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Sögumaður í 
eigin sögu

50 tonn af  
sandi gefins

Menning  ➤ 22 Lífið  ➤ 24

Laugavegi 174, 105 Rvk.   www.hekla.is/skodasalur

Škoda Kodiaq
Vinsæli ferðafélaginn!

Verð frá 7.590.000 kr.    Eigum nokkra lausa bíla á lager!

Fjórhjóladrifinn, mjög vel útbúinn með 2.5 tonna dráttargetu

Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, gagnrýndi sölu meirihlutans á HS Veitum í oddvitaslag Fréttavaktarinnar á Hringbraut í gær. Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri 
sagði hins vegar að salan hefði verið skynsamlegt skref til að treysta fjárhag bæjarins. Í kvöld mætast oddvitarnir í Reykjavík í lokaslagnum klukkan 18 í opinni dagskrá.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hluthafar Nesvalla íbúða 
ehf., áður búseturéttarfélags 
eldri borgara í Reykjanesbæ, 
samþykktu í vor að selja 
félagið á þrjá milljarða króna, 
þrátt fyrir að félaginu hafi 
borist hærra tilboð sem leyfði 
íbúum að halda afsláttar-
kjörum sínum.

mhj@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Hluthafar Nesvalla 
eru að mestu leyti eldri borgarar 
og dánarbú en Reykjanesbær átti 
21 prósent í félaginu fyrir sölu. Lög-
maðurinn Garðar K. Vilhjálmsson, 
framkvæmdastjóri Nesvalla, sér um 
söluferlið í gegnum fyrirtæki sitt 
Málamiðlun ehf. en Garðar er einnig 

stjórnarmaður í P190 og hefur verið 
síðan 2014.

Samkvæmt greiningu ráðgjafar-
sviðs KPMG á þremur tilboðum, 
sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum, var tilboð P190 metið það 
versta en Heimstaden ehf. (áður 
Heimavellir) og BHC fasteignir ehf. 
buðu hærra verð og betri kjör fyrir 
leigjendur að mati KPMG.

„Út frá hagsmunum hluthafa 
virðist tilboð BHC ehf. hagstæðast 
þar sem það býður hæsta verðið 
fyrir eignina, eða 3.250 m.kr., sem 
er 45 m. kr. hærra en næsthæsta til-
boð. Þá fá leigutakar sem einnig eru 
hluthafar að halda afslætti sínum 
til maímánaðar 2025 en þá tekur 
almenn verðskrá við,“ segir í grein-
ingunni en Heimstaden gerði fyrir-

vara um lækkun ef uppgreiðslugjald 
kæmi á við að greiða lánin upp.

„Út f rá hagsmunum þeirra 
hluthafa sem einnig eru leigu-
takar er möguleiki á að tilboðið frá 
Heimstad en ehf. sé besta tilboðið. 
Tilboðið nemur 3.205 m.kr. en fram 
kemur í forsendum tilboðsins að 
hluthafar sem einnig eru leigutakar 
fái að halda afslætti til maímánaðar 
2027. Til þess að meta virði þess að 

sá hópur fái að halda kjörum sínum 
er nauðsynlegt að fá gögn um leigu-
verð og þau afsláttarkjör sem hlut-
hafar njóta,“ segir KPMG.

Samkvæmt tilboði P190 ehf. upp 
á 3.000 m.kr. misstu eldri borgarar 
afsláttarkjör sín. Hækkun leigu 
verður því á bilinu 30 til 100 þúsund 
krónur á mánuði við undirritun.

Friðjón Einarsson, stjórnarfor-
maður Nesvalla og bæjarfulltrúi 
Samfylkingar, og Garðar, sögðu 
stjórnina einhuga um að tilboð 
P190 væri besta tilboðið, samkvæmt 
kynningargögnum.

Friðjón segir af og frá að besta 
tilboðið hafi ekki verið samþykkt, 
meðal annars vegna þess að önnur 
tilboð gerðu ráð fyrir ástands-
skoðun á fasteignum. Hann segir 

að öll tilboðin hafi verið kynnt hlut-
höfum og 95% hafi samþykkt tilboð 
P190. „Þá ætla ég ekki sem fulltrúi 
bæjarins að segja nei,“ segir Frið-
jón og bætir við að hann eigi ekk-
ert í félaginu og hafi engan hag af 
sölunni. „Bærinn samþykkir þetta 
síðan samhljóða í bæjarráði.“

Bjarni Gunnólfsson, oddviti Mið-
flokksins, segir ljóst að íbúar bæjar-
ins hafi tapað tugum milljóna með 
því að samþykkja ekki hæsta boð. 
„Mér finnst líka ekki eðlilegt að 
sami maður sitji allan hringinn í 
kringum borðið,“ segir Bjarni. „Svo 
fer stjórnarformaðurinn, sem er 
einnig oddviti Samfylkingarinnar, 
með þetta inn í bæjarráð og segir 
þeim að það eigi að samþykkja 
þetta,“ bætir hann við. SJÁ SÍÐU 8

Ólga í Reykjanesbæ vegna sölu Nesvalla íbúða

Bjarni Gunn-
ólfsson, oddviti 
Miðflokksins í 
Reykjanesbæ

mailto:mhj@frettabladid.is


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

Nr. 12952 - Án gashellu - Svart

SUMARTILBOÐ

SUMARTILBOÐ

79.900
 FULLT VERÐ  99.900

Opið 
Virka daga11-18

 Laugardaga 11-16

Frá Þýskalandi 

Niðurfellanleg 
hliðarborð

• Afl 10,5 KW

Nánar á www.grillbudin.is

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

Endurnýjun

„Það er verið að malbika báðar flugbrautirnar,“ segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, um framkvæmdir á Reykjavíkurflugvelli. Rúm tuttugu ár séu 
frá því brautirnar voru malbikaðar síðast. „Það er áætlað að verkið taki um það bil tuttugu þurra daga á tímabilinu 10. maí til 9. júní,“ bætir Guðjón við. Önnur 
braut vallarins á að vera opin hverju sinni á meðan verkið er unnið þótt á því verði undantekningar með eilitlum töfum á umferð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Félagið Hreinni Hornstrandir 
hefur flutt tæplega 43 tonn af 
rusli frá Hornströndum með 
aðstoð Landhelgisgæslunnar 
og fleiri styrktaraðila og sjálf-
boðaliða. Mun færri komast 
að en vilja.

kristinnhaukur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Undirbúningur er 
hafinn á níundu ruslasöfnuninni 
á Hornströndum og brátt verður 
opnað fyrir umsóknir. Alls hefur 
félagið, sem kallar sig Hreinni 
Hornstrandir, f lutt tæp 43 tonn af 
rusli frá hinum óbyggðu víkum og 
fjörðum á átta árum.

„Þetta er engin afslöppunarferð 
heldur hörkupúl og unnið á miklum 
hraða,“ segir Gauti Geirsson, for-
sprakki félagsins.

Gauti var að vinna sem háseti á 
farþegabát árið 2014 þegar franskur 
ljósmyndari fór til Hornstranda 
til að mynda náttúrufegurðina. 
„Honum of bauð svo plastið og 
ruslið í fjörunum að hann myndaði 
það frekar og sýndi í Frakklandi,“ 
segir hann. Gauti segir að þetta hafi 
opnað augu hans og f leiri heima-
manna sem ákváðu að gera eitthvað 
í málinu.

Á hverju ári er tekið fyrir afmark-
að svæði og kembt. Í sumar er stefnt 
á ferð 24. til 25. júní og tínslu í Furu-
firði á austurströndinni. Gauti 
segir ferlið komið upp í góðan vana 
og árangurinn á hverju ári góðan. 
Félagið er með styrktaraðila og 
einnig aðstoðar Ísafjarðarbær við 
förgun og Landhelgisgæslan við 
flutning. Varðskip sér um flutning-
ana.

Færri komast að en vilja því áhug-
inn er afar mikill. Grunnurinn er 
hópur af heimafólki á Ísafirði en 
fleiri fá að taka þátt. Til dæmis ungt 
fólk í námi í háskólasetrinu eða 
fólk frá öðrum landsvæðum sem 

vilji hjálpa til. Aðeins er pláss fyrir 
25 manns en umsækjendur eru oft á 
bilinu 50 til 70. Í eitt skipti voru þeir 
um 200.

Gauti segir að í hverri ferð séu 
fylltir 60 til 70 stórir saltpokar af 
rusli. Það stærsta og þyngsta eru 
kaðlar, netabútar og f leira tengt 
veiðarfærum. Einnig eru alls kyns 
hlutir sem gætu verið upprunnir 
á landi. Flöskur, brúsar, pokar, 
umbúðir og alls kyns plasthlutir. „Ég 
held að við höfum fundið hluti frá 
öllum löndum við Norður-Atlants-
hafið,“ segir hann.

Árið 2020 kláraði félagið að fara 
eina yfirferð yfir allar þær víkur og 
firði Hornstranda þar sem mikið 
rusl safnast saman. Árið 2021 var 
því byrjað á yfirferð númer tvö í 
Hlöðuvík. „Það var pínu ógnvæn-
legt að sjá meira rusl í víkinni þá en 
þegar við tíndum þar fyrst,“ segir 
Gauti. Árið 2014 voru 5 tonn tínd 
þar en 6,3 tonn árið 2021. Bendir 
þetta til að ærið verkefni sé fyrir 
hendi í sumar. ■

Meira rusl fannst í seinni 
kembingu Hornstranda

Færri komast að en vilja í tínsluferðina.  MYND/AÐSEND

Þetta er engin afslöpp-
unarferð heldur hörku-
púl og unnið á miklum 
hraða.

Gauti Geirsson, 
forsprakki 
Hreinni Horn-
stranda

Rigna mun á kjósendur á Suðurlandi 
en norðanlands verður skárra veður.

kristinnpall@frettabladid.is

VEÐUR Sigurður Þ. Ragnarsson veð-
urfræðingur segir að það sé ekki von 
á sólríkum kosningadegi og það eigi 
líklegast eftir að rigna á Suðurlandi 
á morgun. „Sólin hefur oft verið 
ákafari að komast að á kjördegi og 
virðist sem að það verði þungbúið 
víða um land. Ég á ekki von á að það 
verði sólríkt en búast má við skárra 
veðri á Norðurlandinu, jafnvel að 
hann haldist alveg þurr.“

Íslendingar ganga til kosninga 
um allt land á morgun en lands-
menn hafa fengið að kynnast bæði 
sól og léttri snjókomu það sem af er 
vikunni. 

„Ég er hræddur um að það eigi 
eftir að vera rigning á Suðurlandi 
en það fer ekki í slyddu. Mér sýnist 
að hitastigið nái ekki tveggja stafa 
tölu neins staðar á landinu en það 
fer hækkandi með hverjum degi 
þessa dagana,“ segir Sigurður. ■

Þungbúið veður  
á  kosningadag

kristinnhaukur@frettabladid.is

ALÞJÓÐAMÁL Sanna Marin, forsætis-
ráðherra Finnlands, og Sauli Niinsto 
forseti sendu í gær frá sér yfirlýsingu 
þar sem tilkynnt var að sótt yrði 
um aðild að NATO. Formleg beiðni 
verði yfirfarin á sunnudag og send í 
næstu viku.

Með þessu yfirgefur Finnland 
formlega stöðu sína sem hlutlaust 
ríki hvað varðar slag stórveldanna 
en landið hefur reyndar átt í nánu 
sambandi við NATO um langt skeið 
rétt eins og Svíþjóð. Búist er við því 
að Svíþjóð verði samstíga Finnlandi 
í inngöngunni. Ólíkt Svíþjóð hefur 
Finnland hins vegar rúmlega 1.300 
kílómetra landamæri við Rússland.

Rússar tóku yfirlýsingunni ekki 
þegjandi. „Rússland neyðist til að 
bregðast við, bæði með hertækni-

legum og annars konar hætti, til 
þess að eyða þeirri þjóðaröryggis-
ógn sem þetta skapar,“ segir í yfir-
lýsingu frá Kreml.

Hernaðarsérfræðingar og skýr-
endur hafa hins vegar bent á að 
Rússar séu með allan sinn herafla 
bundinn í Úkraínu og hættan á 
innrás í Finnland engin. Svíþjóð og 
Finnland hafi einnig fengið fullvissu 
frá NATO um að öryggi landanna 
verði tryggt í inngönguferlinu. ■

Inngöngubeiðni Finnlands í NATO 
verður líklegast send í næstu viku

Sanna Marin, 
forsætisráð-
herra Finnlands
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Líf og fjör
í borgarstjórn

Verið velkomin í kaffi í VG Portið
Bankastræti 2 á kjördag frá 12-17

Vantar þig skutl á kjörstað?
Hringdu í síma 893-7861

Kynnið ykkur stefnuna
x22.vg.is

Borgin byggir hagkvæmt
húsnæði fyrir okkur öll

Flýtum Borgarlínu og látum
Strætó ganga lengur og oftar

Höfum náttúruna með í öllu skipulagi



Vissulega hefur þetta 
verið holskefla frá því 
að stríðið braust út.

Guðmundur 
Arnar Sigmunds-
son, forstöðu-
maður Certis

Við krossum fingur og 
reynum að vera skrefi á 
undan þrjótunum.

Magnús Hauks-
son, rekstrar-
stjóri Neyðar-
línunnar

Viðkvæmir innviðir á Vestur-
löndum sæta stöðugum 
netárásum sem hefur stór-
fjölgað eftir innrás Rússa í 
Úkraínu. Óvenjulega margar 
árásir eru á Ísland.

ser@frettabladid.is

NETÖRYGGI Fjögur hundruð þúsund 
netárásir voru gerðar á Neyðarlín-
una á Íslandi, 112, á einum og sama 
sólarhringnum í upphafi innrásar 
Rússa í Úkraínu í lok febrúar á þessu 
ári. Árásirnar hafa haldið áfram 
allar götur frá því stríðið braust út. 
Þetta staðfesta heimildir Frétta-
blaðsins.

Þessara skipulögðu árása hefur 
einnig orðið vart í æ ríkari mæli 
á sömu innviði á öðrum Norður-
löndum, svo og í vesturhluta Evrópu 
og Bandaríkjunum.

„Það eru engar rökstuddar vís-
bendingar um að hóparnir sem 
stunda þessar árásir komi frá einu 
og sama ríkinu,“ segir Guðmundur 
Arnar Sigmundsson, forstöðumað-
ur netöryggissveitarinnar Certis, 
aðspurður hvort grunur leiki á að 
Rússar standi að baki gríðarlegri 
fjölgun netárása á undanförnum 
mánuðum. „Vissulega hefur þetta 
verið holskef la frá því að stríðið 
braust út,“ bætir hann við.

Magnús Hauksson, rekstrar-
stjóri Neyðarlínunnar, segir að enn 
hafi árásirnar ekki valdið skaða á 
þjónustu neyðarnúmersins, 112. 
„Við krossum fingur og reynum 
að vera skrefi á undan þrjótunum. 
Það sem vekur aftur á móti athygli 
okkar er hvað árásirnar eru tíðar og 
umfangsmiklar á þetta fámenna 
land okkar,“ segir hann.

Guðmundur Arnar segir að fyrir-

tæki á borð við Neyðarlínuna og 
önnur opinber fyrirtæki á Íslandi 
búi yfir sterkum vörnum gegn 
netárásum af þessu tagi og þoli 
þúsundir árása á einum og sama 
deginum. „Ógnin er til staðar, en 
tjónið hefur ekki raungerst enn þá, 
hvað svo sem síðar verður með mörg 
hundruð þúsund árásum á sólar-
hring sem vissulega er tilefni til að 
taka alvarlega,“ segir hann.

Guðmundur Arnar bendir á tví-
þættan tilgang árásanna. „Annars 
vegar eru menn að reyna að komast 
yfir gögnin og taka þau í gíslingu 
gegn lausnargjaldi, ellegar að taka 
niður þjónustuna og skemma í 
hernaðarlegum tilgangi.“ ■

Fjögur hundruð þúsund netárásir  
á Neyðarlínuna á einum sólarhring

Neyðarlínan og önnur slík opinber fyrirtæki á Íslandi þola þúsundir netárása á einum og sama deginum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

birnadrofn@frettabladid.is

REYKJAVÍK Leiðréttur launamunur 
karla og kvenna sem starfa hjá 
Reykjavíkurborg mælist nú 0,4 pró-
sent en var árið 1995 rúmt 21 pró-
sent. Þetta kemur fram á vef borgar-
innar.

Reykjavíkurborg er stærsti vinnu-
staður landsins og hlaut jafnlauna-
vottun árið 2019. Borgin hefur nú 
undirgengist og staðist fyrstu úttekt 
vegna endurútgáfu vottunarinnar. ■

Minni munur 
launa í borginni 

Leiðréttur launamunur er nú 0,4 
prósent hjá borginni. 

ser@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Vöruútf lutningur 
Íslendinga hefur stóraukist á síðustu 
þremur árum og á það jafnt við um 
sjávarafurðir, landbúnað og iðnað.

Samtals nam andvirði vöruút-
flutningsins tæpum 197 milljörðum 
króna fyrstu fjóra mánuði ársins 
2020 en stendur nú í tæpum 319 
milljörðum á sama tíma í ár.

Alls hafa útfluttar sjávarafurðir 
verið seldar til útlanda fyrir tæpa 118 
milljarða fyrstu fjóra mánuði þessa 

árs miðað við ríflega 81 milljarð á 
sama tíma 2020. Aukningin er mest 
í útfluttu fiskimjöli, en söluandvirði 
þess hefur fjórfaldast á þessum tíma. 
Þá hefur lýsisútflutningur þrefaldast.

„Útflutningurinn er kröftugri en 
áður og þetta er mikil viðspyrna,“ 
segir Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri Samtaka fyrir-
tækja í sjávarútvegi, SFS, en hún 
bendir á að á móti komi miklar og 
nánast fordæmalausar verðhækk-
anir á olíu.

Útfluttar landbúnaðarvörur, þar 

á meðal fiskeldið, seljast við nær 
tvöföldu verði ef fyrstu fjórir mán-
uðir þessar árs eru bornir saman við 
sama tíma 2020, en verðmætið fer 
úr rúmum ellefu milljörðum í rúma 
tuttugu milljarða.

„Þetta eru ánægjulegar fréttir og 
eitthvað sem við þurfum á að halda,“ 
segir Gunnar Þorgeirsson, formaður 
Bændasamtakanna, en tekur undir 
varnaðarorð Heiðrúnar Lindar um 
verðhækkun á aðföngum.

Loks hefur söluvirði útfluttra iðn-
aðarvara aukist úr 99 milljörðum 

fyrstu fjóra mánuði 2020 í röska 174 
milljarða fyrstu fjóra mánuði þessa 
árs, þar af hefur verðmæti útflutts áls 
tvöfaldast.

„Það segir sína sögu að fjórðungur 
gjaldeyristekna þjóðarbúsins í fyrra 
var vegna álútflutnings. Það skilaði 
sér í metafkomu Landsvirkjunar og 
hækkandi arðgreiðslum til ríkis-
sjóðs. Enn og aftur kemur áliðn-
aðurinn sterkur inn þegar skórinn 
kreppir í íslensku efnahagslífi,“ segir 
Pétur Blöndal, framkvæmdastjóri 
Samáls. ■

Stóraukinn útflutningur frá Íslandi undanfarin tvö ár

Heiðrún Lind 
Marteinsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri SFS

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi 
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is 

Mannauðsmál
Þetta er samstarfsverkefni Mannauðs – félags mannauðsfólks á Íslandi 
og Fréttablaðsins í tengslum við alþjóðlega mannauðsdaginn.
 
