samgöngustofa sem gerir það,“ 
segir Svanberg. „Vandinn er að fá 
fólk til að læra undir þessi próf, það 
er stundum að koma óundirbúið.“ n

Útlendir karlar í ökunámi hér sagðir 
ógnandi við kvenkyns prófdómara

Um fimm þúsund manns spreyta sig árlega á ökuprófi hjá Frumherja og 
bregðast misvel við útkomunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Prófdómarar í 
ökunámi Frum-
herja verða fyrir 
aðkasti ósáttra 
ökunema og 
hafa fengið 
öryggishnappa. 
Myndin tengist 
fréttinni ekki 
beint. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

FÁRÁNLEGA LÁGT VERÐ 

Við bjóðum upp á takmarkað magn af hjólbörðum og felgum fyrir fólksbíla, minni 
jeppa, stærri jeppa og pallbíla. Ný og ónotuð dekk á ótrúlegu lágu verði. 

Gott úrval af dekkjum og felgum. 
Hér fyrir neðan má sjá verðdæmi um dekk og felgur í boði:

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

Dekkjagangur:
32” 255/75R17 - 69.960 kr.  
30,5” 285/60R20 - 79.600 kr.
33” 275/70R18 - 79.600 kr.
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Fleiri stærðir í boði. Uppgefið verð er heill umgangur eða 4 stk með vsk.

kristinnhaukur@frettabladid.is

SUÐURLAND Félagsheimilið Foss-
búð á Skógum er óútleiguhæft og 
umgengni hefur verið slæm, segir 
húsnefnd.

Leigusamningnum við ferðaþjón-
ustufyrirtækið Hótel Skóga ehf. var 
rift og út af stendur skuld vegna 
leigu.

Eigandi félagsins er Arnar Freyr 
Ólafsson, nýr oddviti Framsóknar-
flokksins í Árborg.

Fossbúð er í eigu Rangárþings 
eystra. Á fundi húsnefndar, sem 
rædd var í sveitarstjórn í apríl, var 
fjallað um húsið eftir að sveitar-
félagið tók við því á ný.

„Það er mjög illa um gengið 
og eldhústæki horfin. Ljóst er að 
mikill kostnaður liggur í að laga 
húsið,“ segir í fundargerðinni. Enn 
fremur: „Að svo stöddu er húsið 
ekki útleiguhæft.“

„Samningnum var rift,“ segir 
Christine Leonor Bahner, formaður 

húsnefndarinnar. Hún segist sjálf 
ekki hafa séð húsnæðið áður en það 
var leigt Hótel Skógum og að enn sé 
ekki staðfest hvaða eldhústæki eru 
horfin. Það sem sé til skoðunar er 
ofn og f leira.

Christine segist ekki geta upp-
lýst um hversu há leiguskuldin sé. 
Sveitarfélagið muni aðhafast gegn 
leigjandanum vegna hennar. „Það 
er í vinnslu,“ segir hún.

Ekki náðist í Arnar Frey fyrir 
prentun blaðsins. n

Riftu samningi um Fossbúð og félagsheimilið óútleiguhæft

Fossbúð á Skógum.
  MYND/GOOGLE MAPS

Þjóðhátíð verður haldin á ný í Vest-
mannaeyjum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

benediktboas@frettabladid.is

VESTMANNAEYJAR ÍBV hefur fengið 
afnot af Herjólfsdal vegna Þjóð-
hátíðar í ár. Félagið hefur einnig 
óskað eftir afnotum af Skipasandi 
fyrir Húkkaraballið og nýju sviði 
sem er á hugmyndastigi, verði af 
þeirri framkvæmd.

Ef það gengur ekki verður Húkk-
araballið í portinu bak við Hvíta-
húsið líkt og undanfarin ár.

Fjölskyldu- og fræðslusvið Vest-
mannaeyja setja sem skilyrði að allt 
rusl verði hreinsað af svæðinu fyrir 
14. ágúst og öll færanleg mannvirki 
skulu fjarlægð fyrir 25. ágúst. n

Húkkaraballið á 
nýju sviði í sumar

bth@frettabladid.is

FASTEIGNIR Samkvæmt fundargerð 
háskólaráðs er nýtt nafn fundið á 
Bændahöllina, Hótel Sögu, sem nú 
er húsnæði Háskóla Íslands.

Rætt var um nýtt heiti á fundi 
ráðsins og samþykkt að byggingin 
skyldi heita Saga, eins og þegar er 
orðið viðtekið í daglegu máli, að því 
er fram kemur í fundargerð. n

Hótel Saga heitir 
Saga ákveður HÍ
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Þetta er verkefni sem 
okkur hryllir við.

Pétur Pétursson, 
slökkviliðsstjóri 
hjá Brunavörn-
um Árnessýslu
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BESTA FYRIR 
HAFNARFJÖRÐ 

Höldum konum í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar!

Af þeim 8 flokkum sem eru í framboði í Hafnarfirði eru 
oddvitarnir allir karlar nema hjá Sjálfstæðisflokknum þar 
sem Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri, er oddviti listans.

Kjósum konu, bæjarstjóra Hafnarfjarðar, áfram til forystu. 
Hún hefur snúið fjárhagi bæjarins til betri vegar. Það er 
ekki tilviljun að um 90% Hafnfirðinga eru ánægðir með 

bæinn sinn. Höldum Hafnarfirði áfram blómlegum. 

Auk Rósu er Kristín Thoroddsen í 4.sæti listans og 
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir er í 5.sæti listans, 

 baráttusætinu, kjósum konur í bæjarstjórn! 

Áfram blómlegur  
Hafnarfjörður!

Áfram  
Sjálfstæðisflokkurinn!

Kristín

Rósa

Guðbjörg

Slökkviliðsstjórar hafa 
áhyggjur af gróðureldum 
í ljósi þess að aðeins ein 
slökkviskjóla er til í landinu 
og er biluð. Þá sé mönnun 
þyrlna Landhelgisgæslunnar 
ekki tryggð.

kristinnhaukur@frettabladid.is

NÁTTÚRUVÁ Geta slökkviliða lands-
ins til að takast á við stóra gróður-
elda er ekki nógu góð vegna þess 
að Landhelgisgæslan á aðeins eina 
slökkviskjólu og mönnun þyrlna er 
ekki tryggð. Málið strandar á fjár-
mögnun ríkisins.

Pétur Pétursson, slökkviliðsstjóri 
hjá Brunavörnum Árnessýslu, segir 
að hann og kollegar hans hafi rætt 
um þennan vanda lengi og telji 
stöðuna alvarlega. Að minnsta kosti 
tvær eða þrjár skjólur þurfi að vera 
til í landinu.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir skemmstu kom upp bilun í 
einu skjólunni sem til er í landinu.

Þá var einnig greint frá því í vik-
unni að ekki hefði verið hægt að 
kalla út þyrlu Landhelgisgæslunnar 
á slysstað vegna veikinda áhafnar.

„Ef það kemur upp gróðureldur 
þurfum við að vera trygg með að 
geta fengið aðstoð,“ segir Pétur. 
Brunavarnir eru samkvæmt lögum 

á forræði sveitarfélaganna en hér 
sé um að ræða almannahagsmuni. 
Ríkið þurfi að tryggja að Land-
helgisgæslan geti alltaf sinnt þessu.

Í Árnessýslu sé mikil sumarhúsa-
byggð inni í þéttum trjágróðri. 
Einnig mikil víðátta með sinu þegar 
þurrt er. Erfitt geti verið að komast 
á þessi svæði og flytja þangað bæði 
mannskap og ekki síst búnað.

„Þetta er verkefni sem okkur 
hryllir við,“ segir Pétur aðspurður 
hvernig slökkviliðið er í stakk búið 
til að takast á við stóran gróðureld 
á svæði eins og Grímsnesi.

Pétur bendir á að slökkviliðið 
sé vel búið hvað varðar mannskap 
og dælukraft. Það eigi sjö stöðvar, 
sjö dælukerrur, níu dælubíla, fjóra 
tankbíla og síðast en ekki síst 134 
slökkviliðsmenn.

Komi upp stór gróðureldur í 
þurrkatíð og vindi, eins og nú er, í 
sumarhúsabyggð sé það erfitt fyrir 
alla. Kalla þyrfti til jarðýtur og 
aðrar stórtækar vinnuvélar og fórna 
ákveðnum svæðum. Mikilvægast sé 
að tryggja flóttaleiðir fólks.

Kaup á þremur slökkviskjólum 
myndi nema um 70 milljónum 
króna. Eitthvað dýrara er hins vegar 
að tryggja þyrlurnar og mönnun 
þeirra.

„Þegar mannslíf eru í hættu verð-
um við að geta leyst þetta verkefni,“ 
segir Pétur.

Það skipti líka máli hvernig skjól-
ur væru keyptar. Fjallavötn eru oft 
grunn og henta illa til að sækja vatn 
í og straumvatnið getur togað í þyrl-
una og skapað hættu. Þyrlur þurfa 
því oft að fara langar vegalengdir til 
að finna hentugt og nógu djúpt vatn.

Hins vegar séu til skjólur með 
áföstum dælubúnaði sem auka 
getuna til vatnstöku. Þyrlurnar, 
sem hafa takmarkað flugþol, gætu 
því áorkað meiru með slíkar dælur 
í stað þess að f ljúga langt að nógu 
djúpu vatni. ■

Áhyggjur af þyrlumönnun 
og skorti á slökkviskjólum

Einu skjólu landsins var beitt á sinueld í Heiðmörk árið 2021.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

bth@frettabladid.is

VEÐUR „Það er hvítt yfir – og var 
fjúk í alla nótt og skóf. Nú er hann 
kominn rétt upp fyrir núllið aftur,“ 
segir Indriði Aðalsteinsson, sauð-
fjárbóndi á Skjaldfönn.“

Kuldatíð er á heimaslóðum hans 
á Vestfjörðum sem og víða á nyrðri 
hluta landsins. Hretið kemur á 
vondum tíma, því sauðburður er 
nýhafinn.

„Já, ótíðin setur mark sitt á sauð-
burðinn, svona kuldi þýðir stopp á 
framför í gróðri, það gerist ekkert á 
meðan það er svona kalt. Þetta þýðir 
líka erfiðleika við lambærnar,“ segir 
Indriði.

Hann nefnir húsþrengsli þegar 
ekki er hægt að hleypa fénu út vegna 
veðurs. „Það geta alls konar sjúk-
dómar skotið upp kollinum þegar 
löng húsvist er hjá lambám.“

Indriði orti stöku í tilefni illtíðar í 
gær undir titlinum Vetur á ný?

Nú er úti frost og fjúk
og fjandans vetur.
Falla taka fuglatetur.
Feigðarhroll að bændum setur.

„Þetta hefur oft verið svona,“ segir 
Indriði og lætur sér hvergi bregða. 
„Í sjálfu sér er þetta það sem maður 

þarf að búa við á nyrstu slóðum á 
Vestfjörðum.“

Bóndinn á Skjaldfönn er á 81. 
aldursári og var sprækur þrátt fyrir 
ótíðina þegar Fréttablaðið ræddi 
við Indriða í gær. „Maður reynir að 
höndla þetta, en eigi að síður finn ég 
fyrir árunum á herðunum.“ ■

Kuldinn kemur á vondum tíma

Kuldalegt er yfir að líta á sauðburði hjá Indriða á Skjaldfönn á Vestfjörðum. 
 MYND/EIRÍKUR JÓNSSON
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20% afsláttur  
af öllum Shiseido vörum  
12. - 18. maí
Kaupauki fylgir ef keyptar eru tvær eða fleiri Shiseido vörur.  
Gildir meðan birgðir endast.
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Það spillir upplifun-
inni ef of margir ferða-
menn safnast saman á 
sama staðnum þegar 
erindi þeirra er að 
njóta einstæðrar 
upplifunar og kyrrðar. 

Auður Önnu Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Landverndar

Það var allt komið í 
vitleysu og ekki annað 
að gera en hefja gjald-
töku.

Óskar Magnús-
son, eigandi 
Kersins

Í vöxt færist að rukkað sé 
fyrir aðgang eða bílastæði 
við íslenskar náttúruperlur. 
Aukin stýring á aðgengi ferða-
manna blasir við. Ferðamenn 
framtíðarinnar gætu þurft að 
kaupa sér aðgengi að nátt-
úruperlum með fyrirvara í 
gegnum internetið.

NÁTTÚRUVERND Ein af mörgum 
spurningum sem Ísland stendur 
frammi fyrir vegna vaxandi upp-
gangs í ferðaþjónustu er hvaðan 
aukið fjármagn til verndunar við-
kvæmra staða skuli koma og hvort 
von sé á aukinni aðgangsstýringu að 
náttúruperlum. Óskar Magnússon 
landeigandi segir að sá tími gæti 
verið handan við hornið að ferða-
menn þurfi með fyrirvara að kaupa 
aðgang að náttúruperlum.

Einn helsti segullinn á að útlend-
ingar streyma til landsins er ósk um 
kyrrð og frið. Margir vilja upplifa 
þau forréttindi að dvelja í fámenni 
á einstökum og ósnortnum stöðum 
að því er rannsóknir sýna. Á sama 
tíma stefnir í metfjölda ferða-
manna, gjarnan á ferð í viðkvæmri 
náttúru landsins.

Isavia birti í gær farþegaspá sem 
gerir ráð fyrir 5,7 milljónum ferða-
manna um Kef lavíkurf lugvöll í 
ár. Spáin hefur á nokkrum vikum 
hækkað um rúmlega milljón ferða-
menn. Má búast við að viðkvæmar 
náttúruperlur verði fyrir auknu 
hnjaski með vaxandi umferð.

Frétt Fréttablaðsins um söluna á 
Fjaðrárgljúfri hefur vakið athygli og 
hefur blaðið rætt við heimamenn 
sem telja að einn hvati kaupanna 
kunni að vera fyrirætlun um gjald-
töku. Umhverfisstofnun neyddist 
til að loka gljúfrinu vegna ágangs 
ferðamanna um tíma þegar umferð 
stórjókst í kjölfar þess að popp-
stjarnan Justin Bieber heimsótti 
gljúfrið. Margir gagnrýndu þá 
ákvörðun á sínum tíma.

Færst hefur í vöxt að ferðamenn 
þurfi að greiða sérstaklega fyrir 
aðgang að áhugaverðum stöðum. 
Ríkið braut sjálft blað með því að 
taka upp gjaldtöku við bílastæðið 
á Þingvöllum. Dæmi um aðra gjald-
tökustaði eru við fossinn Faxa, við 
Helgafell skammt frá Stykkishólmi 
og Seljalandsfoss. Þá bjóða sumar 
gjaldskyldar heimsóknir upp á leið-
sögn, svo sem í Raufarhólshelli.

Auður Önnu Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri Landverndar, 
segir erfiðara fyrir Íslendinga en 
útlendinga að sætta sig við þá til-
hugsun að greiða fyrir aðgengi að 
íslenskum náttúruperlum.

„Við viljum ekki þurfa að borga 
fyrir að sjá okkar eigið land en 
okkur finnst sjálfsagt að útlend-
ingar borgi fyrir það,“ segir Auður. 
Skemmst er að minnast deilu um 
náttúrupassa fyrir nokkrum árum 
í þeim efnum.

Mikilvægt er að sögn Auðar að 
miða hugmyndir um umsjá, gjöld 
og vernd út frá álagi á náttúruna. 
Álagið sem fylgi því að ganga um 
náttúruna, leggja vegi, byggja ný 
hótel eða menga með margvís-
legum hætti sé það sama hvort sem 
um ræði útlendinga eða Íslendinga. 
Fjármagna þurfi aukna náttúru-
vernd til að varna álagi annað hvort 
með tekjum frá ferðamönnunum 
sjálfum eða innheimtu í gegnum 
fyrirtæki.

Auður segir að ferðaþjónustan 
hafi stækkað mjög hratt hér á landi. 
Þau svæði sem séu undir mestu álagi 
séu á Suðurlandi. Mývatn, Ásbyrgi 
og svokallaður Demantshringur 

Náttúran 
seld í gegnum 

internetið

Kerið er perla 
sem margir 
heimsækja. 
Eigendur hafa 
tekið upp að-
gangsstýringu 
til að verja 
svæðið tjóni og 
tryggja upplifun 
ferðamanna 
sem kjósa síður 
margmenni úti í 
náttúrunni.

Margir vænta gjaldtöku í Fjaðrárgljúfri eftir eigendaskipti. 

Við Skógafoss 
í síðustu viku. 
Sprenging er 
fram undan í 
fjölda ferða-
manna og vakna 
ýmsar spurning-
ar um aðgengi 
og vernd. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Björn  
Þorláksson

bth 
@frettabladid.is

séu einnig dæmi um svæði þar sem 
mjög margir ferðamenn hafi safnast 
saman á mjög litlu svæði.

„Þá getur skapast sú staða að 
margmennið spilli upplifun. Þegar 
maður kemur til Íslands vill maður 
ekki sjá of margt fólk, það spillir 
upplifuninni ef of margir ferða-
menn safnast saman á sama staðn-
um þegar erindi þeirra er að njóta 
einstæðrar upplifunar og kyrrðar,“ 
segir Auður.

Óskar Mag nú sson, eigandi 
Kersins, segir um forsögu þess að 
hann og félagar hans hafi keypt 
Kerið og hafið gjaldtöku, að fyrri 

eigendur hafi gefist upp á að halda 
staðnum í sæmilegu ásigkomulagi 
vegna ágangs ferðamanna. Hann 
hafi heyrt í fréttum að ríkið ætti 
forkaupsrétt en slitnað hafi upp úr 
viðræðum. Tvær ástæður hafi verið 
að baki þeirri ákvörðun að kaupa 
Kerið. Annars vegar áhugi hans 
sjálfs og félaga á náttúruvernd. Hins 
vegar hafi fjárfestunum þótt gaman 
að eiga svo einstakt fyrirbrigði á 
heimvísu.

Óskar gekk til samninga, útbúið 
var stæði fyrir 16 bíla og hópurinn 
gerði göngustíg. Umferðin jókst 
sífellt og fyrr en varði var heill her 
af rútum farinn að leggja við Kerið. 
Við tóku ýmsar erjur, ekki síst við 
rútufyrirtæki, enda varð umferðin 
meiri en innviðir og aðstæður þoldu 
að sögn Óskars. Þegar stóru hvörfin 
urðu og bílaleigum hafði fjölgað úr 
10 í 130 segir Óskar að viðbragðs 
hafi verið þörf.

„Það var allt komið í vitleysu og 
ekki annað að gera en hefja gjald-
töku. Hún hefur verið síðan.“

Óskar segir að með gjaldtökunni 
hafi verið hægt að byggja upp, sem 
dæmi, fallegar tröppur úr íslensku 
lerki og pall úr bryggjuviði. „Við 
eyddum tugum milljóna í þetta 
og þegar fólk sá að við vorum ekki 
bara í þessu af græðgi hljóðnuðu 
óánægju raddirnar.“

Spurður hvort Óskar telji rétt-
lætanlegt að taka upp komugjald 
eða bílastæðagjald á stöðum líkt og 
í Fjaðrárgljúfri, segir hann að marg-
ar náttúruperlur sem Umhverfis-
stofnun hafi umsjá með séu í raun 
í ólestri. „Ég tel að það sé margfalt 
betra að raunverulegir eigendur 
standi að svona rekstri.“

Óskar segir skilningsleysi ríkja 
gagnvart því að linnulausa vinnu 
þurfi til að viðhalda náttúruperlu 
svo vel sé. „Umhverfisstofnun hefur 
hvorki burði né peninga til að sinna 
þeim stöðum sem stofnuninni er 
ætlað að sinna.“ Sem dæmi nefnir 
Óskar að í gær hafi hann verið með 
tvo bændur í vinnu við að f lytja 
rauðamöl við Kerið.

„Það er fagnaðarefni ef einstakl-
ingar treysta sér til að standa í svona 
framtaki. Þeir mega vel græða á því 
ef þeir passa að láta náttúruvernd-
ina ganga fyrir,“ segir Óskar.

Spurður hvort freistnivandi geti 
skapast hjá einkaaðilum, að opna 
fyrir umferð f leiri gesta en við-
kvæm svæði þoli, svarar Óskar að 
þrátt fyrir gjaldtökuna hafi hann 
þvert á móti mætt mikilli aðsókn 
með því að taka upp aðgangsstýr-
ingu. Margmenni eyðileggi upp-
lifun ferðamanna. Sú tíð sé handan 
við hornið að ferðamenn þurfi að 
kaupa sér miða að íslenskri náttúru 
með fyrirvara í gegnum internetið.

Góður hagnaður var af Kerinu 
fyrir Covid. Árið 2017 nam hagn-
aður Kerfélagsins 60 milljónum, 
en tekjurnar voru þá 113 milljónir 
króna. ■
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HÖLDUM ÁFRAM
METUPPBYGGINGU
Í REYKAJVÍK

SKÝR SÝN FYRIR REYKJAVÍK



Við teljum mikilvægt 
að Seðlabankinn 
hækki stýrivexti frekar 
og ástæðan fyrir því er 
að verðbólguvænting
ar hafa verið töluvert 
hærri en verðbólgu
markmið Seðlabank
ans.

Iva Petrova, yfirmaður 
 sendinefndar AGS

Benedikt Egill Árnason tók nýlega 
við starfi framkvæmdastjóra lög-
mannsstofunnar LOGOS. Hann á 
sér mörg áhugamál, þar á meðal 
golf, stangveiði og skíði.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Eins og f lestir Íslendingar á ég 

ansi mörg áhugamál, þar með talið 

golf, stangveiði og skíði, en ég mætti 
sannarlega bæta mig í þeim öllum. Á 
endanum snýst þetta þó væntanlega 
allt um fólkið sem maður stundar 
áhugamálin með. Við erum einmitt 
í góðum hópi sex fjölskyldna sem 
gerir mikið saman, hvort sem það 
eru ferðalög, skíðaferðir eða ára-
mótaveislur. Einnig er ég í stórum 
hópi sem hefur farið í árlegar golf-
ferðir í að verða 20 ár. Svo má alls 
ekki gleyma Þrumunni, en það er 
stórskemmtilegur hópur lögfræð-
inga (og eins arkitekts) sem spilar 
fótbolta á hverjum föstudegi, og þeir 
reyndustu þar eru að spila sitt fer-
tugasta tímabil með félagsskapnum.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Undanfarin ár hefur mér þótt 
skemmtilegt að lesa bækur eftir 
höfunda eins og Yuval Noah Har-
ari, Daniel Kahneman og Nassim 
Taleb, en í þeim er að finna margar 
skemmtilegar vangaveltur. Svo eru 
það bækur sem erfitt hefur verið að 
leggja frá sér eins og Red Notice eftir 
Bill Browder og Bad Blood eftir John 
Carreyrou. En Sjálfstætt fólk eftir 
Halldór Laxness er sennilega sú bók 
sem hefur haft mest áhrif á mig.

Hver hafa verið mest krefjandi 

verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Það var ákaflega krefjandi verk-
efni að aðstoða frábært teymi Sím-
ans í tengslum við söluna á Mílu 
enda er um að ræða ein stærstu 
fyrirtækjaviðskipti Íslandssög-
unnar. Í slíkum verkefnum reynir á 
ansi mörg starfssvið og þá er nauð-

synlegt að hafa stóran hóp til að 
sinna verkinu og sérfræðing í hverju 
horni.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Um þessar mundir er helsta 

áskorun mín að finna mig í nýju 
starfi en á sama tíma halda áfram 
að sinna lögmennsku hjá stofunni. 
Svo er það auðvitað þessi sífellda 

áskorun að finna rétt samspil vinnu 
og einkalífs.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Ég verð fyrir miklum vonbrigðum 

ef ég er ekki farinn að sinna áhuga-
málunum betur og vonandi tekst 
vel að draga krakkana með í þau. 
Þá vona ég að mér auðnist að vera 
enn starfandi með þeim frábæra 
hópi fólks sem ég vinn með í dag en 
um 70 manns starfa á skrifstofum 
stofunnar í Reykjavík og London.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Það er ansi hvetjandi að vera 
í kringum fólk sem vinnur að 
nýsköpun og finnur maður oft 
fyrir smitandi áhrifum áhuga og 
drif krafts slíks fólks. Þannig að 
ég myndi vilja velja starfsframa í 
sprotafyrirtæki. Hins vegar tel ég 
líklegt að mitt samferðafólk í lífinu 
myndi segja að mig skorti einhver 
verkfæri í það.

Hver er uppáhaldsborgin þín?
Það er London en við hjónin 

bjuggum þar í þrjú ár á meðan 
ég starfaði hjá London-skrifstofu 
LOGOS á árunum 2006 til 2009. 
Við fjölskyldan fórum þangað um 
páskana og það var virkilega gaman 
að sýna krökkunum borgina. ■

Á sér mörg áhugamál

Benedikt segir að hans uppáhaldsborg sé London en hann bjó þar ásamt 
konu sinni í þrjú ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nám:
■ Háskóli Íslands, cand.jur., 2005
■ Próf í verðbréfamiðlun, 2008
■  King's College London, 2009, 

LL.M. í alþjóðlegri fjármögnun

Störf:
Framkvæmdastjóri LOGOS lög-
mannsþjónustu sem er stærsta 
og elsta lögmannsstofa landsins, 
en þar hef ég unnið allt frá útskrift 
minni frá lagadeild Háskóla Ís-
lands fyrir sautján árum.

Fjölskylduhagir:
Giftur Elísabetu Rán Andrésdóttur 
og saman eigum við Elísabetu, 
tíu ára, Árna, átta ára, og Andrés 
Þórólf, fjögurra ára.

 ■ Svipmynd
 Benedikt Egill Árnason

Komandi kjarasamningar eru tækifæri

Í áliti nefndarinnar kemur fram að komandi kjarasamningar veiti 
tækifæri til að stuðla að samkeppnishæfni og fjölbreyttara efna-
hagslífi, þó sé pattstaða í viðræðum um nýja kjarasamninga meðal 
innlendra áhættuþátta sem gætu valdið átökum á vinnumarkaði 
og truflunum í efnahagslífinu. Í álitinu segir að það sé lykilatriði í 
komandi kjarasamningum að tryggja þátttöku, draga úr hættu á 
fátækt og stuðla að atvinnuöryggi. „Það myndi einnig stuðla að 
nánara sambandi launa- og framleiðnivaxtar. Að lokum ættu kjara-
samningarnir að færa fyrirtækjum og launþegum sveigjanleika til 
að semja um kjör sem endurspegla aðstæður á vinnumarkaði en 
einnig þætti sem eiga við um einstaka geira og fyrirtæki,“ segir í áliti 
nefndarinnar.

Yfirmaður sendinefndar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
segir það vera mikilvægt að 
Seðlabankinn hækki stýri-
vexti enn frekar til að bregð-
ast við vaxandi verðbólgu. 
Nefndin spáir að verðbólgan 
í ár verði 7,4 prósent að 
meðaltali.

magdalena@frettabladid.is

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (AGS) 
áætlar að hagvöxtur hér á landi 
verði milli 3,5 og 4 prósent á þessu 
ári. Hann verði að hluta drifinn af 
innlendri eftirspurn og að takmark-
aðra leyti af utanríkisviðskiptum 
á sama tíma og áætlað er að verð-
bólga verði 7,4 prósent að meðaltali 
í ár. Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í áliti sendinefndar Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins sem kynnt var í 
Hannesarholti í gær.

Í samtali við Markaðinn segir Iva 
Petrova, yfirmaður Sendinefndar 
AGS, að mikilvægt sé að Seðlabank-
inn bregðist við vaxandi verðbólgu 
með hærri stýrivöxtum.

„Við teljum mikilvægt að Seðla-
bankinn hækki stýrivexti frekar og 
ástæðan fyrir því er að verðbólgu-
væntingar hafa verið töluvert hærri 
en verðbólgumarkmið Seðlabank-
ans en þær hafa verið í kringum 5 
prósent. Raunvextir eru neikvæðir 
og það þýðir að taumhald peninga-
stefnunnar er tiltölulega laust,“ segir 
Iva og bætir við að það þýði að þörf 
sé á frekari aðgerðum af hálfu Seðla-
bankans.

Í áliti sendinefndarinnar kemur 
jafnframt fram að á meðan fram-
leiðsluspenna sé enn til staðar 
myndi aðhaldssöm stefna í opin-
berum fjármálum hjálpa til við að 
ná verðbólgu í markmið.

Einnig kemur fram að þótt banka-
kerfið hafi staðist heimsfaraldur-
inn vel fari kerfisáhætta vaxandi. 
„Bankarnir hafa nægt laust fé, eru 
arðbærir, búa við sterka eigin fjár-
stöðu og búa yfir viðnámsþrótti 
gagnvart áföllum,“ segir í áliti 
nefndarinnar.

Þó hefur nefndin áhyggjur af 
aukinni hættu vegna hækkunar á 
húsnæðisverði.

„Skörp leiðrétting húsnæðisverðs 
gæti veikt efnahagsreikninga heim-
ila og fjármálageirans. Hækkun hús-
næðisverðs hefur einnig haft nei-

kvæð áhrif á getu fólks til að kaupa 
eigið húsnæði, sér í lagi fyrir yngra 
fólk og þá sem tekjulægri eru. Vel 
útfærðar og samræmdar aðgerðir 
eru nauðsynlegar til að takast á við 
húsnæðisverðssveif luna,“ segir í 
álitinu. Að mati nefndarinnar ætti 
að taka á áhættuþáttum tengdum 
húsnæðismarkaði með skilvirkum 
þjóðhagsvar úðar t æk ju m sem 
munu vera studd af áframhaldandi 

auknu peningalegu aðhaldi. Núver-
andi reglur um greiðslubyrðar-
hlutfall ættu að gera þá kröfu til 
húsnæðislánveitenda að þeir beiti 
álagi á vexti í lánasamningum 
þegar greiðslugeta lántakenda er 
metin. Einnig mætti innleiða þak 
á skuldabyrðarhlutfall að mati 
nefndarinnar.

„Auka má hagkvæmni húsnæðis 
með því að draga úr reglubyrði í 

byggingageiranum og auka fram-
boð húsnæðis. Til þess þarf að 
einfalda skipulagsreglur, létta á 
ferlum við öflun byggingarleyfa og 
innleiða einn vettvang fyrir leyfi og 
úttektir. Endurhanna ætti stuðning 
hins opinbera í húsnæðismálum. 
Markvissari stuðningur við fólk á 

leigumarkaði og áframhaldandi 
fjárfesting í félagslegu húsnæði 
ætti að stuðla að hagkvæmara leigu-
verði,“ segir í áliti nefndarinnar.