Í blaðinu munum við vekja athygli almennings og fyrirtækja á 
mannauðsmálum og mikilvægi þeirra almennt sem og ýmiss konar 
þjónustu og vörum tengdum faginu.

Laugardaginn 21. maí gefur Fréttablaðið út sérblaðið

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

kristinnhaukur@frettabladid.is

SELTJARNARNES Samkvæmt árs-
reikningi Seltjarnarnesbæjar nam 
halli á rekstri A-hluta bæjarsjóðs 566 
milljónum á síðasta ári.

Síðastliðin sex ár nemur uppsafn-
aður halli á rekstri A-hlutans meira 
en 1,5 milljörðum.

Karl Pétur Jónsson, fulltrúi Við-
reisnar/Neslista í minnihluta, lét 
bóka á bæjarstjórnarfundi að reikn-
ingurinn sé vitnisburður stefnu sem 
beðið hafi skipbrot. Liðinn sé sá tími 
þegar skynsamlegt var að halda Sel-
tjarnarnesi sem lágskattasveitar-
félagi til að laða að athafnasamt fólk 
til að byggja sér heimili í bænum. ■

Hálfs milljarðs 
tap Seltjarnarness
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Kaffi og vörukynningar 
í Fagmannaverslun kl. 8-11

Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi tileinkar öllum fagmönnum  
og konum daginn í dag. Við bjóðum upp á morgunkaffi og vörukynningar frá kl. 8:00-11:00 

og frá kl. 15:00-17:00 bjóðum við upp á fróðleik og fræðslu.

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

Fróðleikur og fræðsla í   
Fagmannaverslun kl. 15-17
•  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 

Timbursala í Kjalarvogi lokar kl. 15 í dag vegna kvölddagskrár Fagmannadagsins.
Timbursalan í Grafarholti er opin til kl. 18

FAGMANNA

HÚSASMIÐJUNNAR
FÖSTUDAGINN 13. MAÍ

•  25%  afsláttur af Hikoki, Dewalt, Makita, Metabo, Fein, Tjep verkfærum
•  25% afsláttur af vinnufatnaði og öryggisvörum • 10%  afsláttur af Leica laserum
•  25% afsláttur af vinnuljósum og vinnukösturum
•  25% afsláttur af rafmagnskeflum
•  30%  afsláttur af Drygolin þekjandi viðarvörn

Full búð af tilboðum og fræðslu



Við getum ekki kvart-
að. Þetta er einfaldlega 
mjög jákvæð þróun 
fyrir svæðið.

María Hjámars
dóttir hjá 
Áfangastaða
stofu Austur
lands

Fjölmargir Íslendingar heimsóttu Austfirði í fyrrasumar. Útlit er fyrir að það sama verði upp á teningnum í ár. 
 MYND/JESSICA AUER

Dæmi eru um að stórar ferða
skrifstofur hafi tekið Austur
land úr sölu í júlí og ágúst. 
Hótel eru víða uppbókuð 
og erfiðlega hefur gengið að 
manna störf í ferðaþjónustu 
vegna skorts á húsnæði fyrir 
starfsfólk.

ggunnars@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Stórar ferðaskrif
stofur sem sérhæfa sig í ferðum til 
Íslands hafa þurft að fjarlægja mark
aðsefni og taka ferðir úr sölu þar 
sem mörg stærstu hótelin á svæðinu 
eru að verða uppbókuð í júlí, ágúst 
og jafnvel fram í september.

Samkvæmt upplýsingum frá Sam
tökum ferðaþjónustunnar hefur 
meðalverð fyrir gistingu á svæðinu 
hækkað mikið að undanförnu í takt 
við aukna eftirspurn.

María Hjálmarsdóttir hjá Áfanga
staðastofu Austurlands segir þessar 
vinsældir ekki beinlínis koma á 
óvart. Hún hafi heyrt frá fyrirtækj
um á svæðinu að bókanir séu langt 
umfram björtustu spár. Sérstaklega 
hvað varðar gistingu.

„Ég veit til dæmis að nær öll hótel 
hérna í kringum Egilsstaði eru að 
verða fullbókuð. Það er eitthvað um 
laus herbergi í öðrum bæjarfélögum 
á Austfjörðum, en það gæti breyst 
hratt á næstu vikum,“ segir María.

Þessar gríðarlegu vinsældir Aust
fjarða og Norðausturlands eiga sér 
nokkrar samhangandi skýringar að 
mati Maríu.

„Íslendingar f lykktust auðvitað 
austur í veðurblíðunni í fyrrasumar. 
Það má eiginlega segja að við höfum 
komist á kortið í þessum blessaða 
faraldri,“ segir María.

Veðurfarið er þó ekki eina skýr
ingin á auknum vinsældum Aust
fjarða. María bendir á að mörg 
fyrirtæki hafi nýtt tækifærið í 
faraldrinum og lagt aukna áherslu 
á innlenda ferðamenn í sinni mark
aðssetningu.

„Allir þessir hlaupaviðburðir, 
reiðhjólakeppnir og af þreying. 
Þetta hjálpar allt til. Það sem hefur 
komið okkur einna mest á óvart 

er að íslenskir ferðamenn virðast 
velja að gista á hótelum á ferðum 
sínum innanlands nú til dags. Það 
er breyting því Íslendingar voru lítt 
sýnilegir í hótelbókunum yfir sum
armánuðina fyrir heimsfaraldur.“

Nú þegar ferðatakmörkunum 
hefur verið aflétt flykkjast erlendir 
ferðamenn til landsins á ný. Fyrir 
austan leggst því allt á eitt. Mikil 
aukning innlendra ferðamanna í 
bland við erlenda.

„Þá myndast þessi gríðarlega 
umframeftirspurn sem við sjáum í 
dag. Og gisting hreinlega selst upp. 
En við getum ekki kvartað. Þetta er 
einfaldlega mjög jákvæð þróun fyrir 
svæðið,“ segir María.

En örum vexti fylgja líka áskor
anir. Stóri f löskuhálsinn í ferða
þjónustunni fyrir austan lýtur að 
mönnun. Viðvarandi húsnæðis
skortur blasir við á öllu svæðinu og 
fyrirtæki eiga erfitt með að útvega 
starfsfólki húsnæði. María segir 
þetta skapa ákveðin vandamál.

„Okkur vantar allar hendur upp 
á dekk, til að standa undir þessum 
vexti. Ég veit hreinlega ekki hvernig 
fyrirtækin ætla að leysa þetta. Við 
gerum víst ekki mikið án starfs
fólksins í þessari atvinnugrein.“

Ljósið í húsnæðismyrkrinu seg
ist María þó greina á stórauknum 
áhuga innlendra og erlendra fjár
festa. Þeir séu farnir að setja sig 
í samband að fyrra bragði. Bæði 
hvað varðar fjárfestingar í húsnæði 
og afþreyingu. „Slíkan áhuga höfum 
við ekki fundið svona sterkt áður.“ ■

Nær uppselt á Austurlandi í 
sumar og fram í september

birnadrofn@frettabladid.is 

ALÞINGI  Þing f lok k u r Flok k s 
fólksins hefur lagt fram tillögu til 
þingsályktunar þess efnis að hug
myndafræði verkefnisins Kveikjum 
neistann verði innleidd í aðalnám
skrá grunnskóla.

Verkefnið er langtíma þróunar 
og rannsóknarverkefni í Grunn
skóla Vestmannaeyja. Í verkefninu 
felst ný nálgun við lestrarkennslu 
sem farið hefur fram í 1. bekk 
grunnskólans.

Í greinargerð sem fylgir tillögunni 
segir að lesskilningur íslenskra ung
menna hér á landi sé undir meðal
tali OECDríkjanna og hafi versnað 
síðustu tíu ár.

Markmið verkefnisins Kveikjum 
neistann hafi verið að 80–90 pró
sent nemenda væru fulllæs eftir 2. 

bekk og fyrstu tölur gefi til kynna 
góðan árangur. Samkvæmt þeim 
hafi 93,6 prósent barna í 1. bekk náð 
markmiðum strax í janúar.

Tillaga Flokks fólksins er þrí
þætt og lagt er til að við breytingar 
á námskrá verði lögð áhersla á 
bókstafahljóðaaðferð við lestrar
kennslu, að innleiddar verði breyt
ingar á lestrarmælingum og lögð 

verði áhersla á að hver nemandi fái 
áskoranir miðað við færni.

Í greinargerð segir einnig að í ljósi 
þess árangurs sem áunnist hafi af 
Kveikjum neistann verði mennta 
og barnamálaráðherra falið að 
innleiða hugmyndafræðina og að 
innleiðingin fari fram í samráði við 
Rannsóknarsetur um menntun og 
hugarfar og samtök kennara. ■

Leggja til breytingar á lestrarkennslu í grunnskólum

Eyjólfur Ár
mannsson, 
þingmaður 
Flokks fólksins, 
er flutnings
maður tillög
unnar.
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BESTA FYRIR 
HAFNARFJÖRÐ 
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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.

 
• Um 90% Hafnfirðinga eru ánægð með bæinn sinn
• Fjárhagi bæjarins hefur verið snúið til betri vegar

• Menningarlífið í bænum er kraftmikið

 

Áfram blómlegur 
Hafnarfjörður!

Kristín

Rósa

Guðbjörg

mailto:ggunnars@frettabladid.is
mailto:ggunnars@frettabladid.is


Páll Óskar & Toyota kynna:

JÓNUSTUDAGUR
DÓROTA
(ÞJÓNUSTUDAGUR TOYOTA) 

Á MORGUN 14. MAÍ KL. 11–15
Jón Jónsson og Frikki Dór í 10 ár

Stuð og stemning fyrir alla 
fjölskylduna og sápuþvottur 
fyrir bílinn hjá viðurkenndum 

þjónustuaðilum Toyota. 

Stilltu á K100 – FM 100,5. 
Páll Óskar sér um stuðið.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabær

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur
Bæjar�öt 13
Reykjavík

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
Reykjavík

Nethamar
Garðavegi 15
Vestmannaeyjar

Bilageirinn
Gró�nni 14a
Reykjanesbær



Forkaupsréttur er mjög 
skýr.

Steinbergur 
Finnbogason, 
lögmaður

Við kynntum öll 
tilboðin fyrir hlut-
höfum.

Friðjón Einars-
son, stjórnarfor-
maður Nesvalla

AUÐVITAÐ ER
EÐLILEGT…
AUÐVITAÐ ER
EÐLILEGT…
...að samningur borgarinnar við olíufélögin 
vegna uppkaupa á bensínstöðvum sé 

Minni spilling – betri borg. Burt með meirihlutann.

Annars fara borgarbúar að hafa skoðanir.

BETRI BORG
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AðAlfundur 
Litlu Borgar ehf.  
vegna rekstrarársins 2021 
verður haldinn í Akogessalnum, Lágmúla 4,  
fimmtudaginn 26. maí næstkomandi og hefst kl. 20:00.

Dagskrá: 
• Venjuleg aðalfundarstörf skv. 13. gr. samþykkta félagsins.
• Tillaga að breytingum á samþykktum félagsins.

- 8. grein verði felld niður.
- 9. grein – forkaupsréttur á hlutum í félaginu.
- 12. grein – lögmæti hluthafafunda.

• Samningur við Skógræktina um nytjaskógrækt í landi Litlu Borgar.

Þeir hluthafar sem hyggjast veita öðrum umboð til þess að fara  
með atkvæði sitt á fundinum, skulu veita þeim skriflegt umboð.

Stjórn Litlu Borgar ehf.

Lögmaður eins hluthafa mun 
höfða mál til viðurkenningar 
á forkaupsrétti hans að Nes-
völlum íbúðum og óska eftir 
lögbanni á sölunni á Nes-
völlum til P190 ehf. sem er í 
eigu landsþekktra fjárfesta.

mhj@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Við lok síðasta árs var 
skorað á stjórn Nesvalla íbúða að 
koma félaginu í verð. Þann 8. apríl 
var hluthöfum síðan sagt að verð-
mæti félagsins væri 2,9 milljarðar 
og á sama fundi var kynnt kauptil-
boð frá fjárfestingarfélaginu P190 
ehf. sem hljóðaði upp á 3 milljarða 
króna.

Samkvæmt því sem Fréttablaðið 
kemst næst er verðmat félagsins 2,9 
milljarðar króna miðað við árið 
2021 í samræmi við leigutekjur og 
rekstrarverðmæti eignanna. Upp-
lausnarverðmæti félagsins er hins 
vegar nærri 4 milljörðum.

Með vísitöluhækkunum á leigu-
verði milli ára er hins vegar líklegt 
að verðmatið sé nær 3,2 milljörðum 
nú í ár. Skilyrði P190 fyrir kaupunum 
var að ekki yrði rætt við aðra kaup-
endur en hluthafi leitaði tilboða frá 

Unnið að lögbanni á sölu Nesvalla íbúða
Nesvellir eru 
öryggisíbúðir 
fyrir aldraða og 
er leiguhlutfall 
100 prósent. 
 MYND/HRAFNISTA

Eigendur P190  
landsþekktir fjárfestar

Samkvæmt Viðskiptablaðinu 
á P190 um 90% hlut í félaginu 
Ásbrú ehf., en fasteignir þess 
félags við Ásbrú í Reykja-
nesbæ voru metnar á tæplega 
9 milljarða króna í árslok 2019.

Meðal stærstu hluthafa 
P190 eru félög í eigu Birgis 
Más Ragnarssonar og Andra 
Sveinssonar, meðeigenda 
hjá Novator, hjónanna 
Sigurbjörns Þorkelssonar og 
Aðalheiðar Magnúsdóttur, 
eigenda Fossa, og Heiðars 
Guðjónssonar, forstjóra Sýnar.

öðrum aðilum að stjórn forspurðri 
og var félagið kynnt Ölmu leigu-
félagi, Heimstaden ehf. og BHC ehf. 
og komu öll félögin með kauptilboð.

Kauptilboð Heimstaden ehf. 
hljóðar upp á 3.205 milljónir og 
kauptilboð BHC upp á 3.250 millj-
ónir. Fréttablaðið hefur ekki undir 
höndum tilboð Ölmu leigufélags og 
getur því ekki lagt mat á það.

Þann 30. apríl var því boðað til 
hluthafafundar þar sem öll fjögur 
tilboðin voru kynnt hluthöfum og 
borin saman. Hluthafar fengu lítinn 
tíma til að velta upp hlutunum þar 
sem fundurinn var haldinn sólar-
hring áður en kauptilboð P190 rann 
út. Friðjón segir að það hefði orðið 
„panik-ástand“ hefðu öll tilboðin 
verið send á alla hluthafa þar sem 
f lestir eru áttræðis- eða níræðis-
aldri.

„Við kynntum öll tilboðin fyrir 
hluthöfum. Það sem við gerðum 
var að meta alla fyrirvara og gáfum 
gengi á öll tilboðin og sögðum við 
hluthafana að svona væri staðan. 
Það væri þeirra að ákveða,“ segir 
Friðjón í samtali við Fréttablaðið.

Í kynningunni stendur hins vegar 
um boð P190: „Við erum með eitt til-
boð í hendi sem hægt er að klára í 
dag. Þetta tilboð skilar okkur hæsta 
verðinu af þeim tilboðum sem við 

höfum fengið. Ég mæli með að við 
tökum þessu tilboði.“

Á aðalfundi Nesvalla þann 9. maí 
sl. í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 
mætti síðan lögmaður fyrir hönd 
eins hluthafa og reyndi að virkja for-
kaupsrétt hans þar sem kauptilboð 
hafi verið samþykkt.

Samkvæmt fundargerð útskýrði 
Garðar fyrir fundinum að þar sem 
endanlegt kauptilboð lægi ekki 
fyrir væri ekkert kauptilboð til að 
ganga inn í. Hann bætti við að eitt 
af skilyrðum P190 fyrir kaupunum 
væri að félagið myndi fella niður 
forkaupsréttarákvæði hluthafa. 
Garðar lagði í kjölfarið samþykkt 
fyrir fundinn um að fella niður for-
kaupsrétt hluthafa sem var sam-
þykkt.

Lögmaðurinn Steinbergur Finn-
bogason segir að hann hafi aldrei 
heyrt þá lagatúlkun áður að kaup-
tilboð, sem hefur verið samþykkt af 
yfir 90% hluthafa, sé með einhverju 
móti ósamþykkt eða óklárað.

„Forkaupsréttur er mjög skýr. 
Þegar tilboð berst, sem á að sam-
þykkja, og er samþykkt, þá ber að 
bjóða öðrum forkaupsréttarhöfum,“ 
segir Steinbergur sem mun höfða 
mál til viðurkenningar á forkaups-
réttinum og óska eftir lögbanni á 
söluna á Nesvöllum til P190. ■
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ANNARS 
BREYTIST 

EKKERT

ÞAÐ MUNAR UM 
MIÐFLOKKINN

WWW.MIDFLOKKURINN.IS



Opið hús!
Laugardaginn 14. maí verður opið hús
í Hússtjórnarskólanum í Reykjavík  
að Sólvallagötu 12 milli kl. 13:30 og 17. 
 

Sýning á handavinnu nemenda, heitt súkkulaði 
og kaffi ásamt kökum verða til sölu. 

Verið öll innilega velkomin!

gar@frettabladid.is

NOREGUR Skattaívilnanir vegna 
kaupa á raf bílum í Noregi verða 
afnumdar á dýrari gerðunum, sam-
kvæmt nýrri áætlun stjórnvalda. 
Bílar sem kosta yfir 500 þúsund 
norskar krónur, jafnvirði 6,8 millj-
óna íslenskra króna, munu þá bera 
virðisaukaskatt.

Rafbílar, sem eru dýrari en áður-
nefndar 6,8 milljónir króna, munu 
þó aðeins verða skattlagðar fyrir 

þann hluta verðsins sem er umfram 
viðmiðunarmarkið. Bíll sem í dag 
kostar tæpar 8,2 milljónir mun eftir 
breytinguna kosta 8,5 milljónir.

Samtök raf bílaeigenda í Noregi 
segja áform stjórnvalda vonlaus og 
alveg án framtíðarsýnar.

„Þau munu bregða fæti fyrir best 
heppnuðu loftslagsaðgerð Noregs 
sem gert hefur landið að raf bíla-
landi númer eitt í heiminum,“ segir 
Christina Bu, formaður samtakanna 
við VG. n

Sköttum bætt á dýrari rafbíla í Noregi

Símenntunar- og þekkingar-
miðstöðin Fjölmennt fagnar 
20 ára starfsafmæli sínu í ár. 
Í tilefni þess blésu tónlistar-
nemendur Fjölmenntar til 
heljarinnar tónlistarveislu 
fyrir vini og vandamenn í 
Fella- og Hólakirkju.

erlamaria@frettabladid.is

TÓ N LI S T „Þet t a var ofsa lega 
skemmtilegt og fólk talaði um það 
að stemningin sem skapaðist á tón-
leikunum hafi verið gríðarlega góð,“ 
segir Steinunn Guðný Ágústsdóttir, 
tónlistarkennari Fjölmenntar.

Rúmlega fimmtíu nemendur í 
tónlist til styttri eða lengri tíma 
komu fram á tónleikunum og sungu 
eða spiluðu á hin ýmsu hljóðfæri á 
borð við gítar, píanó og úkúlele.

„Við fengum svo Sniglabandið 
til að mæta og spila undir hjá þeim 
sem vakti þvílíka lukku,“ segir hún.

Að sögn Steinunnar voru tón-
leikarnir í ár mun stærri en fyrri 
ár. „Við höldum alltaf tónleika eftir 

hverja önn, en þessir voru þó mikið 
f lottari þar sem þetta er afmælis-
árið okkar, en í ágúst fögnum við 
tuttugu ára starfsafmæli,“ segir 
Steinunn.