Að mati nefndarinnar ætti það 
áfram að vera markmið stjórnvalda 
og eftirlits Seðlabankans að tryggja 
hæfi eigenda bankanna.

„Þar sem bankahrunið er enn 
í fersku minni er nauðsynlegt að 
leggja ríka áherslu á mikilvægi 
orðspors fjárfesta og stjórnenda í 
bankakerfinu. Gagnsæi og jafnræði 
skiptir sköpum til þess að varðveita 
trúverðugleika allra sem í hlut eiga 
við sölu á bönkum í ríkiseigu,“ segir 
í álitinu.

Þá kemur fram að setja ætti skil-
yrði fyrir þátttöku fjárfesta og við-
mið fyrir hæfi þeirra í regluverki er 
snýr að sölu banka í ríkiseigu til að 
draga úr orðspors- og stöðugleika-
áhættu fyrir ríkið og fjármála-
kerfið.

„Í þessu samhengi ætti Seðla-
bankinn að fara yfir framtíðar-
áform um sölu banka í ríkiseigu til 
þess að tryggja að gætt verði að hæfi 
og heilindum mögulegra fjárfesta 
og að tekið sé með viðunandi hætti 
á öðrum varúðartengdum þáttum.“

Í álitinu kemur auk þess fram að 
sameining Seðlabankans og Fjár-
málaeftirlitsins hafi stutt við mark-
mið um fjármálastöðugleika. Með 
aukinni samvirkni og heildrænni 
yfirsýn yfir fjármálakerfið hafi 
sameinuð stofnun náð að bregðast 
hratt og tímanlega við í upphafi 
faraldursins þó að áskoranir séu 
enn til staðar. ■

AGS telur mikilvægt að hækka stýrivexti frekar

Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins kynnti álit sitt á stöðu efnahagsmála hér á landi í Hannesarholti. Í sendinefnd-
inni sitja: Jorge Canales, Iva Petrova (yfirmaður sendinefndar), Nujin Suphaphiphat og Mahir Binici. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Alþjóðagjaldeyrissjóð
urinn gerir ráð fyrir að 
verðbólgan verði 7,4 
prósent að meðaltali 
í ár. 
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Í dag fagna hjúkrunarfræðingar um allan heim degi hjúkrunarfræðinga.
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga sendir félagsmönnum 

sínum bestu kveðjur í tilefni dagsins.

Hjúkrunarfræðingar eru hjartað í heilbrigðiskerfinu.

12. maí er alþjóðadagur hjúkrunarfræðinga

hjukrun.is
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Og í þriðja 
lagi hefur 
hinn nýi 
leiðtogi 

flokksins í 
Reykjavík 

ekki staðið 
undir þeim 

vænting-
um sem til 
hans voru 

gerðar.

Auðvelt 
er að færa 
fyrir því 
rök að 

kosning-
arnar í 

borginni 
að þessu 

sinni verði 
sérlega 
afdrifa-

ríkar. 

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Það er svo skrítið með kosningar líkt og íþrótta-
keppnir, að þær næstu eru alltaf þær stærstu og 
merkilegustu í sögunni. Frá því að ég man eftir 
mér hefur það aldrei gerst að stjórnmálaskýr-
endur (eða íþróttafréttamenn ef út í það er farið) 
segi að rimma næsta laugardags sé í raun ekkert 
svo ýkja merkileg í sögulegu tilliti. Magnað!

Auðvelt er að færa fyrir því rök að kosningarnar 
í borginni að þessu sinni verði sérlega afdrifaríkar. 
Valkostirnir eru óvenjuskýrir með fjölda hægri- og 
miðjuflokka sem ýmist tala fyrir áratugagömlum 
skipulagshugmyndum og/eða veifa innhalds-
lausum slagorðum um óskilgreindar breytingar. Á 
hinn bóginn eru þau sem stýrt hafa Reykjavíkur-
borg á liðnum árum. Þeir f lokkar dreifast yfir stór-
an hluta hins pólitíska litrófs en hafa þó sameinast 
um almennar félagslegar áherslur, metnaðarfulla 
borgarsýn og áherslu á umhverfismál.

Það hefur komið í hlut Vinstri grænna að sveigja 
áherslur borgarstjórnarmeirihlutans til vinstri. 
Í samstarfi við f lokka sem margir hverjir hafa 
tröllatrú á hinum frjálsa markaði hefur það oft 
kostað átök. Slíkt er eðlilegt í fjölf lokka samstarfi. 
Á sama hátt hafa Vinstri græn verið leiðandi í 
umhverfismálunum og staðið með náttúrunni 
gagnvart stórkarlalegum hugmyndum sam-
starfsaðila.

Meirihlutasamstarfið í Reykjavík er í megin-
atriðum gott en við þurfum að rétta kúrsinn til 
vinstri – nógu margir toga það inn að miðjunni. 
Viljum við að Reykjavíkurborg komi með beinum 
hætti að uppbyggingu húsnæðis í borginni? 
Viljum við jafna kjörin með lækkun leikskóla-
gjalda og skólamáltíða? Viljum við fjölgun frið-
lýstra og grænna svæða í borginni með sérstökum 
borgarvörðum sem huga að viðhaldi? Til að svo 
megi verða þurfa Vinstri græn að eiga stærri hlut 
við borðið. Út frá nýlegri skoðanakönnun Gallup 
mátti reikna að Vinstri græn vanti einungis 80 
atkvæði til að ná öðru sætinu í borgarstjórn. Það 
er raunar einstaklega vel skipað! ■

Úrslitastund

Stefán Pálsson 
skipar 2. 

sætið á lista 
Vinstri grænna í 

Reykjavík

Traustið er það mikilvægasta í lífi 
og starfi stjórnmálamanns. Hann 
þarf að njóta trausts. Án þess 
hefur hann ekkert erindi í pólitík.

Álíka gildir um framboðslista 
stjórnmálaflokkanna fyrir kosningar. Þar 
skiptir trúverðugleikinn mestu máli, en 
hann er meðal annars mældur á vogar-
skálum samstöðu, ábyrgðar og stefnufestu.

Og það er einmitt í sveitarstjórnarkosn-
ingum, eins og þeim sem núna fara í hönd, 
sem þessi atriði skipta sköpum. Kjósendur 
velja þar fólk sem þeir treysta til að fara 
vel með völd sín, svo og framboðslista sem 
eru settir saman af hæfum og samstíga 
samherjum sem geta unnið með sóma þau 
umbótastörf sem fram undan eru.

Það er líklega í þessu ljósi sem fylgið 
hrynur af Sjálfstæðisflokknum í Reykja-
vík eins og endurteknar skoðanakannanir 
gefa til kynna. Sá pólitíski landskjálfti sem 
leikur um hann verður ekki skýrður út með 
því einu að landsmálin leiki hann grátt. Það 
sýnir og sannar staða hans í öðrum sveitar-
félögum landsins, svo sem í Hafnarfirði þar 
sem flokkurinn heldur sínu eftir átta ára 
valdatíð.

Vandi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík er 
einkum og sér í lagi þríþættur. Listi f lokks-
ins er settur saman af fólki sem talar út og 
suður í sinni pólitík, en klofningur innan 
flokksins er orðinn að viðvarandi vanda-
máli innan hans raða. Í annan stað endur-
óma niðurrifsraddirnar innan úr innstu 
kimum flokksins í huga alls almennings, 
en lykilmenn úr röðum hans hafa aldrei 
getað á heilum sér tekið eftir að vinstri-
menn hrifsuðu af þeim völdin og hófu 
að stunda samráðspólitík sem er eitur í 
beinum íhaldssamra afturhaldsseggja. Og í 
þriðja lagi hefur hinn nýi leiðtogi f lokksins 
í Reykjavík ekki staðið undir þeim vænting-
um sem til hans voru gerðar, en hann virðist 
beinlínis vera hornreka í f lokknum og er 
meira að segja óvíst að hann njóti stuðnings 
f lokksforystunnar.

Þá verður ekki hjá því litið að sama mann-
eskja, sem starfað hefur sem borgarfulltrúi 
á kjörtímabilinu sem senn er að baki, hefur 
ekki mætt til vinnu sinnar svo mánuðum 
skiptir. Skýringin á því er aukaatriði þegar 
haft er í huga að ekkert fer sennilega meira 
í taugarnar á íslenskri þjóð en að hirða laun 
fyrir óunna vinnu. Um aldir hafa Íslending-
ar mælt iðjusemi sína í viðveru á vinnustað. 
Og þar hefur engin breyting orðið á þótt 
heimsfaraldur með heimavinnu hafi skekið 
þjóðlífið um stund. ■

Pólitískt traust

gar@frettabladid.is

Upp úr hattinum
Íslenskir sjónvarpsáhorfendur 
hrukku ærlega í kút í fyrrakvöld 
þegar ítalskir kynnar í Söngva-
keppni evrópskra sjónvarps-
stöðva lásu upp þau lönd sem 
komast áttu áfram úr fyrri 
undanriðli keppninnar alla leið 
í úrslitin sem verða partíkvöld-
ið mikla á laugardaginn. Mann-
skapurinn hafði varla hagrætt 
sér í sófunum með vasaklútana 
þegar nafn Íslands var lesið upp 
öllum að óvörum sem eitt af 
hinum tíu útvöldu. Skyndilega 
opnuðust nýir möguleikar eftir 
hrakspár heimskra veðmangara 
úti í löndum. Sjónvarpstækja- 
og gasgrilllasalar gleðjast.

Ekki einar um hituna
Þótt Systurnar séu þann-
ig komnar á stærsta sviðið af 
þeim öllum munu þær ekki eiga 
sviðsljósið hér heima út af fyrir 
sig þetta kvöld. Sama dag kjósa 
Íslendingar, eins og allir vita, í 
sveitarstjórnarkosningum. Þar 
er tekist á um hjólastíga, mislæg 
gatnamót, ketti, leikskólapláss 
og margt f leira áhugavert. 
Spennan er ekki síðri á þeim 
vettvangi þótt áhuginn á þeirri 
keppni hafi reyndar dvínað 
dapurlega mikið með árunum. 
Kannski finnst fólki að bæir 
landsins og hreppir séu hvort 
eð er á sjálfstýringu. En það er 
auðvitað rangt því ekki passa 
f lugvellirnir og Bústaðavegirnir 
upp á sig sjálfir. ■
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Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Undir lok síðasta árs var tilfinning 
margra sú að borgarstjórnar
meirihlutinn sigldi mótbyr inn í 
kosningabaráttuna. Nú sjást aftur á 
móti vísbendingar um að hann geti 
haldið velli á laugardaginn.

Meirihlutinn gerði sáttmála við 
ríkisstjórnina um helsta stefnumál 
sitt um almenningssamgöngur, 
sem eru hin hliðin á stefnu hans um 
þéttari, hagkvæmari og umhverfis
vænni byggð.

Stærsti minnihlutaflokkurinn 
í borgarstjórn fer með fjármálin í 
ríkisstjórn og stýrir þaðan sérstöku 
félagi, sem sér um framkvæmd á 
samgöngustefnu meirihlutans í 
borgarstjórn.

Meirihlutinn og stærsti minni
hlutaflokkurinn í borgarstjórn eru 
því í bandalagi um stóru línurnar í 
borgarpólitíkinni.

Andsvar frá Selfossi
Andbyr meirihlutans átti fyrst 
og fremst rætur að rekja til afar 
harðrar gagnrýni á fjármálastjórn 
borgarinnar. Sú gagnrýni byggðist á 
talpunktum, sem menn fengu með 
lestri Morgunblaðsins.

Niðurstaða talpunktanna var 
sú að óráðsía og skuldasöfnun ein
kenndu fjármálastjórn Reykjavíkur 
og greiðsluþrot væri fyrirsjáanlegt.

Borgarstjóri virðist vera meira 
fyrir að gera sáttmála við and
stæðinga sína en að munnhöggvast 
við þá. Það kann að vera ástæðan 
fyrir því að margir voru farnir að 
trúa því að talpunktarnir hermdu 
rétta sögu.

Þá flaug vel metnum og reyndum 
fyrrverandi sveitarstjórnarmanni 
austur á Selfossi, Þorvarði Hjalta
syni, í hug að fletta upp í hagtölum 
á vef Sambands íslenskra sveitar
félaga. Hann birti niðurstöðu 
þeirrar skoðunar í grein á vefritinu 
Kjarnanum.

Grannarnir lakari en Reykjavík
Tölurnar í andsvarinu frá Selfossi 
sögðu allt aðra sögu en talpunkt
arnir úr Hádegismóum.

Í samanburði við sveitarfélögin 
fimm umhverfis Reykjavík var 
hlutfall skulda af tekjum lægst í 
höfuðborginni. Skuldir á hvern 
íbúa voru lægstar í Reykjavík. Og 
hlutfall veltufjár var sterkast í 
Reykjavík.

Þessar niðurstöður segja hins 
vegar fátt um það hvort borgarstjóri 
og formaður borgarráðs séu góðir 
fjármálastjórnendur. Þær segja 
bara að þau hafi náð betri árangri 
en allir bæjarstjórarnir í nágranna
bæjunum. Eða hitt: Bæjarstjórarnir 
fimm eru lakari en stjórnendur 
Reykjavíkur.

Hlédrægni
Ég minnist þess ekki á síðari árum 
að kosningamál eins og fyrirsjáan
legt greiðsluþrot Reykjavíkur
borgar hafi verið blásið jafn mikið 
upp og svo orðið að tómri blöðru í 
einni svipan. Það mál, sem sýndist 
ætla að verða borgarstjórnarmeiri
hlutanum mótdrægt, er ekki nefnt 
á nafn á lokametrum kosninga
baráttunnar.

Leiðtogi stærsta minnihluta
flokksins í borgarstjórn sneri hesti 
sínum við í miðju straumvatni 
prófkjörsbaráttunnar og hætti við 
framboð. Nýi leiðtoginn ákvað svo 
að mæta ekki á borgarstjórnar
fundi þrjá síðustu mánuði kjör
tímabilsins.

Misgóð fjármálastjórn
Sannfærandi skýringar hafa ekki 

verið gefnar á þessari hlédrægni. En 
nærlægt er að ætla að þau hafi þá 
þegar séð að talpunktarnir geymdu 
ekki fóður í sterkt kosningamál.

Vextir og verðbólga
Hér eins og í flestum öðrum 
löndum hafa landsmálin jafnan 
nokkuð að segja í sveitarstjórnar
kosningum.

Bankasalan og mál, sem innviða
ráðherra á óuppgert við Alþingi, eru 
enn hitamál. En áhrif ríkisfjármála

stefnunnar á verðbólgu og vaxta
hækkanir, sem eru miklu skarpari 
hér en annars staðar, eru kannski 
þyngri og veigameiri.

Svo vill til að fjármál ríkisins 
eru á hendi sama flokks og fer með 
stjórn bæjanna fimm umhverfis 
Reykjavík.

Í talpunktum fjármálaráðu
neytisins á undanförnum árum 
hefur mátt lesa staðhæfingar um 
svo góða fjármálastjórn að ekkert 
annað ríki standi betur að vígi til að 
mæta áföllum en Ísland.

Önnur saga
Nýlega gaf fjármálaráð út það álit 
að frá því fyrir Covid hafi verið 
viðvarandi halli á venjubundnum 
rekstri ríkissjóðs. Til viðbótar 
komi skuldasöfnun vegna farald
ursins. Og að öllu óbreyttu muni 
kerfislægur halli aukast og 
skuldirnar vaxa en ekki minnka á 
þessu kjörtímabili.

Fjármálaráð notar ekki stóryrði 
um þessa alvarlegu staðreynd. 
En þetta er ástæðan fyrir því að 
viðskiptalífið segir að ríkissjóður 

kyndi nú undir verðbólgu og ætli 
næstu ríkisstjórn að leysa skulda
vandann.

Kjarni málsins er að álit fjár
málaráðs segir allt aðra sögu en 
talpunktar fjármálaráðuneytis
ins.

Að réttu lagi ætti ríkisstjórnin 
að bregðast við. Fyrir fólk og fyrir
tæki væri betra að hún mótaði 
ábyrga efnahagsstefnu fremur en 
að taka sér til fyrirmyndar hlé
drægni leiðtoga stærsta minni
hlutaflokksins í Reykjavík. n

Sjálfstraust skapar velgengni og vellíðan
Það býr kraftur í ungu fólki. Orka sem þarf að beisla og beina í réttan farveg. Á námskeiðum Dale Carnegie 
leggjum við grunninn fyrir framtíðina. Við þjálfumst í því að líta á áskoranir sem tækifæri og bæta hæfni 
okkar og viðhorf. Við förum út fyrir þægindahringinn. Reynum á okkur og styrkjum þannig sjálfsmyndina. Við 
upplifum jákvæðar tilfinningar, sigra og aukum þannig sjálfstraustið. Þannig verðum við öflugri leiðtogar í 
okkar umhverfi og lífi.

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

 
Næstu námskeið:
9 til 12 ára Leiðtogabúðir 20. júní 9.00 - 16.30 fjóra daga í röð
10 til 12 ára 13. júní 9.00-13.00 átta virka dagar í röð
13 til 15 ára 13. júní 13.30-17.00 átta virka dagar í röð
16 til 19 ára 3. ágúst 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 30. maí 18.00-22.00 tvisvar í viku, 9 skipti

Markmið leiðtogabúðanna er að efla leiðtogahæfni krakka á aldrinum 9 til 12 ára og styrkja sjálfsmynd 
þeirra. Þjálfunin byggir á viðurkenndum aðferðum og efni sem sannað hefur gildi sitt um allan heim í áratugi. 

Hugmyndafræði og gildi Dale Carnegie er blandað við uppbyggilega leiki sem skapar fjör og gleði.

Námskeiðið leið mjög hratt og 
þetta var sjúklega skemmtilegt 
og áhrifamikið. Ég mundi 
algjörlega segja að ég sé 
öruggari með sjálfa mig og betri 
í samskiptum eftir að hafa farið 
á Dale. Þetta námskeið hjálpar 
manni í alvörunni.”

Skráning og nánari upplýsingar á 
dale.is

Leiðtogabúðir fyrir 9 til 12 ára
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L121,5 cm. 48W  799.95

AF ÖLLUM RAFMAGN SVERKFÆRUM OG  
GARÐRAFMAGNSVER KFÆRUM FRÁ RYOBI25% 25% 

 

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00  
LAUGARDAGA KL. 10:00–18:00 
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00–18:00

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 

Tilboðin gilda eingöngu frá fimmtudeginum 12. maí til og með sunnudeginum 15. maí

VÖRUKYNNING Í BAUHAUS

12. - 15. MAÍ 2022     KL. 10.00-18.00

10 ÁR MEÐ EITT 
MESTA ÚRVAL 
LANDSINS

ára 
 afmælis-

hátíð

Meira en 150 mismunandi 
verkfæri sem nota 
eins rafhlöðu 
One+ línan notar eins rafhlöðu þannig að þú kaupir eina 
rafhlöðu og eitt hleðslutæki fyrir öll verkfærin þín.

ára 
 afmælis-

hátíð

ára 
 afmælis-

hátíð
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Við lifum í heimi a.m.k. þriggja stór-
velda. Þessi stórveldi eru Banda-
ríkin, Kína og Rússland. Á ensku er 
þetta kallað „multipolar world“.

Bandaríkin eru öf lugust. Eftir 
seinni heimsstyrjöldina voru þau 
langstærsta hagkerfi heimsins með 
um 40% af vergri landsframleiðslu. 
Árið 1944 skrifuðu stjórnvöld 
Bandaríkjanna í megindráttum 
reglur ráðandi alþjóðastofnana eins 
og Alþjóðabankans og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins og Alþjóðaviðskipta-
stofnunarinnar (GATT). Banda-
ríkin eru líka ráðandi land í NATO, 
öflugasta varnarbandalagi heimsins 
(Rússar og Kína myndu segja hern-
aðarbandalagi). Eðlilega vilja Banda-
ríkin sem stórveldi viðhalda þeirri 
heimsskipan sem varð til eftir seinni 
heimsstyrjöldina. Sovétríkin voru 
keppinautur til 1991 en á síðustu 
árum hefur vöxtur Kína verið helsta 
ógnin við völd og yfirráð Bandaríkj-
anna í heiminum. Í Evrópu veldur 
Rússland nú usla með stríðsrekstri 
í Úkraínu.

Kína er næstöflugasta stórveldið. 
Vöxtur þess byggir að mestu á 
útf lutningi til ríkra Vesturlanda. 
Kína á langt í land með að ná meðal-
tekjum á mann í Bandaríkjunum 
en vegna fólksfjölda og mikils hag-
vaxtar er það næststærsta hagkerfi 
heims sé verg landsframleiðsla 
metin á ríkjandi verðlagi (e. current 
prices) en stærsta hagkerfi heims sé 
verg landsframleiðsla þess metin á 
jafnvirðisgengi (e. purchasing power 
parity). Sem vaxandi stórveldi vill 
Kína eðlilega ekki fylgja forskrift 
Bandaríkjanna. Stórveldi setja sínar 
eigin reglur og ætlast til að aðrar 
þjóðir fari eftir þeim. Liður í því er 
að setja á fót eigin alþjóðastofnanir 
til höfuðs þeim bandarísku og það 
hefur Kína gert með Asian Infrast-
ructure Investment Bank sem er í 

Peking og New Development Bank 
í Shanghai.

Rússland er valdaminna en hin 
tvö en er samt stórveldi vegna 
landfræðilegrar stærðar sinnar og 
auðlinda, auk stöðu sinnar sem 
kjarnorkuveldis. Samt er Rússland 
hnignandi stórveldi vegna fólks-
fækkunar, veikra stofnana, auk þess 
sem hagkerfið er einhæft, háð sölu á 
olíu og gasi.

Vald í alþjóðasamskiptum liggur 
hjá landinu sem getur lagt háan 
kostnað á annað land með litlum 
tilkostnaði fyrir sjálft sig. Stríðið í 
Úkraínu virðist ætla að veikja Rúss-
land verulega. Það veldur kostnaði 
fyrir Bandaríkin sem senda vopn, 
en þurfa ekki að fórna mannslífum. 
Kína þarf ekkert að gera, hvorki 
senda vopn né fórna mannslífum. 
Meðal stórveldanna er Kína aðal 
sigurvegarinn. Ekkert land tapar 
meira á þessu stríði en Rússland, að 
Úkraínu einni undanskilinni. Hag-
kerfi Úkraínu sem var veikt fyrir 
hrynur nú.

Vesturlönd, undir forystu Banda-
ríkjanna, líta á Kína og Rússland 
sem öfl sem grafa undan því sem 
kallað er „rules-based democratic 
order“ sem þau hafa komið á undir 
forystu Bandaríkjanna. Í utanríkis-
stefnu sinni leggur ríkisstjórn Joe 
Biden áherslu á að styrkja bandalög 
við vinveitt ríki. Samskipti Banda-
ríkjanna við Evrópuríki NATO hafa 
batnað eftir að kjörtímabili Trump 
lauk. Bandaríkin hafa líka myndað 
bandalög í Asíu eins og Quad (e. 
Quadrilateral Security Dialogue) 
sem er bandalag Ástralíu, Indlands, 
Japans og Bandaríkjanna, og AUKUS 
sem er bandalag Ástralíu, Bretlands 
og Bandaríkjanna.

Ein meginhugmynd þessara 
bandalaga, auk öryggismála, er að 
verja lýðræði og réttarríkið. Vestur-
lönd líta á það sem fjölþjóðlegt 
verkefni að veita Kína aðhald og eigi 
árangur að nást krefst það samvinnu 
og samstöðu meðal Bandaríkjanna 
og helstu bandamanna þeirra bæði 
í Evrópu og Asíu. Þó á lýðræði undir 
högg að sækja í sumum þessum 
bandalagsríkjum eins og Tyrklandi, 
Ungverjalandi, Filippseyjum og 
Taílandi.

Asíuríkin sem eru hliðholl Banda-
ríkjunum óttast að þurfa að velja á 
milli Bandaríkjanna og Kína. Þau 
eru háð Bandaríkjunum í öryggis-
málum en Kína í utanríkisvið-
skiptum. ESB er eina stórveldið sem 
treystir á annað stórveldi, Banda-
ríkin, um varnir sínar. Viðskiptin 
við Kína eru mikilvæg fyrir ESB og 
þegar kemur að olíu og gasi er Rúss-
land enn mikilvægt eins og rækilega 
hefur komið fram í Úkraínu stríðinu.

Frá sjónarhorni Kína og Rúss-
lands er eðlilegt að þessi lönd 
bregðist hart við þegar Vesturlönd 
krefjast þess að þau taki upp lýð-
ræði að sinni fyrirmynd. Stjórn-
völd í Kína og Rússlandi sjá þetta 
sem beina ógn við sig og sína stjórn-
hætti og sameinast gegn Bandaríkj-
unum og bandamönnum þeirra. 
Og Bandaríkin hafa oft verið ansi 
bjartsýn um að hægt væri að taka 
upp vestrænt lýðræði í öðrum lönd-
um á einfaldan hátt. Eins og George 
W. Bush orðaði það í ávarpi 2003: 
„Íraskt lýðræði mun ná árangri – 
og þessi árangur mun senda fréttir, 
frá Damaskus til Teheran, um að 
frelsi geti verið framtíð sérhverrar 
þjóðar.“ Samt vita Vesturlönd vel 
að það tók langan tíma að þróa það 
lýðræði og lýðræðislegar stofnanir 
sem þau búa við í dag.

Haldi Kína áfram að vaxta munu 
Bandaríkin á næstu árum þurfa að 
draga úr stuðningi við öryggismál 
Evrópu og um leið krefjast þess 
að Evrópuríki taki í auknum mæli 
ábyrgð á sínum eigin öryggismál-
um. Evrópubúar munu samt sem 

áður vera háðir hernaðarlegum og 
pólitískum stuðningi Bandaríkja-
manna en í staðinn er líklegt að 
Bandaríkin leiti eftir evrópskum 
stuðningi til dæmis vegna Taívan.

Bandaríkin geta myndað fjöl-
þjóðlegan vettvang til að leiða 
saman helstu bandamenn sína í 
Asíu og Evrópu til að skapa sam-
stöðu meðal landa sem styðja lýð-
ræði og réttarríki.

Hópur eins og D10, með Banda-
ríkin og lýðræðisríki sem styðja 
Bandar ík in innanborðs, gæti 
myndað mótvægi við einræðis-
ríki eða ríki með einræðistilburði, 
einkum Kína og Rússland. D10-
löndin samanstanda af Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Frakklandi, 
Ítalíu, Þýskalandi, Japan og Kanada 
auk Ástralíu, Suður-Kóreu og Ind-
lands. Þarna er verið að tefla fram 
lýðræðisríkjum einkum gegn Kína. 
Svo má spyrja hvort heppilegt sé 
að stilla lýðræðisríkjum og ein-
ræðisríkjum upp hverju gegn öðru 
á þennan hátt. Hvort það sé vænlegt 
til friðar og gott fyrir velferð mann-
kynsins til lengdar. n

Þrjú stórveldi og hættulegri heimur
Hilmar Þór 
Hilmarsson 
prófessor við 
Háskólann á Akur-
eyri og starfaði hjá 
Alþjóðabankanum 
um tólf ára skeið

Hópur eins og D10, 
með Bandaríkin og 

lýðræðisríki sem styðja 
Bandaríkin innan-

borðs, gæti myndað 
mótvægi við einræðis-
ríki eða ríki með ein-

ræðistilburði, einkum 
Kína og Rússland.

Mikið hefur verið rætt um meintan 
flótta íbúa úr borginni. Í Pallborði 
hjá Vísi og Stöð2 benti Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar 
,fyrir nokkru réttilega á að Reyk-
víkingum hafi fjölgað um 10.000 
á síðustu fjórum árum. Þá svaraði 
Einar Þorsteinsson, oddviti Fram-
sóknarflokksins: „En megnið af því 
fólki er að koma að utan.“

Innflytjendur teljast sem sagt ekki 
með.

Ég hef búið á Íslandi í 22 ár, ég veit 
varla lengur hvort ég er Þjóðverji eða 
Íslendingur. En ég á heima í Laugar-
dalnum, þar gengu börnin mín í 
skólann, þar labba ég með hundinn 
minn, þar tek ég spjall við fólkið í 
hverfisbúðinni. Ég kom hingað með 
MA og viðbótarnám sem kostaði 
íslenska skattborgara ekki krónu. Ég 
kom líka hingað með lífs- og starfs-
reynslu og síðast en ekki síst með 
tvö af börnunum mínum sem þýska 
heilbrigðiskerfið sá um að koma í 
heiminn alveg ókeypis fyrir íslenska 

skattgreiðendur. Ég hef unnið hér í 
22 ár og þar að auki starfað þrotlaust 
sem sjálfboðaliði og aktívisti í þágu 
samfélagsins, í málefnum innflytj-
enda, í foreldrastarfi og dýravernd 
sem dæmi. En fólk eins og ég telst 
sem sagt ekki með.

Mikið er ég þakklát fyrir að hafa 
valið mér flokk sem er þessari full-
yrðingu Einars bara alls ekki sam-
mála. Ég hafði reyndar áður fengið 
boð um að vera neðarlega á lista 
hjá öðrum flokki en bara Samfylk-
ingin bauð mér tækifæri að komast 
í áhrifastöðu, að vera hluti af öflugu 
teymi sem lítur á mig sem jafningja 
og þátttakanda í þessu samfélagi.

Ég er ekki tilbúin til að afskrifa 
fólk sem kemur hingað „að utan“ 
og er oft með mikla menntun og 
lífsreynslu, með þrár og drauma, 
með óbilandi metnað fyrir framtíð 
barnanna sinna. Fólk sem oftast er 
á besta aldri sem leggur samkvæmt 
öllum tölum miklu meira til sam-
félagsins en það fær úthlutað.

Nú eru samt sem áður f lestir 
f lokkar að vakna við þann veru-
leika að samkvæmt nýjum kosn-
ingalögum eiga yfir 23.000 inn-
flytjendur á landinu öllu rétt á að 
kjósa í sveitarstjórnarkosningum. 
Kosningaréttindi eru bundin við að 
hafa haft lögheimili hér í þrjú ár en 
Norðurlandabúar mega kjósa strax. 
Flestir flokkar þýða núna eitthvað á 

ensku, sumir líka á pólsku og eigin-
lega allir eru með innflytjendur í 
skrautsætum. Stjórnarráðið hefur 
hins vegar varla haft fyrir því að 
dreifa þessum upplýsingum; ein-
hverjar upplýsingar á ensku eru 
faldar á íslenska vefsvæðinu en 
enska vefsvæðið nefnir ekki einu 
sinni sveitarstjórnarkosningar. 
Áhugaleysi á málaf lokknum hjá 
ríkisstjórninni er algert enda ekki 
einu sinni búið að skipa innflytj-
endaráð félagsmálaráðuneytisins 
sem átti að starfa milli kosninga. Og 
framkvæmdaáætlunin í málefnum 
innflytjenda hefur legið tilbúin en 
óafgreidd í skúffum ríkisstjórnar-
innar í tvö ár.