Símenntunar- og þekkingarmið-
stöðin Fjölmennt sinnir símenntun 
fatlaðs fólks, 20 ára og eldra. Þangað 
getur fatlað fólk leitað og fengið ráð-
gjöf varðandi nám, bæði innan Fjöl-
menntar og hjá samstarfsaðilum.

Að sögn Steinunnar er ein af 
megináherslum í starfi Fjölmenntar 
að stuðla að því að fatlað fólk njóti 
símenntunar hjá sömu aðilum og 
þeir sem eru ófatlaðir, eftir því sem 
kostur er.

Aðspurð segir Steinunn slíka 
starfsemi og uppákomur vera 
gríðarlega mikilvægar fötluðu fólki 
þar sem mikið ákall sé um bætt 
námsframboð og fleiri tækifæri til 
menntunar.

„Eftirspurn eftir námi hjá okkur 
er meiri en hægt er að sinna, því er 
svo mikilvægt að auka námsfram-
boð þar sem þetta gefur fólki svo 
mikið,“ segir Steinunn. n

Frábær stemning 
á stórtónleikum 
hjá Fjölmennt

Eins og sjá má var vægast sagt gríðarleg stemning  á tónleikunum og skein sönggleðin úr hverju andliti.  MYNDIR/EVA BJÖRK.
Tónlistaratriðin voru fjölbreytt, en auk hljóðfæraleikara 
og kórs kom fjöldi einsöngvara fram. 

Tónleikagestir 
virtust almennt 
mjög ánægðir 
með tónleikana 
og höfðu á orði 
að stemn-
ingin hefði verið 
„blússandi“.

Hressir tónlistarnemendur bregða á leik.
Stórhljómsveitin Sniglabandið lék undir á tónleikunum 
af sinni alkunnu snilld.

Tesla Y er ein þeirra tegunda sem hækka í verði.  MYND/AÐSEND
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Grillum saman
með hækkandi sól

1.45050% afsláttur af  
nammilandi 10.-14. maí
Verð áður 2.899

Lambakótilettur
Smjör- eða  
trufflumarineraðar
Verð áður 4.499

3.8241.999

20% 
afsláttur

Alvöru Ribeye
hamborgari
Íslenskt ungnauta ribeye hakkað og mótað, 
útkoman verður alvöru steikar hamborgari 
sem á sér engan líkan.

1.103 kr/pk
Verð áður 1.379

Ribeye 
hamborgari
2 x 120 g

SÉRVALIÐ

15% 
afsláttur

kr/kg

Grísahnakkasneiðar
Hvítlaukspipar
Verð áður 2.499

Roncadin pizzur
Beint frá Ítalíu
Verð áður 449

399

kr/stk

verð frá 999 verð frá 449

kr/pk

kr/pk

kr/kg

kr/kg

Ítölsk parmaskinka
12, 18 og 20 mánaða 

Ficacci ferskar  
ólífur frá Ítalíu

50% 
afsláttur

20% 
afsláttur
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Aðrir vona 
að ekki 

fari mjög 
illa fyrir 

Sjálfstæðis-
flokknum. 

Hann er 
nauðsyn-
legt afl í 
íslenskri 
pólitík.

Sam-
fylkingin 
er öflugt 

og jákvætt 
umbreyt-
ingarafl 
sem vill 

græna borg 
og jöfnuð. 

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Áhugaleysi kjósenda á sveitar-
stjórnarkosningunum er æpandi. 
Lítið hefur farið fyrir málefnum en 
því meira er um alls kyns upphróp-
anir. Er það í fullu samræmi við 

þróun þjóðfélagsumræðunnar, sem er farin að 
einkennast af heift og ofstæki. Leitað er að veik-
leika oddvita flokkanna og þeim miskunnar-
laust velt upp úr þeim. Ef ekkert finnst þá er 
enginn vandi að taka sér skáldaleyfi.

Hinn ágæti borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson, 
þekkir vel ofsafengnar árásir. Á dögunum birt-
ist rétt fyrir útsendingu á þættinum Sprengi-
sandi auglýsing þar sem veist var að persónu 
hans og hann sakaður um skemmdarverk á 
Reykjavíkurborg. Umsjónarmaður þáttarins 
hafði greinilega skömm á auglýsingunni og tók 
fram að þessi heiftúðuga auglýsing tengdist 
þætti hans ekki neitt.

Dagur er sannarlega ekki eini stjórnmála-
maðurinn sem þarf að mæta hatri. Formaður 
Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, er 
ekki í framboði í þessum kosningum, þótt 
stundum mætti halda það, svo oft er nafn hans 
æpt af ofsa.

Sú sem þetta skrifar þekkir fólk sem kemst 
í gríðarlega geðshræringu í hvert sinn sem ein-
hver talar um Sjálfstæðisflokkinn af virðingu. 
Þetta fólk líður nánast andlegar kvalir vegna 
þess að flokkurinn er í ríkisstjórn og má ekki 
til þess hugsa að hann nái völdum í borginni. 
Samt er Hildur Björnsdóttir góður leiðtogi, 
frjálslynd, dugmikil og hefur brennandi áhuga 
á borgarmálum. Hún yrði ágætur borgarstjóri, 
þótt reyndar séu ekki ýkja miklar líkur á því að 
svo verði. Vert er svo að minna á fulltrúa Fram-
sóknarflokksins, Einar Þorsteinsson, sem talar 
staðfastlega gegn heiftúðugum stjórnmálum. 
Við þurfum svo sannarlega á slíkum stjórn-
málamönnum að halda.

Skoðanakannanir eru ekki kosningaúrslit. 
Það var því nokkuð skondið að sjá hvernig 
fjölmiðlar slengdu því fram sem stórfrétt og 
leituðu til álitsgjafa þegar Sjálfstæðisflokkur-
inn fékk 16 prósent í einni könnun – könnun 
sem flest bendir til að hafi verið lítið mark-
tæk. Þetta þótti fín frétt í tíðindaleysi, en það 
var líka margt ofstækisfullt fólk sem sá þarna 
draum sinn um fall Sjálfstæðisflokksins rætast. 
Aðrir vona að ekki fari mjög illa fyrir Sjálf-
stæðisflokknum. Hann er nauðsynlegt afl í 
íslenskri pólitík. Þar er staðið vörð um ein-
staklingsfrelsið og barist gegn hinum þrúgandi 
pólitíska rétttrúnaði sem sligar samfélagið. 
Þetta eiga menn að virða, hvort sem þeir kjósa 
Sjálfstæðisflokkinn eða ekki. n

Nauðsynlegt afl

Sigurður K. Kolbeinsson ræðir við 
ýmsa þekkta og óþekkta Íslendinga 
um lífið og tilveruna og sagðar eru 
skemmtilega sögur og frásagnir aftur 
í tímann sem mörgum kunna að þykja 
skemmilegar.

Laugardaga kl. 10.00

www.hotelbokanir.is/lifid-er-lag-hladvarp og á Spotify

Hildur Hermóðsdóttir er næsti gestur 
hlaðvarpsins.

ser@frettabladid.is

Göngum lengra
Þá hafa Vinstri græn komið 
endanlega upp um sig. Auðvitað 
hafa þau samt sem áður reynt 
að dylja ást sína á íhaldinu og 
vitaskuld hafa þau látið líta 
út fyrir að þeim finnist það 
ekkert svo rosalega þægilegt að 
vinna með hægrimönnum. En 
smám saman hefur þetta samt 
legið fyrir. Ástin er blind – og 
það meira að segja á landsvísu. 
Og líka í bæjunum stórum og 
smáum, svo sem í Hafnarfirði 
þar sem liðsmenn VG auglýsa 
það rækilega þessa dagana að 
þeir vilji „ganga lengra“ og setja 
x við D.

Freudískt
Nú má auðvitað spyrja sig hvort 
hér hafi verið um freudískan feil 
að ræða, en næstum örugglega 
er það of einföld skýring. Lang-
varandi stjórnmálasamband 
Sjálfstæðismanna og Vinstri 
grænna í landsmálunum hefur 
auðvitað reynst svo framúr-
skarandi farsælt fyrir báða 
f lokkana að ekki má lengur 
á milli sjá hvor er til hægri og 
hvor til vinstri. Lengi hefur líka 
verið rökstuddur grunur um að 
þessar stjórnmálahreyfingar 
haldi sameiginlega þingflokks-
fundi við Austurvöll þar sem 
ekkert beri í milli – og því þá 
ekki að „ganga lengra“ eins og 
segir í Vinstri grænu gaflaraaug-
lýsingunni og já, ganga í Flokk-
inn? n

Reykjavík er í örum vexti sem skapar ótal spenn-
andi verkefni og brýn viðfangsefni. Við þurfum að 
tryggja græna borgarþróun og að samfélagið skapi 
öllum borgarbúum jöfn tækifæri. Mikill meirihluti 
borgarbúa er sammála því að Reykjavík sé á réttri 
leið. Það finn ég skýrt í samtölum um alla borg. 
Einstaka ákvarðanir geta verið umdeildar og alltaf 
má gera betur en stóru línurnar eru þær að Reykja-
vík er á réttri leið.

Á undanförnum árum hefur borgin fjárfest í því 
sem skiptir máli í Reykjavík. Við höfum sett mikið 
fjármagn í grunnskólana okkar og leikskólana, 
íþróttamannvirki, húsnæðismál og búsetukjarna 
fyrir fatlað fólk. Við höfum lagt áherslu á meiri 
velferð þannig að enginn sé skilinn eftir – og við 
viljum borg þar sem er gott að eldast.

Fimm þúsund Reykvíkingar hafa fengið öruggt 
húsaskjól á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðis-
félaga undanfarin ár. Þeirri uppbyggingu þarf að 
halda áfram og önnur sveitarfélög þurfa að fylgja 
með. Þannig sköpum við heilbrigðari húsnæðis-
markað. Það hafa aldrei byggst eins margar íbúðir 
í sögu Reykjavíkur og á undanförnum fjórum 
árum og nú eru tilbúnar vel staðsettar lóðir til að 
tvöfalda uppbygginguna á næstu árum. Dreifing 
byggðar væri tafsamari og dýrari.

Með þéttingu byggðar erum við að nýta innvið-
ina betur, bæta þjónustu og skapa skemmtilegri og 
betri borg. Við erum líka að bæta umferðarmálin, 
umhverfið og loftslagið. Við höfum lagt hjólastíga 
úti um allt og ætlum að gera meira af því. Á næsta 
kjörtímabili mun Borgarlínan komast til fram-
kvæmda og Miklabraut fer í stokk – ef núverandi 
stefna heldur áfram. Annars verður stórt stopp, og 
umferðin, umhverfið og loftslagsmálin líða fyrir.

Kæri kjósandi. Samfylkingin er öflugt og jákvætt 
umbreytingarafl sem vill græna borg og jöfnuð. 
Til þess þarf skýra framtíðarsýn og útsjónarsemi 
en líka úthald, festu og seiglu. Ég bið um þinn 
stuðning og skýrt umboð til að halda áfram á 
laugardaginn. n

Um hvað er kosið?

Dagur B.  
Eggertsson 

borgarstjóri og 
oddviti Samfylk-

ingarinnar.
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Einkafram-
takið hefur 
hér algeran 

vinning, 
sem hlýtur 

að vera 
vinum 

ríkismiðils-
ins talsvert 

umhugs-
unarefni.

Karl Th.  
Birgisson

n Í dag Munið þið hvernig Einar Þor-
steinsson gulltryggði Sönnu Mag-
dalenu endanlega sæti í borgar-
stjórn í oddvitaþætti kvöldið fyrir 
kosningar fyrir fjórum árum?

Hann vildi ræða svolítið við-
skiptaævintýri Gunnars Smára 
Egilssonar (sem eru satt að segja 
á köflum næstum jafn skrautleg 
og Bjarna Ben.) og hvernig þau 
samrýmdust stefnu f lokksins 
almennt.

Sanna hlustaði á þessa löngu 
spurningu, og benti meðal annars 
á að hún væri í framboði, 26 árs 
gömul kona, en ekki Gunnar 
Smári.

Sanna svaraði af slíkri einurð, 
yfirvegun og sjálfstrausti að 
minnti helzt á Guðrúnu Helga-
dóttur þegar hún var í stuðinu 
1978.

Hafi sæti Sönnu verið í hættu 
(sem við vitum ekki), þá var 
ekkert að óttast eftir þessi orða-
skipti. Sanna ávann sér virðingu 
og aðdáun langt út fyrir þann hóp 
sem hefði annars getað hugsað sér 
að kjósa hana. Hún nýtur hennar 
enn.

Munið þið líka þegar Inga 
Sæland skældi sig inn á Alþingi 
í sams konar þætti 2017? Í 
umræðum um kjör fátæks fólks 
brauzt út slík réttlát sorg að Inga 
fékk ekki hamið sig og brast í grát.

Þetta er ekki sagt henni til 
hnjóðs, bara alls ekki. Sætið var að 
vísu í stórhættu, en fólk kann að 

meta einlægni og tilfinningar.
Ég hef nefnt hér tvö dæmi úr 

nýlegri stjórnmálasögu, smá í ein-
hverjum skilningi, en stór í réttum 
skilningi af því að þau breyttu 
sögunni.

Ég þykist vita að margir vildu 
horfa á þetta aftur, en það er ekki 
hægt.

Hvers vegna?
Vegna þess að Ríkisútvarpið 

hefur ákveðið að þannig skuli það 
vera.

Í huga Ríkisútvarpsins nær 
sagan nefnilega aðeins um ár 
aftur í tímann. Fréttir og tengdir 
þættir fá að lifa á vef þess í 3–12 
mánuði. Þá er það efni horfið.

Þetta er þeim mun bagalegra 
sem æ f leiri mikilvægar fréttir – 
og beinlínis stjórnmálasagan sjálf 
– verða til í beinni útsendingu, 
en birtast ekki á vef- eða prent-
miðlum nema í bezta falli sem 
endursögn.

Ríkisútvarpið hefur ákveðið 
að gera þessar upptökur ekki 
aðgengilegar.

Það sem er ekki til
Man einhver eftir hruninu?

Öllum Kastljósunum, með við-
tölum við Davíð og bankakallana? 
Fyrir utan allt hitt. Silfursþætt-
irnir, þar sem fólk fór á taugum 
í beinni aðra vikuna og gargaði 
hina.

Forsetakosningar 2012, þar sem 
Ólafur Ragnar niðurlægði Þóru 

Arnórsdóttur í beinni svo seint 
verður leikið eftir. Kosningar 
2016: „Hefurðu enga sómatilfinn-
ingu?“ spurði Guðni Th. upp í opið 
geðið á Davíð Oddssyni.

Kastljósið þar sem Bjarni Bene-
diktsson ákvað að ljúga blákalt í 
beinni um félagið Falson, sem var 
í Panama-skjölunum.

Og svo framvegis út í hið 
óendanlega.

Sagan hverfur smám saman.
Hún er ekki aðgengileg og finnst 

ekki, jafnvel þótt öflugustu tölvu-
nördar grafi.

Þá kemur okkur vel að eiga 
öfluga einkamiðla.

Vefmiðillinn Vísir er núna í eigu 
hlutafélagsins Sýnar. Þar ráða 
harðir kapítalistar, og það er alveg 
áreiðanlega ekki í ágóðaskyni 
sem Vísir geymir f lesta sjónvarps- 
og útvarpsþætti Stöðvar 2 og 
Bylgjunnar (og skyldra stöðva) frá 
2010. Og fréttir frá 2008 að auki.

Einkaframtakið hefur hér 
algeran vinning, sem hlýtur að 
vera vinum ríkismiðilsins talsvert 
umhugsunarefni.

Fyrirvari
Fjöldi þess, sem hér hefur verið 
nefnt, er reyndar aðgengilegt á 
YouTube, þökk sé einstaklingum 
og er á engan hallað þótt Lára 
Hanna Einarsdóttir sé nefnd sér-
staklega.

Það er hins vegar ekki hlutverk 
einstaklinga að varðveita sam-

tímasöguna, sem gerist í beinni 
hjá Ríkisútvarpinu.

Það er hlutverk Ríkisútvarpsins 
og einskis annars.

Eftir stendur að það sem gerðist 
fyrir meira en ári í Ríkisútvarpinu 
hverfur jafnóðum og finnst ekki.

Það er satt að segja með 
hreinustu ólíkindum og næstum 
áreiðanlega brot á lögum um 
fyrirtækið.

Hví?
Hvers vegna rekur Ríkisútvarpið 
þessa stórfurðulegu stefnu? Ég veit 
það ekki enda hafa síðustu þrír 
útvarpsstjórar lýst yfir að henni 
þurfi að breyta.

Samt breytist ekkert. Árum 
saman.

Mig grunar að afsökunin sé 
peningaleysi eins og alltaf. Það 
kostaði morð fjár að byggja 
Þjóðarbókhlöðu utan um prentaða 
arfinn okkar. Við eigum ekki að 
sjá á eftir þeim peningum – þvert á 
móti. Stafræna Íslandssagan er jafn 
mikilvæg.

Þess utan er allsendis ókeypis að 
birta sjónvarpsefni á t.d. Youtube. 
Það gera stærstu sjónvarpsstöðvar 
um allan heim á hverjum degi.

En við skulum endilega horfa 
á oddvitaþátt kvöldsins í sjón-
varpinu.

Sennilega er þó öruggara að hafa 
gott VHS-tæki á kantinum.

Áður en allt gillimojið hverfur 
upp í TV heaven. n

Upp í TV heaven

Í nútíma samfélagi gegna íþróttafélög gríðarlega
mikilvægu samfélagslegu hlutverki. Þau eru ekki
geymslustaður lengur fyrir foreldra í annríki dagsins 
þar sem áhersla er fyrst og fremst á keppnishald og
samkeppni. Íþróttafélögin eru lýðheilsustofnanir.

Við viljum tryggja að ungt fólk þurfi ekki að flytja úr
Kópavogi til að koma sér upp heimili. Kópavogsbær 
á að sjá til þess að nægt framboð sé af húsnæði fyrir
fólk í öllum tekjuhópum og fjölbreytt búsetuúrræði.

Það hefur ekki verið byggður leikskóli í Kópavogi í 8 ár 
og nú er stærsti árgangur allra tíma að banka uppá!

Hlutverk sveitarstjórna í dag er að gera grænan lífsstíl
að raunhæfum valkosti fyrir íbúa og að auka
umhverfisvitund þeirra. Grænar samgöngur eiga að
vera raunhæfur kostur fyrir Kópavogsbúa.

Nú er kominn tími á félagshyggju stjórn sem setur 
fólk í forgang og brúar dagvistunarbilið.
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Pólitík snýst um traust og stefnu-
mið. Í sveitarstjórnarkosningunum 
er ekki eingöngu valið á milli flokka, 
heldur einnig frambjóðendur sem 
bjóða sig fram til forystu og starfa 
fyrir bæjarfélagið. Jafnaðarmenn eru 
í stórsókn í Hafnarfirði. Ég skynja að 
bæjarbúar vilja vera í sigurliði Hafn-
firðinga – okkar jafnaðarmanna? Við 
erum tilbúin í verkin.

Í Hafnarfirði eru valkostir á morg-
un afskaplega skýrir: Vilja Hafn-
firðingar breytingar til bóta, festu, 
öryggi og framsýni – og nýjan meiri-
hluta í Hafnarfirði undir styrkri 
stjórn og forystu jafnaðarmanna? 
Eða vilja þeir áfram lúinn og hikandi 
meirihluta Sjálfstæðisflokksins, eftir 
átta ára stjórn flokksins?