Sá f lokkur sem að mínu mati 
sker sig úr er Samfylkingin. Sam-
fylkingin í Reykjavík er með fjöl-
breyttan lista, einn meðal efstu 
fjögurra frambjóðenda er innflytj-
andi, fjögur á meðal efstu 20 og sam-
tals eru sex frambjóðendur á öllum 
listanum sem hafa ekki íslensku að 
móðurmáli. Samfylkingin er líka 
með mjög metnaðarfulla stefnu 
í málefnum innf lytjenda, hefur 
stóraukið fjármagn sem fer til barna 
af erlendum uppruna í Reykjavík, 
lækkað launamun sem var til staðar 
á grundvelli ríkisfangs og beitt sér 
til dæmis fyrir þátttöku listafólks af 
erlendum uppruna í menningarlífi 
borgarinnar.

Nú í þessum kosningum hefur 
Samfylkingin einnig boðið upp á 
upplýsingar um kosningaþátttöku 
á tíu tungumálum og lagt sérstaka 
áherslu á að láta innflytjendur vita 
að þeir séu með kosningarétt þegar 
við bönkum á dyr, hringjum símtöl 
og göngum milli húsa. Við höfum 
átt samtal við íbúa alls staðar í borg-
inni og því viljum við halda áfram 
– sama hvaðan þeir koma. Því fjöl-
breytileikinn auðgar samfélagið og 
bætir það fyrir okkur öll.

Ég er Reykvíkingur. Ég er líka 
jafnaðarmaður og stolt af borginni 
minni og hverfinu mínu því þar er 
samfélag sem er opið, umburðarlynt 
og skemmtilegt. Ég telst víst með. n

Víst er ég Reykvíkingur

Sabine Leskopf
er formaður 
innkaupa- og 
framkvæmdaráðs 
Reykjavíkur og er í 
4. sæti á lista Sam-
fylkingarinnar

Ég er Reykvíkingur. Ég 
er líka jafnaðarmaður 

og stolt af borginni 
minni og hverfinu 

mínu því þar er sam-
félag sem er opið, 
umburðarlynt og 

skemmtilegt. Ég telst 
víst með.
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99.900
Flug & hótel frá

Tilboð fyrir 2

á mann

BÓKAÐU SÓL
ALLUR PAKKINN 

Costa del SolSpánn

595 1000  www.heimsferdir.is Fáðu meira út úr fríinu

TILBOÐ FYRIR 2
FRÁBÆRT VERÐ

Einn af vinsælustu sólaráfangastöðum Íslendinga!

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 119.900 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

30. maí í 10 nætur

Hotel & Apartments Myramar

aaaaa

FALLEGT ÍBÚÐAHÓTEL

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Frá kr. 149.900 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

9. júní í 11 nætur

Aguamarina Suites Hotel

aaaaa

VINSÆLT HÓTEL

Sólarströndin Costa del Sol bíður uppá 6  glæsilega áfangastaði á 
Marbella, Estepona, Benalmádena, Torremolinos, Malaga 
og Fuengirola.

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Frá kr. 169.900 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

20. júní í 10 nætur

Hotel Best Siroco

aaaaa

NÁLÆGT SMÁBÁTAHÖFNINNI

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 99.900 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

21. maí í 9 nætur

Apartamentos Veramar

aaaaa

ÍBÚÐIR

Innifalið: Flug, Gisting, Morgunverður

Frá kr. 129.350 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

21. maí í 9 nætur

Hotel MS Amaragua

aaaaa

VIÐ STRÖNDINA

Innifalið: Flug, Gisting, Án fæðis

Frá kr. 99.900 á mann
verð m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

30. maí í 10 nætur

Apartments La Jabega

aaaaa

HAGKVÆMT



Með því að opna á 
byggingu viðbótar-

dvalareininga innan 
lóðamarka gæti Hafn-

arfjarðarbær tekið 
forystuna í skapandi 
lausnum á húsnæðis-

markaði á Íslandi.

Berlín setur grænt 
svæði á alla nýja 

reiti sem byggt er á. 
Af hverju? Af því að 
borgin vill að fólkið 

sé tengt náttúrunni og 
sjálfu sér. 

Leikskólamál eru mikið í umræð-
unni þessa dagana og það er gott 
enda er leikskólinn fyrsta skóla-
stigið þar sem grunnur er lagður að 
menntun og alhliða þroska barna. Í 
leikskólum í Reykjavík starfar fjöl-
breyttur hópur fólks með menntun, 
reynslu og ástríðu fyrir þessu mikil-
væga starfi, leikskólakennarar og 
leikskólastjórar, háskólamenntað 
fólk með uppeldismenntun, ófag-
menntað starfsfólk oft með mikla 
reynslu og kunnáttu á sínu sviði og 
ungt fólk sem í mörgum tilvikum 
er að afla sér dýrmætrar reynslu í 
starfi sem er í senn gefandi og krefj-
andi.

Í Reykjavík höfum við lagt okkur 
fram um að hlusta eftir röddum 
starfsfólksins um mikilvægi þess 
að bæta starfsumhverfi leikskól-
anna og höfum gripið til fjölmargra 
aðgerða í því sambandi. Þær snúa 
m.a. að fjölgun starfsfólks á elstu 
deildum, fækkun barna í rými til að 
minnka álag, fjölgun undirbúnings-
tíma, auknu fjármagni til faglegs 
starfs, fjölgun námsleyfa o.s.frv. Alls 
hefur borgin lagt fram 4,2 milljarðar 
í þessar aðgerðir til að bæta starfs-
umhverfi leikskólanna auk þess að 
hækka laun og auka verulega fjár-
magn í viðhald leikskólahúsnæðis.

Bætt starfsumhverfi er ekki 
tjald til einnar nætur – við í Sam-
fylkingunni lítum áfram á það sem 

forgangsverkefni og viljum að það 
verði eitt af fyrstu verkum okkar í 
nýrri borgarstjórn að kalla saman 
fulltrúa starfsfólks leikskóla og 
grunnskóla til að leggja línur fyrir 
næstu fjögur ár um hvernig við 
bætum enn frekar vinnuumhverfi 
kennara og starfsfólks leikskóla, 
grunnskóla og frístundastarfsins í 
borginni.

Lausnir sem virka?
Í kosningabaráttu hafa f lokkar 
k ynnt ýmsar hugmyndir sem 
lausnir á leik skólavandanum. 
Meðal þeirra er að stytta leikskól-
ann um eitt ár, útrýma biðlistum 
eftir leikskólaplássi, stofna fyrir-
tækjaleikskóla og taka upp fjöl-
skyldugreiðslur. Stytting leikskól-
ans um eitt ár er undarleg kveðja til 
leikskólastarfsfólks sem af metnaði 
heldur uppi starfi sem yfir 90% 
foreldra lýsa mikilli ánægju með 
og grunnstefna leikskólanna að 
mennta börn í gegnum leik ætti 
frekar að fá meira rými í mennta-
kerfinu en minna, ekki síst á yngsta 
stigi grunnskólans. 
Hugmyndir um að eyða biðlistum 
eftir leikskólaplássi eru í besta falli 
óraunsæjar, því nýjar umsóknir 
berast í hverri viku og munu gera 
það áfram meðan börn fæðast eða 
f lytjast til borgarinnar. Fyrirtækja-
leikskólar geta átt rétt á sér en þá 
þarf að manna eins og aðra leik-
skóla og mikilvægt er að þeir auki 
ekki á ójöfnuð varðandi inntöku 
barna. Fjölskyldugreiðslur geta svo 
aldrei komið í staðinn fyrir leik-
skólapláss fyrir foreldra á vinnu-
markaði og á það hefur verið bent 
að slíkar heimgreiðslur séu í raun 
atlaga að kynjajafnrétti á vinnu-
markaði.

Hver er vandinn?
Vandi leikskólanna á Íslandi krist-
allast í raun í því að skortur hefur 
verið um margra ára skeið á fag-
fólki, þ.e. leikskólakennurum. 

Nærtækasta skýringin á því er að 
aðsókn í kennaranám hrundi á 
árunum eftir að kennaranámið var 
lengt úr 3 árum í 5 og hefur ekki 
náð fyrri hæðum síðan. Enn vantar 
um helmingi f leiri kennaranema 
til að mæta þörfinni og nýleg laga-
breyting um eitt leyfisbréf kennara 
hefur haft þau óheppilegu áhrif að 
leikskólakennarar hafa í hundraða 
tali f lutt sig um set úr leikskólum 
í grunnskólakennslu. Þessar tvær 
ákvarðanir Alþingis voru teknar að 
frumkvæði menntamálaráðherra 
Sjálfstæðisf lokks og síðar Fram-
sóknarf lokks og ábyrgð þessara 
flokka er því mikil á leikskólavand-
anum sem þessir f lokkar vilja nú 
leysa strax með fyrrnefndum hug-
myndum sem í fyrsta lagi munu 

ekki virka og í öðru lagi ætti því alls 
ekki að ráðast í strax.

Samfylkingin mun áfram leggja 
sig fram um að bæta kjör og starfs-
umhverfi í leikskólum, auka þver-
faglega samvinnu fagstétta og 
tryggja rík tækifæri til starfsþró-
unar m.a. til að gera leikskólana 
að eftirsóknarverðari vinnustöð-
um. Við viljum vinna með ríki, 
háskólum og fagfélögum að fjölgun 
kennara og aukinni virðingu fyrir 
kennarastarf inu. Í leikskólum, 
grunnskólum og frístundastarfinu 
er grunnur lagður að gæðamennt-
un og alhliða þroska barna og það 
er einfaldlega eitt mikilvægasta 
verkefni okkar í borginni að vanda 
þar til verka og hlúa að börnum 
sem best við getum. n

Leikskólar og lausnir
Skúli Helgason
borgarfulltrúi 
Samfylkingar-
innar og formaður 
skóla- og frí-
stundaráðs

Samfylkingin mun 
áfram vinna að bættu 

starfsumhverfi leik-
skóla.

Húsnæðismál eru eitt af stærstu 
málum samtímans. Sífellt f leira 
ungt fólk sér ekki fram á að komast 
í eigið húsnæði í náinni framtíð. 
Þetta vandamál á sér f leiri hliðar. 
Fleira og f leira fólk býr eitt í íbúð. 
Þetta er andstæða þéttingar byggð-
ar þar sem það búa þá færri íbúar í 
hverfinu sem minnkar líkurnar á 
því að hægt sé að starfrækja þjón-
ustu sérstaklega fyrir það hverfi.

Í byrjun árs 2016 gaf sérfræði-
starfshópur Hafnarfjarðarbæjar 
út frábæra skýrslu um tækifæri til 
þéttingar byggðar innan bæjarins 
og kosti þess að leggja áherslu á 
frekari þéttingu á kostnað dreifðari 
byggðar. Þar eru tilgreindir margir 
stórir þróunarreitir innan bæjarins.

Þétting þarf samt ekki alltaf að 
vera á stórum skala. Það eru ótal-
mörg tækifæri til þess að fjölga 
íbúum í einbýlis- og raðhúsahverf-
um út um allan bæ. Mjög spennandi 
fyrirmynd er frá Norður-Ameríku 
þar sem svokallaðar „viðbótardval-
areiningar“ eða „accessory dwelling 
units“ hafa verið að ná stöðugt meiri 
vinsældum.

Árið 2010 ákváðu borgaryfirvöld 
í Vancouver-borg að heimila íbúum 
að byggja auka íbúðareiningu á 
lóðum sínum. Aðgerðin var bæði 
almenn og átti við um alla borg. 
Niðurstaða þessa verkefnis er að í 
dag eru hundruð byggingarleyfa 
veitt til byggingar á smáhýsum og 
viðbyggingum með litlum íbúðum 
(50-100 fermetrar).

Þetta þurfa þó ekki að vera 
stakstæð hús. Á mörgum lóðum í 
bænum eru stór einbýlishús sem 
mætti vel skipta upp í nokkrar 
smærri einingar. Nýverið voru lögð 
fram í Reykjavíkurborg drög að nýju 

hverfisskipulagi í Árbæjarhverfi þar 
sem gert er ráð fyrir heimild til þess 
að skipta upp stærri einbýlishúsum 
í fleiri íbúðir með einföldum hætti.

Þessi hugmynd opnar f jölda 
tækifæra. Hún skapar möguleika á 
þéttari byggð og skapar f leiri við-
skiptavini fyrir fyrirtæki í nærum-
hverfinu. Þau bjóða f leira fólki en 
áður að búa í þéttustu, gangbærustu 
hlutum bæjarins og þau skapa tæki-
færi til þess að auka húsnæðisfram-
boð með góðri áhættudreifingu þar 
sem hér er um að ræða hundruð 
lítilla verkefna frekar en nokkur 
risaverkefni.

Með því að opna á byggingu við-
bótardvalareininga innan lóða-
marka gæti Hafnarfjarðarbær tekið 
forystuna í skapandi lausnum á hús-
næðismarkaði á Íslandi. Þetta væri 
frábært tæki fyrir ungt fólk að taka 
fyrsta skrefið út á húsnæðismarkað 
og jafnvel síðar meir gætu foreldrar 
fært sig í viðbótareininguna til þess 
að rýma fyrir börnin og barna-
börnin.

Þessi einfalda aðgerð mun ein og 
sér skapa frábær tækifæri um allan 
bæ til þess að auka framboð hús-
næðis í okkar góða bæ. n

Viðreisn vill auka framboð af 
húsnæði í mörgum skrefum

Karólína Helga 
Símonardóttir
 skipar 2.sæti á 

lista Viðreisnar í 
Hafnarfirði

Óli Örn  
Eiriksson 

fulltrúi Viðreisnar 
í kipulagsráði 
Hafnarfjarðar

Burn-out (of keyrsla) er hugtak 
sem er orðið þekkt á Íslandi, því 
miður. Ofkeyrsla er ekki jafnþekkt 
fyrirbæri í öðrum þjóðfélögum.

Af hverju ekki?
Við búum á stað sem okkur þykir 

vænt um. Yndislegu Akureyri.
Hér er rekið heilsteypt bæjarfélag 

með alls kyns vaxandi fyrirtækjum 
sem vakna og sofna dag hvern. En 
viljum við að fólkið okkar dragi 
andann eins og fyrirtækin gera? Í 
hljóði og líflaus?

Eða viljum við hlúa að þeim og 
leyfa fyrirtækjunum að vera fyrir-
tæki í friði?

Við getum ekki verið rekin eins og 
þau. Það er ekki hægt að ætla að taka 
heilt bæjarfélag fyrir, fólkið sem þar 
býr, og hugsa rekstur einungis út frá 
fyrirtækjum og engu öðru.

Án fólksins eru engin fyrirtæki.
Berlín setur grænt svæði á alla 

nýja reiti sem byggt er á. Af hverju? 
Af því að borgin vill að fólkið sé 
tengt náttúrunni og sjálfu sér. 
Þannig skapast síður ofkeyrsla. Að 
það eigi sitt heimili sem það nýtur 
að vera á milli þess sem það stundar 
vinnu.

Hvað er heimili? Fyrir okkur er 
heimili okkar Akureyri og húsið og 
staðurinn sem við kjósum að búa í 
og á.

Þess vegna á fólk rétt á að mót-
mæla risastórum háhýsum sem 
á að raða í kringum það þar sem 
það hefur búið lengi. Þess vegna 
vill fólkið sem þar býr halda grænu 
svæðunum sínum svo það sé í teng-
ingu við sjálft sig.

Hvernig getum við þá byggt, gæti 
einhver spurt?

Spyrjum Berlín. Hvernig getur 
Berlín byggt?

Listin að lifa. Við erum öll lista-
fólk. Við kunnum að lifa og vitum 
hvernig á að gera það. Þeir sem 
mæta til vinnu og fara svo ,,heim“ 
í einhverja geymslu (geymili) milli 
vakta geta alveg eins f lutt til New 
York? Eða hvað? – Þar eru meira að 
segja græn svæði.

Af hverju ætlum við að taka 
grænu svæðin úr fallega bænum 
okkar og byggja þétt og hátt?

Það er þannig sem grænu svæðin 
hverfa.

Meira af grænum svæðum.
Göngum jafnvel lengra. Byggjum 

heilt hverfi fyrir fólk sem langar að 
búa með dýrum. Af hverju byggjum 
við ekki þannig?

Leyfum fólkinu í bænum að ráða.
Skráðu þig á „Íbúar á Akureyri- 

spjall“ á Facebook og taktu þátt í 
framtíðarumræðu um það hvernig 
við byggjum upp bæinn okkar, en 
ekki bæinn þeirra.

Hvort kýst þú á laugardaginn?
Geymili eða heimili?
Kjósum með hjartanu. n

Við erum listafólk – Kjósum 
við geymili eða heimili?

Ásgeir Ólafsson 
Lie 

skipar 2. sæti hjá 
Kattaframboðinu 

á Akureyri
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 Tilboðin gilda eingöngu í verslun Krónunnar í Borgatúni 12. -15. maí 2022 eða á meðan birgðir endast.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. ATH. Hámark 3 pk. á mann hvert tilboð!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Kíktu til okkar ...

Opnum í dag, 
12. maí!

- 20%
- 40%

Við erum mætt
í Borgartún!

ALLA DAGA

8-20

Verð áður 1098 kr. pk.Verð áður 1098 kr. pk.

Verð áður 499 kr. pk.

Verð áður 2199 kr. kg

Verð áður 2499 kr. stk.

299 
kr.
pk.

Rummo Fusilli pasta

1759 
kr.
kg

Krónu kjúklingabringur

1499 
kr.
stk.

Olifa classico jómfrúarolía

59 
kr.
stk.

Egils Kristall í dós

Verð áður 99 kr. stk.

Verð áður 549 kr. pk.

329 
kr.
pk.

Belmio kaffi hylki

Verð áður 799 kr. pk.

479 
kr.
pk.

Grænn aspas

Verð áður 1150 kr. pk.Verð áður 839 kr. pk.

699 
kr.
pk.

Bláber í fötu, 500g

499 
kr.
pk.

GB salernispappír

Gómsæt 
TILBOÐ!

AÐEINS Í KRÓNUNNI 
BORGARTÚNI 

12. - 15. maí

- 40%

- 40%

- 40%

- 40%

- 40%

- 40%

- 40%

- 35%

714 
kr.
pk.

Stjörnunaut nautahakk
Stjör

nuna
ut · S

altví
k · 16

2 Rey
kjaví

k · www
.stjo

rnug
ris.is

659 
kr.
pk.

Ambrosi Parmigiano 30 mán.



Á end-
anum varð 
þetta svo 
slæmt að 
ég var bara 
rúmliggj-
andi í 
marga 
daga með 
stanslausa 
verki.

Umræddir Íslendingar 
dreifast á átján lönd í 
þremur mismunandi 
heimsálfum.

Eva Rún leikur 
með Tindastól 
í 1. deildinni. 
MYND/HJALTI ÁRNA
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Þrátt fyrir ungan aldur hefur 
körfuboltakonan Eva Rún 
Dagsdóttir þurft að glíma við 
risavaxnar áskoranir á sínum 
ferli en hún hefur tekist á við 
þær með miklum sóma og kall 
hefur borist frá landsliðinu.

KÖRFUBOLTI Snemma árs 2021 lá Eva 
Rún Dagsdóttir á gjörgæslu eftir að 
hafa greinst með blóðtappa og mátti 
ekki gera það sem hún gerir best, að 
spila körfubolta.

„Ég var bara á miðju tímabili með 
meistaraflokki Tindastóls þegar ég 
fór að finna fyrir miklu þrekleysi 
bæði á æfingum og í leikjunum sem 
ég tók þátt í. Svo þróaðist þetta út 
í verki sem ég fékk ítrekað í hægri 
nárann og eftir því sem á leið fóru 
verkirnir að aukast og dreifast um 
líkamann.“

Eva segir verkina hafa versnað 
með tímanum. „Á endanum varð 
þetta svo slæmt að ég var bara rúm-
liggjandi í marga daga með stans-
lausa verki. Þetta var í kringum 
páskahátíðina og ég fékk tíma hjá 
lækni eftir páska.“

Páskahátíðin leið og að sögn Evu 
Rúnar voru engir páskar hjá henni 
það árið. „Ég mætti í tímann eftir 

páska og það liðu ekki einu sinni 
fimm mínútur áður en læknirinn 
sá til þess að ég yrði flutt með flýti 
á bráðamóttökuna á Sjúkrahúsinu 
á Akureyri.“

Hún segir að viðbrögð læknisins 
hafi slegið sig. „Þetta var náttúrulega 
bara risastórt sjokk. Það hvarflaði 
aldrei að okkur að þetta væri svona 
alvarlegt af því að ég var náttúrulega 
bara á fullu í íþróttum, ég áttaði mig 
ekki á alvarleika málsins og maður 
fattar það ekki fyrr en maður fær 
fréttirnar.“

Send suður með sjúkraflugi
Hlutirnir þróuðust hratt fyrir Evu 
Rún sem hafði vanist því að geta 
stigið inn á körfuboltavöllinn til 
þess að gera það sem hún elskar og 
leika listir sínar. Morguninn eftir að 
hún var send á Akureyri var tekin 
ákvörðun um að senda hana með 
sjúkraflugi til Reykjavíkur.

„Þann sama dag beið ég eftir 
aðgerð því fundist höfðu svo rosa-
lega margir blóðtappar í rannsókn-
um á mér. Ég var send í aðgerð og 
síðan var dælt í mig blóðþynnandi 
lyfjum beint í æð á gjörgæslu.“

Eva segir það hafa verið mjög erf-
itt fyrir sig að sætta sig við að geta 

Af gjörgæslu 
í æfingahóp 
landsliðsins 

Eva var flutt í skyndi á Sjúkrahúsið á Akureyri þar sem hún stoppaði stutt. 

Aron  
Guðmundsson

aron 
@frettabladid.is

ekki spilað körfubolta eins og hún 
var vön að gera fyrir þessa atburða-
rás. „Ég var ótrúlega hrædd um að 
geta kannski ekki spilað körfubolta 
aftur. Ég hafði fengið þau skila-
boð að ég mætti ekki byrja að æfa 
aftur fyrr en eftir að minnsta kosti 
sex mánuði. Það tók mikinn toll af 
mér að þurfa að vera svona lengi frá 
körfuboltanum.“

Tíminn leið og aðeins fimm mán-
uðum eftir að Eva Rún hafði legið á 
gjörgæslu spilaði hún sinn fyrsta leik 
eftir veikindin en hún hafði fengið 
grænt ljós frá læknateyminu um að 
hefja aftur æfingar skömmu áður.

„Það var æðisleg tilfinning. Ég 
hoppaði beint inn í íþróttahús og 
fór á fullt að æfa. Þetta var alveg stórt 
verkefni, að koma ferlinum aftur af 
stað en þetta hefur gengið vonum 
framar. Ég setti mér það markmið 
að leggja mig alla fram í því að koma 
sterk til baka og það gekk eftir.“

Smæð samfélagsins hjálpaði
Það er ekki síður stórt verkefni fyrir 
íþróttakonu eins og Evu Rún að 
þjálfa og passa upp á andlegu hlið-
ina þegar áfall eins og hún gekk í 
gegnum gerist. Því það er áfall fyrir 
íþróttafólk að mega allt í einu ekki 

stunda það sem það gerir best og 
hefur ástríðu fyrir.

„Það var krefjandi verkefni að 
ná andlegu hliðinni góðri aftur og 
margt sem spilaði þar inn í en ég var 
svo heppin að hafa góðan stuðning 
á bak við mig frá fjölskyldu og 
vinum.“

Eva Rún segir einnig að samfélag-
ið á Sauðárkróki og í Skagafirði eigi 
stóran þátt í endurkomu hennar. 
Hún telur að smæð samfélagsins 
hafi spilað þar mikilvægan þátt. 
„Það var bara tekið utan um mig og 
það hjálpaði mér mjög mikið. Bæði 
á meðan ég lá inni á sjúkrahúsi og 
líka þegar ég kom heim aftur.“

Saga Evu Rúnar ætti að veita 
öðrum í svipaðri stöðu innblástur. 
Hún hefur komið til baka eftir erf-
iða tíma og frammistaða hennar 
með Tindastól í 1. deildinni hefur 
vakið verðskuldaða athygli.

„Ég var valin í æfingahóp undir 
20 ára landsliðsins og fer í verk-
efni með liðinu núna í lok maí. Það 
hefur alltaf verið markmiðið hjá 
mér að komast í landsliðið og ég var 
náttúrulega mjög ánægð með að fá 
kallið í þetta verkefni. Núna mun ég 
bara leggja enn þá harðar að mér til 
að verða betri.“ n

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Samkvæmt nýjum lista 
CIES Football Observatory tölfræði-
veitunnar eru 69 karlkyns leikmenn 
frá Íslandi sem leika í atvinnu-
mannadeildum erlendis. Hefur þeim 
fjölgað um fimmtán frá árinu 2017. 
Rúmlega helmingur þeirra leikur í 
Skandinavíu en alls dreifast þeir á 
átján lönd í þremur heimsálfum.

Flesta leikmenn er að finna í Nor-
egi þar sem fjórtán leikmenn eru á 
mála, f leiri en í Danmörku þar sem 
er að finna þrettán Íslendinga og 
Svíþjóð þar sem ellefu Íslendingar 
eru á mála. Athygli vekur að í fjórða 
sæti listans er að finna Bandaríkin 

þar sem þrír leikmenn eru á mála 
hjá liðum í MLS-deildinni og einn 
í USL-deildinni, næst efstu deild 
Bandaríkjanna. Þá er Aron Einar 
Gunnarsson eini fulltrúi Íslands í 
Asíu en hann er á lokaári samnings 
síns hjá Al Arabi í Katar.

Heilt yfir eru 13.929 leikmenn 
sem leika í atvinnumannadeild í 
öðru landi en heimalandi sínu og 
er það aukning um sextán prósent 
á fimm ára tímabili. Samkvæmt því 
eru 0,5 prósent allra leikmanna sem 
leika í atvinnumannadeild utan 
heimalands síns Íslendingar og 
deilum við 48-49. sæti með Finnum 
yfir lönd með flesta atvinnumenn 
utan heimalandsins.

Alls teljast 135 deildir á heims-
vísu vera atvinnumannadeildir 
og tæplega 2.200 lið sem atvinnu-
mannalið. Brasilía á f lesta fulltrúa 
á listanum en 1.219 Brasilíumenn 
leika í atvinnumannadeildum fjarri 
heimahögunum. Næst koma Frakk-
land (978) og Argentína (815). n

Tæplega sjötíu sem leika í atvinnumannadeildum erlendis

Jón Dagur og Mikael Neville eru liðsfélagar hjá AGF.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Stafrænt fræðslusetur – tækifæri 
til aukins vaxtar og árangurs
Leiðtogaþjálfunarfyrirtækið FranklinCovey, sem starfar í um 160 löndum, fagnar 10 ára 
afmæli hér á landi um þessar mundir. Á síðastliðnum áratug hefur fyrirtækið unnið með 
meira en 300 vinnustöðum á Íslandi. Fyrirtækið kynnir spennandi nýjungar á afmælinu. 2

Guðrún Högnadóttir. „Við ætlum á þessu afmælisári aðeins að horfa fram á veginn og minna á mikilvægi lífstíðarlærdóms og afgerandi hlutverks vinnustaða 
í að rækta fólk.“ Margt spennandi verður að gerast hjá fyrirtækinu nú á afmælisári þess.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Corneliu Jakobs er spáð góðu gengi í 
Eurovision.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

elin@frettabladid.is

Eurovision-vikan stendur sem 
hæst og á laugardag kemur í ljós 
hvaða land stendur uppi sem sigur-
vegari. Flestir spá Úkraínu sigri en 
í næstu sætum er gestgjafi ársins, 
Ítalía, og í því þriðja Svíþjóð. Söng-
konan Cornelia Jakobs, eða Anna 
Cornelia Jakobsdotter Samuels-
son eins og hún heitir fullu nafni, 
syngur eigið lag, Hold me closer, 
sem hefur vakið mikla athygli. 
Lagið mun hafa breyst talsvert frá 
því það var flutt í Melodifestivalen 
og er orðið kraftmeira en það var 
samið í ástarsorg. En Cornelia fann 
óvænt ástina aftur þegar lagið var 
að fæðast.

Cornelia flytur lagið sitt í 
undankeppni annað kvöld og mun 
fljúga áfram í lokakeppnina, eftir 
því sem veðbankar segja. Cornelia 
varð þrítug í mars en faðir hennar, 
Jakob Samuel, er þekktur tónlistar-
maður í Svíþjóð úr hljómsveitinni 
The Poodles en hún keppti einmitt 
í Melodifestivalen árið 2006 og 
endaði í fjórða sæti.

Alltaf í toppsætum
Svíar hafa verið sigursælir í Euro-
vision-söngvakeppninni en þeir 
hafa tekið þátt frá árinu 1958. 
Landið hefur sex sinnum lent í 
fyrsta sæti, síðast 2015, en það 
eftirminnilegasta er eflaust þegar 
ABBA-flokkurinn vann keppnina í 
Brighton með Waterloo árið 1974. 
Svíar eru alltaf ofarlega á lista í 
lokakeppninni en aðeins einu 
sinni, árið 2013, var Svíþjóð ekki á 
topp tíu listanum. ■

Velgengni Svía í 
Eurovision

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

mailto:elin@frettabladid.is


„Ég ætla að segja eins og amma 
mín, Róshildur: hún óskaði 
aldrei til hamingju með afmælið 
heldur sagði alltaf „gleðilegt 
nýtt ár“ og lagði drög að næstu 
sókn,“ segir Guðrún Högnadóttir, 
framkvæmdastjóri FranklinCovey 
á Íslandi og framkvæmdastjóri 
og stofnandi FranklinCovey á 
norðurslóðum, en félagið fagnar 10 
ára afmæli í maí sem markar 10 ár 
af þjálfun, þróun, vexti og trausti 
á íslenskum markaði. Á þessum 
áratug hafa starfsmenn Franklin
Covey unnið með meira en 300 
vinnustöðum á Íslandi í einka, 
opinbera og þriðja geiranum og 
hafa ráðgjafar félagsins starfað að 
verkefnum í 30 löndum.

Ný námskeið
„Við ætlum á þessu afmælisári 
aðeins að horfa fram á veginn 
og minna á mikilvægi lífstíðar
lærdóms og afgerandi hlutverks 
vinnustaða í að rækta fólk. Við 
fögnum þessum tímamótum 
með því að kynna til leiks staf
rænan kampus eins og við köllum 
AllAccessPass; námskeið sem eru 
hönnuð til þess að efla íslenska 
starfsmenn í þeim lykilfærniþátt
um sem við þurfum til að vinna í 
okkar þekkingarsamfélagi.“

Um er að ræða stafrænt fræðslu
setur á íslensku og 23 öðrum 
tungumálum en AllAccessPass 
akademían býður upp á allt efni 
FranklinCovey með hagnýtum 
og áhrifaríkum námskeiðslotum, 
æfingum, glósum og könnunum í 
þeim færniþáttum sem rannsóknir 
sýna að þjóni árangri í atvinnulíf
inu á þekkingaröld. Þetta markar 
stór tímamót í íslensku atvinnulífi 
þar sem FranklinCovey verður 
fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að 
bjóða upp á stafrænt fræðsluefni 
og námskeið á íslensku sem eru 
vottuð með alþjóðlegum endur
menntunareiningum (CEU) en 
þær eru stöðluð mælieining á 
ávinning þjálfunar og nú er krafa 
hjá mörgum atvinnugreinum 
að skila vottuðum tímafjölda í 
endurmenntun á hverju ári. Allt 
efni FranklinCovey er byggt á 
tímalausum lögmálum um mann
legan árangur sem er hannað til 
að hjálpa fólki til að bæta bæði 
viðhorf og hegðun.

„Þetta eru fleiri hundruð gagn
virk örnámskeið sem eru áhrifarík 
og skemmtileg og byggja á fjölda 
myndbanda, æfinga, handbókum 
og stuðningi. Það sem gerir þau 
líka einstök er að fyrir utan að 
vera á íslensku þá eru þau einnig 
aðgengileg á 23 öðrum tungu
málum, eins og þegar hefur komið 
fram, þannig að margir okkar 
viðskiptavina hér heima eru að 
nota þetta efni til að þjálfa hópa á 
ýmsum tungumálum auk íslensk
unnar.“

Áhugaverðar breytingar
Fyrir utan stafræna grunninn er 
FranklinCovey á Íslandi að kynna 
nýja ásýnd á starfi sínu og þjón
ustu. „Við viljum vera traustasta 
leiðtogafyrirtæki í heimi og erum 
að skerpa á því bæði hvernig við 
vinnum með okkar viðskipta
vinum, hvaða árangri við erum að 
ná og hvaða lausnir við bjóðum 
upp á. Þetta verður kynnt í lotum 
í sumar.“

Um er að ræða breytingar á 
nálgun fyrirtækisins í þjónustu, 
framtíðarsýn og ásýnd Franklin
Covey og er einblínt á fjögur 
lykilsvið: Einstaklingsárangur, 
leiðtogahæfni, sigurmenningu og 
framkvæmd stefnu.

„Við sjáum vöxt fólks leggja 
grunn að farsælum vexti vinnu
staða – og bjóðum spennandi leiðir 
til að flétta þjálfun inn í daglega 
starfsemi, meðal annars með 

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
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Guðrún Högna-
dóttir segist 
vera bæði auð-
mjúk og stolt af 
að hafa fengið 
að vinna með 
framúrskarandi 
vinnustöðum á 
Íslandi síðast-
liðin tíu ár.

FranklinCovey var stofnað í Bandaríkjunum árið 1997. 

Allt efni FranklinCovey er byggt á tímalausum lögmálum um mannlegan árangur og er hannað til að hjálpa fólki til að 
bæta bæði viðhorf og hegðun. Nemendur ná færni í leiðtogahæfni og einstaklingsárangri. MYNDIR/AÐSENDAR

Guðrún er fram-
kvæmdastjóri 
FranklinCovey á 
Íslandi og fram-
kvæmdastjóri 
og stofnandi 
FranklinCovey á 
norðurslóðum.

þjálfun þjálfara, stafrænum men
tor, handhægum leiðbeiningum 
auk vinnustofa og markþjálfunar.“

Í hundrað og sextíu löndum
FranklinCovey var stofnað í 
Bandaríkjunum árið 1997. „Steph
en Covey varði doktorsritgerð sína 
við Harvardháskólann og birti 
rétt fyrir sextugt bókina 7 venjur 
til árangurs (The 7 Habits of Highly 
Effective People) sem er mest selda 
bók frá upphafi á sviði stjórnunar 
og persónulegrar forystu. Hann 
stofnaði í kjölfar félagið the Covey 
Leadership Center sem sameinað
ist seinna tímastjórnunarfyrirtæk
inu Franklin Quest sem er með til
vísun í Benjamin Franklin sem var 
náttúrlega mikill vísindamaður 
og einn af höfundum bandarísku 
stjórnarskrárinnar. Franklin og 
Covey voru tveir miklir vísinda 
og forgöngumenn sem horfðu til 
lögmála árangurs og arfleifð þeirra 
leggur grunninn að árangri um 
heim allan með félag sem er skráð 
í kauphöllinni í New York. Við 
byggjum allt okkar efni á tíma
lausum og tímanlegum lögmálum 
sem þjóna þvert á landamæri.

Okkar fólk fer fram úr á morgn
ana til að þjóna árangri einstakl
inga og vinnustaða með lausnum 
sem eru hannaðar til þess að hafa 
áhrif á hegðun fólks. Og það er 
kannski það sem aðgreinir okkur 
frá öðrum, að við höfum áhrif á 
hvernig fólk sér sjálft sig, vinnuna 
sína og tækifæri og breytir þar af 
leiðandi hegðun sinni. Við mælum 
þetta alltaf fyrir og eftir okkar 
vinnustofur og sjáum ótrúlega 
breytingu til betri samskipta, 
menningar og frammistöðu.“

Guðrún segist vera bæði auð
mjúk og stolt af að hafa fengið 
að vinna með framúrskarandi 
vinnustöðum á Íslandi síðastliðin 
10 ár. „Það er unun að hafa getað 
lært af, lært með og hjálpað öðrum 
að vaxa og ná auknum árangri. Það 
er merkilegt þegar maður horfir til 
baka sem eiginlega frumkvöðull 
að hafa fengið að starfa við það 
sem maður elskar í öll þessi ár og 
geta skapað störf í kringum það og 
skilið eftir sig einhver fingraför á 
íslensku atvinnulífi. Það eru líka 
mikil forréttindi að fá að vinna í 
svona alþjóðlegu fyrirtæki í sam
starfi við fremstu háskóla heims og 
með fremstu arkitektum heims að 
hönnun námsefnis, leiðtogahæfni 
og ræktun fólks.“ n
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FRANDSEN léttdúnvesti 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54 
Verð 18.980 kr

FRANDSEN sumarúlpa/vendingur 
Fæst líka í dökkbláu 

Stærðir 38-54 
Verð 32.980 kr

FRANDSEN Léttdúnúlpa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54 
Verð 23.980 kr

FRANDSEN sumarúlpa 
Fæst líka í dökkbláu 

Stærðir 38-54 
Verð 32.980 kr

NORMANN útivistarjakki 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54 
Verð 23.980 kr

ROBELL Nena 09 ökklabuxur 
Fást í nokkrum litum 

Stærðir 34-52 
Verð 11.980 kr.

ROBELL Bella 05 hnébuxur 
Fást í nokkrum litum 

Stærðir 34-52 
Verð 7.980 kr.

ROBELL gallajakki 
Fæst líka í ljósbláu 

Stærðir 38-52 
Verð 23.980 kr

ZHENZI skyrta 
Fæst líka í hvítu og svörtu 

Stærðir 42-56 
Verð 9.990 kr.

ZHENZI Dovie kjóll 
Fæst líka í navybláu 

Stærðir 42-56 
Verð 10.990 kr

SUNDAY Náttföt 
Stærðir 38-52
Verð 9.980 kr

SUNDAY Náttkjóll 
Stærðir 38-52 

Verð 7.980

Cabby – sixpensari 
Fæst í fleiri litum 

Verð 4.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

Duffel Travel bag silfur 
Verð 7.990 kr

TAMARIS inniskór  Fást í fleiri litum  Verð 9.990 kr



Núna er ég mest 
spennt fyrir því að 

vinna verk með vinum 
mínum sem eru allir 
magnaðir listamenn 
þvert á listgreinar. 

Elín Arna Kristjánsdóttir Ringsted

Elín Arna Kristjánsdóttir 
Ringsted sýndi skúlptúra 
úr jarðleir á samsýningu á 
vegum Félags vöru- og iðn-
hönnuða á HönnunarMars 
í síðustu viku. Hún hefur 
litfagran og skemmtilegan 
fatastíl og sýnir lesendum 
hér í fataskápinn. 

starri@frettabladid.is

Vöruhönnuðurinn Elín Arna 
Kristjánsdóttir Ringsted var ein 
þeirra sem tóku þátt Hugverki, 
samsýningu á vegum Félags vöru- 
og iðnhönnuða á HönnunarMars 
í síðustu viku. „Ég var ein af átta 
hönnuðum og hönnunarteymum 
sem sýndu verk á Hugverki en 
sýningin var til húsa á Hafnartorgi 
í miðbæ Reykjavíkur. Sjálf sýndi 
ég skúlptúra úr jarðleir sem hafa 
einungis það hlutverk að halda 
uppi einu strái. Að sjá einangraða 
fegurð þar sem grófur og ófull-
kominn skúlptúr setur fullkomna 
symmetríska stráið í hásæti.“

Hún segir síðasta árið í náminu 
í vöruhönnun hafa verið mjög 
krefjandi fyrir bæði líkama og sál. 
„Ég ákvað því að gefa mér rými til 
að endurupplifa mig sem hönnuð 
og listamann án skólaþrýstings 
og staðla. Mér þótti mikilvægt 
fyrir listræna þróun mína að 
finna nýjan efnivið sem væri mér 
ókunnugur og rannsaka hann með 
barnslegri forvitni. Það hefur mér 
þótt uppbyggjandi þar sem ég hef 
ekkert til að bera mig saman við, ég 
kann ekki á þennan efnivið og því 
ekki hægt að gera nein „mistök“. Ég 
hef unnið með jarðleirinn síðan í 

desember sem er efniviður sem ég 
hafði enga kunnáttu um áður.“

Margt spennandi í boði
Elín Arna útskrifaðist vorið 2021 
með BA-gráðu í vöruhönnun frá 
Listaháskóla Íslands. „Ég hef mest 
unnið mín verk úr frá „speculative“ 
hönnun en hún snýst um að horfa 
á efni/feril/vandamál/nýsköpun 
og svo framvegis frá sjónarhorni 
„lausna“ sem gætu þróast út 
frá verkferlum í dag og hvernig 
hönnun af gagnrýnum toga kemur 
þar inn. Hönnun með einhvers 
konar gagnvirkni hefur mér einnig 
þótt áhugaverður þáttur í hönn-
unarverkum.“

Hún segir mörg spennandi verk-
efni í boði eftir útskrift. „Ég held að 
við verðum bara að sjá hvað muni 
heilla mig mest. Núna er ég mest 
spennt fyrir því að vinna verk með 
vinum mínum sem eru allir magn-
aðir listamenn þvert á listgreinar. 
Einnig hef ég unnið undanfarin 
átta ár við förðun og farðað fyrir 
alls kyns myndatökur, leikrit, 
tónlistarmyndbönd, plötuumslög, 
auglýsingar og margt fleira.“

Elín Arna sýnir lesendum hér 
inn í fataskápinn sinn. ■

Tískuslysin löngu  
gleymd og grafin

Trefillinn er úr Rauða krossinum, 
bolinn heklaði hún og vestið er 
úr vintage búð í París. Pilsið er 
frá vinkonu mömmu hennar og 

skóna keypti hún á markaði. Amma 
hennar átti hanskana og sólgleraug-
un eru keypti hún í Góða hirðinum.

Hvítu grifflurnar heklaði Elín Arna 
sjálf en allar aðrar flíkur keypti hún í 
Rauða krossinum.  

Elín Arna tók þátt Hugverki, samsýningu á vegum Félags vöru- og iðnhönnuða, á HönnunarMars í síðustu viku. Hún 
sýndi skúlptúra úr jarðleir sem hafa einungis það hlutverk að halda uppi einu strái.                                  MYNDIR/AÐSENDAR

Spurt og svarað:
Hvernig hefur tískuáhugi þinn þróast undanfarin ár?
Mér finnst hann breytast og þróast nánast mánaðarlega. Það fer 
mikið eftir því í hverju ég er að spá hverju sinni.

Hvernig fylgist þú helst með tískunni?
Ég fylgist helst með tískunni í gegnum fólkið í kringum mig, hvort 
sem það eru vinir mínir eða fólk sem ég mæti á förnum vegi.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég kaupi 99,9 prósent af fötunum mínum í Rauða krossinum. Annars 
á mörkuðum eða öðrum „second hand/vintage“ búðum.

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Það eru engir sérstakir litir í uppáhaldi í augnablikinu en ég er 
mjög hrifin af „monochrome outfittum“ eins og er. Þá er einn litur 
ráðandi í heildarútlitinu.

Áttu minningar um gömul tískuslys?
Þau eru mörg en ég hef þurrkað þau út úr minni mínu.

Hvaða þekkti einstaklingur, innlendur eða erlendur, er svalur þegar 
kemur að tísku?
Ég er ekki nógu dugleg að fylgjast með tísku hjá þekktum einstakl-
ingum en Muni, kærastinn minn, og Arna Inga, vinkona og sambýlis-
kona mín, eru með magnaðan fatastíl, enda bæði í fatahönnun í LHÍ.

Hvaða flíkur hefur þú átt lengst og notar enn þá?
Ætli það sé ekki frakki sem ég rændi af pabba fyrir mörgum árum.

Áttu uppáhaldsverslanir?
Rauða krossinn.

Áttu eina uppáhaldsflík?
Í augnablikinu eru það loðgrifflur sem ég keypti í London sem ein-
hver rændi nýlega á bar í miðbænum.

Notar þú fylgihluti?
Mér finnst fylgihlutir vera lykilatriði þegar kemur að því að setja 
saman gott heildarútlit.

Hér klæðist Elín 
Arna gömlum jakka 

frá mömmu vinkonu 
sinnar og pilsi frá What 

Magna wore. Hatturinn, sól-
gleraugun, bolurinn og skórnir 

eru úr Rauða krossinum. 
Hálsmenið er eftir Dísu 

Jakobsdóttur. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI +D3 FYRIR HEILSUNA
Þjáist af liðverkjum og stirðleika?
Viðkvæmt ónæmiskerfi? - Of hár blóðþrýstingur?

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem heilsubótar-
fæði og notuð til bóta á mörgu meini.

Vítamín D:
• Stuðlar að eðlilegri upptöku kalsíums 
 og fosfórs.
• Stuðlar að viðhaldi beina, tanna 
 og vöðva.
• Stuðlar að bættri starfsemi ónæmis- 

kerfisins.
• Eining hefur D-vítamín hlutverki 
 að gegna við frumuskiptingu.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, 
Framleiðandi er Arctic Star ehf. 
Allar nánari upplýsingar fast á  
www.arcticstar.is

Arctic Star Sæbjúgnahylki +D3 
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Hagkaupum, Fjarðakaup og Heimkaup.is
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Verkís 90 ára

Starfsmenn Verkís er fjölmennur hópur sérfræðinga og fagfólks. Hér er hluti hópsins samankominn við höfuðstöðvar fyrirtækisins að Ofanleiti 2.  MYND/SNORRI STURLUSON

Verkís hefur tekið virkan þátt í 
uppbyggingu samfélaga í níutíu ár
Á þessu ári eru liðin 90 ár síðan Sigurður Thoroddsen stofnaði fyrstu verkfræðistofu á Íslandi og miðast aldur 
Verkís verkfræðistofu við þann atburð. Verkís veitir ráðgjöf og alhliða þjónustu á öllum sviðum verkfræði og í 
skyldum greinum og í flestum stórframkvæmdum hér innanlands hefur sérfræðiþekking Verkís komið við sögu. 2



Fram undan er 
aukning í verk-

efnum sem snúa að orku, 
orkuflutningi og styrk-
ingu raforkukerfisins. 
Egill Viðarsson

2 12. maí 2022 FIMMTUDAGURVERKÍS 90 ÁR A

Susanne 
Freuler, varafor-
maður stjórnar 
Verkís, og 
Egill Viðarsson 
framkvæmda-
stjóri segja fjöl-
breytt verkefni 
fram undan hjá 
fyrirtækinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Íslenskt samfélag hefur sannarlega 
tekið stakkaskiptum á þeim níutíu 
árum sem liðin eru frá því að 
Verkfræðistofa Sigurðar Thorodd-
sen (VST) var stofnuð, sem Verkís 
rekur uppruna sinn til. Árið 1932 
voru enn nokkur ár í að seinni 
heimsstyrjöldin hæfist og Ísland 
var ekki orðið lýðveldi. Hús voru 
hituð með olíu og kolum, langt var 
í að hringveginum yrði lokað og 
örfáar sundlaugar voru á landinu.

Fyrsta ár VST sinnti stofan þrem-
ur verkefnum og Sigurður var eini 
starfsmaðurinn en nú starfa rúm-
lega 300 manns hjá Verkís og sinna 
fjölmörgum verkefnum. Verkís er 
stolt af því að hafa tekið þátt í að 
byggja upp samfélög í níutíu ár, 
bæði hér á landi og erlendis.

„Verkís veitir ráðgjöf og alhliða 
þjónustu á öllum sviðum verk-
fræði og í skyldum greinum og í 
f lestum stórframkvæmdum hér 
innanlands hefur sérfræðiþekk-
ing Verkís komið við sögu. Okkar 
hugsjón og markmið er að byggja 
upp samfélög en við höfum meðal 
annars komið að gerð íþrótta-
mannvirkja, menntastofnana, 
heilbrigðisstofnana, vatnsafls- og 
jarðvarmavirkjana og samgöngu-
innviða á borð við brýr, vegi, f lug-
velli og hafnir,“ segir Egill Viðars-
son, framkvæmdastjóri Verkís.

Fjölbreytt verkefni
Verkefni Verkís eru fjölbreytt en 
þó er misjafnt milli ára hvaða þjón-
ustuþættir eru veigamestir hverju 
sinni í starfsemi fyrirtækisins. Á 
síðustu öld risu margar vatnsafls-
virkjanir og átti Verkís þátt í þeim 
flestum. Lítið hefur aftur á móti 
farið fyrir nýjum virkjunum af 
þeim toga síðustu ár en það gæti 
þó breyst með tilkomu Hvamms-
virkjunar í Neðri-Þjórsá en Verkís 
hefur veitt ráðgjöf vegna hennar. 
Undanfarin ár hefur farið fram 
markviss vinna við endurnýjun 
og stækkun Reykjanesvirkjunar 
og hefur Verkís verið aðalráðgjafi 
þeirrar vinnu.

Síðustu árin hafa verkefni sem 
snúa að uppbyggingu innviða 
verið áberandi hjá Verkís og má 
þar helst nefna endurnýjun veitna, 
gatna, vega og á öllu því sem við-
kemur fráveitukerfum. Egill segir 
mörg svipuð verkefni fram undan 
hjá Verkís. „Innviðaverkefnin fara 

nú hægar af stað en átti að vera, 
þá er ég að tala um Samgöngu-
sáttmálann og verkefni sem fara 
svolítið hægar af stað,“ segir Egill, 
aðspurður um helstu verkefni 
fyrirtækisins.

Aukin verkefni tengd orku
Fram undan er aukning í verk-
efnum sem snúa að orku, orku-
flutningi og styrkingu raforku-
kerfisins. Veturinn 2020 geisuðu 
óveður sem sýndu greinilega að 
víða var pottur brotinn og styrkja 
þurfti kerfið svo það ráði betur við 
veður og vinda. „Ég held að það 
hafi aldrei verið fleiri tengivirki og 
slík mannvirki í hönnun og undir-
búningi en undanfarin tvö ár. 
Styrkingu innviðanna er gjarnan 
tekið sem sjálfsögðum hlut en hún 
þarfnast góðs undirbúnings, vinnu 
og viðhalds,“ segir Egill.

Undanfarin ár hefur lítið verið 
um uppbyggingu stóriðju en 
Verkís hefur oft komið að slíkum 
verkefnum. „Þau eru þó að vakna 
til lífsins í dag eins og til dæmis 
hjá Norðuráli þar sem verið er að 
byggja nýjan boltasteypuskála og 
tekur Verkís þátt í því verkefni,“ 
segir Egill.

Susanne Freuler, varaformaður 
stjórnar Verkís, bendir á að hlé 
hafi verið á fjárfestingum hjá 
álfyrirtækjum af ýmsum ástæðum, 
meðal annars vegna lækkandi 
álverðs. „Nú er komin uppsöfnuð 
þörf fyrir fjárfestingar hjá þessum 
aðilum, í verkefnum sem voru 
geymd uppi í hillu í einhvern 
tíma,“ segir hún.

„Þetta er eiginlega tvíþætt, ann-
ars vegar vegna orkuskipta og hins 
vegar, eins og Susanne nefndi, að 
álverð er í hæstu hæðum og það er 
aukin þörf og eftirspurn. Álverðið 
hefur ekki verið svona hátt frá 
árinu 2008. Og á meðan þetta er í 
gangi, ástandið á heimsmörkuðum 
eins og undanfarið, þá mun sú 
eftirspurn bara aukast,“ bætir Egill 
við.

Mörg verkefni á erlendri grundu
Verkís hefur einnig tekið þátt í fjöl-
mörgum verkefnum víða erlendis. 
Fyrirtækið á dótturfyrirtæki í 
Noregi, Georgíu og á Grænlandi. 
Í Noregi er mikið um byggingar-
verkefni. Verkís hefur hannað 
sundlaugar, veitur, vegi, brýr og 

göngu- og hjólastíga, ásamt því að 
vera óháður rýnir í stórum inn-
viðaverkefnum.

Á Grænlandi vinnur Verkís 
meðal annars að hönnun grunn-
skóla í Nuuk og lengsta þjóðvegar 
Grænlands. Hann mun liggja á 
milli Kangerlussuaq og Sisimiut 
og er fyrsti vegurinn sem tengir 
saman tvo þéttbýlisstaði þar í 
landi. Í Georgíu hafa verkefnin 
helst snúið að vatnsaflsvirkjunum 
og í Afríku að jarðvarmavirkj-
unum.

Þá hefur Verkís einnig aðstoðað 
World Bank og aðrar slíkar 
stofnanir sem þurfa þriðja álit á 
kostum í bæði vatnsafls- og jarð-
varmaverkefnum, sem stendur til 
að styrkja.  Þá hefur Verkís einnig 
kennt í Jarðhitaskóla Sameinuðu 
þjóðanna en með því að kenna og 
fræða heimafólk getur það hjálpað 
sínu nærsamfélagi tl dæmis í sjálf-
bærni. Verkís tekur einnig þátt í 
þróunarverkefnum sem styrkt eru 
af Evrópusjóðum.

Auknar og breyttar  
þarfir markaðarins
Á síðustu árum hafa margir 
þjónustuþættir bæst við hjá Verkís 
í takt við auknar, breyttar og 
nýjar þarfir markaðarins. „Ég tel 
að Verkís hafi getað mætt þeim 
þörfum ágætlega með þróun og að 
horfa vítt á þau málefni og styrkja 
sig þar sem kröfur eru gerðar um 
slíkt. Okkur hefur líka tekist að 
vera á undan hvað suma hluti 
varðar, til dæmis BIM, vistvottanir 
og fleira,“ segir Egill.

Æ oftar er gerð krafa um vist-

vottanir og sjálfbærni í verkefnum. 
Hann segir að hið síðarnefnda 
hafi áður fyrr oft verið kallað 
ending og öryggi. „Þetta er svipað 
og reynslan mín hefur kennt mér 
þegar ég hef tekið þátt í að hanna 
hafnarmannvirki í gegnum tíðina. 
Þar er endingar- og öryggisvið-
miðunin til dæmis alltaf og skoðuð 
sérstaklega. Það hefur oft legið við 
að þegar hannað er samkvæmt 
stöðlum og/eða leiðbeiningum 
með lágmarksgildi, að þá sé lítill 
gaumur gefinn að því að skoða 
hvort lágmarksgildin dugi raun-
verulega fyrir það markmið sem 
notkun mannvirkisins á að þjóna.

Í sumum tilvikum má líka huga 
að því að það er ekkert sem mælir 
gegn því að hækka „standardinn“ 
eða viðmiðin og gera meira og 
betur en lágmarksgildi staðla segja 
til um. Það hefur vissulega verið 
gert í mörgum verkefnaflokkum 
þar sem mannvirkið á að endast 
áratugum saman, þar sem lögð er 
áhersla á öryggi og afleiðingar ef 
hlutirnir virka ekki eða ef eitt-
hvað bregst sem getur haft miklar 
afleiðingar, tafir og með ófyrir-
sjáanlegum kostnaði fyrir þjóð-
félagið, til dæmis ef höfn dettur 
út, öryggið er mikilvægt í öllum 
skilningi þess orðs,“ segir hann.

Sjálfbærni og heimsmarkmið
Aðspurður segir Egill þessar auknu 
kröfur til hönnuða ekki koma 
aftan að Verkís. „Eitt af þeim verk-
færum sem við höfum verið að 
þróa til að auka við þjónustufram-
boðið er reiknilíkan sem tengist 
sjálfbærni í mannvirkjum. Þannig 
geta viðskiptavinir valið sér heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna 
sem þeir vilja að tekið sé tillit 
til við hönnun mannvirkisins,“ 
útskýrir hann. Margir viðskipta-
vinir hafa tekið þessari nýbreytni 
vel og vilja gjarnan fara þessa leið. 

Aðrir nýlegir þjónustuþættir 
sem Verkís hefur tileinkað sér 
varða til dæmis stafræn gögn; 3D-
skönnun mannvirkja, lidar-skönn-
un og landmælingar með drónum 
(flygildum). „Við erum stöðugt að 
þróa okkur, enda erum við með 
þróaða ferla hér innandyra sem 
snúa að nýsköpun og viðskipta-
þróun verkefna og verkefnaöflun. 
Við erum að horfa til framtíðar og 
skoðum hvernig við getum þjón-

ustað markaðinn sem best og mætt 
þörfum hans.“

Helstu áskoranir  
á næstu árum og áratugum
Susanne telur að helstu áskoranir 
íslenskra verkfræðistofa á næstu 
árum og áratugum séu að missa 
ekki af lestinni og halda í við þá 
þróun sem á sér stað. „Það þarf að 
leggja meiri áherslu á atriði sem 
gleymdust hér áður fyrr. Sjálf-
bærni er auðvitað lykilorð dagsins 
í dag. En hvað kemur næsta áratug, 
það veit enginn ennþá og það 
verður alltaf að fylgjast með öllum 
nýjum straumum. Endurmenntun 
og sérfræðiþekking skiptir öllu 
máli. Við styðjum fólk í að mennta 
sig frekar, sækja ráðstefnur og 
vera virk í alls konar faghópum, 
ekki bara innanhúss heldur líka 
utanhúss,“ segir hún. Starfsfólk 
Verkís tekur þátt í ýmsum sam-
ráðsverkefnum, meðal annars hjá 
Grænvangi, Grænni byggð, Orku-
klasanum og Staðlaráði.

„Við kynntumst því í Noregi 
fyrir rúmlega tíu árum að þar 
hefur endurmenntun starfsfólks 
miklu meira vægi þegar þú ert að 
sækjast eftir verkefnum. Við áttum 
okkur á því að við erum fámennari 
en flestar aðrar þjóðir og eigum 
stundum í erfiðleikum með að 
finna endurmenntun við hæfi hér 
á Íslandi. Starfsfólk hefur verið 
að fara utan til að ná sér í endur-
menntun. Það er samspil fyrir-
tækisins og starfsfólks að finna 
viðeigandi endurmenntun, og þar 
er mikilvægt að vita hvar þörfin 
liggur og vera með árangursríka 
endurmenntun. Þetta er eitt af 
verkefnum framtíðarinnar,“ bætir 
Egill við.

Stjórn Verkís ákvað í tilefni af 
90 ára afmælinu að leggja Rauða 
krossinum lið vegna ástandsins 
í Úkraínu með þriggja milljóna 
króna styrk og styrkja Ljósið 
um sömu upphæð, sex milljónir 
króna í heildina. Styrkurinn til 
Rauða krossins er eyrnamerktur 
aðstoð við flóttafólk frá Úkraínu. 
Þá var Verkís einnig styrktaraðili 
Styrkleikanna sem fóru nýlega 
fram á Selfossi. „Við viljum sýna 
samfélagslega ábyrgð í verki og 
taka þátt í að byggja upp samfélög 
bæði hér á landi og erlendis,“ segir 
Susanne að lokum. n
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Verkís rekur uppruna sinn 
til ársins 1932. Félagið Verkís 
hf. var stofnað 21. nóvem-
ber 2008 en þá runnu saman 
fjögur fyrirtæki: 

Þessi fyrirtæki eru VST-Rafteikn-
ing hf., Fjarhitun hf., Fjölhönnun 
ehf. og RT ehf. – Rafagnatækni. 
Áður höfðu VST – Rafteikning sam-
einast úr Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen, sem var elsta verk-
fræðistofa landsins og Rafteikn-
ingu hf. Í apríl 2013 sameinuðust 
Verkís og Almenna verkfræði-
stofan undir nafni Verkís.

Verðmæt reynsla
Allar stofurnar komu með verð-
mæta reynslu og þekkingu inn í 
Verkís. Sala verkfræðiþjónustu 
byggir oft á fyrri reynslu af svip-
uðum verkefnum og alltaf á því að 
bjóða fram öflugt starfsfólk. Mikill 
styrkur er í því að geta boðið fjöl-
breytta þjónustu.

Á vormánuðum 1932 hóf Sigurð-
ur Skúlason Thoroddsen rekstur 
eigin verkfræðistofu í Reykjavík. 

Á starfsævi sinni vann hann ötul-
lega að rannsóknum á íslenskum 
fallvötnum með tilliti til þeirrar 
orku sem í þeim er fólgin. Verk-
fræðistofa Sigurðar Thorodd-
sen, VST, var lengi í fararbroddi 
íslenskra verkfræðistofa í orku-
málum. Stofan veitti meðal annars 
ráðgjöf vegna Kröfluvirkjunar en 
framkvæmdir við hana reyndust 
mikil áskorun vegna Kröfluelda. 

Sigurður lét félagsmál stéttar 
sinnar sig miklu varða og var meðal 
annars frumkvöðull að stofnun 
Félags ráðgjafarverkfræðinga.