Eins er spurt um það hvaða ein-
staklingi þeir treysta betur fyrir 
velferð og félagslegum áherslum og 

kröftugri uppbyggingu. Er það odd-
viti Samfylkingarinnar, jafnaðar-
mannaflokks Íslands í Hafnarfirði, 
eða oddviti Sjálfstæðisflokksins? Er 
það samhent liðsveit jafnaðarmanna 
í Firðinum, þar sem bjartsýni og til-
hlökkun um að taka til hendi er efst á 
blaði? Jafnarmenn standa við orð sín 
og efna loforð. Eða er vilji til að fram-
lengja valdatíð Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknar í Firðinum? Það sem 
sagt er eitt í dag og annað á morgun 
eftir hentugleika.

Ég hvet til þess að Hafnfirðingar 
kjósi með kalt höfuð og heitt hjarta. 
Og að þeir kjósi einfaldlega til for-
ystu fyrir Hafnarfjörð, flokka og fólk 
sem þeir treysta best. Við jafnaðar-
menn komum til dyranna eins og við 
erum klæddir. Engir sérhagsmunir 
– bara hagsmunir almennings. Þar 
verða allir með – enginn út undan.

Jafnaðarmenn eru tilbúnir í 
þjónustustörfin fyrir bæjarbúa. 
Samfylkingin er í stórsókn. Við 
viljum láta verkin tala. Við viljum 
náið og virkt samráð við alla 
bæjarbúa. Við vinnum fyrir fólk 
og með fólki. Möguleikar okkar 
Hafnfirðinga í yndislegum bæ eru 
óþrjótandi. Gerum það saman. XS 
að sjálfsögðu. ■

TRAUST!

Í kosningunum á morgun verður 
kosið um áframhaldandi stöðug-
leika, velferð og markvissa upp-
byggingu í Hafnarfirði. Kosið um 
áframhaldandi farsæld og festu 
við fjármálastjórnun bæjarins. Við 
Sjálfstæðismenn höfum lagt okkur 
öll fram við að vinna að framgangi 
og heill bæjarins. Í þjónustukönn-
unum kemur fram að 90% bæjarbúa 
eru ánægð með bæinn. Við höfum 
getað haldið álögum og gjöldum 
á bæjarbúa niðri en um leið ef lt 
þjónustuna á hinum ýmsu sviðum. 
Núverandi meirihluti hefur sam-
hentur og markvisst unnið að því að 
draga úr skuldum bæjarins og koma 
öllum skuldamælikvörðum í lag. Er 
nú svo komið að skuldahlutfall og 
skuldaviðmið bæjarins hefur ekki 
verið lægra í áratugi.

Blómstrandi bær
Það er gróska á öllum sviðum í 

Hafnarfirði. Bærinn er hreinn og 
snyrtilegur og öll starfsemi bæjar-
ins mjög skilvirk. Menningin og 
mannlífið blómstrar. Nýtt atvinnu-
húsnæði rís upp í bænum af mikl-
um krafti en á milli ára hefur orðið 
f jórföldun í sölu atvinnulóða. 
Reikna má með að á næstu tveimur 
árum muni störfum því fjölga um 
1500 manns. Það munar um minna. 
Þá er mikil fjölgun bæjarbúa fram 
undan en yfir 1000 íbúðir eru nú í 
byggingu og annað eins á teikni-
borðinu. Áætlað er að á næstu 
fimm árum fjölgi bæjarbúum um 
7500 manns.

Bjartir tímar fram undan
Á komandi uppbyggingartímum 

er mikilvægt að vel sé haldið um 
stjórnartaumana í bænum. Kosn-
ingarnar á morgun eru einhverjar 
þær mikilvægustu í áratugi fyrir 
okkur Hafnfirðinga. Atkvæði greitt 
Sjálfstæðisflokknum í kosningun-
um er atkvæði greitt áframhaldandi 
uppbyggingu og eflingu bæjarins. 
Ég mun leggja mig alla fram ásamt 
meðframbjóðendum mínum við að 
tryggja áframhaldandi vöxt og við-
gang bæjarins okkar.

Kæru Hafnfirðingar, kjósum Sjálf-
stæðisf lokkinn í kosningunum á 
morgun. XD. ■

Höldum áfram á réttri 
braut, Hafnfirðingar!

Rósa  
Guðbjartsdóttir 
bæjarstjóri í 
Hafnarfirði.

Guðmundur Árni 
Stefánsson 
oddviti Sam-
fylkingarinnar, 
jafnaðarmanna-
flokks Íslands í 
Hafnarfirði.

Flokkur fólksins býður fram 
breiðan lista af frambærilegu 
fólki í komandi borgarstjórnar-
kosningum. Meginstefnan er sú að 
í Reykjavík á enginn að líða skort. 
Flokkurinn hefur beitt sér af krafti 
í þágu þeirra sem minnst mega 
sín: öryrkja, aldraðra og barnafjöl-
skyldna. Mánaðar- og áralangir bið-

listar skólabarna eftir allri þjónustu 
í Reykjavík eru ótækir en nú bíða 
um 1.900 börn, m.a. eftir skólasál-
fræðingum og talmeinafræðingum.

Flokkur fólksins vill taka á hinum 
alvarlega skorti á húsnæði af öllum 
gerðum í Reykjavík fyrir alla aldurs-
hópa. Húsnæðisskorturinn bitnar 
sífellt harkalegra á almenningi, sér-
staklega efnaminna fólki. Flokkur-
inn styður ekki þéttingu byggðar í 
grónum hverfum þar sem innviðir 
eru sprungnir en hægt væri að 
byggja í hverfum þar sem möguleiki 
er á stækkun innviða, t.d. í Grafar-
vogi, Úlfarsárdal og á Kjalarnesi. 
Flöskuhálsinn í húsnæðismálum 
felst í stefnu meirihlutans sem ýtir 
undir hækkandi verð og aukinn 

ójöfnuð. Þar að auki eru u.þ.b. 600 
manns á biðlista eftir félagslegu 
húsnæði og á annað hundrað eftir 
sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk. 
Til þess að eldri borgarar geti búið 
eins lengi heima og þeir hafa tök á 
þarf að tryggja fullnægjandi heima-
þjónustu.

Mikilvægt er að sýna ráðdeild í 
rekstri borgarinnar. Margar fjár-
festingar eru óhagkvæmar og staðið 
er í samkeppnisrekstri utan verka-
hrings borgarinnar. Kostnaðarsöm 
mistök hafa verið gerð í fjárfrekum 
framkvæmdum og útboðum. Það 
er grundvallarkrafa að nota skattfé 
Reykvíkinga samviskusamlega 
til að bæta þjónustu í stað þess að 
bruðla með peninga fólks. ■

Forgangsröðun í þágu fólksins

Kolbrún  
Baldursdóttir
 sálfræðingur og 
oddviti Flokks 
fólksins

Í bæjarst jór narkosning u nu m 
á morgun er mikilvægt að nýta 
atkvæði sitt og kjósa betri stjórn yfir 
sveitarfélagið Árborg. Fráfarandi 
bæjarstjórn og bæjarstjóri, skilja 
eftir sig „sviðna jörð“ að mínu mati. 
Árborg er með lélegustu útkomu 
allra sveitarfélaga á Íslandi þar sem 

tap á rekstri síðasta árs nam 2,5 
milljörðum og eigið fé A-sjóðs er 
uppurið og skuldahlutfallið er orðið 
181%.

Bæjarstjóður getur ekki lengur 
fjármagnað sig í gegnum Lána-
sjóð sveitarfélaga og þarf að leita 
á markaðinn eftir fjármagni þar 
sem vextir fara ört hækkandi. Og 
hverjir eru ábyrgir? Þeir sem stjórna 
bæjarfélaginu, þ.m.t. bæjarstjórinn 
og formaður bæjarráðs. Þegar frá-
farandi bæjarstjóri fer frá í júní nk. 
skilur hann eftir sig stórskuldugt 
sveitarfélag eftir gegndarlausan 
útgjaldaleka. Hann mun ekki bera 
neina ábyrgð á þeim fjárhagslega 
skaða sem hann hefur valdið okkur 

íbúunum. Sem bæjarbúi neita ég að 
greiða laun svona fólks. Í venjulegu 
fyrirtæki væri löngu búið að segja 
svona mönnum upp störfum og ráða 
aðra og það er í raun það sem kjós-
endur þurfa að gera á mogun.

Með því að merkja X við D stuðla 
kjósendur í Árborg að því að tryggja 
meirihluta D-listans sem er eina 
stjórnmálaaf lið í sveitarfélaginu 
sem á möguleika á að ná meirihluta 
í nýrri bæjarstjórn. Það er betra að 
treysta á einn flokk – eitt afl – heldur 
en samsuðu nokkurra vinstri- og 
miðjuflokka sem þurfa að gera hver 
öðrum greiða fram og til baka og 
þannig víkja sér undan kosningalof-
orðum þegar á hólminn er komið. ■

Sviðin jörð fráfarandi meirihluta 
bæjarstjórnar í Árborg

Sigurður K. 
Kolbeinsson 
viðskiptafræð-
ingur og íbúi á 
Selfossi

Þegar allt kemur til alls snýst 
valið á morgun um bæði málefni 
og trúverðugleika. Stefnumálin 
sjálf segja nefnilega ekki alla sög-
una. Það þarf líka að leggja mat á 
trúverðugleika framboðanna til að 
greina þau almennilega í sundur. 
Þá skiptir máli fyrir kjósendur að 
spyrja sig hverjum sé best treyst-
andi til þeirra verka sem þarf að 
vinna.

Umbætur á grundvelli árangurs
Víða um land hafa framboð Við-
reisnar kynnt skýra stefnu til næstu 
ára. Raunhæf markmið sem við 
ætlum að ná fram með ábyrgri 
stjórnun og stefnufestu að leiðarljósi. 
Því það er einmitt á grundvelli góðs 
árangurs og skýrrar framtíðarstefnu 
sem raunverulegar umbætur verða 
að veruleika.

Fyrri afrek framboðanna og þeirra 
flokka sem á bak við þau standa gefa 
góða vísbendingu um framtíðina. 
Árangur Viðreisnar er til dæmis 
augljós þegar litið er til Reykjavíkur-
borgar. Góður rekstur borgarinnar 
hefur ásamt þróttmiklu atvinnu-
lífi skapað betra samfélag og tryggt 
raunverulegar umbætur í þágu 
borgarbúa. Trúverðugleikinn er því 
til staðar hjá Viðreisn.

Mikilvægt að vanda sig
Við höfum alltaf lagt upp með að 
sýna ábyrgð og vanda til verka þegar 
farið er með völdin sem okkur er 
treyst fyrir. Það er grundvallaratriði 
fyrir allt stjórnmálafólk. Þessi sýn er 
þó misáberandi í orðræðu frambjóð-
enda. Þau framboð sem bjóða fram 
undir formerkjum stærri flokka geta 
ekki komist hjá því að svara fyrir 
orðir og gjörðir eigin f lokka. Þau 
þurfa að sýna ábyrgð og veita kjós-
endum skýr svör ef þau vilja halda 
trúverðugleika sínum.

Mikilvægt er að hafa þetta hugfast 
á kjördag. Þessar kosningar snúast 
ekki síður um trúverðugleika. Því 
hann er lykilatriði ef við viljum 
tryggja raunverulegar umbætur og 
stefnufestu til framtíðar. Á morgun 
hafa kjósendur tækifæri til þess. ■

Um hvað snýst valið?

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir 
formaður  
Viðreisnar

Við sem skipum lista Sjálfstæðis-
manna á Seltjarnarnesi viljum fara 

raunhæfa og skynsama leið í bygg-
ingu nýs leikskóla. Vilji okkar stend-
ur til þess að hefjast handa strax í 
júní við lokaútfærslu nýrrar leik-
skólabyggingar á Ráðhúsreit í nánu 
samráði við fagfólk og stjórnendur 
leikskólans. Við gerum ráð fyrir að 
ný leikskólabygging þjóni 150 –180 
börnum, að þar verði starfsaðstaða 
til fyrirmyndar og að hún verði til-
búin í lok árs 2024.

Vert er að hafa í huga að með 
fyrirhugaðri 1.200–1.400 fm bygg-
ingu eykst vinnurými til muna en 
til samanburðar eru Mánabrekka 
og Sólbrekka samtals um 1.300 fm. 
Nánar tiltekið er því um tvöföldun 
á núverandi vinnurými leikskólans 
að ræða á þessum stað og mun starf-
semin þá öll rúmast á einum reit. 

Samhliða verður ráðist í endur-
bætur á Mánabrekku og Sólbrekku 
og aðbúnaður bættur í takt við 
nútímakröfur um vinnuaðstöðu og 
leikrými. Með stækkuninni verður 
jafnframt hægt að veita börnum frá 
12 mánaða aldri leikskólavist.

Þar til nýr leikskóli opnar ætlum 
við að fjölga valkostum með heim-
greiðslum þar til börn fá leik-
skólavist eða pláss hjá dagforeldri. 
Sjálfstæðismenn hafna alfarið hug-
myndum annarra frambjóðenda í 
bænum um íbúðabyggð á þessum 
reit enda börnin í forgangi.

Fram undan eru bjartir tímar fyrir 
Seltjarnarnesbæ með nýrri bland-
aðri byggð úti við Gróttu, byggingu 
leikskóla, auknu upplýsingaflæði og 
auknu samtali við bæjarbúa. 

Skýr áætlun um byggingu leikskóla 

Þór  
Sigurgeirsson 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins á 
Seltjarnarnesi

Dagbjört  
Snjólaug  
Oddsdóttir 
 frambjóðandi í 5. 
sæti á lista Sjálf-
stæðisflokksins á 
Seltjarnarnesi

Kjósendur í Reykjavík standa 
frammi fyrir tveimur valkostum. 
Að kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða 
óbreytt ástand í Reykjavík.

Stjórnarmynstur í Reykjavík 
hefur verið keimlíkt undanfarna 
þrjá áratugi. Sitjandi borgarstjóri 
hefur verið í áhrifastöðu nánast 
óslitið í tuttugu ár, og hefur verið 

einkar lunkinn við að koma nýjum 
hjólum undir vagninn þegar á hefur 
þurft að halda. Við getum ekki hætt 
á meira af því sama.

Borgin ber þess merki að nýrra 
áherslna er þörf. Bera þarf virðingu 
fyrir þeim fjármunum sem Reykja-
víkurborg hefur úr að spila. Borgin 
þarf að tryggja leikskólapláss, raun-
verulegt val í samgöngum og hús-
næði fyrir alla aldurshópa. Ráðast 
þarf í hreinsunar- og umhirðuátak. 
Draga þarf úr skuldasöfnun og 
skapa svigrúm til skattalækkana.

Allt þetta er mögulegt og meira 
til, en til þess þarf að hleypa nýju 
blóði að. Sjálfstæðisflokkurinn er 
eini valkosturinn við núverandi 
ástand. Valið er skýrt. ■

Valið er skýrt

Hildur  
Björnsdóttir 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í 
Reykjavík.
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Fyrstu hæð Borgarbókasafnsins í 
Grófinni verður breytt í Syntha
bæli á morgun, laugardaginn 14. 
maí, í tilefni alþjóðlega hljóð
gervladagsins sem er haldinn ár 
hvert á afmælisdegi Roberts Moog, 
mannsins sem bjó til fyrsta hljóð
gervilinn (synthesizer).

Óhætt er að segja að þessi 
uppfinning hans hafi verið mjög 
áhrifamikil enda varla hægt 
að hugsa sér nútímatónlist án 
aðkomu syntha.

Í Grófinni á morgun fá gestir 
að kynna sér og prófa alls kyns 
hljóðgervla sem tónlistarfólk stillir 
upp í húsinu. Þar má nefna Stein
unni Harðardóttur, öðru nafni dj 
flugvél og geimskip, Hljóðfæra
húsið, Hákon Bragason og Heklu 
Magnúsdóttur, svo fáein séu nefnd.

Starfsmenn Verkstæða Borgar
bókasafnsins sjá um undirbúning 
viðburðarins en á Verkstæðinu í 
Grófinni er lögð áhersla á tónlist 
og margmiðlun. Notendum bóka
safnsins á öllum aldri býðst að 
bóka tíma til að nota tölvur, græjur 
og forrit sem þar er að finna.

Í stuttu máli sagt er hægt að 
bralla mjög margt á Verkstæðinu.

Synthabælið hefst klukkan 13 og 
stendur yfir til klukkan 16.

Safnið er til húsa við Tryggva
götu 15 og er aðgangur ókeypis 
fyrir allan aldur.

Nánari upplýsingar á Facebook
síðu Borgarbókasafnsins. ■

Hljóðgervlamessa 
í Grófinni

Hægt er að kynna sér undraheim 
raftónlistar á morgun í Grófinni. 
 MYND/BORGARBÓKASAFN

Eitt það besta við golfíþróttina er að hana er hægt að stunda nær hvar sem er í heiminum.   MYND/AÐSEND

Þetta snýst allt um golf
Icelandair býður upp á vinsælustu golfferðirnar og golfáfangastaðina, innanlands og erlend-
is, og kynnir nú glænýjan og spennandi áfangastað fyrir golfáhugafólk: Raleigh-Durham. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is
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Í allt f lýgur Icelandair til 43 áfanga-
staða, af þeim eru 29 í Evrópu og 
14 í Norður-Ameríku. „Þar á meðal 
eru nokkrir nýir áfangastaðir sem 
við höfum ekki flogið til áður. Nice 
og Róm eru þar Evrópumegin. Fyrr 
á árinu hófum við einnig flug til 
Alicante, sem hefur verið vinsæll 
áfangastaður golfáhugafólks um 
árabil. Í gær var svo flogið í fyrsta 
sinn vestur til Raleigh-Durham í 
Norður-Karólínu, en þar má finna 
marga af glæsilegustu golfvöllum 
heims,“ segir Gísli S. Brynjólfsson, 
markaðsstjóri Icelandair.

Icelandair kemur þér út í golfið
Gísli er sjálfur forfallinn golfari 
og segist lítið hissa á því að 
Íslendingar séu spenntir fyrir því 
að ferðast til annarra landa til að 
stunda golf. „Við búum einfald-
lega við aðstæður hér á landi sem 
aftra því að hægt sé að spila golf 
úti nema frá apríl og út október, 
ef við erum heppin. Á sumrin 
ferðast töluverður fjöldi golfara 
innanlands með flugi. Akureyri er 
með fyrirtaks golfvelli og svo eru 
nokkrir frábærir vellir á Austur-
landi. Einnig er frábær golfvöllur á 
Ísafirði.

Þar fyrir utan leitar fólk utan 
að áfangastöðum sem bjóða upp 
á golfástundun í góðu veðri. Golf-
sportið er jú að jafn miklu leyti 
íþrótt og útivera og það heillar 
marga að spila golf á stuttbux-
unum í sólinni,“ segir Gísli. Að 
sögn Gísla býður Icelandair gull- 
og silfurkorthöfum þjónustu og 
afslátt af f lutningi á golfsettum til 
allra áfangastaða Icelandair.