RT ehf. – Rafagnatækni
Sérstaða RT ehf. – Rafagnatækni 
í gegnum tíðina var smíði hinna 
ýmsu tækja og stjórnbúnaðar. 
Fyrirtækið Rafagnatækni sf. var 
stofnað 1961 af Birni Kristinssyni 
rafmagnsverkfræðingi og síðar pró-
fessor. RT ehf. var stofnað árið 1987 
og nokkru síðar tók það yfir allan 
rekstur Rafagnatækni sf. Fyrir-
tækið tók virkan þátt í hönnun 
jarðvarmaorkuvera hér á landi 
og erlendis, og hannaði til dæmis 
stærstan hluta stjórnbúnaðar allra 
orkuveranna í Svartsengi og á 
Reykjanesi.

Fjarhitun hf.
Fyrirtækið Fjarhitun hf. var stofnað 
árið 1962 til þess að byggja upp 
hitaveitu vestan Elliðaáa. Þá var 
meirihluti húsa á Íslandi hitaður 
með olíu, sem nú heyrir til undan-
tekninga. Fjarhitun tók þátt í upp-
byggingu hitaveitu víða um land 
ásamt því að veita ráðgjöf vegna 
nýtingu jarðvarma til raforku-
vinnslu hér á landi og erlendis.

Rafteikning hf.
Fyrirtækið Rafteikning hf., sem 
stofnað var árið 1964, lagði áherslu 
á ráðgjöf vegna hönnunar vatns-
aflsvirkjana.  Annar stofnenda 
stofunnar, Egill Skúli Ingibergsson, 
hírðist í kofaskrifli við Reiðhjalla-
virkjun í þrjá mánuði til að koma 
virkjuninni í rekstur. Því næst 
fór hann og aðstoðaði við gang-
setningu og prófanir í Mjólkurár-
virkjun. Egill Skúli starfaði einnig 
við Fossárvirkjun, Búrfellsvirkjun, 
Smyrlabjargárvirkjun og Sigöldu, 
svo dæmi séu nefnd.

Fjölhönnun ehf.
Fjölhönnun ehf., stofnað árið 1970, 
var ráðgjafarfyrirtæki á sviði bygg-
ingarverkfræði. Starfsfólk stof-
unnar kom að ógrynni verkefna og 
öðlaðist reynslu á flestum sviðum 
byggingarverkfræði. Þar má meðal 
annars nefna hönnun burðarþols 
og lagna í hús, hönnun vega, undir-
ganga og göngubrúa og eftirlit með 
framkvæmdum.

Verkís byggir á níutíu ára þekkingu og reynslu
Verkís rekur 
uppruna sinn 
til ársins 1932 
og er því elsta 
verkfræðistofa 
landsins.

Almenna verkfræðistofan hf.
Byggingarverkfræðingurinn 
Svavar Jónatansson stofnaði 
Almennu verkfræðistofuna hf. 
ásamt fleirum árið 1971 á grunni 
Almenna byggingafélagsins hf. 

Meðal verkefna stofunnar má 
nefna Búrfellsvirkjun, Kísiliðjuna 
við Mývatn, Sundahöfn, Sements-
verksmiðjuna á Akranesi, Borgar-
sjúkrahúsið, Vesturlandsveginn 
upp að Korpu, ýmsar vatnsafls-
virkjanir, Ráðhús Reykjavíkur 
og Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Almenna verkfræðistofan hóf 
útflutning verkfræðiþjónustu til 
Noregs á árunum eftir 2009 og náði 
þar verulegum árangri sem Verkís 
býr enn að. n

Á myndinni má sjá stofnendur Almennu verkfræðistofunnar. Myndin var tekin  í afmælisveislu 
fyrirtækisins árið 2011 þegar 40 ára afmæli stofunnar var fagnað.

Á myndinni má sjá þau Emilíu Marteinsdóttur, sem á 
þessum tíma starfaði fyrir Rannsóknarstofu fiskiðnar-
ins, og Þorvald Sigurjónsson rafmagnsverkfræðing 
prufukeyra mæli sem Rafagnatækni hannaði. Tækið 
mældi ferskleika fisks. 

Hópmynd af starfsfólki Fjarhitunar hf. sem tekin var árið 1977. Starfsfólk Fjölhönnunar á góðri stundu árið 1986.

Frá árshátíð Verkís 2017 sem haldin var í Brighton á Englandi.

Rafteikning: Myndin er tekin af starfsfólki Rafteikningar 
og mökum þeirra í Skotlandi árið 1994 þar sem fyrir-
tækið var í starfsmannaferð.

 Allar stofurnar 
komu með verð-

mæta reynslu og þekk-
ingu inn í Verkís. 

Myndin er tekin á skrifstofu Verkfræðistofu Sigurðar 
Thoroddsen árið 1992 þegar haldið var upp á 60 ára af-
mæli stofunnar. Þá var VST til húsa í Ármúla 4 í Reykjavík. 



Hér má sjá nokkrar myndir úr starfi Verkís 
á löngum ferli. Að baki uppbyggingunni 
liggur dýrmæt sérþekking, stöðugt mat 
og ómæld vinna færustu sérfræðinga. 
Saga fyrir tækisins er samofin uppbyggingu 
íslensks samfélags undanfarin 90 ár.

Fjölbreytt 
og skapandi 
starf í 90 ár

Starfsmenn 
kanna skemmd-
ir á brú.
 MYNDIR/VERKÍS

Fjarðarárvirkjun, verkefni á vegum Sigurðar Thoroddsen.

Írafossvirkjun komst í gagnið á sjöunda áratugnum. Laxárvirkjun rekur uppruna sinn til ársins 1939.

Svartsengi, Bláa Lónið. Verkís kom að hönnun allra áfanga orkuversins. Orkuver hannað og byggt frá 1977 – 1979.

Sundhöll Reykjavíkur. Verkís sá um alla verkfræðihönnun og ráðgjöf. Viðbyggingin hlaut um-
hverfisvottun og var tilnefnd til Íslensku lýsingarverðlaunanna.

Íþróttasvæði að Varmá, Mosfellsbæ. Verkís var aðalráðgjafi árið 2019.

Búrfellsvirkjun. 
Verkið rekur 
uppruna sinn 
til ársins 1969 
á tímum Raf-
teikningar.

Veröld, Hús Vigdísar. Verkís sá um alla verkfræðihönnun.
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verkis.is

ÞEKKING Í VERKI Í 90 ÁR

1891
Fyrsti Íslendingurinn lýkur verkfræðiprófi 

1930
Hitaveita Reykjavíkur tekur til starfa V

1944
Ísland verður lýðveldi

1963
Sigrún Helgadóttir lýkur fyrri hluta prófi
í verkfræði, fyrst íslenskra kvenna

1911
Háskóli Íslands stofnaður 

1932
Verkfræðistofa

Sigurðar Thoroddsen hf. (VST)
stofnuð

1945
Mörg hverfi Reykjavíkur hönnuð

(Hlíðar, Tún, Teigar, Melar
og Skjól) V

1969
Egill Viðarsson, 

framkvæmdastjóri Verkís, fæðist

1973
Eldgos í Heimaey V

1978
Kröfluvirkjun gangsett, fyrsta mannvirkið sem 

virkjaði gufuafl til raforkuframleiðslu V

1987
Flugstöð Leifs Eiríkssonar tekur til starfa V

1996
Nýr 20 þúsund fermetra kerskáli tekinn í 

notkun í álverinu í Straumsvík V

1998
Hvalfjarðargöng opnuð, einu göng landsins 

undir sjó V

2000
Feður fá sjálfstæðan, launaðan þriggja 

mánaða fæðingarorlofsrétt

2009
Vatnsaflsvirkjun í Sisimiut á Grænlandi 

gangsett V

2022
Verkís fagnar 90 ára afmæli

1973
Fyrsta tölva VST keypt

1975
Lög um þriggja mánaða fæðingarorlof 
fyrir allar konur samþykkt

1987
Kringlan opnuð (allar teikningar unnar í Autocad, 
VST fyrsta stofan til að taka forritið í notkun) V

1989
Berlínarmúrinn fellur

1996
Snjóflóðavarnargarðar reistir fyrir ofan byggð 
á Flateyri V

1999
Selma Björnsdóttir nær öðru sæti í Eurovision

2008
Verkís stofnað

2017
Sundhöll opnuð í Holmen, Noregi V
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Stöðugar umbætur eru 
nauðsynlegar fyrir alla sem 
vilja lifa af í samkeppni og 
búa til eftirsóknarverða 
vinnustaði, segir Agnes 
Hólm Gunnarsdóttir, gæða-
stjóri Verkís.

Hún segir umbætur í grundvallar
atriðum fjalla um að gera betur 
í dag en í gær, og enn betur á 
morgun en í dag.

„Til að ná árangri í umbótastarfi 
er nauðsynlegt að hafa bæði skýra 
sýn á hvað skiptir raunverulegu 
máli og vera stöðugt vakandi fyrir 
ytri og innri þróun og breytingum 
sem ætti að hafa áhrif á þessa sýn. 
Einnig þarf að spá í hvaða mark
mið skipta máli fyrir árangur 
og hvaða mælikvarðar útskýra 
stöðuna og þróun árangurs í heild 
sinni.“

Verkís er með vottað stjórnkerfi 
í samræmi við ISO9001 (gæði), 
ISO45001 (heilbrigði og öryggi), 
ISO14001 (umhverfi) og ÍST85 
(jafnlaun).

„Staðlarnir hjálpa okkur að 
þróast stöðugt í takt við innlend 
og alþjóðleg viðmið og tryggja að 
við viðhöldum vissum lágmarks
kröfum um ábyrga og faglega 
stjórnun með árangur að leiðar
ljósi. Einnig er mikið lagt upp úr 
þátttöku starfsfólks í þróunarstarfi 
en hjá fyrirtækinu eru starfandi 
fimmtán fagþróunarhópar sem 
sinna umbótum, fagþróun og 
fræðslu fyrir mismunandi málefni. 
Sem dæmi má nefna að sérstakur 
hópur er starfandi fyrir sjálfbærni 
og einnig fyrir öryggi og almanna
varnir,“ greinir Agnes frá.

Markmið
Hjá Verkís eru reglulega sett 
markmið út frá sjónarhorni við

skiptavina, starfsfólks, eigenda og 
samfélaga sem starfað er í.

„Samfélagsábyrgð með sjálf
bærni að leiðarljósi hefur birst í 
starfsemi Verkís frá upphafi, þar 
sem undanfarar hafa tekið stóran 
og virkan þátt í sjálfbærri þróun 
og innviðauppbyggingu íslensks 
samfélags síðastliðin 90 ár,“ upp
lýsir Agnes.

Í maí 2018 skrifaði Verkís undir 
UN Global Compact og fylgir eftir 
skuldbindingunni með árlegri 
skýrslugerð.

„Einnig setjum við okkur mark
mið í tengslum við 17 heimsmark
mið Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun. Starfsemi Verkís 
er í tengslum við flest heimsmark
miðanna en fyrirtækið styður 
markvisst við þrjú þessara mark
miða sem tengjast stefnuáherslum 
og starfsemi fyrirtækisins á beinan 
hátt,“ útskýrir Agnes.

Markmið 5 – Jafn-
rétti kynjanna
Frá upphafi hefur 
Verkís lagt ríka 
áherslu á jafnréttis
mál. Árið 2012 var 

Verkís fyrst íslenskra fyrirtækja til 
að hljóta gullmerki PwC eftir jafn
launaúttekt og hlaut það aftur árið 
2018. Árið 2018 var Verkís fyrsta 
verkfræðistofan á Íslandi til að fá 
jafnlaunavottun Jafnréttisstofu.

Markmið 7 – Sjálf-
bær orka
Hjá Verkís starfa 
helstu sérfræðingar 
landsins í sjálfbærri 
orkunýtingu sem 

hafa komið að hönnun fjölmargra 
orkumannvirkja. Í samvinnu við 
atvinnulífið tekur Verkís þátt í að 
miðla þekkingu um jarðvarma og 
vatnsorku og hitaveitu jafnt innan
lands sem á erlendri grund.

Markmið 11 – 
Sjálfbærar borgir 
og samfélög
Hjá Verkís er veitt 
ráðgjöf með vist
vænum áherslum 

og er þá horft til þriggja þátta, 
vistvænnar hönnunar, lífferils
greininga og samfélagsgreininga. 
Vistvænar áherslur vega á móti 
umhverfisáhrifum mannvirkis á 
líftíma þess auk þess að draga úr 
kolefnisfótspori, fjárhagslegri sóun 
og viðhalda öryggi og þægindum 
notenda án þess að það bitni á 
umhverfi eða fjárhag.

Í samstarfi við viðskiptavini 
greinum við einnig hvaða heims
markmið geta átt við ráðgjafar
verkefnin sem við vinnum fyrir þá 
og leggjum til lausnir með sjálf
bærni að leiðarljósi.

Heimsfaraldur  
og framtíðin í stjórnun
Heimsfaraldurinn hefur haft tölu
verð áhrif á starfsemi Verkís, líkt 

og annars staðar. „Í faraldrinum 
flykktist starfsfólk heim að vinna 
og lífið í fundarherbergjum og 
kaffihornum datt niður tímabund
ið. Verkís býður nú starfsfólki upp 
á fjarvinnusamning en það er svo 
sannarlega gleðilegt að geta aftur 
séð framan í fólk í raunheimum og 
eiga persónulegri samskipti,“ segir 
Agnes.

Hún bætir við að það sem kom 
kannski mest á óvart á Covidtím
um var að ekki varð marktækur 
munur á ánægju, hvorki viðskipta
vina né starfsfólks.

„Samkvæmt þjónustukönnun 
voru viðskiptavinir meira að segja 
aðeins ánægðari með þjónustuna 
fyrsta Covidárið! Það er athyglis
vert að hægt sé að vinna flókin 
og margslungin verkefni í mis
munandi heimshornum án þess 
að það komi niður á gæðum. 
Hefðbundnar stjórnkerfisúttektir 
urðu einnig rafrænar og það vakti 
nokkra kátínu þegar úttektar
manni á vegum BSI tókst að gera 

öryggis og gæðaúttekt við virkt 
eldfjall á Íslandi frá skrifborðinu 
sínu í Níkaragva,“ segir Agnes og 
hlær.

Ein af áskorunum fram undan sé 
einmitt að viðhalda þessu verklagi 
til að viðhalda lækkun á kolefnis
spori sem varð vegna fjarfunda og 
fækkunar flug og ökuferða.

„Það er mikil fjárhagsleg og 
umhverfisleg sóun að fara tvær 
til fjórar flugferðir til þess eins að 
skreppa á fund í Noregi sem er jafn
vel hægt að gera rafrænt. Auknir 
möguleikar á fjarvinnu og og 
„global trend“ líkt og Gig Economy 
tryggja einnig að stjórnendur verða 
áfram að vera á tánum til að tryggja 
sveigjanleika og eftirsóknarvert 
starfsumhverfi þar sem fólki líður 
vel,“ segir Agnes og bætir við:

„Ef markmiðið er framúrskar
andi þjónusta, eftirsóknarverður 
vinnustaður og samfélagsábyrgð 
til fyrirmyndar eru tækifærin 
endalaus. Stöðnun má ekki vera í 
boði.“ n

Stöðnun má ekki vera í boði
Agnes Hólm 
Gunnarsdóttir 
er gæðastjóri 
hjá Verkís. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIG-
TRYGGUR ARI

Verkís leggur mikla áherslu á 
sjálfbærni í allri sinni mann-
virkjagerð og vill vera leiðandi 
á sviði vistvænnar hönnunar. 
Þar er hugað að sjálfbærni á 
mörgum sviðum og sérstakt 
tól notað til að hjálpa við að 
styðja heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna við mann-
virkjagerð.

„Verkís leggur áherslu á og stuðlar 
að sjálfbærni mannvirkja með 
ýmsu móti og við ætlum okkur að 
vera besti kosturinn fyrir sam
félagið þegar kemur að ábyrgum 
starfsháttum, sjálfbærni og 
nýsköpun í mannvirkjagerð,“ segir 
Ragnar Ómarsson, byggingafræð
ingur og sérfræðingur í sjálfbærni 
mannvirkja hjá Verkís.

„Með ábyrgum starfsháttum 
leggjum við áherslu á að fólk fái 
örugglega þá þjónustu sem óskað 
er eftir þegar það leitar til okkar og 
að við vinnum með samfélagsleg 
markmið í huga,“ segir Ragnar. 
„Þegar kemur að sjálfbærni höfum 
við svo þá stefnu að fyrirtækið sé 
leiðandi á sviði vistvænnar hönn
unar, en mannvirkjagerð hefur 
mikil áhrif á umhverfið.

Þetta er mjög víðtæk og metnað
arfull framtíðarsýn hjá félaginu og 
þessu fylgir kennsla fyrir starfsfólk 
til að nýta hugmyndafræði sjálf
bærni í sínum störfum. Við höfum 
líka bætt við siðareglur fyrir
tækisins og þar er nú farið fram 
á að starfsfólk miðli þekkingu og 
leiti lausna með sjálfbæra þróun 
að leiðarljósi,“ útskýrir Ragnar.

Sjálfbærni er margþætt
„Þegar við tölum um sjálfbærni 

erum við að tala um samfélag, 
efnahag og umhverfi. Vistvæn 
hönnun snýr að umhverfinu, 
en hinir þættirnir skipta líka 
miklu máli,“ segir Ragnar. „Sam
félagsþátturinn í okkar starfi 
kemur mikið inn á að skapa rétta 
umhverfið í mannvirkjum, til 
dæmis vinnuumhverfi sem stuðlar 
að bættu öryggi og heilsu fólks. 
Arkitektar hanna mikið út frá 
samfélagslegum áherslum og við 
sem verkfræðistofa styðjum við 
tæknilega þætti sem snúa að þeim, 
svo sem góða innivist og góð hljóð, 
ljós og loftgæði.

Þegar kemur að efnahagslega 
þættinum erum við svo að reikna 
út kostnað við að byggja mann
virki og reka þau allan líftíma 
þeirra,“ segir Ragnar.

Hægt að styðja sjálfbærni  
í mannvirkjagerð
„Sameinuðu þjóðirnar hafa skil
greint hugtakið sjálfbær þróun 
og sett fram heimsmarkmið sem 
stuðla að henni,“ segir Ragnar. 
„Markmiðin eru þess eðils að það er 

hægt að tileinka sér þau í mann
virkjagerð til að stuðla að aukinni 
sjálfbærni í heiminum öllum.

Þetta skiptir alla máli. Almenn
ingur er helsti notandi mannvirkja 
og mannvirkjagerð snýst um að 
veita fólki og athöfnum þeirra 
öruggt skjól. Þar sem notandinn 
er alltaf mælistikan á það sem 
við gerum er rödd almennings 
afar mikilvæg í þessu sambandi, 
það þarf að hlusta og taka tillit til 
hennar,“ segir Ragnar. „Svo koma 
önnur sjónarmið inn í myndina 
þegar kemur að sveitarfélögum 
og ríki, en þessir aðilar hafa það 
hlutverk að stuðla að hagkvæmni, 
vernda umhverfið og hlúa vel 
að samfélaginu. Þessir fulltrúar 
fólksins eiga að stuðla að aukinni 
sjálfbærni á þann hátt.“

Hægt að velja hvaða 
 heimsmarkmið eru studd
Verkís hefur búið til hið svokallaða 
Verkíshjól, sem gerir viðskipta
vinum kleift að velja hvaða heims
markmið þeir vilja leggja áherslu á 
í hönnun mannvirkja.

„Það eru tíu heimsmarkmið sem 
passa sérstaklega við mannvirkja
gerð. Þegar verkefnaóskir koma til 
okkar metum við hvaða heims
markmiðum verkið stuðlar að í 
sjálfur sér og hvaða heimsmark
mið geta átt við um verkefnið,“ 
segir Ragnar. „Ef sveitarfélag óskar 
til dæmis eftir að við komum að 
hönnun á skóla þá er það að byggja 
skóla eitthvað sem stuðlar að 
heimsmarkmiðum í sjálfu sér. En 
önnur markmið geta líka átt við 
og þá verður þetta spurning um 
hvernig skóla á að byggja. Þetta 
tól greinir hvernig verkefnið getur 
fallið undir heimsmarkmið og svo 
getum við boðið viðskiptavinum 
að nýta sér þetta og setja þessi 
markmið í verkefnin.

Þetta hjálpar ráðgjöfum að veita 
hnitmiðaðri og traustari ráðgjöf, 
því þeir vita betur hvaða ráðgjöf 
þeir eiga að veita,“ segir Ragnar. 
„Viðskiptavinir geta líka borið 
afraksturinn saman við markmið
in sem voru sett. Þannig treystir 
þetta sambandið milli okkar og 
viðskiptavina.

Ég hef starfað við ráðgjöf með 
sjálfbærni að leiðarljósi í sjö, átta 
ár og mín reynsla er sú að þegar 
þetta er sett sem leiðarljós tryggir 
það betri niðurstöðu, meiri gæði í 
mannvirkjum og að viðskiptavinir 
séu líklegri til að vera ánægðir með 
það sem þeir fá,“ segir Ragnar að 
lokum. n

Áhersla á sjálfbærni í öllu starfi Verkís
Ragnar Ómars-
son er bygginga-
fræðingur og 
sérfræðingur 
í sjálfbærni 
mannvirkja hjá 
Verkís. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/SIGTRYGG-
UR ARI

Hið svokallaða 
Verkíshjól gerir 

viðskiptavinum kleift að 
velja hvaða heimsmark-
mið þeir vilja leggja 
áherslu á í hönnun 
mannvirkja.

Ragnar Ómarsson



Carine Chatenay, viðskipta-
stjóri orku- og iðnaðarsviðs 
Verkís, hefur brennandi áhuga 
á orkumálum og öllu sem 
tengist sjálfbærni. Hún segir 
mörg tækifæri liggja í útflutn-
ingi á þekkingu og reynslu 
Verkís, þá fyrst og fremst á 
þeim sviðum sem Verkís hefur 
skapað sér sérstöðu.

Íslendingar eru ótrúlega lánsamir 
að eiga auðlindir sem hægt er að 
virkja á sjálfbæran hátt. En því 
fylgir mikil ábyrgð, fara þarf vel 
með auðlindir og innviði og nýta 
þekkingu okkar til að styðja við 
velferð samfélaga sem búa yfir 
sambærilegum auðlindum víða 
um heim, segir Carine Chatenay, 
viðskiptastjóri orku- og iðnaðar-
sviðs Verkís.

 „Núverandi ástand í heiminum 
brýnir fyrir okkur mikilvægi þess 
að bæta orkunýtingu og drífa í 
orkuskiptum innanlands. Svo 
vitum við ekki nákvæmlega hvaða 
áhrif loftslagsbreytingar koma 
til með að hafa á innviði okkar 
og helsta áskorunin er að tryggja 
seiglu kerfanna okkar. Við sem 

verkfræðingar og ráðgjafar höfum 
mikið til brunns að bera á þessum 
sviðum.“

Fjölbreytt verkefni
Carine er verkfræðingur með 
brennandi áhuga á orkumálum 
og öllu sem tengist sjálf bærni. 
„Ég f lutti til Íslands árið 2000 og 
hef starfað hjá Verkís síðan þá. 
Helstu verkefni mín undanfarin 
ár hafa snúist um að afla verkefna 
fyrir orku- og iðnaðarsvið en ég 
hef einnig tekið að mér ýmsar 
áhættugreiningar og stýrt eða 
aðstoðað við stýringu verkefna. Ég 
hef líka tekið þátt í stjórn Verkís 
og er mjög þakklát fyrir það traust 
sem mér hefur verið veitt.“

Mörg tækifæri fram undan
Hún segir mörg tækifæri liggja í 
útflutningi á þekkingu og reynslu 
Verkís, þá fyrst og fremst á þeim 
sviðum sem Verkís hefur skapað 
sér sérstöðu. „Þar má helst nefna 
þekkingu og reynslu á nýtingu 
jarðvarma og vatnsafls. Verkís 
leggur sérstaka áherslu á heims-
markmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun, meðal annars 

„Sjálfbæra orku“, „Sjálfbærar 
borgir og samfélög“ og „Jafnrétti 
kynjanna“. Auk þess að taka þátt í 
verkefnum víða tökum við virkan 
þátt í að deila þekkingu okkur 
enda veitir okkur ekki af að þjálfa 
upp fólk ef við viljum tryggja kol-
efnishlutleysi fyrir árið 2050.“

Mikilvægar stoðir í samfélaginu
Rágjafar- og verkfræðistofur eins 
og Verkís hafa í gegnum tíðina 
verið mikilvægar stoðir í samfélag-
inu, að sögn Carine. „Þegar maður 

horfir í baksýnisspegilinn og sér 
allar breytingarnar sem hafa orðið 
á síðastliðnum 20 árum í þjóð-
félaginu, þá er nokkuð ljóst að þær 
hefðu ekki orðið án aðkomu verk-
fræðinga. Það er mikil vakning í 
þjóðfélaginu og aukinn áhugi fyrir 
sjálfbærni. Tækni og snjallvæðing 
einfaldar líf okkar og gerir okkur 
kleift að vera skilvirkari. Svo er 
náttúruvá alltaf fyrir hendi. Ég 
sé fyrir mér að Verkís muni taka 
virkan þátt í að byggja upp sam-
félög í framtíðinni.“ n

Verkfræðistofur eru 
mikilvægar stoðir  
í samfélaginu

Á síðustu níutíu árum hafa 
vinnubrögð og starfsaðstæð-
ur á verkfræðistofum tekið 
stakkaskiptum. Framan 
af síðustu öld voru engar 
tölvur, allt var teiknað og 
reiknað í höndunum og allar 
teikningar voru á pappír. 
Smám saman hafa tæki og 
tól komið til sögunnar og 
tækninni fleygir fram.

Fyrir nokkrum árum innleiddi 
Verkís BIM-aðferðafræðina (e. 
Building Information Modeling) 
sem nýtist á líftíma mannvirkis, 
allt frá hönnun til verklegra fram-
kvæmda, reksturs og viðhalds. 
Verkís hefur nýtt sér skýjaþjón-
ustur frá Autodesk fyrir miðlægt 
aðgengi að hönnunar líkönum, 
teikningum og samskiptum auk 
ýmissa greininga á líkönum.

Davíð Friðgeirsson er bygg-
ingarfræðingur og BIM-ráðgjafi 
hjá Verkís. Hann hefur leitt 
innleiðingu BIM hjá fyrirtækinu 
síðan 2015. „Síðastliðin ár hef ég 
fengið að taka þátt í því að þróa 
hvernig við hjá Verkís hönnum, 
byggjum, rekum og viðhöldum 
mannvirkjum. Það má segja að um 
tæknibyltingu sé að ræða og hún 
hefur haft talsverð áhrif á störf 
okkar hjá Verkís. Á heimsvísu er 
talið að mikill meirihluti mann-
virkja fari fram úr kostnaðar- og 
tímaáætlunum og þá er talsverður 
hluti kolefnislosunar rakinn 
til byggingariðnaðarins. Bygg-
ingariðnaðurinn hefur setið eftir 
í tækniþróun miðað við annan 
iðnað á liðnum áratugum,“ segir 
Davíð.

Talið er að notkun á þrívíðum 
líkönum og upplýsingum þeim 
tengdum sé ein af þeim lausnum 
sem hægt er að beita til að draga 
úr þessari sóun. „Það gerir okkur 
kleift að byggja stafræna prótó-
týpu af mannvirkinu og á þessum 
grunni er hægt að nota tæknina til 
að greina bestu lausnirnar,“ segir 
Davíð.

Er hægt að fá fulla yfirsýn með 
því að skoða 362 teikningar?
Eitt af þeim verkefnum sem Verkís 
hefur unnið með BIM-aðferða-
fræðinni er frystihús á Grundar-
firði. Davíð nefnir dæmi um 
teikningu af loftræstikerfi í slíkri 
byggingu. „Þar þurfti að skoða tólf 
teikningar til að fá fulla yfirsýn 
yfir loftræstikerfið. Þar sem um 
frystihús er að ræða eru mörg 
kerfi í byggingunni. Það þarf að 
skoða nákvæmlega 362 verkfræði-
teikningar til að fá fulla yfirsýn 
yfir verkefnið. Er einhver sem 
getur það í raun og veru?“ veltir 
hann fyrir sér. Þar sem þetta verk-
efni var unnið í BIM var til líkan 
af loftræstikerfinu og því fékkst 
full yfirsýn á augabragði. Öll kerfi 
frystihússins voru hönnuð í þrí-
vídd og var hægt að leggja þau öll 
saman til að tryggja heildaryfir-
sýn og samræmingu sem skilaði 
verkefninu auknum gæðum og 
hagræðingu í framkvæmd.

Verkís hefur lagt áherslu á 
árekstragreiningu og samræmingu 

líkana með það að markmiði að 
skila verkkaupum betri gögnum 
sem geta skapað aukið virði í fram-
kvæmd og rekstri. Árekstragrein-
ingin fer fram í skýjaþjónsutu þar 
sem allir hönnuðir hafa aðgang að 
uppfærðri árekstragreiningu sem 
finnur til dæmis lagnir sem rekast 
hver á aðra eða lögn sem rekst í 
steyptan vegg. Með þessu verk-
lagi er hægt að fækka mögulegum 
vandamálum og töfum á verkstað 
umtalsvert án þess að það hafi 
mikil áhrif á hönnunarferlið.

Gagnlegt að geta gengið um 
mannvirkið í sýndarveruleika
Þrívíðu líkönunum fylgir sá kostur 
að hægt er að stíga inn í þau með 
hjálp sýndarveruleikagleraugna. 
Þetta hefur nýst hönnuðum og 
verkkaupum vel sem finnst gagn-
legt að geta gengið um mannvirkið 
og fá betri tilfinningu fyrir því 
sem betur má fara. „Með þessum 
búnaði geta hönnuðir sem eru 
staðsettir á mismunandi stöðum 
rætt mögulegar lausnir og vanda-
mál í hönnunarlíkaninu. Tími 
sparast við að fara á milli staða til 
að funda og ætla má að þetta muni 
einnig minnka fjarlægð á milli 
erlendra markaða og þannig náum 
við betur til erlendra viðskiptavina 

og samstarfsaðila,“ segir Davíð.
Miðlægt aðgengi að gögnum 

nýttist Verkís sérstaklega vel við 
hönnun tveggja stórra verkefna 
í Noregi og á Grænlandi með 
alþjóðlegum hönnunarteymum 
í þeim takmörkunum sem fylgdu 
Covid. Davíð segir að þrátt fyrir 
að takmörkunum hafi verið aflétt 

hafi samkomutakmarkanir sýnt 
okkur að nýjar nálganir við hönn-
un mannvirkja eru mögulegar. 
„Ég held að samræmingarfundir á 
netinu eða í sýndarveruleika séu 
komnir til að vera, allavega þeir 
sem snúa að verkefnum þar sem 
mannvirki eru hönnuð í líkönum,“ 
segir Davíð að lokum. n

Beita nýrri nálgun við hönnun mannvirkja

Davíð Friðgeirsson, byggingar-
fræðingur og BIM-ráðgjafi hjá Verkís, 
hefur leitt innleiðingu BIM hjá fyrir-
tækinu síðan 2015. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Carine Chatenay er verkfræðingur og viðskiptastjóri orku- og iðnaðarsviðs Verkís. Hér sést hún halda erindi á árs-
fundi Grænvangs 2021.  MYND/AÐSEND

Hér má sjá Davíð að störfum á skrifstofu Verkís 2021. Þarna er hann á sam-
ræmingarfundi í sýndarveruleika. Vinnubrögð hafa tekið stakkaskiptum. 

Á skrifstofu Fjarhitunar á sjöunda áratugnum. Hanna Gunnarsdóttir tækni-
teiknari og tæknifræðingarnir Gunnar Erlendsson og Gunnar Geirsson.

Verkís leggur 
sérstaka áherslu á 

heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun, meðal 
annars „Sjálfbæra orku“, 
„Sjálfbærar borgir og 
samfélög“ og „Jafnrétti 
kynjanna“. 

Síðastliðin ár hef 
ég fengið að taka 

þátt í því að þróa hvernig 
við hjá Verkís hönnum, 
byggjum, rekum og 
viðhöldum mannvirkj-
um. Það má segja að um 
tæknibyltingu sé að 
ræða og hún hefur haft 
talsverð áhrif á störf 
okkar hjá Verkís.
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Eiríkur Steinn Búason er 
byggingarverkfræðingur, 
viðskiptastjóri og hópstjóri 
verkefnisstjórnunar- og 
áætlanagerðarhóps bygg-
ingarsviðs hjá Verkís. Hann 
hefur náð góðum árangri á 
sviði verkefnastjórnunar og 
fengið að takast á við spenn-
andi verkefni hjá fyrirtæk-
inu. Þar að auki hefur Eiríkur 
setið í stjórn Verkefnastjórn-
unarfélags Íslands í rúmlega 
tvö ár.

Aðspurður segir Eiríkur sundlaug-
ina Holmen, sem staðsett er í Asker 
kommune í Noregi og var valin 
bygging ársins þar í landi 2017, 
standa upp úr að öllum öðrum 
verkefnum ólöstuðum. Fram undan 
hjá Eiríki er verkefnastjórn við 
hönnun nýs húsnæðis heilbrigðis-
vísindasviðs Háskóla Íslands. Búið 
er að setja saman öflugan hóp sem 
hlakkar til að takast á við verkefnið.

Þegar hann er beðinn um að lýsa 
verkefnastjórn í hnotskurn stendur 
ekki á svari. „Samskipti, samskipti, 
samskipti. Þetta eru samskipti á 
milli allra þeirra aðila sem að verk-
efninu koma; verkkaupa, hönnuða 
og annarra hagsmunaaðila verk-
efnisins,“ segir Eiríkur Steinn.

Hjá Verkís er verkefnastjórn-
unarferlið fimmþætt: gangsetning, 
skipulagning, rekstur, vöktun 
og lokun. „Verkefnastjórnun er 
ákveðið ferli sem hefst með undir-
búningi og skipulagningu verk-
efnis. Í því þarf að fara í gegnum 
markmið verkkaupans og hönn-
unarteymis, spegla það saman. Þú 
þarft að skipuleggja samskiptin 
í verkefninu, skoða hvernig á að 
aðhafast í samskiptum í verkefna-
vinnunni, skilgreina afurðir, hlut-
verk og ábyrgð starfsmanna, setja 
fram stjórnskipulag, tímaáætlanir, 
áfangaskiptingar og vörður, hags-
munaaðilagreiningu, samskipta-

áætlun, áhættugreiningu og slíkt 
áður en farið er af stað yfir í rekstur 
og vöktun verkefnis,“ útskýrir 
Eiríkur Steinn.

Að lokinni skipulagningu er hægt 
að fara yfir í rekstur og vöktun 
verkefnisins. „Þá hefst vinnan við 
að framfylgja því sem þú ert búinn 
að skipuleggja fyrir verkefnið þitt. 
Þetta eru meðal annars þættir eins 
og að fylgja eftir mönnun, áhættu-
þáttum og ábendingum en undir 
liðunum rekstur og vöktun er eitt 
mikilvægasta starf verkefnastjór-
ans að fylgja eftir tíma- og kostnaði 
og framvindu verkefnisins,“ segir 
Eiríkur Steinn. Verkefnastjórinn 
þarf að vakta breytingar í verkefna-
vinnunni, taka eftir þeim og grípa 
til aðgerða ef eitthvað er að fara 
út úr plani; tími og kostnaður eða 
önnur atriði sem lúta að uppruna-
legum áætlunum verkefnisins. Að 
grípa til aðgerða þýðir að þú verður 
að láta verkkaupann vita, láta við-
skiptavininn vita ef eitthvað er að 
fara úrskeiðis eða ef þú sérð fram á 
að líkur séu á að við munum ekki 
stand ast skil, þá er mjög mikilvægt 
að láta vita,“ bætir Eiríkur Steinn 
við.

Draumur að fá að  
taka þátt frá A til Ö
Eiríkur Steinn segir sundhöll-
ina Holmen í Noregi stærsta og 
skemmtilegasta verkefnið sem 
hann hefur tekið að sér á sviði verk-
efnastjórnunar.

„Þetta var draumaverkefni þar 
sem okkur gafst kostur á að taka 
þátt í verkefninu frá hugmynd að 
veruleika. Það þýðir í rauninni bara 
það að þegar við tókum við þessu 
verkefni vorum við með autt blað. 
Við fórum í gegnum nokkur hönn-
unarskeið þar sem við í upphafi 
byrjuðum að skissa á auða blaðið. 
Hugmyndavinna hönnunarhóps 
í upphafi var í náinni samvinnu 
við verkkaupann og síðan yfir í 

þessi formlegu hönnunarferli þar 
sem verkefnið er boðið út, fram-
kvæmdir hefjast og við fengum 
tækifæri til að fylgja verkefninu 
eftir og þjónusta á framkvæmda-
tíma, alveg þangað til mannvirkið 
var opnað og við gátum stungið 
okkur til sunds í lauginni. Þetta var 
algjört draumaverkefni frá A til Ö,“ 
segir Eiríkur Steinn.

Þetta er ekki eina sundlaugar-
verkefnið sem hann hefur tekið 
þátt í. Þar má nefna tvö verkefni 
í Noregi, sundhallir í Drøbak og 
Bodø. Síðarnefnda verkefnið er 

svipað og sundhöllin í Holmen en 
aftur á móti unnið á tímum heims-
faraldurs við ýmsar takmarkanir.

„En það sem við sjáum og 
er afskaplega ánægjulegt er að 
staðsetning samstarfsaðila í 
krefjandi verkefnavinnu skiptir 
ekki meginmáli, þökk sé tækninni 
sem er komin fram í dag og þeim 
aðbúnaði sem allir eru með. Við 
getum unnið saman á þverfaglegan 
hátt í gegnum nútímatækni. Það er 
frábært að fá tækifæri til að upplifa 
það. Ef við berum saman vinnuna 
við Holmen árin 2013 til 2015 og 

Bodø síðastliðin tvö ár þá fór ég í 50 
ferðir til Noregs til að sækja fundi 
en hef aðeins einu sinni farið til 
Noregs vegna Bodø,“ segir Eiríkur 
Steinn.

Það sem gerir Bodø aðeins meira 
krefjandi er að arkitektinn er 
norskur líka. „Við höfum þurft að 
eiga mjög þétt samstarf. Þetta hefur 
allt verið leyst í gegnum fjarfundar-
búnað og við höfum líka nýtt okkur 
nútímatækni í tengslum við BIM 
þar sem við erum að aðhafast í 
þverfaglegu samræmingarsam-
starfi til að láta drauminn okkar 
um afurðina verða að veruleika,“ 
segir hann.

Aðspurður um þær breytingar 
sem hafa átt sér stað í verkefna-
stjórnun síðustu ár og áratugi segir 
Eiríkur Steinn að fagleg verkefna-
stjórnun í verkefnum, stórum 
sem smáum, hafi sannað gildi sitt. 
Hann segir bransann hafa áttað sig 
á mikilvægi verkefnastjórnunar 
í verkefnavinnu og að mikilvægt 
sé að fylgja verkefninu eftir með 
skýrum verkferlum, ekki síst lokun 
þess. Þar sé mikilvægt að horfa um 
öxl, fara yfir það sem gekk vel og 
það sem gekk illa og yfirfæra þá 
þekkingu yfir á næsta verkefni. 
Þannig sé hægt að læra af þeim 
verkefnum sem Verkís tekur að 
sér og verða smám saman betri 
og betri. „Það þjónar hagsmunum 
okkar sem verkfræðistofu og ekki 
síður núverandi og framtíðar við-
skiptavina,“ segir Eiríkur Steinn að 
lokum. n

Jákvæð samskipti eru lykillinn að árangri

Eiríkur Steinn Búason er byggingarverkfræðingur, viðskiptastjóri og hóp-
stjóri verkefnisstjórnunar- og áætlanagerðarhóps byggingarsviðs hjá Verkís.

 FRÉTTABLADID/SIGTRYGGUR ARI

Í dag búa hátt í sextíu starfs-
menn Verkís á landsbyggð-
inni. Verkís rekur útibú í 
hverjum landshluta, það er 
á Vesturlandi, Vestfjörðum, 
Norðurlandi, Austurlandi, 
Suðurlandi og Reykjanesi. 

Undir hverju útibúi eru oft fleiri 
starfsstöðvar, en þær eru tólf 
talsins, eða á Akranesi, Borgarnesi, 
Ísafirði, Hvammstanga, Blönduósi, 
Sauðárkróki, Akureyri, Húsavík, 
Egilsstöðum, Reyðarfirði, Selfossi 
og í Reykjanesbæ. 

„Markmiðið hefur verið að 
þétta á landsbyggðinni þannig 
að við náum til stærri byggðar-
laga. Við erum að þétta netið til 
þess að sinna þessum staðbundnu 
verkefnum á hverju landsvæði, 
vera nær viðskiptavinunum 
og auka þjónustuframboðið. Á 
síðustu tveimur árum höfum 
við opnað nýjar starfsstöðvar 
á Hvammstanga, Reyðarfirði, 
Blönduósi og í Reykjanesbæ,“ segir 
Ari Guðmundsson, sviðsstjóri 
starfsstöðvasviðs og útibússtjóri á 
Suðurlandi. 

Anna María Þráinsdóttir, úti-
bússtjóri Verkís á Vesturlandi, 
segir að viðskiptavinir kunni vel 
að meta hversu snöggir starfsmenn 
eru á staðinn. „Þeim finnst það 
mjög hentugt. Það þarf ekki alltaf 
að bíða eftir aðilum úr Reykjavík. 
Það er kostur að við séum nær,“ 
segir hún. Stutt er að fara og skoða 
verkstað og ræða við verkkaupa. 
Ari bendir á að til viðbótar sparist 

bæði fjármunir og kolefnisspor 
með þessu, að það þurfi ekki að 
keyra eða fljúga á milli staða til að 
kaupa verkfræðiþjónustu. 

Hvaða máli skipta starfsstöðv-
arnar og útibúin fyrir samfélögin 
úti á landi? 

„Ég held að það sé mikilvægur 
valkostur fyrir starfsfólk, að það 
séu meiri möguleikar að vinna frá 
sinni heimabyggð úti á landi. Við 

erum ekki bara að fá alla tækni-
menntuðu aðilana til Reykjavíkur. 
Fólk sem hefur alist upp úti á landi 
getur farið til baka í sína heima-
byggð og átt möguleika á flottri 
vinnu,“ segir Anna María. Hún 
er sjálf alin upp á Akranesi, lauk 
meistaranámi í byggingarverk-
fræði frá Háskólanum í Reykjavík 
og segir það hafa skipt sig máli að 
geta fengið starf í tengslum við 

menntun sína í sinni heimabyggð. 
Ari bendir á að tæknin geri 

starfsfólki kleift að vinna saman 
þrátt fyrir fjarlægðina. „Við 
getum líka verið að taka að okkur 
verkefni af höfuðborgarsvæðinu 
og höfum þá verið stuðningur 
við höfuðstöðvarnar í Reykjavík. 
Við erum með fjölbreyttan hóp 
sérfræðinga á landsbyggðinni 
sem eiga heima þar. Þeir eru þá í 
vinnu hjá okkur þar og geta sinnt 
störfum á landsbyggðinni og 
einnig verið stuðningur við önnur 
svæði, þar á meðal höfuðborgar-
svæðið og jafnvel erlend verkefni,“ 
segir hann. 

Þau Ari og Anna leggja áherslu 
á að verkefnum sé vel sinnt og 
hlustað sé á viðskiptavinina. „Við 
ráðum þeim heilt í þeirra verk-
efnum. Með því að skila góðu verki 
hafa þeir samband við okkur aftur. 
Það finnst mér vera heildarmynd-
in í þessu, að tryggja góð samskipti 
og faglega unnin verkefni,“ segir 
Ari að lokum. n

Breitt þjónustuframboð Verkís á landsbyggðinni

Anna María Þráinsdóttir, útibússtjóri Verkís á Vesturlandi, og Ari Guðmundsson, sviðsstjóri starfsstöðvasviðs og úti-
bússtjóri á Suðurlandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Verkefnastjórnun 
er ákveðið ferli 

sem hefst með undir-
búningi og skipulagn-
ingu verkefnis. 

Við erum að þétta 
netið til þess að 

sinna þessum stað-
bundnu verkefnum á 
hverju landsvæði, vera 
nær viðskiptavinunum 
og auka þjónustufram-
boðið. 
Ari Guðmundsson

VST, forveri Verkís, var fyrst 
verkfræðistofa til að stofna 
útibú á landsbyggðinni, á 
Akureyri árið 1964. Útibúið á 
Ísafirði var síðan stofnað 1967 
og í Borgarnesi 1972. Selfoss 
og Egilsstaðir hafa verið starf-
andi frá 2003 og önnur síðar. 
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Aðalstaðalbúnaðurinn fyrir 
sumarið eru sólgleraugun og 
sumir hafa meiri áhuga á sól-
gleraugum en aðrir. Vinkon-
urnar Tinna Björt Guðjóns-
dóttir, sölu- og markaðsstjóri 
hjá Provision og leikkona, og 
Telma Haraldsdóttir skjala-
stjóri elska töff sólgleraugu og 
eiga orðið ansi gott safn þeim.

sjofn@frettabladid.is

Vinkonurnar eru á fertugsaldri og 
hafa farið í gegnum ýmis tísku-
trend, bæði góð og slæm. „Við erum 
duglegar að fylgjast með nýjustu 
trendum og finnst gaman að pæla 
og spá í fötum og fylgihlutum þó 
svo að við elskum báðar ekkert 
meira en að vera í joggingbuxum, 
mjúkum sokkum og hettupeysu,“ 
segir Tinna og hlær.

Kaupa ný sólgleraugu í hverri ferð
Þið hafið mikinn áhuga á sólgler-
augum, hafið þið ávallt verið svona 
hrifnar af þeim?

„Sólgleraugu gera outfit-ið alltaf 
flottara. Þegar við höfum verið að 
ferðast saman kaupum við okkur 
alltaf ný sólgleraugu. Þegar við 
fórum til Parísar 2019 fundum við 
nokkur flott pör í vintage búð. París 
er náttúrulega þekkt hátískuborg 
og þar er hægt að finna mikið af 
smart sólgleraugum um alla borg. 
Það er gaman að eiga nokkur sem 
hægt er að leika sér með. Og leika 
sér síðan með hvað passar við 
hvaða lúkk.“

Ray Ban er ávallt í tísku
Aðspurðar segjast vinkonurnar eiga 
fínt safn af sólgleraugum. „Þetta er 
svona blanda af mörgum týpum. 
Við ættum kannski að vera betri 
í að henda en tískan fer í hringi. 
Við erum að sjá að sumar týpur af 
sólgleraugum sem við vorum með 
2005 eru að koma aftur, eins og stór 
svört gleraugu. Það eina sem við 
viljum ekki að komi aftur í tísku 
er „low rise jeans“,“ segja Tinna og 
Telma.

Tinna segir að það séu ákveðin 
sólgleraugu sem detti aldrei úr 
tísku. „Ray Ban er alltaf í tísku. 
Aviator sólgleraugun eru klassík og 
fara í raun aldrei úr tísku. Ray Ban 
er samt duglegt að koma með nýjar 
týpur. Ég verð samt að viðurkenna 
að ég enda oft með mín Aviator á 
mér,“ segir Tinna. Vinkonurnar 
eru ávallt með puttann á púlsinum 
og segja að stór gleraugu séu að 
koma sterk inn aftur. „Síðan sér 
maður til að mynda vel áhrifin frá 
kvikmyndum eins og House of 

Gucci. Enda voru fötin og fylgi-
hlutirnir æði. Maður sér líka mikið 
af sólgleraugum með lituðu gleri, 
til dæmis ljósbrún eða bleik. Það 
er líka mismunandi hvort fólk 
velur sér þunn eða þykk gleraugu. 
Held að málið sé bara að ekki vera 
hræddur við að prufa nýtt. Leyfa sér 
að setja mismunandi týpur á sig og 
hafa gaman af.“

Kisugleraugun heilla
Þegar kemur að litavali og umgjörð 
er Tinna með það á hreinu hvað 
henni finnst fallegast. „Ég er rosa 
hrifin af svörtum umgjörðum. 
Enda eiginlega alltaf í dökkum 
klæðnaði,“ segir Tinna. Telma er 
hrifin af ólíkum formum. „Ég er 
hrifin af kisugleraugum. Síðan 
eru umgjarðir svo mismunandi á 
fólki. Eitthvað sem mér finnst ekki 
passa mér, passar vel á Tinnu,“ segir 
Telma og brosir.

Hvaða hönnuðir heilla ykkur 

helst þegar kemur að hönnun sól-
gleraugna?

„Í dag eru flestallir hönnuðir 
komnir með gleraugnalínu og eru 
línur oft í takt við fötin frá þeim. Til 
að mynda er Tom Ford ávallt stíl-
hreinn. Marc Jacobs er með mikið 
af stórum sólgleraugum núna. 
Síðan eru 90’s-merkin að koma 

sterk inn eins og Tommy Hilfiger. 
Ég var að fá mér nýjustu Victoria 
Beckham-sólgleraugun og er rosa 
ánægð með þau. Eru töffaraleg 
og „feminine“ á sama tíma,“ segir 
Tinna.

Sólgleraugun partur af dressinu
Tinnu finnst umgjarðirnar ekki 
breytast mikið á milli ára. „Það er 
alltaf eitthvað nýtt sem kemur en 
tískan fer í hringi. Síðan fer þetta 
rosalega mikið eftir týpunni. Sumir 
þora, vilja prófa eitthvað nýtt og 
flippað meðan aðrir vilja halda 
sig við það sem þeir hafa notað og 
þekkja vel, sem er í góðu lagi. Hver 
og einn er með sinn stíl.“

Stöllurnar segjast alltaf velja gler-
augun eftir klæðnaðinum sem þær 
eru í hverju sinni. „Sólgleraugun eru 
partur af dressinu. Enda finnum 
við báðar að oft vantar eitthvað og 
svo setur maður sólgleraugu á sig og 
þá smellur allt saman. Við notum 

báðar sólgleraugu í vetrarsólinni. 
Flott úlpa og smart sólgleraugu er 
„killer kombó“.“

Vinkonurnar segjast báðar vera 
mikið í „basic“ fötum sem þær síðan 
lyfti upp með aukahlutum, eins og 
sólgleraugum eða skarti. „Það er 
alltaf gaman og gott fyrir umhverf-
ið að endurnýta fötin og aukahluti. 
Við erum þess vegna duglegar að 
hittast og skiptast á fötum og sól-
gleraugum, viljum frekar að það sé 
í notkun en að hlutirnir hangi inni 
í skáp eða séu ofan í skúffu. Ég var 
að setja saman outfit um daginn en 
í því var ég einmitt í skyrtu sem ég 
er búin að eiga í tíu ár og setti á mig 
Aviator-sólgleraugun mín sem ég 
keypti fyrir átta árum í New York,“ 
segir Tinna að lokum. n

Hægt er að fylgjast með Tinnu 
á Instagram-reikningi hennar 
 @ tinnabg

Stór og lituð sólgleraugu það heitasta í dag
Telma og Tinna 
eiga gott safn af 
sólgleraugum 
og vita fátt 
skemmtilegra 
en að dressa 
sig upp með 
flottum sól-
gleraugum.

Hér má sjá þær 
stöllur í bleika 
þemanu þar sem 
stóru og dökku 
sólgleraugun 
setja punktinn 
yfir i-ið.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Hér má sjá brot af safninu þeirra sem er heitast í dag.

París er náttúru-
lega þekkt hátísku-

borg og þar er hægt að 
finna mikið af smart 
sólgleraugum um alla 
borg. Það er gaman að 
eiga nokkur sem hægt er 
að leika sér með. 
Tinna Björt Guðjónsdóttir

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

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: 

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

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

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

NÝR TOYOTA PROACE CITY 
DÍSEL (VSK)

TOYOTA PROACE CITY. Dísel, 
beinskiptur. Verð aðeins 
kr.3.477.000- án vsk. Til sýnis og sölu 
hjá Aðalkaup bílasölu, Skeifunni 
3c. Til afhendingar strax! Endilega 
hringið og bókið skoðunartíma 
s:888-3715. Rnr.120686.

NÝR LEXUS LUXURY 
RAFMAGNS Á 7.977Þ!!!

LEXUS UX300e LUXURY. Árgerð 
2022, 100% rafmagn með 317km 
drægni, 50kWh rafhlöðu. Hlaðinn 
aukabúnaði, t.d. leiðsögukerfi, 
360° myndavél, leður, 18” álfelgur 
o.fl. o.fl. Sjálfskiptur. Verð aðeins 
kr.7.977.000- Rnr.120701. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup bílasölu 
- Skeifunni 3c. s:888-3715. Til 
afhendingar strax! Eigum líka til 
einn gráan!

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

 Bátar

Þjónusta

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

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

 Bókhald

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Skemmtanir

HLJÓMSVEIT:  
A. KRÖYER /DÚETT

Tek að mér að spila í 
einkasamkvæmum, brúðkaupum, 

árshátíðir, afmælum og fl.
Síðan get ég líka verið með með 
fjöldasöng og nota þá kassagítar.

Verð við allra hæfi.
Anton uppl. í síma 895 9376 og 

antonben@simnet.is.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði til sölu

FLOTT HÚS!
25 ferm. Reisulegt gestahús til sölu. 
Málin: 4,2x6,20 Staðsett í Reykjavik 
Verð 5,9. Uppl. 820-5181

 VANTAR ÞIG HÚS?
Flott 30 ferm. gesthús ca 5x6m. 
Vönduð smíð. Sendi myndir. 
Staðsett rétt við Hvolsvöll. 
Aðstoðum við flutning! Verð 5,9 
Uppl. 820-5181

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Hnútuvirkjun í Hverfisfljóti
framkvæmdaleyfi

Sveitarstjórn Skaftárhrepps samþykkti  á fundi sínum 27. apríl 2022 
veitingu framkvæmdaleyfis fyrir Hnútuvirkjun í Hverfisfljóti skv. 
framlögðum gögnum.

Framkvæmdaleyfið er gefið út á grundvelli mats á umhverfisáhrif-
um og framkvæmdin er í samræmi við breytingu á Aðalskipulagi 
Skaftárhrepps 2010-2022 sem auglýst var í b-deild stjórnartíðinda 
11. mars 2022. 

Matsskýrslu framkvæmdarinnar ásamt viðaukum frá desember 
2019 umsögnum sérfræðinga og álit Skipulagsstofnunnar um mat 
á umhverfisáhrifum frá 3. júlí 2020 er að finna á heimasíðu Skipu-
lagsstofnunar. Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Skaftár-
hrepps www.klaustur.is

Vakin er athygli á því að niðurstaða sveitarstjórnar er kæranleg til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sbr. 4. gr. laga nr. 
130/2011. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar. 

Ólafur Júlíusson
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Skaftárhrepps
Seltjarnarnesbær               seltjarnarnes.is 

Auglýsing um deiliskipulag
Seltjarnarnesbær

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010  
er auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Seltjarnar-
nesbæ.

Deiliskipulag Valhúsahæðar og aðliggjandi útivistarsvæðis,  
tillaga að breytingu á deiliskipulagi vegna Skólabrautar 10
Á 124. fundi skipulags- og umferðarnefndar þann 7. apríl 
2022 og á 945. fundi bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar þann 
27. apríl 2022 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi Valhúsahæðar og aðliggjandi útivistar-
svæðis vegna Skólabrautar 10.  Í deiliskipulagstillögunni er 
íbúðum fjölgað úr einni í níu og skilmálum fyrir Skólabraut 
10 breytt þannig að gert er ráð fyrir einu bílastæði á íbúð 
sem staðsett verða innan lóðar. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Tillagan er auglýst frá og með 12. maí 2022 til og með 23. júní 
2022 og verður til sýnis á skrifstofu Skipulags- og umhverfis-
sviðs Seltjarnarnesbæjar að Austurströnd 1.  
Einnig má nálgast tillöguna á vef Seltjarnarnesbæjar  
www.seltjarnarnes.is/thjonusta/umhverfi/skipulag/frettir/. 
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að 
kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við  
tillöguna má skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á  
netfangið postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en 23. júní 2022.

Seltjarnarnesi, 10. maí 2022
Brynjar Þór Jónasson

Skipulagsfulltrúi Seltjarnarnesbæjar

Yfirvélstjóra vantar í 
afleysingu á Línubátinn 

Fjölnir GK 157  
Skiptikerfi (2 og 2)   

fram að sumarstoppi. 
Upplýsingar  

í síma 856-5700 Kjartan.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

- eitt mesta úrval landsins!
OSPREY HJÓLABAKPOKAR

Innbyggður 
2,5 L vatnsbrúsi

Lidlock™ hjálmafesting

Renndir vasar á mjaðmaólum

ToolWrap™ 
geymslusvæði

Hámarksöndun í baki

Lífstíðarábyrgð

Geymslusvæði 
fyrir aukahluti

Endurskin

Raptor 10L hjólabakpoki

26.990 kr.

Raptor 10L / 14L
Alhliða hjólabakpoki
Verð frá 26.990 kr. 

Tempest JR / Talon JR 
Alhliða bakpoki fyrir ungu kynslóðina
Verð frá 18.990 kr. 

Escapist 18L / 25 L / 32L
Hjólabakpoki fyrir bæði kynin
Verð frá 19.990 kr.

Savu 5L / Seral 7L 
Mittistaska með vatnspoka
Verð frá 13.990 kr.

Tempest 20L/ Talon 22L 
Fisléttur alhliða göngubakpoki
Verð frá 26.990 kr.

Tempest 6L / Talon 6L 
Létt 6L mittistaska í hjólreiðaferðina
Verð 16.990 kr.

Hydraulics vatnspokar
Verð frá 7.590 kr.



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Kæra móðir mín, amma, langamma, 
systir og frænka,

Arndís Sigríður Hjartardóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni  

í Reykjavík þriðjudaginn 3. maí.  
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 

mánudaginn 16. maí kl. 13.00.

Björg Sigríður Gísladóttir
ömmu- og langömmubörn

Hulda Hjaltadóttir 
börn og barnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sigríður G. Guðjohnsen 
sem lést hinn 28. apríl sl. á 

hjúkrunarheimilinu Droplaugarstöðum 
verður jarðsungin frá Seltjarnarneskirkju 

föstudaginn 13. maí nk. kl. 13.  
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim  
sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir.

Fyrir hönd aðstandenda,
Oddur Einarsson Una Dagbjört Kristjánsdóttir
Ómar Einarsson Guðríður S. Hauksdóttir
Sigurjón Einarsson Lajla Finborud
Snjólaug Einarsdóttir Sigurður Guðnason
Pétur Einarsson

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför okkar ástkæru 

móður, tengdamóður, vinkonu,  
ömmu og langömmu,

Eddu Laufeyjar Pálsdóttur
Fróðengi 1, Reykjavík, 

áður Hafnarbergi 16, Þorlákshöfn.
Laufey Elfa Svansdóttir  Tor Ulset
Páll Kristján Svansson  Kristín Berglind Kristjánsdóttir
Guðrún I. Svansdóttir  Bjarni Jónsson
Árni Vilhjálmsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi, langafi og bróðir,

Hörður Hjaltason
trésmiður,  

Melgerði 27, Kópavogi,
lést á Hjartadeild Landspítala á skírdag. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Valdimar Harðarson  Jóhanna Elín Stefánsdóttir
Þorsteinn Valdimarsson  Olgeir Guðbergur Valdimarss.
Stefán Georgsson  Guðrún Jóhanna Georgsdóttir
Hrönn Hjaltadóttir  Hrefna Hjaltadóttir

og fjölskyldur.

Okkar ástkæra
María Jóhannsdóttir

áður til heimilis að  
Þingvallastræti 27, Akureyri,

lést á hjúkrunarheimilinu  
     Lögmannshlíð 4. maí sl.  

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.

Arna Borg Einarsdóttir Helgi Magnússon
Birkir Einarsson Anna Sylvía Sigmundsdóttir
Eydís Einarsdóttir Stefán Viðar Finnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugvarpið er nýr hlaðvarps-
þáttur á vegum geðfræðslufélags-
ins Hugrúnar.

arnartomas@frettabladid.is

Geðfræðslufélagið Hugrún var stofnað 
vorið 2016 af nemendum í hjúkr-
unarfræði, læknisfræði og sálfræði við 
Háskóla Íslands. Markmið félagsins er að 
fræða ungt fólk um geðheilbrigði, geð-
raskanir og úrræði sem standa til boða.

Félagið hefur til þessa einna helst beitt 
sér fyrir fræðsluheimsóknum í skóla og 
félagsmiðstöðvar þar sem sjálf boða-
liðar flytja fyrirlestur um geðheilbrigði. 
Nú hefur Hugrún sett á laggirnar hlað-
varpsþáttinn Hugvarpið sem fer í loftið 
á föstudaginn.