Golfið á Spáni og í Portúgal
Spánn og Portúgal eru vinsælir 
áfangastaðir hjá golfurum yfir 
vetrartímann. „Golftímabilið þar 
er mun lengra en á Íslandi og nær 
frá febrúar fram í nóvember, en 
þá hefst rigningartímabilið. Það 
heillar marga að geta slegið saman 
sólarlandaferðinni og golfferðinni 
og þá er Spánn fullkominn áfanga-

staður. Eins og áður sagði er borgin 
Alicante vinsæl meðal golfara en 
þar er aragrúi af skemmtilegum 
golfvöllum. Spænsku eyjarnar eru 
líka vinsælar enda er stutt á milli 
staða og milt loftslag. Töfraeyjan 
Tenerife býður upp á sjö glæsilega 
golfvelli og á Gran Canaria eru 
mjög flottir vellir sömuleiðis.“

Golfparadís í Norður-  
og Suður-Karólínu
Í Bandaríkjunum er rótgróin 
golfmenning. „Þar hefur Flórída 
verið hvað vinsælust hjá íslenskum 
golfurum og í nágrenni Denver 
og Boston eru líka flottir vellir 
sem Íslendingum þykir gaman að 
heimsækja. En við höfum trú á því 
að Raleigh og Durham gætu laðað 
að sér íslenska golfara enda er hér 
um að ræða algera golfparadís þar 

sem finna má tæplega 600 golfvelli.
Pinehurst-svæðið er þarna rétt 

við borgina Raleigh og býr yfir átta 
glæsilegum golfvöllum sem eru 
meðal þeirra betri í heiminum. Þar 
hafa meðal annars verið haldin 
PGA-mót. Krúnudjásn svæðisins er 
No. 2 en þar hefur fjöldi mótaraða 
verið haldinn. Myrtle Beach 
er örlítið sunnar, í um tveggja 
klukkustunda akstursfjarlægð 
frá Pinehurst. Þetta er stærsta 
golfvallasvæði í Bandaríkjunum 
með 180 golfvelli. Þetta eru fyrsta 
flokks golfsvæði þar sem allt snýst 
um golf,“ segir Gísli.

Spilaði á fæðingarstað golfsins 
með frægum kylfubera
Bretland segir Gísli alltaf hafa 
verið vinsælan áfangastað fyrir 
golfáhugamenn enda er stutt og 

þægilegt að fljúga þangað og golf-
menningin einstaklega skemmti-
leg. „Mekka golfsins er svo að 
sjálfsögðu Skotland, fæðingarland 
golfíþróttarinnar. Icelandair flýgur 
beint til Glasgow allan ársins hring 
og því er auðvelt að komast í tæri 
við upprunastað íþróttarinnar. 
Þar er að finna hvorki meira né 
minna en 600 golfvelli. Þar af er St. 
Andrews langfrægasta golfsvæðið. 
Ég var sjálfur á St. Andrews-svæð-
inu fyrir um viku síðan í f lottu 
veðri og skemmti mér konung-
lega. Flatirnar eru ólíkar því sem 
gengur og gerist annars staðar. Þær 
eru lengri og harðari og boltinn 
skoppar meira.

Old Course er á svæðinu, en um 
er að ræða elsta golfvöll í heimi 
þar sem golfið á upptök sín. Þar er 
þriggja ára biðtími í að fá rástíma. 

Ef það losnar rástími af ein-
hverjum ástæðum er haldið lottó 
til að ákvarða hver fær að spila. Við 
duttum í lukkupottinn og fengum 
að spila á Old Course. Það sem 
gerði þetta ógleymanlegt var að 
einn af kylfusveinunum sem var 
með okkur í hollinu var kaddíinn 
hans Seve Ballesteros þegar hann 
vann Opna mótið 1984. Þetta var 
alveg stórskemmtilegur skoskur 
brandarakall og alveg einstak-
lega klár á sínu sviði. Skemmst 
er frá því að segja að þetta voru 
skemmtilegustu átján holur sem ég 
hef spilað á ævinni.“

Spila golf um allan heim
Golfpakkaferðir hafa lengi verið 
vinsælar hjá íslenskum golfurum, 
og þar hefur Vita Golf verið í 
fararbroddi. „Það er þó vel hægt 
að skipuleggja sjálfur golfferð, 
sérstaklega núna þegar áfanga-
staðirnir eru margir og spennandi. 
En það er auðvitað alltaf vissast 
að panta rástímana fyrir fram því 
margir vellir eru svo ásetnir að það 
þarf jafnvel að panta með margra 
mánaða fyrirvara.  

Maður heyrir af fólki sem fer til 
Danmerkur eða Þýskalands til að 
spila golf. Þá eru víst skemmtilegir 
golfvellir í kringum Berlín. Það 
er í raun hægt að stunda golf nær 
alls staðar í heiminum. Hörðustu 
golfáhugamenn eru líklega fljótir 
að finna golfvellina, sama hvert 
ferðinni er heitið,“ segir Gísli. ■

Gísli Brynjólfsson hjá Icelandair og Vita segir nóg af spennandi áfangastöðum í boði fyrir golfþyrsta Íslendinga á komandi mánuðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

En við höfum trú á 
því að Raleigh og 

Durham gætu laðað að 
sér íslenska golfara enda 
er hér um að ræða algera 
golfparadís.

Gísli S. Brynjólfsson

Spánn býður upp á glæsilega golfvelli og nú nýverið bætti Icelandair við flugi til Alicante.  MYND/AÐSEND
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JLINDEBERGISLAND JLINDEBERGISLAND

SÖLUSTAÐIR: ÖRNINN - KULTUR MENN - GOLFKLÚBBUR GARÐABÆJAR OG KÓPAVOGS

KEILIR - GOLFKLÚBBUR MOSFELLSBÆJAR - GOLFKLÚBBUR  AKUREYRAR

ERT ÞÚ KLÁR 
Á VÖLLINN 
Í SUMAR?

- VEKTU ATHYGLI Á VELLINUM -



GOLFVERSLUN GOLFFERÐIR

HAUSTFERÐIR KOMNAR Í SÖLUGOLFVERSLUN MEÐ
ÁHERSLU Á ÞJÓNUSTU, ÚRVAL 
OG SANNGJARNT VERÐ 
– Næg bílastæði! 

ALMERIMAR
Á Almería svæðinu.

ÚRVALIÐ HEFUR
ALDREI VERIÐ MEIRA

BETRA GOLF
Með Derrick Moore
á ALBORÁN GOLF

Einstakt tækifæri í haust!

LOS MORISCOS
Á Almería svæðinu.

GOLFSKÓLI Á ALBORÁN
Á Almería svæðinu.

Frábærar ferðir fyrir byrjendur sem lengra komna.
Kennslan fer fram á morgnana og alla daga utan ferðadaga 

eiga nemendur golfskólans frátekna rástíma.

VILLAITANA
Á Alicante svæðinu.

BONALBA
Á Alicante svæðinu.

11
8. apríl 2022

hófum við okkar eigið
LEIGUFLUG beint til 

Almería á Spáni 
með ICELANDAIR.

GOLFSKÁLINN
fagnar 11 ára

afmæli á árinu. 

18. janúar 2019
flutti GOLSKÁLINN 

á Bíldshöfða 16

Mikið úrval af nýjum vörum.
Við getum ekki sýnt nema 
brota-brot hér. Sjáðu allt 
úrvalið á golfskalinn.is

SVEIFLUMÆLINGAR 
Fullkomin aðstaða. 
Þú finnur tíma 
á golfskalinn.is 

912 gestir voru með
í GOLFFERÐUM GOLFSKÁLANS 

vorið 2022
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og gol�erðirnar á

golfskalinn.is
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg 
@frettabladid.is

Arnar Snær Hákonarson 
var á barnsaldri þegar hann 
féll fyrir golfsveiflunni og 
stemningunni á golfvellin-
um. Hann er fádæma flinkur 
kylfingur og í dag vinsæll 
PGA-golfkennari í Básum, 
Grafarholti, þar sem hann 
kennir jafnt byrjendum sem 
lengra komnum.

Hver er þín fyrsta minning um golf?
Þegar ég fór að fara, sjö ára gutti, 

út á Korpúlfsstaðavöll með pabba 
mínum, Hákoni Hákonarsyni.

Hver kveikti í þér golfbakt-
eríuna?

Það var pabbi sem dró mig með 
sér í golfið og þannig byrjaði ég. 
Tigerinn (Woods) var að koma fram 
á sjónarsviðið á þessum tíma og ég 
horfði auðvitað mikið upp til hans.

Hvað heillaði þig við sportið?
Golf er frekar krefjandi íþrótt og 

ég var yfir meðalgetu, en svo er það 
alltaf félagsskapurinn sem heillar.

Hvað kom til að þú ákvaðst að 
gerast PGA-golfkennari?

Planið var alltaf að reyna fyrir sér 
sem atvinnumaður en það er virki-
lega strembið fjárhagslega og ég var 
ekki tilbúinn til að fara alla leið. 
Á sama tíma var PGA á Íslandi að 
byrja með nýjan árgang í golfkenn-
araskólann, þannig ég ákvað að slá 
til og skráði mig.

Geta allir lært að spila golf?
Algjörlega.
Er öllum gefið að slá holu í höggi?
Já, það geta allir farið holu í 

höggi en líkurnar á því fyrir meðal 

kylfing er í kringum einn á móti 
þrettán þúsund. Æfingin skapar 
meistarann í því eins og öðru; hún 
skaðar allavega ekki möguleikana.

Hvers vegna er byrjendum ráð-
lagt að leita til golfkennara?

Golf er nokkuð tæknilega flókin 
íþrótt og því mikilvægt að skilja 
undirstöðuatriðin í hreyfingunni. 
Það er auðvelt að venja sig á alls 
konar vitleysu í golfi, þá sérstaklega 
í golfsveiflunni og getur verið erfitt 
að leiðrétta það seinna meir.

Hver kenndi þér golf og á því 
tökin?

Pabbi kenndi mér golf fyrst, en 

síðan hef ég verið með mjög marga 
þjálfara í gegnum tíðina, þar af 
var minn síðasti Brynjar Eldon 
Geirsson.

Fer golfáhugi landsmanna 
vaxandi og hverjir sækja þá helst í 
golfið?

Já, alveg klárlega, sérstaklega 
eftir að Covid byrjaði. Þá var ekki 
lengur hægt að ferðast til útlanda 
og maður sá mikla sprengingu, 
bæði hjá fólki sem var að prófa 
að spila golf í fyrsta skipti en líka 
kylfingum sem voru að byrja aftur; 
fólk á aldrinum 30 til 65 ára. 

Golf er enda frábært sport fyrir 

allan aldur og um daginn var ég 
með eldri mann í kennslu sem 
orðinn var 83 ára og með hörku-
sveiflu.

Hvar hefur þér þótt skemmti-
legast að spila golf og ferðu oft á 
golfvöllinn til að spila sjálfur?

Flestallir golfvellir á Íslandi eru 
skemmtilegir en uppáhaldsvöllur-
inn er á Korpúlfsstöðum. Svo snýst 
golfið líka mikið um félagsskapinn 
því það er hann sem gerir þetta 
gaman. Völlurinn er aukaatriði.
Síðustu ár hef ég spilað alltof lítið 
eftir kennslu alla daga, en stefnan 
er að breyta því í sumar. n

Auðvelt að venja sig á alls konar vitleysu í golfi
Arnar Snær Há-
konarson, PGA 
golfkennari, 
segir alla geta 
lært golf og að 
allir geti farið 
holu í höggi. 
Líkurnar séu 
þó einn á móti 
þrettán þúsund 
fyrir meðal 
kylfing.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ 
 ANTON BRINK

Dæmi um það sem  
er innifalið í verðinu:
Allir bílarnir koma með  
105AH lithium rafhlöðum. 
Álfelgur, kælibox, boltahreinsir, 
premium sæti, fellanleg framrúða, 
USB tengi, kemur með ljósum og 
stefnuljósum, hlíf yfir golfsettið, 
einnig fylgir létt regnhlíf.

golfhermir@golfhermir.is | s. 535 5240

Excar golfbílar 
til sölu!

Eigum 3 stk. óselda bíla 
sem eru væntanlegir á 
næstu dögum.
 
Excar bílarnir hafa verið 
notaðir á Íslandi í mörg ár 
og reynst vel. 

Bílarnir koma  
mjög vel útbúnir.

Golfbílar

Verð
aðeins

1.450.00
0

m.vskVið erum á Facebook
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Nýsköpunarvikan

Melkorka Sigríður Magnúsdóttir og Edda Konráðsdóttir stýra Iceland Innovation Week, eða Nýsköpunarvikunni, sem hefst á mánudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nýsköpunarvikan er komin til að vera
Melkorka Sigríður Magnúsdóttir og Edda Konráðsdóttir stýra Iceland Innovation Week, eða Nýsköpunarvikunni, 
sem hefst á mánudag. Fyrsta hátíðin var haldin árið 2020 og var þá alfarið á netinu vegna samkomutakmarkana. 2



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jón Þórisson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5656. 

Iceland Innovation Week er ný 
hátíð sem var sett á laggirnar til að 
sýna fjölbreytileika nýsköpunar 
hér á landi. ,,Hátíðin er markaðs-
gluggi nýsköpunar út á við. Við 
leggjum áherslu á nýsköpun jafnt 
í stærri sem minni fyrirtækjum. 
Fólk telur mögulega að það sé 
ekkert mikið að gerast í nýsköpun 
hjá stærstu fyrirtækjunum en 
það er fjarri sanni. Það er ein-
mitt bullandi nýsköpun og alls 
konar spennandi verkefni í gangi. 
Hátíðin er vettvangur til þess að 
sýna fram á það,“ segir Melkorka.

Yfir áttatíu viðburðir
,,Á hátíðinni verða mörg þeirra 
flottu sprotafyrirtækja sem við 
eigum hér heima með viðburð. 
Sömuleiðis eru nokkur erlend 
nýsköpunarfyrirtæki að halda 
viðburði. Það er frítt inn á flestalla 
þessa viðburði og þeir eru aðgengi-
legir öllum. Almenningur getur 
komið og notið þess sem boðið 
er upp á en alls eru þetta yfir 80 
viðburðir frá nær jafnmörgum 
samstarfsaðilum. Þeir eru allt frá 
því að vera mjög léttir og skemmti-
legir upp í alvarlegri hluti sem 
skipta samt svo miklu máli fyrir 
okkar daglega líf,“ segir Melkorka 
enn fremur og bætir við að þetta 
sé allt frá frumkvöðlasjósundi í 
Nauthólsvík yfir í byltingarkennd 
ný gervihné frá Össuri og allt þar 
á milli. Hægt er að kynna sér alla 
viðburði hátíðarinnar á heima-
síðunni innovationweek.is.

,,Mörg stærstu fyrirtæki lands-
ins eru með okkur og get ég þar 
nefnt Haga, Marel, Össur, Brim, 
Samkaup, VÍS, Landsvirkjun auk 
margra fleiri og yfir í pínulítil 
frumkvöðlafyriræki sem eru að 
gera frábæra hluti. Sum af þessum 
litlu fyrirtækjum voru jafnvel 
stofnuð á þessu ári.“

Alþjóðleg nýsköpun
Melkorka og Edda hafa starfað 
lengi í umhverfi nýsköpunar. Þær 
unnu báðar hjá Iceland Start ups 
sem í dag heitir Klak. Þar stýrðu 
þær ýmsum verkefnum fyrir 
sprotafyrirtæki. Starf þeirra náði 
langt út fyrir landsteinana enda er 
hugsjónin sú að gera nýsköpunar-
vikuna alþjóðlega. ,,Öll Norður-
löndin eru með nýsköpunarhátíðir 
sem eru mjög vel sóttar og þar ber 
hæst að nefna hátíðina SLUSH 
í Finnlandi sem íslensk sprota-
fyrirtæki hafa sótt í áraraðir. Nú 
snúum við dæminu við og finnum 
fyrir miklum áhuga erlendis frá á 
hátíðinni hér heima,“ segir Mel-
korka.

,,Okkur fannst vanta svona hátíð 
hér á landi en undirbúningur hófst 
korter í Covid. Við settum fyrstu 
hátíðina í Grósku á iðnaðarsvæði 
þar sem forseti Íslands var meðal 
gesta auk ráðherra. Þetta var 
sama dag og hörðustu samkomu-
takmarkanir skullu á þjóðinni. 
Hátíðin var því öll rafræn það 
árið. Næsta ár á eftir náðum við að 
halda nokkra viðburði en mest allt 
var einnig á netinu árið 2021. Núna 
er hátíðin loksins að springa út og 
við getum gert það sem upphaflega 
stóð til. Við viljum vera Iceland 
Airwaves fyrir nýsköpunarheim-
inn. Sýn okkar Eddu er að fólk geti 
komið á ,,Off Venue“ og uppgötvað 
stjörnur framtíðarinnar á þessu 
sviði. Hátíðin hefur vaxið mikið í 
ár og það er ótrúlega gaman að sjá 
hversu mörg íslensk fyrirtæki vilja 
taka þátt. Við værum ekkert án 
þeirra,“ segir hún og bætir við að á 
sama tíma séu þær að finna veru-
lega mikinn áhuga erlendis frá.

,,Hingað eru að koma erlendir 
frumkvöðlar, fjárfestar og fólk úr 
nýsköpunarheiminum frá Norður-
löndunum, Bandaríkjunum og 
víðar. Mér finnst því hátíðin vera 
komin til að vera. Ísland er að 
stimpla sig inn á nýsköpunar-
senuna með hátíð sem þessa. Þetta 
er alþjóðleg hátíð og heimasíðan 

okkar er á ensku en það er lykillinn 
að því að fá erlenda gesti,“ segir 
Melkorka og bendir á að mörg lítil 
sprotafyrirtæki verði með alls 
kyns ,,happy hour“.

Margt spennandi á dagskrá
Hátíðin sjálf er líka með nokkra 
skipulagða viðburði á sínum 
vegum en setning verður í Grósku 
kl. 9 á mánudagsmorgun. For-
stjórar og nýsköpunarsérfræðingar 
munu koma fram og segja sögur 
tengdar nýsköpunar- og frum-
kvöðlastarfsemi. Á miðvikudaginn 
verðum við með viðburð sem 
heitir Ok, bye. Þetta er nokkurs 
konar loftslagsleikhús sem hátíðin 
vinnur í samstarfi við Davíð Stef-
ánsson, frumkvöðul og fjárfesti. Á 
viðburðinum verða heimsklassa 
frumkvöðlar og fjárfestar í lofts-
lagsmálum ásamt listafólki á sviði. 
Þetta verður síðan sett í ákveðinn 
listrænan búning, klárlega nýstár-
legur og einstakur viðburður. 

Um kvöldið höldum við Nordic 
Startup Awards sem er nokkurs 
konar óskarshátíð fyrir norrænu 
sprotasenuna. Frumkvöðlar alls 
staðar af Norðurlöndum munu 
mæta og keppa um titilinn Sproti 
ársins og frumkvöðull ársins svo 
fátt eitt sé nefnt.“

Edda segir að það eigi margt eftir 
að koma fólki á óvart á Iceland 
Innovation Week. ,,Þarna er verið 

að sýna alla þá grósku sem á sér 
stað í nýsköpun og það er margt 
mjög forvitnilegt. Til dæmis ætla 
Marel og Brim að bjóða fólki að 
heimsækja nýja verksmiðju úti á 
Granda þar sem vélmenni taka 
að sér störfin. Háskóli Íslands 
úthlutar nýsköpunar- og vísinda-
verðlaunum og Ríkiskaup standa 
fyrir degi opinberrar nýsköpunar. 
Þetta verður því sérstaklega fjöl-
breytt hátíð.“

Góður stuðningur
Melkorka segir að stuðningur sem 
hátíðin hefur fengið frá stjórnvöld-
um hafi skipt miklu máli. ,,Bæði 
nýsköpunarráðuneytið og Reykja-
víkurborg hafa stutt okkur sem við 
erum þakklátar fyrir því verkefnið 
hefði aldrei orðið svona stórt ef 
sá stuðningur hefði ekki komið 
til. Nýsköpun er ekki einhver ein 
atvinnugrein heldur liggur þvert 
á allar greinar atvinnulífsins. Það 
vita allir að skapandi hugsun er 

lykillinn að því að leiða okkur 
út úr loftslagsvandanum. Mjög 
margt jákvætt er að gerast í þeim 
málum sem þarf að verða sjáan-
legt. Það verður gaman að varpa 
ljósi á þessar lausnir sem er verið 
að vinna að nú þegar. Einnig má 
nefna lausnir á sviði orku, heilsu, 
fjártækni og margt fleira spenn-
andi. Hátíðin mun endurspegla 
þessa miklu breidd,“ segir Mel-
korka, sem er lærður dansari og 
danshöfundur, en nýsköpun varð 
henni afar hugleikin þegar hún 
kláraði nám í nýsköpunar- og 
frumkvöðlafræðum. 