„Hugmyndin kom til í Covid þegar 
ég var formaður hjá Hugrúnu og við 
þurftum að færa fræðsluna yfir á rafrænt 
form,“ segir Karen Geirsdóttir sem stýrir 
þættinum ásamt Þóru Jóhannsdóttur. 
„Hlaðvarpið er hugsað sem eins konar 
framlenging af þeirri fræðslu sem félagið 
stendur fyrir.“

Hugrún heldur einnig úti heimasíð-
unni gedfraedsla.is þar sem hægt er að 
nálgast upplýsingar um geðraskanir og 
sálræn vandamál á fjölda tungumála.

„Uppbyggingu þáttanna svipar mjög 

til síðunnar og við vonumst eftir að þeir 
muni auka aðgengi að geðfræðslu og að 
allir geti nálgast upplýsingar sem henni 
tengjast,“ segir Þóra.

Að þekkja inn á sjálfan sig
Fyrsti þáttur af Hugvarpinu fer í loftið 
föstudaginn 13. maí þar sem gerð verður 
grein fyrir starfi Hugrúnar. Í þáttunum 
verður svo stiklað á ýmsum viðfangs-
efnum sem koma fyrir í fyrirlestrinum, 
þar á meðal þunglyndi, kvíða, svefni og 
átröskunum. Karen og Þóra eru sam-

mála um að umræðan um geðheilsu hafi 
opnast mikið á undanförnum árum.

„Við finnum mikinn mun frá því þegar 
félagið var stofnað 2016,“ segir Karen. 
„Það virðist vera miklu opnari umræða 
og vitundarvakning um geðheilbrigði 
sem er ótrúlega f lott. Í Hugvarpinu 
höfum við það fyrir reglu að spyrja hvor 
aðra og viðmælendur hvernig okkur 
líður þann dag. Það er svo mikilvægt 
að opna á það hvernig maður talar um 
tilfinningar og hvernig manni líður frá 
degi til dags.“

Þóra útskýrir að það sé mikilvægt að 
þekkja inn á sjálfan sig og vita hvaða 
tilfinningar vakna við hinar ýmsu 
aðstæður.

„Það er jákvætt að sjá hvað umræðan 
hefur opnast mikið á síðustu árum en 
við viljum auðvitað að hún verði enn 
opnari,“ segir hún og bætir við að margir 
kunni að tengja við þau einkenni sem 
dregin eru fram í umræðunni um geð-
raskanir. „Við höfum alltaf smá formála 
um að það þurfi ekki að þýða að það sé 
röskun til staðar. Einkenni geta verið 
mjög almenn og algeng og allar tilfinn-
ingar eru í raun eðlilegar þótt það beri að 
varast að festast of lengi í þeim.“

Hugvarpið verður aðgengilegt á öllum 
helstu streymisveitum og í gegnum 
heimasíðu Hugrúnar. n

Hlaðvarp um geðheilbrigði

Þóra Jóhanns-
dóttir og Kar-
en Geirsdóttir 
vilja opna enn 
frekar á um-
ræðuna um 
geðheilbrigði. 
 MYND/AÐSEND

Það er jákvætt að sjá hvað 
umræðan hefur opnast 
mikið á síðustu árum en 
við viljum auðvitað að 
hún verði enn opnari.

Merkisatburðir
1870 Fyrstu íslensku vesturfararnir leggja af stað, fjórir 

saman, frá Eyrarbakka.
1882 Íslenskar ekkjur og ógiftar konur sem orðnar eru 25 

ára fá kosningarétt til sveitarstjórna en giftar konur 
ekki.

1895 Starf Hjálpræðishersins á Íslandi hefst með útisam-
komu á Lækjartorgi.

1905 Mannlaust skip, hlaðið timbri, rekur á land við 
Lofts staði í Árnessýslu.

1916 Fyrsta verkfalli sem ber árangur á Íslandi lýkur, það 
er hásetaverkfall sem stóð í tvær vikur.

1935 Fyrsti golfvöllur á Íslandi vígður í Laugardalnum.
1942 Reykjavíkurborg kaupir Korpúlfsstaði af Thor 

Jensen.
1984 Oddur Sigurðsson setur Íslands- og Norðurlanda-

met í 400 metra hlaupi: 45,36 sekúndur.
2006 Ólafur Ragnar Grímsson leggur hornstein að 

stöðvarhúsinu við Kárahnjúkavirkjun.
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LÁRÉTT
1 molda
5 leiðsla
6 tíðnimótun
8 ríki í afríku
10 í röð
11 blaður
12 iðja
13 ásláttur
15 haldinn
17 áhald

LÓÐRÉTT
1 kanna
2 vitlaus
3 óhljóð
4 fiskar
7 vél
9 yfirlið
12 kvk nafn
14 sull
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 grafa, 5 rör, 6 fm, 8 angóla, 10 fg, 11 
mas, 12 verk, 13 slag, 15 talinn, 17 panna.
LÓÐRÉTT: 1 grafast, 2 röng, 3 arg, 4 aflar, 7 
maskína, 9 ómegin, 12 vala, 14 lap, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

Simagin átti leik gegn Barcza í 
Moskvu árið 1949.

1...Ra3+! 2. Rxa3 Ke2 0-1. 
Ólympíulið kvenna í Indlandi í 
sumar skipa þær Lenka Ptácník
ová, Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 
Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir, 
Tinna Kristín Finnbogadóttir og 
Lisseth Acevedo Mendez. 

www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.

Svartur á leik

Dagskrá
Suðurnesjamagasínið fer í fótsnyrtingu og flughermi

Páll Ketilsson og allt hans fólk hjá 
Víkurfréttum fer um víðan völl í 
Suðurnesjamagasíni kvöldsins, 
en að þessu sinni verður litið inn 
í Byggðasafnið við Garðskaga, 
farið fótsnyrtingu og flughermi 
hjá Keili í Ásbrú, tekin skóflu
stunga að nýju hjúkrunarheimili 
í Reykjanesbæ – og loks skella 
menn sér á dansæfingu. Þáttur
inn er á dagskrá Hringbrautar í 
kvöld klukkan 19:30.
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Ég verð að vera 
hreinskilinn … þú 
ert ekkert rosa-

lega lík prófíl-
myndinni þinni!

Nei … þetta 
er nokkuð 

gömul 
mynd!

Frá? 1989!
Kylie 

Minogue!

Ég er svolítið 
svekktur! 
Ég verð að 
viðurkenna 
það!

Hvað heldurðu 
að ég sé? Þú lítur 

nákvæmlega út 
eins og prófíl-

myndin þín!

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

19.00 X 22  Kosningaumfjöllun 
Fréttavaktarinnar.  

19.30 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta  Mannlífið, 
atvinnulífið og íþróttirnar 
á Suðurnesjum.  

20.00 Pressan  Sigurjón Magnús 
Egilsson fær til sín góða 
gesti þar sem rætt verður 
um það sem efst er á 
baugi hverju sinni.  

20.30 Fréttavaktin (e)   Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

21.00 X 22 (e)   Kosningaum
fjöllun Fréttavaktarinnar.  

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2010-2011  Álftanes  

Norðurþing.
14.30 Á tali hjá Hemma Gunn 

1989-1990 
16.10 Átök í uppeldinu 
16.50 Augnablik - úr 50 ára sögu 

sjónvarpsins
17.05 Landinn
17.35 KrakkaRÚV
17.36 Óargadýr 
18.05 Krakkafréttir
18.10 Lag dagsins Eurovision 

2022.  Írland.
18.20 Fréttir
18.40 Íþróttir
18.45 Veður
19.00 Eurovision 2022  Bein út

sending frá seinni undan
keppni Eurovision í Tórínó.

21.10 Eurovision 2022  Skemmtiat
riði.

21.25 Aldur og yndisþokki Stolthet 
og forfall  Norskir gaman
þættir um hjúkrunarfræð
inginn Merethe sem stendur 
á tímamótum. Börnin eru 
flutt að heiman og Mereth 
og maðurinn hennar geta 
loksins notið lífsins á ný. En 
það er ekki eins einfalt og 
hún bjóst við.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD 

 Leikin þáttaröð um líf og 
störf lögreglumanna í Chi
cago. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna. 

23.00 Vitjanir Vopn og verjur 
23.50 Babýlon Berlín Babylon 

Berlin 
00.40 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The O.C.
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Shrill
09.50 Masterchef USA
10.30 Í eldhúsi Evu
11.10 Grand Designs. Australia
12.00 Mom
12.20 Besti vinur mannsins
12.40 Nágrannar
13.00 Suits
13.40 Fresh off the Boat
14.05 Shipwrecked
14.50 The Heart Guy
15.35 Wipeout
16.15 Eldhúsið hans Eyþórs
16.35 Samstarf
16.55 Making It
17.25 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Aðalpersónur  
19.30 The Cabins
20.20 Girls5eva
20.45 NCIS. New Orleans
21.30 The Blacklist
22.15 Real Time With Bill Maher
23.15 Barry
23.45 Grantchester
00.35 Shetland
01.35 Hotel Portofino
02.30 The O.C.
03.10 Shrill
03.35 Masterchef USA

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block 
15.00 Black-ish 
15.25 Family Guy
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 Single Parents 
19.40 Superstore
20.05 Ghosts 
20.30 Sögur sem breyta heiminum 
20.45 Ræktum garðinn  Ræktum 

garðinn er þáttaröð um flest 
allt það sem tengist görðum 
og gróðri á Íslandi. 

21.00 9-1-1
21.50 NCIS. Hawaii 
22.40 Love Island Australia 
23.40 The Late Late Show
00.25 Strange Angel
01.25 Law and Order. Special Vic-

tims Unit 
02.10 Billions
03.10 Dexter. New Blood
04.05 Tónlist

Af?

ODDVITASLAGUR
STÆRSTU BÆJANNA

Í KVÖLD KL. 19.00
Fréttavaktin á Hringbraut lengist í vikunni fyrir kjördag en þá mæta 
oddvitar allra framboðanna í fimm stærstu bæjarfélögum landsins í 
sjónvarpssal og sannfæra kjósendur um ágæti sinna áherslumála.

Reykjanesbær á mánudagskvöld
Kópavogur á þriðjudagskvöld
Akureyri á miðvikudagskvöld

Hafnarfjörður á fimmtudagskvöld
Reykjavík á föstudagskvöld
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fös. kl. 9-18, lau. kl. 10-17, sun. kl. 12-16

Verkfæralagerinn

Súluborvél 350W Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13 mm

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Pennslasett 
10 stk.

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Bón og bílavörur 
í miklu úrvali 

Fötur og 
balar í miklu 
úrvali

Bensínbrúsar 
5/10/20L 
Plast/Stál

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Háþrýstidælur

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Verkfærasett

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Loftpressur 
mikið úrval

Viðgerðar-
kollur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995
9.995

9.995

44.995

14.995

12.999

4.995
4.995

9.999

Fjölsög 
Höfftech

5.999

5.995

15.995

4.995

2.985

4.795

7.995

6.985

785

19.995

14.995

frá 1.495

frá 4.995

frá 995
24.995

19.995

Jeppatjakkur 
2.25T 

19.999

Stigar og 
tröppur í úrvali

Burstar 
í borvél  

1.995

frá 9.999 Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

 Jarðskrúfa 

Flugnanet 
margar gerðir

frá 795

999



Merkilega fáir hafa lagt leið sína á Sveinstind í Öræfa-
jökli (2.044 m), ólíkt nágranna hans Hvannadalshnúk 
(2.010 m), sem fjölmargir ganga á á hverju vori. Samt 
er Sveinstindur næsthæsta fjall landsins og útsýnið af 
toppnum einstakt. Á undanförnum árum hafa þó sífellt 
f leiri uppgötvað þennan gleymda risa sem nefndur er 
í höfuðið á Sveini Pálssyni lækni, náttúrufræðingi og 
fjallagarpi. Í ágúst 1794 lagði hann af stað frá Kvískerj-
um á fjall sem síðan var kennt við hann og var á þeim 
tíma talinn hæsti tindur landsins.

Ganga á Sveinstind er krefjandi og tekur alls 12-16 
tíma. Nokkrar leiðir eru í boði og er svokölluð Hrútár-
jökulsleið austur af tindinum tæknilega erfiðust og 
aðeins fyrir mjög vant fjallafólk. Er þá gengið yfir sporð 
Hrútárjökuls og upp Ærfell að Drangakletti, en upp 
af honum er þræddur brattur hryggur sem leiðir að 
tindinum norðaustanverðum. Ekki síðri er svokölluð 
Læknaleið frá Kvískerjum sem kennd er við Svein 
Pálsson og hann gekk fyrstur fyrir 226 árum. Þetta er 
stórbrotin jökulganga en jafnframt ein lengsta fjalla-
skíðabrekka landsins, um 12 kílómetra löng. Þræddir 
eru hryggir milli þröngra gilja að snæviþöktum kolli 
Sveinshöfða, en síðan haldið upp jökulinn vestan píra-
mídalaga Rótarfjallshnúks eystri. Gæta verður sín vel 
á sprungum, ekki síst þegar komið er í og yfir 1.600 
metra hæð. Smám saman blasir Sveinsgnípa (1.925 m) 
við en áður opnast mögnuð sýn yfir krosssprunginn 
Hrútárjökul og þverhníptan austurvegg Sveinstinds. 
Haldið er yfir öskjubrúnina vestur fyrir Sveinstind að 
hrygg sem gengur út úr honum norðanverðum. Styttri 
leið á Sveinstind er svokölluð Hnappavallaleið en þá 
má komast í 700 metra hæð með því að aka torfarinn 
slóða upp frá Fagurhólsmýri. Þá tekur f ljótlega við 
jökulganga upp á öskjubrún Öræfajökuls, vestan til-
komumikils Vestari Hnapps (1.866 m). Öskjubotninn 
er síðan þveraður að norðanverðum Sveinstindi. Annar 
valkostur, en lengri, er að fylgja hefðbundinni Sand-
fellsleið á hnjúkinn, upp á öskjubrúnina en sveigja 
síðan af henni til austurs eftir öskjubotninum að 
Sveinstindi. Á toppnum býðst magnað útsýni yfir stór-
an hluta Vatnajökuls og Suðausturland, allt til Hafnar 
í Hornafirði. Handan öskjunnar sést vel í Rótarfjalls-
hnúk, Dyrhamar og Hvannadalshnúk sem minnir helst 
á egypskan sfinx frá þessu sjónarhorni. Feimnari er 
þriðji hæsti tindur landsins norðaustan hans, Snæbreið 
(2.036 m), rislág jökulbunga sem enn færri kunna deili 
á en risanum gleymda, Sveinstindi í Öræfajökli. ■

Gleymdi risinn
Læknaleiðin á Sveinstind er með stórfenglegustu jöklagönguleiðum á Íslandi.   MYND/ÓMB

Fjallaskíðahópur hvílir sig í vesturhlíðum Sveinstinds fyrir lokahnykkinn á tindinn. Í fjarska sést í Snæfell (1.833 m), 
Þverártindsegg, Birnudalstind og Vestrahorn.  MYND/ÓMB

Útsýni af Sveinstindi er frábært í allar áttir. Hér sést Hvannadalshnúkur sem er hvergi tilkomumeiri ásýndar. 
 MYND/ENGILBERT SIGURÐSSON
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Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi
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Mammut Air Pillow
Mikið úrval af koddum

4.595,- 3.676,-

Mammut  Cargon 90L
Frábær í ferðalögin

22.995,- 18.396,-

Mammmut Sapuen High
Léttir dömuskór. Gore-Tex

33.995,- 27.196,-

Mammut Lithium 20
Frábær bakpoki í dagsferðir

19.995,- 15.996,-

Mammut Crater HS Hooded
Vatnsheldur herrajakki

65.995,- 52.796,-

Mammut Taiss Hooded
Vatnsheldur dömujakki

59.995,- 47.996,-

Mammut Kento Guide High 
Hálfstífir herraskór. Gore-Tex

47.995,- 38.396,-

Mammut Nordic OTI Spring
Fíbersvefnpoki í ferðalögin

22.995,- 18.396,-

20% afsláttur af MAMMUT 
*Gildir 12-14.maí



Sumartilboð
Húsasmiðjublaðið er komið á husa.is 

1.990kr
2.490 kr

1.990kr
2.490 kr

1.990kr
2.490 kr

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

Stjúpur
10 stk. 10210630

89.990kr
119.990 kr

Ný sending
af pallaefni

Skoðaðu 
blaðið

Rafmagnsreiðhjól, 26"
Yadea rafmagnsreiðhjól, 7 gíra borgarhjól, 36V rafhlaða 
undir bögglabera, Bafang mótor að framan, hleðslutími 
3-6 klst., ektro V bremsur.  3903103-3903104

Umhverfisvænt - 250W
25 km hraði - Drægni 70 km

20” reiðhjól
Hentar fyrir 115-135 cm hæð

39.890kr

Barnareiðhjól 20" Energy
Grind: 9" grind úr álblöndu. Skipting: 6 gíra (Shimano)
Dekk: 20" x 1,50“. Þyngd: 10,6 kg. 3901788

151.920kr
189.900kr

20%

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Bensín- og 
rafmagns-
sláttuvélar

Pallaolía,
viðarvörn og 
pallahreinsir

Rafmagns- og götuhjól

Grill fyrir Eurovisionpartýið

Rafmagnspottar

Fyrir garðinn

25%

20%
20%

42.490kr
49.990 kr

15%
15%

Rafmagnsnuddpottur
4 manna uppblásinn rafmagnsnuddpottur, stærð: 
180x70 cm, vatnsmagn 700 lítrar, hitar allt að 40°, 
118 stútar, þriggja þrepa nuddstillingar. 8089108

Bergen

Gróðurmold 45 ltr.
10333655

1.490kr

1.190kr

20%

Grasfræ
10205074-8

2.290kr

1.990kr

20%

Mosaeyðir
10220710

7.690kr

6.490kr

15%

Við bjóðum fagmönnum í morgunkaffi og vöru- 
kynningar í Fagmannaversluninni frá kl. 8 og seinni  
partinn kl. 15 bjóðum við upp á fróðleik og fræðslu. 

Fagmanna-
dagurinn

Vörukynningar 
í Fagmannaverslun kl. 8-11

Fróðleikur og fræðsla í   
Fagmannaverslun kl. 15-17

Föstudagurinn 13. maí er 
tileinkaður öllum fagmönnum

í Fagmannaverslun  
Húsasmiðjunnar, Kjalarvogi

Við kynnum
•  Verkfæri frá;  Hikoki MultiVolt, Fein,  
 Profit, Tjep og Plumbear
•  Lasera og mæla frá Leica
•  Hurðir frá Jeld-Wen
•  Klæðningar frá Cembrit
•  Drygolin Color Expert frá Jotun
 sem er BREAM og Svansvottuð  
 þekjandi viðarvörn 
•  Húsasmiðjuappið

•  kl. 15:00 - Samfélagsskýrsla Húsasmiðjunnar  
            - Jón Þórir Þorvaldsson, Húsasmiðjan
•  kl. 15:20 - Fyrsta Svansvottaða uppgerða húsið  
           - Gísli Sigmundsson, Breyting ehf.
•  kl. 15:40 - Þrjú vistvæn hverfi
            - Gylfi Gíslason, JÁ Verk
•  kl. 16:00 - Fagkonur
            - Margrét Arnarsdóttir, Félag Fagkvenna
•  kl. 16:20 - Húsasmiðjuappið fyrir fagmenn  
            - Magnús G. Jónsson, Húsasmiðjan 

Allir fagmenn velkomnir
Full búð af tilboðum og fræðslu

Timbursala í Kjalarvogi lokar 
kl. 15 á föstudag vegna
dagskrár Fagmannadagsins.
Opið í Grafarholti til kl. 18

Margarita
10211200

20%

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur 
ryðfríum brennurum. 3000390

57.790kr
67.990 kr

Gasgrill Classic 3B 
Með 3 ryðfría brennara og hliðarhellu. Grillflötur 
62,2x43,4 cm. Afl er 14,35 kW. 3002011

25%
Allar

pottaplöntur

afsláttur



Sumartilboð
Húsasmiðjublaðið er komið á husa.is 

1.990kr
2.490 kr

1.990kr
2.490 kr

1.990kr
2.490 kr

Sýpris í 
útipottinn
80-100 cm.

Stjúpur
10 stk. 10210630

89.990kr
119.990 kr

Ný sending
af pallaefni

Skoðaðu 
blaðið

Rafmagnsreiðhjól, 26"
Yadea rafmagnsreiðhjól, 7 gíra borgarhjól, 36V rafhlaða 
undir bögglabera, Bafang mótor að framan, hleðslutími 
3-6 klst., ektro V bremsur.  3903103-3903104

Umhverfisvænt - 250W
25 km hraði - Drægni 70 km

20” reiðhjól
Hentar fyrir 115-135 cm hæð

39.890kr

Barnareiðhjól 20" Energy
Grind: 9" grind úr álblöndu. Skipting: 6 gíra (Shimano)
Dekk: 20" x 1,50“. Þyngd: 10,6 kg. 3901788

151.920kr
189.900kr

20%

20%
afsláttur

20%
afsláttur

Bensín- og 
rafmagns-
sláttuvélar

Pallaolía,
viðarvörn og 
pallahreinsir

Rafmagns- og götuhjól

Grill fyrir Eurovisionpartýið

Rafmagnspottar

Fyrir garðinn

25%

20%
20%

42.490kr
49.990 kr

15%
15%

Rafmagnsnuddpottur
4 manna uppblásinn rafmagnsnuddpottur, stærð: 
180x70 cm, vatnsmagn 700 lítrar, hitar allt að 40°, 
118 stútar, þriggja þrepa nuddstillingar. 8089108

Bergen

Gróðurmold 45 ltr.
10333655

1.490kr

1.190kr

20%

Grasfræ
10205074-8

2.290kr

1.990kr

20%

Mosaeyðir
10220710

7.690kr

6.490kr

15%

Við bjóðum fagmönnum í morgunkaffi og vöru- 
kynningar í Fagmannaversluninni frá kl. 8 og seinni  
partinn kl. 15 bjóðum við upp á fróðleik og fræðslu. 

Fagmanna-
dagurinn

Vörukynningar 
í Fagmannaverslun kl. 8-11

Fróðleikur og fræðsla í   
Fagmannaverslun kl. 15-17

Föstudagurinn 13. maí er 
tileinkaður öllum fagmönnum

í Fagmannaverslun  
Húsasmiðjunnar, Kjalarvogi

Við kynnum
•  Verkfæri frá;  Hikoki MultiVolt, Fein,  
 Profit, Tjep og Plumbear
•  Lasera og mæla frá Leica
•  Hurðir frá Jeld-Wen
•  Klæðningar frá Cembrit
•  Drygolin Color Expert frá Jotun
 sem er BREAM og Svansvottuð  
 þekjandi viðarvörn 
•  Húsasmiðjuappið

•  kl. 15:00 - Samfélagsskýrsla Húsasmiðjunnar  
            - Jón Þórir Þorvaldsson, Húsasmiðjan
•  kl. 15:20 - Fyrsta Svansvottaða uppgerða húsið  
           - Gísli Sigmundsson, Breyting ehf.
•  kl. 15:40 - Þrjú vistvæn hverfi
            - Gylfi Gíslason, JÁ Verk
•  kl. 16:00 - Fagkonur
            - Margrét Arnarsdóttir, Félag Fagkvenna
•  kl. 16:20 - Húsasmiðjuappið fyrir fagmenn  
            - Magnús G. Jónsson, Húsasmiðjan 

Allir fagmenn velkomnir
Full búð af tilboðum og fræðslu

Timbursala í Kjalarvogi lokar 
kl. 15 á föstudag vegna
dagskrár Fagmannadagsins.
Opið í Grafarholti til kl. 18

Margarita
10211200

20%

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur 
ryðfríum brennurum. 3000390

57.790kr
67.990 kr

Gasgrill Classic 3B 
Með 3 ryðfría brennara og hliðarhellu. Grillflötur 
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Töfrar þessa kvölds 
voru að sjá hvernig 
dansinn lifir í líkömum 
í gegnum ár og áratugi 
og birtist svo nýr og 
heill þegar um er 
beðið.

Nafn klúbbsins, Feima, 
er samheiti orðsins 
kona og tilvísun í 
stefnu klúbbsins.

DANS

Ball
Íslenski dansflokkurinn
Danshöfundar: Alexander Roberts 
og Ásrún Magnúsdóttir
Búningar: Erna Guðrún Fritzdóttir
Lýsing: Kjartan Þórisson
Hljóð: Baldvin Þór Magnússon
Borgarleikhúsið

Sesselja G. Magnúsdóttir

Föstudaginn 6. maí frumsýndi 
Íslenski dansf lokkurinn dans
verkið Ball eftir Alexander Roberts 
og Ásrúnu Magnúsdóttur á Nýja 
sviði Borgarleikhússins. Dansverkið 
sömdu þau í samvinnu við nokkra 
dansara Íslenska dansflokksins og 
níu aðra einstaklinga sem ekki eru 
atvinnudansarar en hafa sterkan 
dansbakgrunn. Þátttakendur veittu 
hver öðrum innsýn í dansheim hver 
annars og síðan voru ólíkir dans
stílar og tjáningarmátar spyrtir 
saman í eitt heilmikið ball. Lagt var 
upp með að þátttakendur nytu þess 
að dansa saman alla þá ólíku stíla 
sem þeir báru með sér í samstarfið 
og að áhorfendur fengju að njóta 
fjölbreytileika dansins. Áhersla á 
ofurtækni eða skilgreinda tækni var 
lögð til hliðar en í staðinn einblínt 
á það sem einstaklingurinn hafði 
fram að færa. Höfundar vildu líka 
bjóða ólíkum líkömum á ólíkum 
aldri sviðið í Borgarleikhúsinu til 
afnota og ögra þannig mýtunni um 
að dansari eigi ekki erindi á svið 
eftir fertugt. Sú mýta hefur töluvert 
verið til skoðunar í íslenska dans
heiminum undanfarið.

Vel sviðsett ball
Ball minnti á alvöru ball en var samt 
vel sviðsett. Hver og einn dansari 
kynnti sig og sagði frá sínum dans
bakgrunni, sýndi síðan sitt dans
atriði og fékk hina með. Þannig 
fengu áhorfendur að sjá rokk, brake, 
freestyle, street, ballett, Bollywood, 
kpop og nútímadans. Tónlist var 
grunnur að öllum atriðunum enda 
dansstílarnir nátengdir ákveðnum 
tónlistarstílum. Það var mikil gleði 
og orka á sviðinu enda stærsti hluti 
dansaranna ungt fólk í fantaformi. 
Áhorfendur voru líka vel með á nót
unum, klöppuðu og hylltu dansar
ana og tóku fegins hendi boði í lok 
sýningarinnar um að dansa við 
nokkur vel valin lög með dönsur
unum á sviðinu.

Þó að hver dansari hafi sýnt sitt 
atriði þá voru hinir þátttakendurnir 
alltaf með í bakgrunninum auk 
þess sem hópurinn skapaði frjáls

legri hópatriði milli atriða. Oftast 
voru þessar senur fínar og stundum 
mjög fínar eins og í broti Félix U. 
Alejandre, dansara f lokksins, úr 
verkinu Rómeó og Júlíu eftir Ernu 
Ómarsdóttur og Höllu Ólafsdóttur. 
Falleg eining myndaðist á sviðinu 
þegar aðrir í hópnum brugðust við 
dansi hans. Hraðinn og krafturinn 
í stærstum hluta sýningarinnar 
vakti þó upp spurningu um hvort 
hugmyndin um að allir líkamar 
og allur aldur geti dansað saman 
hafi gengið upp. Mikið af hópatrið
unum byggði á gáska og krafti sem 

gerði að verkum að í sumum þeirra 
var ólíkur styrkur dansaranna ekki 
virtur og nýttur nógu vel svo að þau 
urðu óhrein. Hér hefðu höfundarnir 
mátt stíga sterkar inn og taka mark
vissari kóreógrafískar ákvarðanir, 
það hefði gert gott betra.

Ný fagurfræði
Það er ekki annað hægt en að hrósa 
dönsurunum fyrir frammistöðuna. 
Dansarar íslenska dansf lokksins 
með sína ofurkrafta mössuðu þetta 
verkefni eins og annað sem þeir 
taka að sér. Marta Ákadóttir, dans
nemi í LHÍ, fylgdi þeim vel eftir og 
gaf fallega orku í hópinn. Þórir Leó 
Kristjánsson, ungur samkvæmis
dansari, sýndi snilldartakta í Rock 
& Roll senunni sinni og er greinilega 
bara rétt að byrja í sínu. Luis Lucas 
bauð upp á fágaðan og orkumikinn 
streetdans. Hann var yndislegur 
„mover“ ef það má sletta og gleðilegt 
hvað dansinn liggur honum nærri 
hjarta. Maxine Hagan leiddi áhorf
endur í töfra Bollywood á fallegan 
hátt. Ég held að fyrir marga í salnum 
hafi fagurfræðin og færnin sem þar 
sást verið ný og framandi.

Ungu dansararnir, sem í raun 
ættu varla að sjást á sviði miðað við 
aldursmýtuna, gáfu hinum heldur 

ekkert eftir. Gógódansarann Hauk 
Valdimar Pálsson vantaði ekkert 
upp á kraftinn og dansgleðina og 
Ásdís Ingvadóttir negldi með hjálp 
Elínar Signýjar W. Ragnarsdóttur, 
Emilíu B. Gísladóttur, Ernu Gunn
arsdóttur og Mörtu Ákadóttur sig
uratriðið sitt í freestyle frá tíunda 
áratug síðustu aldar. Ingólfur 
Björn Sigurðsson var líka með sitt á 
hreinu. Hann tók heils hugar undir 
í atriðum hinna og naut sín greini
lega í endurnýjuðum kynnum 
sínum af Bob Marley í sínum eigin 
dansi. Of gamall til að dansa hvað?

Lágstemmd atriði
Þó að orkustuðullinn væri hár voru 
einnig lágstemmdari atriði þar sem 
reynsla og þekking fengu að njóta 
sín. Það var í þeim sem kenningin 
um að allur aldur eigi heima á sviði 
var sönnuð. Það hefði verið gaman 
að sjá meira af þessari fínlegu 
orku byggða á langri ævi í bland 
við æskukraftinn. Þannig dansaði 
Ingibjörg Björnsdóttir, aldursforseti 
sýningarinnar, sóló úr ballettinum 
Þyrnirós á undurfallegan hátt með 
aðra dansara virðulega í bakgrunni 
eins og aðalsfólki sæmdi. Útgeisl
unin og sviðssjarminn var mikill þó 
að táskórnir væru víðs fjarri, hoppin 

lítil og nett og fæturnir færu aldrei 
hærra en 45 gráðurnar.