,,Mér fannst heillandi að tengja 
saman frumkvöðulinn og lista-
manninn. Í grunninn eru þessir 
tveir aðilar ekkert ólíkir. Skapandi 
aðilar sem þurfa að sanna sig. Ég 
held að það sé þessi sköpunar-
kraftur sem heilli bæði mig og 
Eddu. Það er svo frábært að kynn-
ast öllum þeim sem leysa vanda-
málin en tala ekki bara um þau.“ ■

Hátíðin hefur 
vaxið mikið í ár 
og það er ótrú-
lega gaman að 
sjá hversu mörg 
íslensk fyrirtæki 
vilja taka þátt, 
segja þær Edda 
og Melkorka. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

 Núna er hátíðin 
loksins að springa 

út og við getum gert það 
sem upphaflega stóð til. 
Við viljum vera Iceland 
Airwaves fyrir nýsköp-
unarheiminn.
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BL+ vörur eru fáanlegar í verslunum Bláa Lónsins
Bláa Lónið | Laugavegur 15 | Kringlan | blaalonid.is

@blplusskincare

Vísindi. Virkni. Sjálfbærni.
Ný og byltingarkennd húðvörulína frá Bláa Lóninu, afrakstur 30 ára rannsóknarvinnu. 
BL+ The Serum og BL+Eye Serum vinna gegn öldrunareinkennum húðarinnar og stuðla 
að heilbrigði hennar. 



Vísindagarðar Háskóla 
Íslands eru einn af bakhjörl-
um Nýsköpunarvikunnar. Í 
fyrra opnuðu Vísindagarðar 
Mýrina nýsköpunarsetur 
sem er hugsað sem framúr-
skarandi aðsetur fyrir frum-
kvöðla- og sprotafyrirtæki 
sem eru að stíga sín fyrstu 
skref.

Vísindagarðarnir eru staðsettir 
í Vatnsmýrinni og segja má að 
hlutverk þeirra sé að efla og auka 
framþróun þekkingarhagkerfisins 
með því meðal annars að draga að 
sér ungt, menntað vinnuafl sem er 
einmitt mikilvægasta auðlindin í 
nútíma hagkerfum.

Háskóli Íslands stofnaði Vísinda-
garða árið 2004 og eru þeir í eigu 
Háskólans með 94,5 prósenta hlut 
og Reykjavíkurborgar sem á 5,4 
prósent.

„Svona í stuttu máli þá er hlut-
verk Vísindagarða að vera alþjóð-
lega viðurkenndur vettvangur 
tækni- og þekkingarsamfélags á 
Íslandi, sem á virkan hátt hlúir að 
og tengir saman frumkvöðla, fyrir-
tæki, háskóla, stofnanir og aðra 
hagsmunaaðila sem vinna að því 
að stórefla hagnýtingu rannsókna, 
nýsköpun og viðskiptaþróun, til 
hagsældar og heilla fyrir okkur 
öll,“ segir Elísabet Sveinsdóttir, 
markaðs- og kynningarstjóri Vís-
indagarða.

Spurð hvernig fyrirtæki eigi 
heima á Vísindagarðasvæðinu, 
svarar Elísabet:

„Við viljum fyrst og fremst laða 
að leiðandi fyrirtæki á sínu sviði; 
leiðandi frumkvöðla og fjárfesta í 
sprotastarfsemi. Tilgangur félags-

ins er að efla vísindarannsóknir 
og nýsköpun með því að skapa 
kjöraðstæður til slíks á lóð Háskóla 
Íslands,“ útskýrir Elísabet og heldur 
áfram:

„Markmiðið með Vísinda-
görðum er að gefa fleiri fyrir-
tækjum og stofnunum kost á að 

staðsetja sig í háskólaumhverfi þar 
sem samlegðaráhrif atvinnulífs 
og rannsóknastofnana fá að njóta 
sín. Með Vísindagörðum er stuðlað 
að nýsköpun og frumkvöðlastarf-
semi, byggð brú milli háskóla-
samfélagsins og atvinnulífsins, og 
þannig stuðlað að aukinni verð-
mætasköpun.“

Skapandi samfélag
Vísindagarðar eru frábrugðnir 
venjulegu fyrirtækjaumhverfi 
að því leyti að í þeim er skapað 
samfélag háskóla, þekkingarfyrir-
tækja og rannsóknastofnana sem 
leggja hvert öðru lið með sam-
búðinni og byggja upp styrkleika 
heildarumhverfis sem er meiri en 

samanlagður styrkleiki þeirra sem 
einstakra fyrirtækja.

„Vísindagarðarnir eru þó fyrst 
og síðast samfélag aðila sem hafa 
það sameiginlega markmið að 
skapa kjöraðstæður fyrir rann-
sóknir og nýsköpun á Íslandi. 
Meðal verkefna er að byggja upp 
öfluga innviði, tengslanet og miðla 
af reynslu og þekkingu. Fyrirtækin 
sem hafa komið sér vel fyrir á Vís-
indagarðasvæðinu eru til dæmis 
Alvotech, Íslensk erfðagreining og 
Gróska sem hýsir meðal annars 
CCP og fjölmörg önnur mögnuð 
sprotafyrirtæki. Þá er einnig á 
svæðinu Mýrargarður, en það 
er stærsti stúdentagarður sem 
byggður hefur verið hér á landi og 

jafnframt fjölmennasta íbúðarhús 
á einu húsnúmeri hérlendis,“ segir 
Elísabet.

„Hér eru bara allir“
Mýrin nýsköpunarsetur er stað-
sett á 1. hæðinni í Grósku þar sem 
mögnuð dagskrá Nýsköpunar-
vikunnar fer að stórum hluta fram. 
Mýrin er hugsuð fyrir frumkvöðla 
eða upprennandi frumkvöðla á 
sínum fyrstu stigum.

„Við leggjum áherslu á opið, 
skemmtilegt og hvetjandi starfs-
umhverfi þar sem frumkvöðlar 
geta leigt borð og aðstöðu og þann-
ig komist í tengsl við aðra sem eru 
að glíma við svipaða hluti. Í boði 
eru tvær leiguleiðir; fast borð og 
flex borð, en báðum leiguleiðum 
fylgir aðgangur að fyrsta flokks 
fundaraðstöðu, nettengingu, 
prentara, læstum munaskáp, kaffi 
og tei, svo það helsta sé nefnt. Með 
föstu borði fær leigutaki ákveðið 
borð sem hann getur gengið að 
vísu allan sólarhringinn, alla daga 
vikunnar en með flex borði getur 
viðkomandi valið um þau lausu 
borð sem eru í boði hverju sinni,“ 
segir Elísabet.

„Okkur dreymir um að hér í 
Mýrinni verði til samfélag þar sem 
nýsköpun og kraumandi kraftur 
frumkvöðla býr. Við viljum gera 
allt til að skapa frábæra aðstöðu 
fyrir fólk í þessum sporum og 
laða þannig að okkur fjölbreyttan 
hóp sem getur miðlað þekkingu 
sinni og lært af öðrum – og þannig 
verður til öflugt samfélag. Hér eiga 
bara allir að vera sem hafa eitthvað 
með nýsköpun á frumstigi að gera 
– þá erum við ánægð,“ segir Elísa-
bet að lokum. n

Vísindagarðar eru suðupottur nýsköpunar

Elísabet 
Sveinsdóttir, 
markaðs- og 
kynningarstjóri 
Vísindagarða HÍ

Narfi Þorsteinsson hefur 
vakið athygli í heimi mynd-
listar og mannvirkja fyrir 
konseptverkið Rúststeinar. 
Verkið er í senn minnisvarði 
um borg sem var og áminn-
ing um hráefnissóun bygg-
ingariðnaðarins. Nú hafa 
Rúststeinar vakið athygli 
nýsköpunargeirans.

jme@frettabladid.is

Verkið segir Narfi vera afleiðingu af 
rannsóknarvinnu í hönnunarnámi 
í LHÍ. „Ég er myndlistarmaður og 
grafískur hönnuður að mennt. Ég 
tók svo eitt ár í meistaranámi LHÍ 
í hönnun þar sem markmiðið var 
að kanna eitthvert viðfangsefni. Ég 
valdi mér steypu og gerði ítarlega 
rannsókn á henni sem hráefni, 
skoðaði innihaldsefni og rann-
sakaði sement og framleiðslu á 
sementi. Ég komst að því að sement 
er mest framleidda efni í heim-
inum og er sú framleiðsla valdur að 
8 prósentum af kolefnisútblæstri 
mannsins. Þetta er langstærsta 
kolefnissporið af öllum byggingar-
efnunum. Út frá þessari rannsókn 
fiktaði ég meira með steypu og 
komst að því að ég vildi skoða múr-
brot sérstaklega,“ segir Narfi.

Bakgrunnur Narfa er í götulist 
og graffiti. „Sem slíkur leitar maður 
uppi yfirgefnar byggingar eftir 
veggjum til að spreyja á. Hrá iðn-
aðarfræði hefur því alltaf heillað 
mig. Ég sé fegurð í haug af múr-
broti, eitthvað sem flestum þykir 
ljótt. Mig langaði að finna leið til að 
benda á að það væri líka fagurfræði 
í rústunum.“

Steypa er ekki bara steypa
Rúststeinar eru bæði konseptverk 
og upphafið að nýsköpunarverk-
efni. „Í konseptverkinu Rúst-
steinum, en sjá má prótótýpu af 
verkinu á sýningu að Hólmaslóð 6, 
er hugmyndin að taka múrbrot úr 
hverju húsi sem er rifið á komandi 
árum, útbúa einn rúststein úr 
hverju og hlaða þeim saman.

Ég hóf að safna múrbrotum 
þegar var verið að rífa Loftkastala-
húsið og Víði. Svo lét ég skera þau 
niður. Þegar þú tekur þverskurð af 
steypu sést að steypa er ekki bara 
steypa. Í hverju húsi er sandur og 
möl, ólík að lit og áferð. Sement 
er líka margs konar á litinn því 
hús eru byggð á ólíkum tímum og 
sement kemur frá mismunandi 
stöðum í heiminum. Með því að 
stilla rúststeinum saman myndast 
þverskurður af horfnum húsum.

Við þekkjum þetta, á gangi niður 
Hverfisgötuna, við sjáum nýtt hús 
eða auða lóð og vitum að þarna 
stóð annað hús áður. En maður 
man ekki eftir þeim. Rúststeinar 
yrðu minnisvarði um borgina sem 
er ekki til lengur. Á fimm eða tíu 
ára tímabili væru þeir kannski 
búnir að mynda vegg, hús eða jafn-
vel strúktúr.“

Efnið er takmörkuð auðlind
„Með Rúststeinum vil ég líka benda 
á að efnið er takmörkuð auðlind. 
Í dag er framleiddur einn rúm-
fermetri af steypu á ári fyrir hvert 
mannsbarn. Það þýðir sjö milljarð-
ar rúmmetra! Þó svo kolefnissporið 
af steypu sé stórt er lausnin ekki 
endilega að fara aftur í timbrið. 
Steypa er í eðli sínu endingargóð. 

Gamli Iðnaðarbankinn við Lækjar-
götu var rifinn eftir 40-50 ár. En 
húsið var byggt og járnabundið til 
að endast að eilífu. Ef vandað er 
til verka, hönnun og arkitektúr er 
góður og hráefnin líka, ætti bygg-
ing sem eitt sinn var banki, að geta 
nýst í nýja starfsemi til ókominna 
ára. Það fellur gríðarlegt magn af 
steypuúrgangi til á Íslandi. 10.000 
tonn af múrbroti verða til á Íslandi 
á ári hverju við niðurrif húsa. Það 
eru um 15.000 rúmmetrar sem 
jafngildir 1.800 steypubílum. 

Þetta er meira magn á hverju ári 
en öll steypan sem notuð er í nýju 
spítalabygginguna, eitt stærsta 
steypuverkefni síðan Kárahnjúka-
virkjun var byggð. Í dag höfum við 
fengið nýtt samhengi með stríðinu 
og eyðileggingunni í Úkraínu. 
Þetta land var í uppbyggingu, en nú 
er verið að sprengja allt upp og eftir 
standa rústir. Þegar þar að kemur 
verða þær urðaðar.

Vitundarvakning hefur gert 
okkur kleift að sjá alla þá sóun sem 
verður í öllum geirum og á öllum 

framleiðslustigum. Matarsóun og 
efnissóun í fataiðnaðinum. Bygg-
ingariðnaðurinn er engin undan-
tekning. Þetta gengur ekki lengur 
og það þarf að finna lausnir og bera 
meiri virðingu fyrir hráefninu.“

Nýsköpun og tækifæri
Rúststeinar eru líka nýsköpunar-
verkefni. „Þegar hús er rifið verður 
til mikið magn af múrbroti, sem 
fer beinustu leið í urðun. Konsept-
verkið hefur vakið athygli arkitekta 
og fasteignaþróunarfélaga sem 
liður í að leysa urðunarvandann. 
Þegar búið er að framleiða steypu 
og koma henni á þann stað sem 
hún á að vera, þá er hún orðin 
kolefnishlutlaust efni. Hún bindur 
enn fremur ákveðið magn af kol-
efni, sem kemur mörgum á óvart. Í 
Noregi eru menn til dæmis að setja 
múrbrot í hljóðmanir meðfram 
þjóðvegum í stað nýrrar malar.

Ég er kominn í samstarf við 
einn besta vin minn, Adrian, sem 
er vélaverkfræðingur og Arnhildi 
Pálmadóttur arkitekt. Við erum að 
skoða hvort megi útbúa klæðningu 
úr múrbroti, eða jafnvel endur-
vinna heila veggi án þess að brjóta 
steypuna niður, búa til eins konar 
einingahús. Þá væri líka mögu-
leiki á að búa til sófaborð eða aðra 
vörulínu úr hráefninu. Fókusinn 
núna er á klæðningarefnið og 
verkefnið hefur fengið styrk úr 
hönnunarsjóði, borgarsjóði og 
Aski mannvirkjarannsóknarsjóði. 
Við viljum gera frekari prófanir 
á efninu, kanna hvort hægt sé að 
saga múrbrotið á hagkvæmari hátt, 
hanna festingar sem lekur ekki í og 
ekki koma frostskemmdir út frá og 
fleira. Við vorum svo að skila inn 
annarri styrktarumsókn þar sem 
við erum með samstarfsyfirlýsing-
ar við Klasa fasteignaþróunarfélag 
og Abltak sem er að brjóta niður 
og byggja á Höfða, um að safna 
múrbroti úr hverju húsi sem er 
rifið niður. Þetta er því orðið mjög 
spennandi verkefni,“ segir Narfi. n

Fegurð og tækifæri 
í múrbroti

Narfi er höfundur Rúststeina, sem nú hafa vakið athygli innan nýsköpunar-
geirans. Verkið á myndinni er frumgerð af stærra verki.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mýrin, nýtt 
nýsköpunar-
setur Vísinda-
garða, er opið 
og hvetjandi 
starfsumhverfi 
fyrir upprenn-
andi frum-
kvöðla á sinum 
fyrstu stigum. 
 MYNDIR/
 CAT GUNDRY-BECK
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Kathiravan Narayanan 
hefur verið lykilmaður í að 
byggja upp nýtt hátækniset-
ur Alvotech sem framleiðir 
líftæknilyfjahliðstæður. Þar 
fer fram mjög sérhæfð þróun 
og framleiðsla, svo það 
þurfti að sækja þekkingu og 
reynslu út í heim, og Kathir 
hefur leikið stórt hlutverk í 
að laða erlenda sérfræðinga 
hingað.

Kathiravan Narayanan, kallaður 
Kathir, er yfirmaður á framleiðslu-
sviði Alvotech. Hann hefur starfað 
hjá Alvotech í tæp fimm ár, en 
hann flutti hingað til lands með 
konu sinni og dóttur og hjónin 
hafa eignast einn son hér á landi.

„Ég valdi starfið hjá Alvotech 
fram yfir góð störf sem mér buðust 
í öðrum löndum og mér hefur aldr-
ei dottið í hug að skipta um starf 
vegna þess að Alvotech kemur ein-
staklega vel fram við starfsfólkið 
sitt. Allir starfsmenn vinna saman 
að sama markmiði og ef það koma 
upp einhver vandræði eru þau 
alltaf leyst hratt og vel. Þetta er gott 
fyrirtæki með gott skipulag og gott 
starfsfólk,“ segir Kathir. „Alvotech 
tekur líka mjög vel á móti erlendu 
starfsfólki eins og mér og hefur 
hjálpað okkur mikið við að ná 
fótfestu í íslensku samfélagi. Þegar 
ég byrjaði hjá fyrirtækinu var bara 
einn annar starfsmaður sem kom 
frá Indlandi en nú eru nokkrir 
tugir okkar að starfa hér.“

Alvotech vinnur hratt og vel
„Undir mér starfa 140 manns á 
framleiðslusviði. Við framleiðum 
líftæknilyfjahliðstæður, en það 
eru lyf sem eru hliðstæður við 
líftæknilyf sem eru að missa einka-
leyfið,“ segir Kathir. „Við tölum um 
hliðstæðulyf því þegar um er að 
ræða líftæknilyf þá er aldrei hægt 
að gera nákvæma eftirlíkingu, en 
lyfið uppfyllir nákvæmlega sömu 
kröfur um virkni, gæði og öryggi 
og frumlyfið. Alvotech er eina 
líftæknilyfjafyrirtækið á Íslandi 
sem sinnir þessari sérhæfðu fram-
leiðslu, en líftæknilyf eru búin til 
í lífverum eins og örverum eða 
frumum og þau ræktuð í sérstök-
um ræktunartönkum. Próteinin 
sem frumurnar framleiða eru svo 
hreinsuð og þeim komið fyrir í við-
eigandi lyfjaformum sem henta til 
meðferðar á sjúklingum.

Við erum með nokkur slík lyf 
í vinnslu sem eru á mismunandi 
stigum þróunarferilisins, en byggt 
á reynslu minni þá er Alvotech 
hraðara og betra en samkeppnin 
í að koma lyfjunum á markað,“ 
segir Kathir. „En Alvotech er með 
öflugan hóp starfsmanna með yfir-
gripsmikla reynslu og þekkingu og 
skilvirka ferla sem styðja við hraða 
ákvörðunartöku.“

Hörð samkeppni á markaðnum
„Líftæknilyf eru sértækari en þessi 
hefðbundnu smásameindalyf sem 
við þekkjum flest. Sem dæmi má 
nefna lyf sem geta komið að gagni 
í krabbameinsmeðferð og drepa 
ekki heilbrigðar frumur um leið 
og þau drepa krabbameinsfrumur, 
líkt og gerist í hefðbundinni 
krabbameinsmeðferð,“ útskýrir 
Kathir. „Þannig geta þessi lyf verið 
betri fyrir bæði heilsu og bata 
fólks. Verðlagið á líftæknilyfjum er 
hins vegar yfirleitt hátt, en lækkar 
þegar hliðstæðulyf eins og okkar 
fara á markað, sem gerir fleirum 
kleift að nýta sér þau.