Frammistaða Einars Snorra Ein
arssonar breikdansara sem fann í 
breikinu sína köllun á níunda ára
tugnum var ekki síðri. Í heildina 
virtist hann una sér betur á bak við 
tölvuna sem DJ en úti á dansgólfinu 
nema þegar kom að honum að sýna 
sinn dans. Þá gerðist eitthvað og lík
aminn sem greinilega var kominn 
yfir 40 ára mörkin fór af stað í full
komnu öryggi. Engin læti eða ofur 
neitt, bara fallegur þroskaður breik
dans, eins og við sem erum komin á 
góðan aldur munum hann.

Ásrún og Alexander hafa ein
staka hæfileika til að fá alls konar 
fólk til að gefa allt í þau verkefni sem 
þau vinna að og útkoman er alltaf 
spennandi og skemmtileg. Venju
lega gerast töfrar í þessum verkum 
þeirra og Ball var þar engin undan
tekning. Töfrar þessa kvölds voru að 
sjá hvernig dansinn lifir í líkömum 
í gegnum ár og áratugi og birtist 
svo nýr og heill þegar um er beðið. 
Dansgleðin einkenndi alla á sviðinu 
og reyndar áhorfendur líka. n

NIÐURSTAÐA: Ball er stór-
skemmtileg sýning sem fær áhorf-
endur til að dilla sér í sætunum.

Spennandi og stórskemmtilegt ball
Ingibjörg Björns-
dóttir hefur út-
geislun og sviðs-
sjarma, segir 
gagnrýnandi.  
 MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Feima kammerklúbbur heldur 
sína fyrstu tónleika í Flóa, Hörpu, 
í kvöld, fimmtudaginn 12. maí 
klukkan 20. Feima sprettur upp 
úr starfi Elju kammersveitar sem 
skipuð eru ungu íslensku klassísku 
tónlistarfólki.

Elja heldur utan um mönnun og 
listræna stjórnun kammerklúbbs
ins, og heldur tónleikaröð undir 
nafninu Feima, í Flóa. Þar mætast 
klassísk kammertónlist og önnur 
tónlistarform. Feima er hugsað sem 
vettvangur þar sem kvenkyns tón
skáld og flytjendur eru í forgrunni 
og munu tónlistarkonur slást í hóp 
með klassískum hljóðfæraleikurum 
Elju. Flutt er fjölbreytt dagskrá 
ýmissa kventónskálda.

Nafn klúbbsins, Feima, er sam
heiti orðsins kona og tilvísun í þá 
stefnu klúbbsins að rétta af hlutföll 

Kventónskáld sett á dagskrá
Anna Gréta 
Sigurðardóttir 
kemur fram 
á tónleikum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

kynja sem oft sjást á efnisskrám og 
annars staðar í tónlistarlífinu.

Á fyrstu tónleikum þessarar tón
leikaraðar kemur fram djasspíanó
leikarinn Anna Gréta Sigurðardóttir 
ásamt því að flutt verða kammer og 
sólóverk eftir tónskáldin Kaija Sara
aiaho, Mel Bonis og Judith Weir. n

MANNAMÁL
FIMMTUDAGA KL. 19.00
OG AFTUR KL. 21.00
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I’m the virgin Mary, 
baby I’m the whore“ 
skildi einhver sem 
„amma hor“.

Reykjavíkurdætur eru hvergi 
bangnar þó að þær hafi ekki 
komist í Eurovision. Þær 
verða með þrenna tónleika 
næsta föstudag í Iðnó, þá 
fyrstu almennilegu á Íslandi í 
þrjú ár.

odduraevar@frettabladid.is

Hljómsveitin Reykjavíkurdætur 
hefur líklega aldrei verið eins vin-
sæl og hafa þær haft í nógu að snú-
ast síðan þær komust næstum því í 
Eurovision í mars síðastliðnum. Þær 
stefna nú á þrenna tónleika í Iðnó 
næsta föstudag, þar á meðal sína 
fyrstu barnatónleika.

„Við héldum fyrstu barnatón-
leikana okkar um daginn á Dalvík, 
það var ótrúlega gaman en líka mjög 

lærdómsríkt því það er allt önnur 
orka sem við þurfum að beisla. Það 
voru alveg mörg móment þar sem 
við uppgötvuðum bara í miðju lagi 
að það væri að koma lína sem væri 
ekki barnvæn. Stundum breyttum 
við orðunum eða það kom bara 
þögn,“ segir Steiney Skúladóttir, 
einn rappara sveitarinnar.

Hún segir ýmsan misskilning 
meðal krakka um texta sveitarinn-
ar, líkt og í Eurovision-lagi þeirra 
Tökum af stað. „I'm the virgin Mary, 
baby I'm the whore“ skildi einhver 
sem „amma hor“ og við ætlum bara 
að nota það. Það er fullkominn stað-
gengill,“ segir Steiney hlæjandi.

Fjölskyldur óðar í dætur
Dæturnar verða með fjölskyldu-
tónleika klukkan 18.30 á föstudag 

en eftirspurnin var svo mikil að þær 
stöllur bættu við auka tónleikum 
sérstaklega fyrir fjölskyldur.

Steiney segir það hafa verið auð-
velda ákvörðun, dætrunum hafi 
borist skilaboð frá foreldrum í 
kvíðakasti sem höfðu lofað krökk-
unum því að fara á tónleika með 
Reykjavíkurdætrum. „Við viljum 
gera líf foreldranna sem allra auð-
veldast, þau hafa nú þegar nógu 
mikið á sinni könnu,“ segir Steiney 
enn hlæjandi.

Líka fullorðins
Þá verða þær dætur að sjálfsögðu 
með tónleika seinna á föstudags-
kvöld, sem þær lýsa sem fullorðins-
tónleikum. „Það er svo fyndið að 
kalla þetta fullorðinstónleika,“ segir 
Steiney.

„Eins og það verði einhver erótík 
en við eigum kannski frekar við að 
við ætlum ekki að ritskoða textana 
okkar eða framkomu, heldur flytja 
þá sýningu sem við gerum alla 
jafna,“ útskýrir rapparinn. Hún 
bætir við að sveitin sé orðin ansi 
vön því að koma fram eftir að hafa 
spilað víðs vegar um Evrópu.

„Þegar við spilum erlendis er svo 
mikilvægt að öll sýningin sé skýr og 
aðgengileg svo hún sé sem skemmti-

legust fyrir alla, óháð tungumála-
kunnáttu. Þannig að við pælum 
mikið í uppbyggingu og hvernig við 
getum haldið athygli fólks í þetta 
langan tíma,“ segir Steiney.

Hún bætir við að bakgrunnur 
þeirra í sviðslistum komi sér vel. 
Spurð að því við hverju áhorfendur 
megi búast stendur ekki á svari: „Við 
byrjum oftast tónleikana okkar á að 
segja: „Við erum Reykjavíkurdætur 
og við ætlum að fokka ykkur upp,“ 
þannig að ætli það sé ekki nokkuð 
gott viðmið.“ n

Reykjavíkurdætur 
ætla að fokka 

ykkur upp

Fjölskyldurnar og börnin eru alveg óð í Reykjavíkurdætur sem hafa brugðist við kallinu með því að bæta við aukatónleikum á morgun.  MYND/AÐSEND 

Jafngamall Sönnu í kosningum 
fyrir fjórum árum

odduraevar@frettabladid.is

Trausti Breið-
fjörð Magnússon 
frambjóðandi 
Sósíalistaflokks-
ins
„Það er spenn-
andi!“ segir 
Trausti Breið-
fjörð Magnús-
son, stuðnings-

fulltrúi og nemi, sem skipar 2. 
sætið á framboðslista Sósíalista-
flokksins í borgarstjórnarkosning-
unum. Trausti er 26 ára gamall og 
yngstur þeirra sem eiga mögu-
leika á sæti í borgarstjórn.

„Við erum með rosalega metn-
aðarfull stefnumál, Sanna hefur 
verið rosalega dugleg á þessu 
kjörtímabili og ég held að ef við 
komum fleiri mönnum inn eigum 
við enn þá meiri möguleika á að 
koma málum í gegn. En það er líka 
spennandi að vera sá yngsti sem á 
möguleika, ég hlakka bara til.

Ég er jafngamall og Sanna var 
fyrir fjórum árum,“ heldur Trausti 
áfram og vísar á oddvita þeirra 
Sósíalista, borgarfulltrúann 
Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. 
„Hún var sú yngsta í sögunni og 
Davíð Oddsson var þar á undan, 
þannig að ég veit ekki alveg 
hvort ég sé á milli þeirra einhvers 
staðar, en allavega í topp þremur!“ 
segir Trausti og hlær þegar hann er 
spurður hvort hann kunni því vel 
að vera nefndur í sömu andrá og 
Davíð Oddsson.

„Eh, nei, kannski ekkert sérstak-
lega. Jú, jú, hann var náttúrlega 
merkilegur stjórnmálamaður þótt 
maður sé ekki sammála öllu sem 
hann hefur gert.“

Trausti segir stjórnmálaþátt-
töku sína hafa borið hratt að og 
honum verið boðið sæti á lista 
fyrir nokkrum mánuðum. „Þetta 
gerist mjög hratt og áður en 
maður veit af er maður dottinn 
í hringiðuna. Sanna hefur lært 
mikið síðustu fjögur ár og það er 
spennandi að fylgjast með henni. 
Maður þarf að læra á hlaupum.“

Hvað stefnumálin varðar segist 
Trausti fyrst og fremst leggja 
áherslu á húsnæðismál og málefni 
ungs fólks. 

„Stundum líður mér eins og 
sumum finnist að eina leiðin til 
að ná til ungs fólks sé með ein-
hverjum slagorðum,“ segir Trausti 
og bætir við að Sósíalistum finnist 
best að tefla einfaldlega fram 
ungu fólki. n

 n Lykilspurningin

Hvernig er að vera sá yngsti 
sem á kost á sæti í borginni?

svavamarin@frettabladid.is

Geðlestin með Emmsjé Gauta inn-
anborðs hóf ferð sína um landið í 
nóvember og eftir viðkomu í Fella-
skóla, í Fellabæ á Austurlandi, í gær 
eru áfangastaðirnir orðnir 100.

„ Nú na er u m v ið stödd á 
Fáskrúðsfirði og erum búin að 
vera í þrjár vikur á ferðinni um 
landsbyggðina,“ segir Gauti Þeyr, 
eða Emmsjé Gauti eins og hann er 
kallaður, en hann ferðast með lest-
inni til að skemmta ungmennum í 
sjöunda til tíunda bekk.

„Í grunninn er fókusinn á vit-
undarvakningu um að við erum 
öll með geð og allir upplifa til-

finningar, alveg eins og allir eru 
með hjarta,“ segir Gauti um Geð-
lestina sem er samstarfsverkefni 
Geðhjálpar og Hjálparsíma Rauða 
krossins 1717. Hann bætir við að 
áhersla sé lögð á að geðsveif lur séu 
ekki aðeins bundnar við veikindi 
með því að fræða krakkana um að 
allir upplifa góðar og slæmar til-
finningar í lífinu.

„Við fókusum á að geðrækt geti 
verið skemmtileg,“ heldur Gauti 
áfram. „Svefn, vinátta, íþróttir, að 
semja tónlist og fara á tónleika eru 
dæmi um jákvæða hluti fyrir geð-
heilsuna.“

Gauti segir verkefnið hafa heillað 
hann frá upphafi. „Bæði fæ ég að 

gera það sem mér finnst gaman að, 
sem er að skemmta og að láta gott 
af mér leiða.“ Þá bætir hann við að 
hann sjái hversu miklu opnari ung-
menni eru um andleg málefni í dag 
en þegar hann sjálfur var yngri.

„Ég man þegar ég var í níunda 
eða tíunda bekk og talað var um að 
fara til sálfræðings, þá var sú sama 
manneskja stimpluð sem geðveik. 
Ertu klikkaður, skilurðu? Þetta á 
ekki að vera feimnismál heldur jafn 
eðlilegt og ef maður fótbrotnar og 
fer í gips,“ segir Gauti og bætir við 
að fólk eigi það til að tipla á tánum 
við aðra sem eiga við geðrænar 
áskoranir að stríða.

Aðspurður segir Gauti að, eins og 

f lestir, hafi hann sjálfur upplifað 
andlega vanlíðan og hefði þá viljað 
hafa þær upplýsingar og verkfæri 
sem við höfum í dag og hann hefur 
miðlað.

„Platan Mold, sem ég gaf út í 
október með Helga Sæmundi, 
kemur til dæmis sterklega inn á 
andleg málefni og kemur út í kjöl-
farið á að við misstum vin okkar,“ 
upplýsir Gauti.

Þá er krökkum bent á að hringja 
í hjálparsíma Rauða krossins 1717 
með hvaða vandamál sem er að sögn 
Gauta. „Sama hversu lítið það er er 
alltaf hægt að hringja inn. Spjallið 
er nafnlaust og hægt að hringja án 
vitundar foreldra,“ segir Gauti. n

Geðlestin brunar til bjartari framtíðar

Lestin hefur komið við á eitt 
hundrað stöðum síðan í nóvember.
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Nóg eftir af

 Land Flytjandi Lag  
 

 Finnland The Rasmus Jezebel

 Ísrael Michael Ben David I.M

 Serbía Konstrakta In Corpore Sano

 Aserbaísjan Nadir Rustamli Fade To Black

Georgía Circus Mircus Lock Me In

 Malta Emma Muscat I Am What I Am

 San Marínó Achille Lauro Stripper

 Ástralía Sheldon Riley Not the Same

 Kýpur Andromache Ela

 Írland Brooke That’s Rich

 Norður-Makedónía Andrea Circles

 Eistland Stefan Hope

 Rúmenía WRS Llámame

Pólland Ochman River

 Svartfjallaland Vladana Breathe

 Belgía Jérémie Makiese Miss You

 Svíþjóð Cornelia Jakobs Hold Me Closer

 Tékkland We Are Domi Lights Off

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

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

Nafn:

Besta lag:

Besti flutningur:

Besta sviðsmynd:

12stigum …

SEMI-FINAL 1
10 MAY 2022, 21:00 CEST

  Notes  Points

1 Albania
Sekret     

2 Latvia
Eat Your Salad     

3 Lithuania
Sentimentai     

4 Switzerland
Boys Do Cry     

5 Slovenia
Disko     

6 Ukraine
Stefania     

7 Bulgaria
Intention     

8 Netherlands
De Diepte     

9 Moldova
Trenuleţul     

10 Portugal
Saudade, saudade     

11 Croatia
Guilty Pleasure     

12 Denmark
The Show     

13 Austria
Halo     

14 Iceland
Með hækkandi sól     

15 Greece
Die Together     

16 Norway
Give That Wolf a Banana     

17 Armenia
Snap     

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

n  Hinni maltversku Emmu Muscat 
er spáð ellefta sæti af veð-
bönkum. Malta hefur komist í 
úrslit síðustu þrjú ár.

n  Ástralía, Pólland og Svíþjóð 
munu berast á banaspjótum 
um sigur í riðlinum, ef marka má 
spár veðbanka.

94% 
líkur eru á 
að Svíþjóð 
komist 
áfram í 
kvöld.

n Fróðleiksmolar og tölfræði

100%
Öruggt er 
að Ísland 
keppi ekki 
í kvöld.

5 
stærstu 
löndin 
eru þegar 
komin 
áfram.

10 
lönd kom-
ast áfram í 
kvöld.

3
er fjöldi 
skipta sem 
Ítalía hefur 
haldið 
keppnina.

0
lög verða 
sungin á 
frönsku í 
ár í fyrsta 
sinn í sögu 
Eurovision.

17 
ára gamall 
er yngsti 
kepp-
andinn. 
Hann er frá 
Slóveníu.

14 
keppendur 
eru eldri en 
40 ára.

Hildur Tryggva-
dóttir Flóvenz
formaður FÁSES 
Seinni undanúr-
slit Eurovision-
keppninnar fara 
fram í Tórínó í 
kvöld og nú slær 
hjarta Hildar 

Tryggvadóttur Flóvenz, formanns 
FÁSES, með fulltrúa Svía, Corneliu 
Jakobs.

„Ég hugsa að hún eigi eftir að 
fljúga áfram í úrslitin og eigi jafn-
vel eftir að vinna riðilinn.“ Hildur 
bendir á að, eðli málsins sam-
kvæmt og vegna fjarveru Systra, 
sé þetta seinna kvöld aðeins 
minna spennandi.

Eurovision-fólki hefur víða 
orðið tíðrætt um að fyrri riðillinn 
hafi verið sterkari en Hildur segir 

alltaf erfitt að leggja mat á slíkt 
en þar fyrir utan telur hún víst að 
Systur myndu einnig hafa komist 
áfram hefðu þær sungið í seinni 
hlutanum.

„Já, ég hugsa að þær hefðu 
komist áfram í hvorum riðlinum 
sem er. Ég held að þetta séu bara 
svipaðir riðlar en þessi á þriðju-
daginn einkenndist svolítið af því 
að þetta var mikið af lögum svona 
í rólegri kantinum og það getur 
verið erfiðara að komast í gegn 
þegar margt er svipað.“

Aðspurð segist hún þó aldrei 
hafa haft áhyggjur af íslenska 
laginu. „Nei, nei. Ég var alveg róleg 
yfir þessu og alveg fullviss um 
að þær myndu komast áfram. 
Við höfum alltaf fulla trú á okkar 
fólki.“

Hildur hefur þrátt fyrir þetta 

stjórn á væntingum sínum fyrir 
stóru stundina á laugardagskvöld. 
„Ja, sko. Ég hugsa að við náum ekki 
topp tíu sem er náttúrlega bara 
mín persónulega skoðun en ekki 
félagsins,“ segir formaður Félags 
áhugafólks um Söngvakeppni evr-
ópskra sjónvarpsstöðva sem spáir 
því að Með hækkandi sól endi 
einhvers staðar fyrir miðju.

„Sem er bara glæsilegur 

Gleðin heldur áfram

Cornelia syngur fyrir Svíþjóð.

 n Sérfræðingurinn
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Nína Richter
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Ingunn Lára
Kristjánsdóttir

Fréttablaðið á Eurovision

Það er óhætt að fullyrða að 
Íslendingarnir í Tórínó séu í 
spennufalli eftir úrslit þriðjudags-
kvöldsins. Þrátt fyrir leiðinda spár 
í veðbönkum kemst íslenska 
framlagið á úrslitakvöldið sem 
fram fer á laugardag.

Stemningin í blaðamannahöll-
inni er spennuþrungin, enda er 
keppnin loksins hafin af alvöru. 
Þar má finna tuttugu langborð og 
frá hverju og einu berst regnhljóð 
á meðan lyklaborðin tifa ótt og 
títt.

Við vorum viðstaddar dómara-
rennsli á undankeppninni á 

mánudagskvöldið þar sem Systur 
stigu á svið. Stærðin og umfangið 
í Eurovision-höllinni er lygilegt. 
Þurrís, eldvörpur, foss og lysti-
garður er meðal þess sem rúmast 
þarna inni, ásamt öllum áhorf-
endunum, sviðinu og sólinni 
frægu.

Við kynntumst pólskum blaða-
manni sem var sá eini í höllinni 
með íslenskan fána og það í fullri 
stærð, en sá er mikill aðdáandi 
íslenska lagsins og kvaðst hafa 
verið á hjóli í Varsjá þegar hann 
heyrði það fyrst. Það var ást við 
fyrstu hlustun.

Við höfum tekið viðtöl við ótal 
keppendur síðustu daga, þar á 
meðal gulu félagana í Subwolfer, 
norska framlaginu, úlfamenn 
sem segjast vera geimverur. Það 
fékkst lítið upp úr þeim og þeir 
ræddu við okkur í gegnum túlk, 
en við þurfum að minnsta kosti 
ekki að tala norsku. Við spurðum 

þá meðal annars hvers vegna 
geimverur væru að flytja lag fyrir 
hönd Norðmanna í Eurovision, 
og hvort þeir könnuðust við Jan 
Egeland eða Edvard Grieg. 

Sólarsamviskubitið plagar okk-
ur svolítið en við huggum okkur 
við það að eiga von á meiri sól 
með hækkandi sól. Við sendum 
kærleikskveðjur frá Tórínó. n

Von á meiri sól með hækkandi sól
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Í KVÖLD

FRÉTTAVAKTIN

X22 - ODDVITASLAGUR

SUÐURNESJAMAGASÍN

PRESSAN

Kl. 18.30 og kl. 20.30

Kl. 19.00 og kl. 21.00

Kl. 19.30 og kl. 21.30

Kl. 20.00 og kl. 22.00

„Ég vissi bara að þetta væru 
þættir með leikkonu úr Big 
Bang Theory í aðalhlutverki,“ 
segir Sóli Hólm sem fór grín-
laust í gegnum stutta senu 
með stórstjörnunni Kaley 
Cuoco í grínspennuþáttunum 
The Flight Attendant.

toti@frettabladid.is

Ísland hefur undanfarið verið í for-
grunni HBO-þáttanna The Flight 
Attendant þar sem Kaley Cuoco 
hefur verið í lífshættulegum elt-
ingarleik um Reykjavík í hlutverki 
njósnaflugfreyjunnar Cassie Bow-
den sem meðal annars leitar til bar-
þjóns sem Sóli Hólm leikur.

„Sagan er alveg skelfilega ómerki-
leg reyndar. Ég fékk bara símtal frá 
íslenskum „casting director“ og var 
boðið að gera þetta. 

Sóli Hólm lék grínlaust í 
senu á móti Kaley Cuoco

„Hinn stóri heimur virðist ekki búinn að kveikja á Hólmaranum,“ segir Sóli en bendir hins vegar á að eitthvað hafi 
verið um að Íslendingar sendi honum skjáskot úr þessari senu með Kaley Cuoco.  SKJÁSKOT/HBO MAX

Ég fór ekki einu sinni í prufu,“ segir 
Sóli um hvernig það kom til að 
hann, sem er þekktari sem eftir-
herma en kvikmyndaleikari, endaði 
með að deila senu með stórstjörn-
unni Kaley Cuoco.

„Ég hef ekki hugmynd um af 
hverju ég var beðinn um þetta og 
hef ekkert verið að sækjast eftir 
svona verkefnum þótt áhuginn sé 
auðvitað alltaf til staðar. Kannski 
var her manna búinn segja nei áður 
en kom að mér. En það var gaman 
að fá að taka þátt í svona umfangs-
mikilli framleiðslu. Eða mér fannst 
þetta umfangsmikið enda með litla 
reynslu af svona.“

Hefur ekki séð þáttinn
Hvað umfangið varðar bætir Sóli við 
að honum hafi þótt býsna magnað 
að vera úthlutað staðgengli á meðan 
verið var að stilla ljósin á hann. „Ég 

hefði nú alveg getað staðið 
þarna sjálfur,“ segir Sóli 

sem á enn eftir að sjá 
sjálfan sig í sviðsljós-
inu andspænis sjálfri 

K a ley Cuoco. 
„Það er skömm 

að segja frá því að ég hef nú ekki 
enn séð þessa þætti. Hvorki fyrri 
þáttaröðina né þessa seinni sem ég 
birtist í.“ 

HBO Max sýnir fimmta þáttinn í 
dag en Sóla til varnar er efnisveitan 
ekki enn aðgengileg á Íslandi nema 
eftir krókaleiðum.

„Ég vissi bara að þetta væru þættir 
þar sem leikkona úr Big Bang The-
ory væri í aðalhlutverki. Það sagði 
mér ekki mikið því ég sá þá þætti 
ekki heldur.“

Þekkingarskorturinn kann þó 
að hafa nýst Sóla ágætlega í þessu 
tilfelli þar sem frægð Cuoco setti 
hann vitaskuld hvergi út af laginu. 
„Það hafði enga þýðingu fyrir mig,“ 
hlær Sóli og bætir við að leikkonan 
hafi annars verið mjög vingjarnleg.

Sleppti öllu gríni
Aðspurður segist Sóli alveg hafa 
sleppt því að grínast fyrir framan 
Cuoco og engar tilraunir gert til 
þess að vekja athygli á eftirhermu-
hæfileikum sínum. 

„Hahaha, nei, ég nálgaðist þetta 
algerlega út frá: „Don’t speak unless 
spoken to“ og ekkert í fari mínu á 
tökustað benti til þess að ég hafi 
grín að atvinnu,“ segir Sóli sem gerir 
ekki ráð fyrir að verða kallaður til 
Hollywood sem eftirherma þrátt 
fyrir að hafa náð máli í þáttunum 
vinsælu. n

Nörda grínið 
Big Bang 
Theory gerði 

Kaley Cuoco 
heimsfræga.
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12. - 30. maí

BERMUDA  
Útisófasett og borð. 210 x 210 x 80 cm. 
Hægt að raða upp á marga vegu.
Fullt verð: 179.990 kr.

BARCELONA svefnsófi 
Vandaður og veglegur ítalskur 
svefnsófi. Bak er dregið fram á 
einfaldan hátt.  
Svefnflötur. 194x140x13 cm. Stærð á 
sófa: 193 x 93 x 100 cm.
Fullt verð: 199.900 kr.

OPUS u-sófi 
Kósí, djúpur u-sófi í slitgóðu, yrjóttu áklæði.  
Hægra horn. 335 x 227 x 90 cm.
Fullt verð: 309.900 kr.

MALLING -svefnsófi 
Fallegur svefnsófi í ljósgráu áklæði.  
Svefnflötur 140x200 cm. Stærð á sófa: 200 x 105 x 83 cm. 
Fullt verð: 139.900 kr.

LICATA hornsófi 
Glæsilegur hornsófi. Fæst hægra eða vinstra horn. 
Kentucky koníak bonded leður. 262 x 226 x 82 cm.
Fullt verð: 269.900 kr.

BOGGIE sófi 
3ja sæta sófi í bleiku Toro áklæði. Nettur og flottur. 
Fæst einnig í fleiri litum. 186 x 77 x 85 cm.
Fullt verð: 119.900 kr.

MEGA tungusófi 
Notalegur breiður tungusófi í slitgóðu áklæði. Hægri 
eða vinstri tunga. 275 x 163 x 85 cm.  
Fullt verð: 199.900 kr.

TAMPA sófi 
3ja sæta sófi í Troy gráu áklæði. 242 x 89 x 85 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

LICATA u-sófi  
Fallegur u-sófi sem hægt er að fá til hægri eða vinstri. 
Sófinn er í slitgóðu Kentucky koníak bonded leðri.  
366 x 226 x 82 cm.
Fullt verð: 369.900 kr.Nú 145.162 kr.

Nú 159.920 kr.

Nú 247.920 kr.

Nú 111.920 kr.

Nú 215.920 kr. Nú 95.920 kr.

Nú 159.920 kr.

Nú 79.920 kr.

Nú 295.920 kr.

MEGA u-sófi  
Fallegur u-sófi sem hægt er að fá til 
hægri eða vinstri. Sófinn er í slitgóðu 
West gráu áklæði.  
382 x 241 x 85 cm.
Fullt verð: 299.900 kr.

Nú 239.920 kr.

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. LOKAÐ

Upplýsingar eru birtar 
með fyrirvara um 
prentvillur. 
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Á laugardag verður kosið til sveit-
arstjórna um allt land. Rétt eins og 
stórmót í íþróttum eru kosningar 
til sveitarstjórna á fjögurra ára 
fresti. Sjálfur hef ég þá bjargföstu 
trú að sveitarstjórnarkosningar 
séu meðal mikilvægustu kosninga 
sem okkur standa til boða því þá 
getum við haft hvað mest áhrif á 
nærumhverfi okkar. Samt hefur 
kjörsókn til sveitarstjórna verið 
töluvert lakari en þegar kosið er til 
Alþingis.

Það er því ástæða til að tala 
aðeins um lýðræði. Rétt okkar til 
að kjósa fulltrúa til að fara með 
völdin sem eru ein mikilvægustu 
mannréttindi sem nokkur mann-
eskja getur öðlast. Staðan er því 
miður þannig að vindar frelsis og 
lýðræðis hafa farið minnkandi 
undanfarin ár.

Til er vísitala sem mælir lýðræði 
í heiminum (Democracy Index) en 
hún mælir stöðu þess í 167 ríkjum. 
Samkvæmt Wikipedia-síðu lýð-
ræðisvísitölunnar fyrir árið 2021 
var aðeins 21 ríki með fullt lýðræði 
en 53 ríki með skekkt lýðræði. 34 
ríki voru blanda af harðstjórnar- 
og lýðræðisríkjum og 59 ríki 
töldust hrein harðstjórnarríki. Af 
þessum 167 ríkjum var og er Ísland 
í hópi ríkja þar sem ríkir fullt lýð-
ræði.

Alvarlegra er að þróunin í 
heiminum hefur verið niður á við 
samkvæmt lýðræðisvísitölunni. 
Þess vegna eigum við að fagna 
því á laugardaginn að við erum í 
hópi þeirra 6,4% íbúa jarðar sem 
búa við fullt lýðræði. Við eigum 
að vera þakklát og brosa til þeirra 
sem leggja það á sig að bjóða fram 
krafta sína í stjórnmálum og veita 
okkur þannig valkosti, þó svo að 
okkur kunni að finnast þeir allir 
ómögulegir. Þess vegna er það 
borgaraleg skylda okkar að mæta á 
kjörstað og kjósa. Ef enginn fram-
bjóðandi er nógu góður, þá skilar 
maður bara auðu. Kjóstu! n

Lýðræðisvísitala

Sigraðu innkaupin
með appinu

Á HVAÐA  
PALLI VERÐUR 
ÞÚ Í SUMAR?
Hjá okkur færðu mikið úrval af ólíku 
pallaefni, verkfærum, festingum og 
öðru til að klára pallinn.

GLEÐILEGT
SUMAR!

WIMEX - LIVØ  
UMHVERFISVÆNT  
WPC PALLAEFNI  
22x140x3600, Matte Black, 
Matte Brown eða Matte Umber.

Vnr. 0039600/05/10

11.995 kr./m2

Ef þú velur WPC þarftu ekki að 
nota tímann í að slípa, olíubera 
og mála pallinn.

Þessi einstaka blanda FSC 
vottaðs timburs (60%), PE 
plasts, fjölliðuefna og annarra 
efna tryggir langan 
endingartíma. Fjölliðuefnin sjá 
m.a. til þess að gró, mygla og 
sveppir þrífast aðeins á 
yfirborðinu en grafa sig ekki 
ofan í kjarnann.

KYNNINGARTILBOÐ

Almennt verð: 13.595 kr/m2
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