Það er hörð samkeppni á þessu 
sviði og því er mikilvægt að vinna 
hratt, bæði til að ná góðri markaðs-
hlutdeild þegar einkaleyfi renna 
út og nýjar líftæknilyfjahliðstæður 
koma á markað og líka til að auka 
aðgengi fyrir sjúklinga að góðum 
lyfjum og draga úr kostnaði fyrir 
heilbrigðiskerfið og sjúklinga,“ 
segir Kathir. „Nýsköpun er vita-
skuld afar mikilvæg, en það þarf 
skapandi og gagnrýna hugsun 
til að finna leiðir til að draga úr 
kostnaði og auka framleiðni. Með 
góðri nýsköpun tryggir fyrirtækið 
sér betri og stöðugri markaðs-
stöðu.

Það þarf alltaf að taka smá 
áhættu til að fara nýjar leiðir, 
en nýsköpun er í sjálfu sér ekki 
áhættusöm,“ segir Kathir. „Það 
er bara með nýjum og skapandi 
hugmyndum sem hægt verður að 
veita fleira fólki aðgengi að þessum 
lyfjum á viðráðanlegu verði og 
veita fleiri sjúklingum þá meðferð 
sem þeir þurfa.“

Þurfti að byggja upp þekkingu
„Helsta áskorunin við að byggja 
upp líftæknilyfjafyrirtæki á Íslandi 
var að mannauður á ýmsum 
sviðum iðnaðarins er takmarkaður 
hér á landi. En Alvotech hefur 
dregið mikið af sérfræðiþekkingu 
til landsins og þessir sérfræðingar 
hafa lagt mikið af mörkum við 
að koma á öflugu þjálfunarpró-
grammi innan fyrirtækisins og 
byggja þannig þekkingu innan-
lands. Fyrirtækið vinnur jafnframt 
náið með háskólunum hér í að efla 
rannsóknir og nám í líftækni, svo 
það er líka verið að rækta þennan 
þekkingargrundvöll hér innan-
lands,“ segir Kathir. „Það var því án 
efa erfitt að fara af stað til að byrja 
með, en í dag er kominn góður 
grunnur fyrir líftæknifyrirtæki hér 
á landi.

Það hefði auðvitað verið hægt að 
byggja þessa starfsemi upp í öðru 
landi og það hefði ef til vill verið 
auðveldara og ódýrara, en það var 
sterkur vilji til að byggja upp þessa 
þekkingu og iðnað hér,“ segir Kat-
hir. „Nú hefur fyrirtækið skapað 
sér gott orðspor svo þegar laus 
störf eru auglýst sækjast erlendir 
sérfræðingar eftir þeim. Menning-
in hér dregur fólk að og lífsgæði eru 
góð á Íslandi og því vill fólk koma 
hingað til starfa.

Aðalástæðan fyrir því að það 
hefur gengið svo vel að draga 
erlenda sérfræðinga hingað er 
samt sú að Alvotech kemur svo vel 
fram við okkur og vegna þess hve 
vel Íslendingar taka okkur,“ segir 
Kathir. „Það hefur verið áskorun 
fyrir fólk sem kemur hingað frá 
Indlandi að venjast veðráttunni og 
dagsbirtunni, en vegna þess hve 
vel er tekið á móti fólki hér hafa 

Öflugt fyrirtæki  
og mikil lífsgæði 
laða fólk að

Kathiravan 
Narayanan er 
yfirmaður á 
framleiðslu-
sviði Alvotech 
og segir að 
fyrirtækið sé 
heillandi kostur 
fyrir erlenda 
sérfræðinga. 
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langflestir verið mjög ánægðir hér 
og starfsmannaveltan er lág miðað 
við önnur svipuð fyrirtæki.“

Auðveldar Indverjum að aðlaga 
sig að nýju landi og lífsháttum
Kathir hefur leikið stórt hlutverk í 
að laða erlenda sérfræðinga hingað 
frá Indlandi. Hann hefur haldið 
mjög vel utan um þennan hóp og 
lagt sig fram við að gera aðlögun 
þeirra auðveldari, bæði í vinnu og 
einkalífi.

„Ég kom að stofnun samtaka 
Indverja á Íslandi því þau voru ekki 
til staðar þegar ég flutti hingað. 
Það eru margar áskoranir sem 
fylgja því að flytja til nýs lands 
og þó að Alvotech hafi stutt mig 
af krafti frá íslensku sjónarhorni 
eru Indverjar að nokkru leyti með 
aðrar þarfir og lífshætti en Íslend-
ingar og við stofnuðum samtökin 
til að hjálpa öðrum indverskum 
innflytjendum við þessa þætti 
og að komast inn í samfélagið,“ 
segir Kathir. „Það eru til dæmis 
margir makar heimavinnandi og 
við vildum sjá til þess að þetta fólk 
hefði tengsl við aðra indverska inn-
flytjendur og samfélagið í heild. 
Alvotech hefur svo stutt okkur og 

verið duglegt við að skipuleggja 
viðburði fyrir þetta fólk. Þessi sam-
tök hafa vaxið hratt og með hjálp 
þeirra er orðið miklu auðveldara 
fyrir indverska innflytjendur að 
setjast hér að.“

Kathir átti meðal annars þátt í 
að stofna krikket-lið hér á landi, 
sem heitir Vesturbær Volcanos.

„Það kom mörgum Indverjum 
á óvart að hér væri spilað krikket, 
en það á sér sögu sem nær allt til 
fimmta áratugs síðustu aldar, en 
hefur ekki þróast mikið hér. Ég 
hitti mann sem var frá sama hluta 
Indlands og ég sem býr hér á landi 
og starfar með sprotafyrirtækjum 
og við fórum að ræða saman um 
krikket,“ segir Kathir. „Svo ræddi 
ég það við Alvotech hvort það 
væri ekki ráð að styðja krikketið 
á Íslandi, ekki síst til að gefa fjöl-
skyldum eitthvað til að gera saman 
og gefa starfsfólkinu góða ástæðu 
til að fara út úr húsi og hitta aðra, 
sem getur stundum verið áskorun 
fyrir Indverja, sem eru vanir allt 
öðru loftslagi. Yfirmenn hjá Alvo-
tech voru spenntir fyrir hugmynd-
inni og ákváðu að styrkja liðið, og 
við lentum í öðru sæti í íslensku 
deildinni í fyrra.“ n

Aðalástæðan fyrir 
því að það hefur 

gengið svo vel að draga 
erlenda sérfræðinga 
hingað er sú að Alvotech 
kemur svo vel fram við 
okkur og vegna þess hve 
vel Íslendingar taka 
okkur.

Kathiravan Narayanan
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Félagið Hampfirma ehf. 
er að undirbúa byggingu 
fyrsta hampsteypuhússins 
á Íslandi og nú er unnið að 
því að finna leiðir til að nýta 
byggingarefnið við íslenskar 
aðstæður. Með notkun 
hampsteypu má byggja hús 
sem geta ekki myglað og eru 
kolefnisneikvæð.

oddurfreyr@frettabladid.is

Paul Lukas Smelt fékk fjögurra 
milljóna króna styrk frá Aski – 
mannvirkjarannsóknasjóði fyrir 
verkefni sem snýst um að byggja 
fyrsta hampsteypuhús á Íslandi, 
sem mun rísa í Bolungarvík. 
Styrkurinn var veittur í mars 
síðastliðnum, en mannvirkjarann-
sóknasjóðurinn Askur er fjár-
magnaður af innviðaráðuneytinu 
og háskóla-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðuneytinu en umsýsla hans 
er í höndum Húsnæðis- og mann-
virkjastofnunar.

„Það er búið að vera að gera 
hampsteypuhús í um 30 ár í Evr-
ópu og ég kynntist þessu erlendis. 
Ég hef átt mér þann draum að 
byggja hús úr hampsteypu í langan 
tíma og lét loks til skarar skríða í 
fyrra og hafði samband við arki-
tekta og Eflu og fór að athuga hvort 
þetta væri möguleiki,“ segir Paul 
Lukas Smelt, verkefnastjóri hjá 
Hampfirma ehf. „Við ákváðum að 
fara í samstarfsverkefni sem snýr 
að því að rannsaka hampsteypu í 
íslenskri veðráttu.

Efla var byrjað að rannsaka 
áhrif frosts á hampsteypu og voru 
niðurstöður áhugaverðar. Innan 

arkitektastofunnar Marimo 
starfar svo Anna Leoniak, en hún 
þekkti fyrir þessa byggingartækni 
og hefur verið til ráðgjafar fyrir 
hús sem í er notuð hampsteypa í 
Póllandi, svo þetta samstarf small 
vel saman,“ segir Paul. „Þau og 
arkitektinn Bjarni Kristinsson 
hjá Marimo arkítektum hafa svo 
unnið hart með mér að þessu. Við 
ákváðum að gera tilraunir með 
að búa til hampsteypuveggi fyrir 
íslensk skilyrði. Í kringum þetta 
bjó ég og bróðir minn, Hermann 
Andri Smelt pípari, til félagið 
Hampfirma ehf.“

Hampspænir, kalksteinn og vatn
„Hampsteypa er búin til úr 
iðnaðarhampi, en það er ekki 
sama hvernig plantan er. Flestir 

hampframleiðendur eru að reyna 
að komast á lyfjamarkað og fá olíu 
úr blóminu, svo þar er einblínt á 
ræktun stórra blóma, og þó stilk-
arnir séu stuttir er það látið liggja 
milli hluta,“ segir Paul. „En fyrir 
hampsteypu höfum við ekkert 
að gera með blómin. Við þurfum 
sterkan stilk, en innan í honum 
er tréni sem er spænt niður og svo 
límt saman með kalksteini. Þriðja 
efnið er bara vatn, við uppgufun 
á því og bindingu kolefna verður 
steypan grjóthörð en er þrátt fyrir 
það mjög efnislétt.“

Íslenskar aðstæður til vandræða
„Í næsta mánuði byrja ég að gera 
grunninn fyrir fyrsta tilrauna-
húsið og íbúðarhús sem stendur til 
að byggja þegar við höfum fengið 

niðurstöður úr tilraununum,“ 
segir Paul. „Tímaramminn til að 
þjappa hampsteypu í vegg er voða 
tæpur því þetta er viðkvæmt efni 
sem þolir ekki mikið slagviðri 
fyrstu tvo mánuðina, en hér á 
landi þurfum við að eiga við lárétt 
veðurfar. Þannig að við höfum 
verið að velta fyrir okkur nýjum 
leiðum til að búa til þetta tilrauna-
hús og það eru margir möguleikar 
í boði.“

Margir kostir en verður seint 
ráðandi byggingarefni
„Það er í raun ekki sanngjarnt að 
bera hampsteypu saman við stein-
steypu. Járnbundin steinsteypa er 
frábært byggingarefni með mjög 
mikið burðarþol en hampsteypa 
ein og sér er ekki berandi. Hún er 

oftast sett utan um timburgrind 
og er frekar talin til einangrunar-
efna,“ segir Paul. „ Það sem hún 
hefur fram yfir steinsteypu er að 
hún einangrar mjög vel og getur 
komið í staðinn fyrir ýmislegt 
aukalegt, eins og steinull, gifs og 
annað.

Venjulega þarf að loka húsum 
alveg fyrir veðráttu, en hamp-
steypan er gufugegndræp, þannig 
að í stað þess að loka öllu leyfum 
við raka að f lytja sig gegnum 
vegginn. Hampsteypa er líka 
gríðarlega basísk, svo að það 
myndast engin mygla og meindýr 
þrífast ekki,“ segir Paul. „Hamp-
steypa hægir líka ekki bara á 
f lutningi varma, heldur geyma 
hamp trefjarnar í veggnum varma 
inni í sér. Hampsteypa brennur 
heldur ekki og hleypir ekki frá sér 
eiturgufum í miklum hita.

Ég sé fyrir mér að þetta verði 
sérvara sem sumir kjósa. Við 
stefnum á að rannsaka þetta efni 
í þaula, smíða ýmsar útfærslur á 
uppbyggingu veggja, bæði stað-
steypta og einingar, svo þetta er 
ekki endilega að fara að minnka 
byggingarkostnað svona fyrst um 
sinn. Þetta er kostur fyrir þá sem 
vilja byggja heilbrigð hús sem 
mygla ekki og eru kolefnisnei-
kvæð og þetta hentar meðal ann-
ars astmasjúklingum og ofnæm-
ispésum,“ segir Paul. „Víða er fólk 
að berjast við að koma út á núlli 
þegar kemur að kolefnisspori en 
svona hús hafa verið kolefnisnei-
kvæð erlendis. Við munum gera 
vistferilsgreiningar hér á landi 
og koma þeim upplýsingum til 
skila.“ n

Kolefnisneikvæð hús sem mygla ekki
Paul Lukas 
Smelt, verk-
efnastjóri hjá 
Hampfirma 
ehf., með Önnu 
Leoniak og 
Bjarna Kristins-
syni hjá Marimo. 
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VÍS leggur mikla áherslu á 
nýsköpun og bjó til Ökuvísi, 
nýtt app sem gerir viðskipta-
vinum kleift að fá trygg-
ingar sem ráðast af aksturs-
lagi þeirra. VÍS kynnir líka 
nýsköpunarverkefni sem 
það hefur styrkt á opnunar-
degi Nýsköpunarvikunnar.

„VÍS leggur mikla áherslu á 
nýsköpun í öllu okkar starfi. Frá 
einni hugmynd sprettur iðulega 
önnur og því meira sem við þjálf-
um okkur í að taka vel á móti þeim 
og leyfa þeim að þroskast, því betri 
verða þær,“ segir Guðný Helga 
Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri 
sölu og þjónustu hjá VÍS. „Þess 
vegna höfum við öll hugfast að 
það er bannað að drepa hugmynd, 
en menningin á vinnustaðnum 
er einn mikilvægasti þátturinn í 
nýsköpuninni og að rétta hugar-
farið sé til staðar.

Í upphafi árs 2018 byrjuðum við 
með stafræna spretti undir heitinu 
„stafrænt VÍS“. Starfsfólk víðs 
vegar úr fyrirtækinu kemur þá 
saman og vinnur að því að hanna 
nýjar lausnir fyrir viðskiptavini 
okkar,“ segir Guðný. „Úr þessu 
framtaki hafa komið fjölmargar 
spennandi lausnir, til dæmis 
Ökuvísir, sem var byltingarkennd 
nýjung í ökutækjatryggingum á 
Íslandi.

Í Ökuvísi ræðst verðið eingöngu 
af aksturseinkunn og eknum kíló-
metrum. Því betur sem viðskipta-
vinir okkar keyra – því minna 
borga þeir. Þá hefur verðskrá fyrir 
bílatryggingar aldrei verið jafn 
skýr og gagnsæ,“ segir Guðný. 
„Ökuvísir veitir þér endurgjöf á 
aksturinn í gegnum app en mark-
miðið er að fækka umferðarslysum 
á Íslandi í samstarfi við viðskipta-
vini okkar. Með Ökuvísi viljum við 
færa okkur nær viðskiptavininum 

og færa fókusinn frá því að bíða 
eftir því að tjónið gerist yfir í að 
koma veg fyrir tjónið. Við erum 
líka stolt af því að Ökuvísir hafi 
nýlega hlotið tvenn verðlaun á 
Íslensku vefverðlaununum, sem 
bæði app og tæknilausn ársins!

Nýlega stofnuðum við Nýsköp-
unarsjóð VÍS, sem á að styðja við 
nýsköpun og þróun stafrænna 
forvarnaverkefna. Einu sinni á ári 
er tíu milljónum úthlutað til slíkra 

verkefna og fyrsta úthlutun átti sér 
stað nýlega. Við erum spennt að 
segja betur frá þessum verkefnum 
og hvetjum alla áhugasama til að 
kíkja á okkur í Grósku á opnunar-
degi Nýsköpunarvikunnar þann 
16. maí klukkan 15.30. Þar ætla 
fulltrúar verkefnanna sem hlutu 
styrk að segja betur frá þeim. 
Þetta eru allt virkilega spennandi 
verkefni og því verður þetta án efa 
áhugaverður viðburður.“ n

Það er bannað að drepa hugmynd

Guðný Helga Herbertsdóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu hjá VÍS. 
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Kría hefur 
sig til flugs
Þriðjudaginn 17. maí 2022 

Grósku - Fenjamýri & streymt 

Kl: 16:00–17:00

Sigríður Mogensen, sviðsstjóri iðnaðar- og hugverkasviðs SI

Erindi

Pallborð

Fundarstjóri

Sérfræðingur háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu
Sigríður Valgeirsdóttir

Svana Gunnarsdóttir
Stjórnarformaður Framvís

Ólafur Sigurðsson
Framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs

Kristinn Árni L. Hróbjartsson, stjórnarformaður Kríu

Viðburðurinn er hluti af Nýsköpunarvikunni, 
sem fer fram dagana 16. maí – 20. maí

Af hverju Kría?

Sæmundur K Finnbogason, sjóðsstjóri Kríu
Kría – starfsemin og næstu skref

Fjallað verður um stofnun Kríu og starfsemi sjóðsins. Í kjölfarið verða 

pallborðsumræður þar sem rýnt verður í �ármögnunarumhverfi 

sprota�rirtækja á Íslandi – staðan nú og hvert við stefnum.



Það hefur snortið 
mig hvað starfs-

fólkið er meðvitað um 
hversu dýrmætt það er 
fyrirtækinu. Þá veit ég að 
við erum að gera rétt og 
því fylgir góð tilfinning.

Samkaup eru einn bakhjarla 
Nýsköpunarvikunnar. Þar er 
nýsköpun í hávegum höfð, 
viðskiptavinum og starfs-
fólki til hagsbóta, og margt 
spennandi í farvatninu. 

„Samkaup er frumkvöðull í 
nýsköpun á íslenskum matvöru-
markaði. Við vorum fyrst til að 
opna netverslun með matvöru 
árið 2017, sem þá var kærkomin 
nýlunda fyrir íslenska neytendur, 
að geta loks gert alhliða matarinn-
kaup á netinu, og vegferð nýsköp-
unar hefur blómstrað með hverju 
árinu síðan,“ segir Gunnar Egill 
Sigurðsson, nýr forstjóri Sam-
kaupa.

Nýsköpun er Gunnari Agli hug-
leikin.

„Já, ég vil gera allt sem í mínu 
valdi stendur til að efla nýsköpun 
í verslunargeiranum áfram og þar 
er sannarlega margt spennandi í 
farvatninu,“ segir Gunnar og víst 
er að margt hefur þegar áunnist, 
til dæmis vöruþróun og vörufram-
leiðsla þar sem Samkaup hafa verið 
bakhjarl nýsköpunarhraðalsins 
Til sjávar og sveita, í samstarfi við 
Icelandic Startups og fleiri.

„Samstarfið heillaði vegna þess 
að við vildum verða brú á milli 
nýsköpunar í vörum sem tengjast 
landbúnaði og sjávarútvegi. Þar 
vorum við með slagorðið „Frá hug-
mynd í hillu“ þar sem við veittum 
frumkvöðlahópum ráðgjöf og leið-
beiningar. Þar má nefna Feed the 
Vikings sem framleiða Beef Jerky 
og Fish Jerky, einnig Sætu kart-
öflurnar sem eru kartöfluflögur 
úr ljótum kartöflum og Vegan-
stöðina. Allt f lokkast þetta undir 
arm nýsköpunar þegar horft er á 
hvernig verslunarfyrirtæki geta 
stutt fyrirtæki í nýsköpun, vöru-
þróun og vöruframboði,“ greinir 
Gunnar Egill frá.

Menntamál eru nýsköpun
Þegar kemur að nýsköpun segir 
Gunnar mörgum tamt að hugsa 
hvað sé nýtt í tæknimálum en 
sjálfum þykir honum eitt af stóru 
málum nýsköpunar vera hvernig 
fyrirtæki nálgist menntamál á 
vinnustaðnum.

„Samkaup hafa gert menntamál 
að undirstöðuatriði þegar kemur 
að sérstöðu í fyrirtækjamenningu 
og mannauðsmálum. Við erum 
leiðandi í menntamálum starfs-
fólks og ákaflega stolt af því að 
hafa hlotið Menntasprota atvinnu-
lífsins árið 2020 fyrir nýsköpun 
á sviði mennta- og fræðslumála 
í atvinnulífinu, og í síðustu viku 
veittum við viðtökum Mennta-
verðlaunum atvinnulífsins fyrir 
árið 2021 fyrir að ná að halda 
þessum framúrskarandi árangri 
áfram.“

Á þessum nótum eiga Samkaup 
jafnframt í skemmtilegu samstarfi 
við stafræna viðskiptalínu Verzl-
unarskóla Íslands.

„Þar vinna nemendur meðal 
annars markaðsrannsóknir fyrir 
okkur. Við höfum einnig gripið 
starfsfólk úr okkar röðum sem 
ekki hefur lokið stúdentsprófi en 
er með mikla starfsreynslu, sett 
þau í raunfærnimat og í Verzl-
unarskólann þar sem þau hafa 
klárað bæði fagpróf í verslun og 
þjónustu og margir fara áfram og 
klára stúdentspróf. Þá höfum við 
lengi boðið upp á diplómanám í 
verslunarstjórnun og á dögunum 
útskrifuðum við fyrstu nemend-
urna úr leiðtoganámi Samkaupa í 
samvinnu við Háskólann á Bifröst. 
Það er ársprógramm þar sem nem-
endur fara í gegnum leiðtogaþjálf-
un sem hönnuð er af Samkaupum 
og kennd í samstarfi við Bifröst. 
Námið er bylting þegar kemur að 
því hvernig atvinnulífið stendur 
að menntun fyrir starfsfólk og að 

námi loknu fá nemendur 12 ECTS-
einingar sem þeir geta tekið með 
sér í frekara háskólanám.“

Vildarvinakerfi í vinsælu appi
Annað nýsköpunarverkefni er 
appið Samkaup sem sett var á lagg-
irnar vorið 2021.

„Appið er fyrsta vildarvina-
kerfið á íslenskum matvörumark-
aði og var strax tekið fagnandi. 
Með appinu fá neytendur fastan 
afslátt í formi inneignar í appinu af 
vörukörfunni og aðgang að sértil-
boðum. Þeir greiða fyrir innkaupin 
með appinu, fá rafræna kvittun í 
símann og hafa fulla yfirsýn yfir 
afslætti sína sem eru í formi inn-
eignar í hvert sinn sem verslað er. 
Þannig eiga þeir alltaf inneign í 
símanum sem þeir geta notað til 
að kaupa matvöru síðar meir. Nú 
þegar ár er liðið er maður farinn 
að heyra marga viðskiptavini tala 
um að síðasta matarkarfan hafi 
verið ókeypis þar sem þeir notuðu 
inneignina til að greiða fyrir öll 
innkaupin,“ útskýrir Gunnar Egill.

Hann segir Íslendinga svo 
sannarlega tilbúna í nýsköpun af 
þessu tagi.

„Við vorum með skemmtilegt 
jóladagatal á aðventunni sem varð 
til þess að 20 prósent af allri sölu 
fóru í gegnum appið í desember. 
Innleiðing appsins gekk líka 
gríðarlega vel strax frá byrjun. Við 
byrjuðum á að breyta afsláttar-
kjörum til starfsfólksins sem áður 
fóru fram í gegnum plastkort en 
við færðum yfir í appið. Á aðeins 
viku voru 98 prósent starfsfólksins 
komið með appið og byrjuð að 
nota það. Síðan hefur það vaxið og 
dafnað og í dag eru yfir 45 þúsund 
notendur með appið og fjölgar 
stöðugt. Fólk notar það mikið, 
sérstaklega á landsbyggðinni þar 
sem Kjörbúðin er okkar verslun, og 
þar nota 30 prósent viðskiptavina 
appið að staðaldri, fá fasta afslætti 
og aðgang að sértilboðum í hverri 
viku,“ upplýsir Gunnar Egill.

Hann segir markaðshlutdeild 
Samkaupa klárlega hafa styrkst 
með aukinni nýsköpun, eins og 
appinu.

„Við sjáum að þeir sem nýta sér 

appið eru tryggari viðskiptavinir. 
Þetta eru vildarvinir sem koma 
oftar og versla meira en áður.“

Maí er nýsköpunarmánuðurinn
Í Nýsköpunarvikunni kynna 
Samkaup nýtt og framúrstefnu-
legt nýsköpunarverkefni sem eru 
ómannaðar verslanir.

„Fyrirmyndin er Amazon Go 
sem hefur opnað ómannaðar versl-
anir í stórborgum þar sem opið er 
allan sólarhringinn. Til að byrja 
með erum við að hugsa um milli-
leið þar sem verslun er mönnuð frá 
til dæmis klukkan 10 til 18, en eftir 
hefðbundinn opnunartíma geta 
appnotendur skannað QR-kóða til 
að opna verslunina, versla sjálfir 
og afgreitt sig á leiðinni út. Þetta er 
gríðarlega spennandi hugmynda-
fræði sem kemur til með að auka 
þjónustuframboð og verður án 
efa vinsælt hjá neytendum,“ segir 
Gunnar Egill.

Hjá Samkaupum starfa 1.600 
manns um land allt.

„Í tilefni Nýsköpunarvikunnar 
ákváðum við að maí yrði nýsköp-
unarmánuður Samkaupa og við 
settum af stað samkeppni þar 
sem starfsfólkið getur komið með 
hugmynd að nýjungum eða nýjum 
verkferlum. Síðan tekur dómnefnd 
til við að meta hugmyndirnar og 
við veitum vegleg verðlaun fyrir 

þrjár bestu sem við notum til inn-
leiðingar hjá okkur í framtíðinni,“ 
segir Gunnar fullur tilhlökkunar.

„Það verður spennandi að sjá 
hvernig okkur tekst til við að 
virkja starfsfólkið í tengslum við 
Nýsköpunarvikuna og hvaða hug-
myndir koma frá öllu þessu flotta 
og hugmyndaríka fólki. Allt hefur 
það sínar hugmyndir og reynslu 
sem það getur byggt á og er nú 
komið með vettvang til að láta ljós 
sitt skína,“ segir Gunnar Egill.

Sjálfvirknivæðing framtíðin
Á opnunardegi Nýsköpunar-
vikunnar verða Samkaup með 
kynningu og viðburði.

„Við verðum líka með við-
burði fyrir samstarfsaðila okkar 
og birgja til að leggja okkar af 
mörkum við að koma nýsköpun 
meira á framfæri. Samkaup 
fjárfestir nú mikið í sjálfvirkni-
væðingu og fyrir 1. júní verðum við 
búin að rafvæða hillumerkingar í 
öllum okkar verslunum og erum 
líka í vinnu við sjálfvirknivæðingu 
pantana og uppröðun verslana,“ 
greinir Gunnar Egill frá.

Hann segir Samkaupa-appið 
vel heppnaða sjálfvirknivæðingu 
þegar kemur að sölu og afgreiðslu 
viðskiptavina.

„Allt undir þeim formerkjum að 
gera verslunarstörf verðmætari og 
auka virði þeirra á Íslandi. Með því 
að sjálfvirknivæða ferla og aðgerðir 
höfum við meira svigrúm til að 
veita framúrskarandi þjónustu og 
upplifun. Í verslanaheiminum er 
mikil gerjun í þróun og nýsköpun; 
hvernig netverslun hefur þróast, 
líka hefðbundnar verslanir í sam-
krulli við netverslanahugmyndina 
og tilbúnar lausnir fyrir fólk. Það 
eru þrír angar sem ég held að verði 
meira samtvinnaðir í framtíðinni. 
Fólk vill geta farið í símann, 
pantað þar fulleldaða eða samsetta 
máltíð sem það fær sent heim eða 
getur sótt í næstu verslun.“

Gunnar segir Íslendinga ekki 
endilega frumkvöðla í nýsköpun 
á matvörumarkaði en þegar ný 
tækni sé innleidd á Íslandi gerist 
hlutirnir á methraða.

„Við horfum auðvitað alltaf í 

kringum okkur; hvað sé að gerast 
ytra og svo kemur það til Íslands 
ári til þremur árum síðar. Þannig 
voru sjálfsafgreiðslukassar ekki 
opnaðir fyrr en 2018 hér á landi en 
aðeins fjórum árum síðar sinna 
þeir meirihluta afgreiðslu í versl-
unum.“

Annt um starfsfólk Samkaupa
Því er iðulega velt upp hvort aukin 
sjálfvirkni muni fækka störfum í 
verslunum en Gunnar Egill segir 
markmið Samkaupa ekki að fækka 
störfum.

„Á hinn bóginn viljum við sjálf-
virknivæða alla þá ferla sem hægt 
er. Þannig eyðum við ekki jafn 
mikilli orku og tíma í hluti sem 
við getum látið tæknina sjá um, 
en sköpum í staðinn tíma og rúm 
með okkar öfluga starfsfólki til að 
skapa verðmætari störf sem felast 
í þjónustu og upplifun viðskipta-
vina,“ segir Gunnar.

Honum er annt um starfsfólkið.
„Já, sannarlega og það er skrifað 

í stefnu Samkaupa að við tölum 
ekki bara um mannauð sem 
okkar helstu auðlind á tyllidögum 
heldur alla daga ársins og sýnum 
það í verki. Mitt fyrsta verk sem 
forstjóri var að heimsækja allar 
okkar starfsstöðvar. Við rekum 
63 verslanir um land allt og ég hef 
þegar heimsótt 45 þeirra. Þar hefur 
snortið mig hvað starfsfólkið er 
meðvitað um hversu dýrmætt það 
er fyrirtækinu. Við höfum innleitt 
margar aðgerðir þegar kemur að 
því að styrkja mannauðinn. Við 
vorum til dæmis fyrst til að útbúa 
velferðarpakka þar sem starfs-
fólkið fær aðstoð við sálfræði- eða 
lögfræðiþjónustu og fleira sem 
snertir okkar starfsfólk eins og 
annarra. Og þótt ég sé nýr forstjóri 
er ég langt í frá nýbyrjaður hjá 
Samkaupum. Ég hef fylgst með 
fyrirtækinu þróast og styrkjast og 
veit hversu heppin við erum með 
öflugan hóp starfsfólks. Þegar 
það talar að fyrra bragði um að 
upplifa á eigin skinni að okkur sé 
annt um það, með hlunnindum, 
afsláttum og fleiru, þá veit ég að 
við erum að gera rétt. Því fylgir 
góð tilfinning.“ ■

Frumkvöðull í nýsköpun og menntun starfsfólks

Gunnar Egill Sigurðsson tók við starfi forstjóra Samkaupa þanni 1. apríl síðastliðinn. Hann vill efla nýsköpun enn frekar á matvörumarkaði. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Við valdeflum 
sprotafyrirtæki og 

veitum þeim aðstoð á 
þeim sviðum sem þau 
skortir hana.
Rünno Allikivi

Rannsóknin Áhrif dagsbirtu 
í íbúðabyggð, allt frá skipu-
lagi til innri íverurýma, 
tekur á mikilvægi dagsbirtu 
fyrir tilveru Íslendinga.

thordisg@frettabladid.is

„Dagsbirtan hefur áhrif á okkur 
öll og allt líf plöntu og dýra. Við 
finnum það við árstíðaskiptin og 
vísindin eru stöðugt að rannsaka 
áhrif dagsbirtunnar. Niðurstöður 
hafa sýnt gífurleg áhrif dagsbirtu 
á hormónaframleiðslu og víta
mínupptöku, sem skýrir margar 
okkar dægursveiflur. Að búa í borg 
og byggja borg gerir því kröfu um 
að við tökum sérstakt tillit til gæða 
dagsbirtunnar,“ segir Anna Sigríður 
Jóhannsdóttir arkitekt.

Anna hlaut styrk úr Aski – mann
virkjarannsóknarsjóði til að vinna 
rannsóknina: Áhrif dagsbirtu í 
íbúðabyggð, allt frá skipulagi til 
innri íverurýma.

„Við búum við sérstakar 
aðstæður á Íslandi, með dimmum 
vetrum og björtum sumrum, en 
það skortir íslenskar rannsóknir 
á dagsbirtu því við getum ekki 
heimfært rannsóknir annars staðar 
frá þar sem hér eru mjög sérstakar 
aðstæður vegna lágrar sólarstöðu. 
Því er nauðsynlegt að leggja meiri 
áherslu á að tekið sé tillit til stöðu 
sólar við aðstæður sem Íslendingar 
búa við, vinna skipulag út frá því og 
rannsaka áhrif dagsbirtu í byggðu 
umhverfi á okkar breiddargráðu.“

Sagan skoðuð út frá dagsbirtu
Nauðsynlegt er að byrja rann
sóknina á að skoða dagsbirtugæði 

út frá borgarskipulagi því skipu
lagið hefur grundvallaráhrif á hvort 
dagsbirta nái inn í húsin okkar.

„Ef skipulag býður ekki upp 
á góða dagsbirtu, og sólarljós í 
göturými og á húshliðar, hefur 
stærð glugga og gluggasetning í 
byggingum takmarkað gildi. Þá er 
sama hvað arkitekt sem vinnur að 
hönnun bygginga vandar sig við 
stöðu og stærð glugga; því skíni 
ekki nægileg birta á bygginguna 
kemur engin birta inn,“ segir Anna.

Rannsökuð verða margvísleg 
áhrif dagsbirtu og hvernig við 
höfum í tímans rás sinnt dags
birtunni í mótun byggðar.

„Við skoðum viðfangsefnið 
í sögulegu samhengi og gerum 
samanburðarrannsóknir á eldri og 
nýlegum hverfum. Í fyrsta skipu

lagsuppdrætti Reykjavíkur 1927 
voru sterkar áherslur á aðgengi 
að dagsbirtu í anda Garðborgar
stefnunnar. Þær áherslur má sjá 
í borgarskipulaginu allt fram á 
seinni hluta 20. aldar. Þá taka við 
nýjar áherslur; bílaborgin verður 
allsráðandi og tæknivæðing sem 
bauð upp á glerjuð stórhýsi. Í borg 
nútímans er áherslan á þéttingu 
byggðar sem kallar á nýja hugsun 
sem er andstæða þeirrar hugsunar 
sem við höfum alist upp við frá 
seinni hluta 20. aldar. Þess vegna 
er nauðsynlegt að horfa lengra til 
baka í söguna, því okkur finnst 
fókusinn á margan hátt beinast í 
ranga átt, frá lífsgæðum þar sem 
birtan hafði sín góðu áhrif, yfir 
í byggingamassa sem orðnir eru 
of stórir og frekir í umhverfinu. Í 

okkar rannsókn ætlum við því að 
bera saman eldri byggð við nýrri, 
veljum svæði á höfuðborgarsvæð
inu sem vekja tilefni til vangaveltna 
um áhrif dagsbirtunnar og gerum 
rannsóknir á gæðum dagsbirtu og 
nýtingu hennar á íbúðarsvæðum, 
sem og magni dagsbirtu sem næst 
inn í íbúðarrýmin,“ upplýsir Anna.

Mikil samfélagsleg áhrif
Líf og heilsa hefur grundvallaráhrif 
ef byggja á vistvæna borg þar sem 
dagsbirtan er einn lykilþáttanna.

„Gæði dagsbirtu hafa mikil sam
félagsleg áhrif. Við skoðum hvernig 
birtan hefur áhrif á nýtingu úti
rýma, samneyti íbúa og borgarlíf. 
Með því að huga að dagsbirtu
gæðum í skipulagsgerð opnum við 
fyrir möguleika á mun sjálfbærari 
orkunotkun bygginga, ekki síður 
en götulýsingu,“ segir Anna sem í 
rannsókninni mun gera mælingar 
á dagsbirtu í formi skuggavarps og 
sólskinstímagreiningar, ásamt því 
að leggja mat á umhverfisleg gæði 
svæða miðað við dagsbirtu á mis
munandi árstíma og mismunandi 
tíma sólarhrings.

„Út frá dagsbirtugæðum verður 
gerð athugun á notkun og nýtingu 
svæða. Þá verða gerðir dags birtu
útreikningar í íbúðarýmum og 
áhrifavaldar metnir á því hvert 
vægi skipulagsins og arkitektúrs 
bygginganna er á dagsbirtugæði 
innanhúss,“ segir Anna.

Þurfum bæði ljós og yl sólarinnar
Anna Sigríður vinnur rannsóknina 
í samstarfi við Gunnþóru Ólafs
dóttur, mannvistarlandfræðing 
Ph.D., og Örn Erlendsson, bygg

ingarverkfræðing M.Sc.
„Þátttakendur í verkefninu nýta 

sína faglega þekkingu til rannsókna 
í þekktu umhverfi og meta það út 
frá tæknilegum, samfélagslegum og 
vistvænum áherslum. Markmiðið 
er að rannsóknin gefi mynd af því 
hvernig skipulag og arkitektúr við 
íslenskar aðstæður hefur áhrif á 
dagsbirtugæði innan húss og utan, 
í íbúðabyggð og þar með á lífs
gæði íbúa og möguleika á meiri 
sjálfbærni í orkunotkun heimila. 
Einnig mun niðurstöðu leitað um 
áhrif dagsbirtugæða á nýtingu 
borgarrýma og þar með áhrif á 
félagsleg tengsl íbúa í sínu nánasta 
umhverfi,“ segir Anna Sigríður.

Sem arkitekt segist hún fylgjandi 
þéttingu byggðar en ekki sé sama 
hvernig hún er gerð.

„Það er vel hægt að þétta byggð 
og taka tillit til dagsbirtunnar 
en það hefur alltof oft gleymst á 
undanförnum árum, eins og við 
sjáum víða í samanburði á gömlu 
og nýju. Því vil ég kalla fram 
hugsunina um hvernig þetta var og 
hvar okkur líður vel, því á mörgum 
gömlum svæðum fyllumst við 
vellíðan vegna þess að þar er nægt 
ljós sem gefur okkur öryggi og yl. 
Við búum á þeim stað á hnettinum 
að við þurfum ekki aðeins birtuna 
heldur líka ylinn sem sólin gefur. 
Ef ætlunin er að nýta útirými þarf 
því að vera bæði sól og skjól. Ekki er 
heppilegt að taka borgarskipulag 
frá SuðurEvrópu þar sem fólk leitar 
í skugga til að kæla sig og byggja 
sams konar borg á Íslandi. Því er 
sérstaklega mikil þörf á þessari 
rannsókn sem tekur algjörlega mið 
af íslenskum aðstæðum.“ ■

Dagsbirtan hefur gleymst á undanförnum árum

Að verkinu standa Gunnþóra Ólafsdóttir mannvistarlandfræðingur, Anna 
Sigríður Jóhannesdóttir arkitekt og Örn Erlendsson byggingarverkfræðingur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fyrirtækið Weird Pickle 
tekur þátt í stofnun fyrir-
tækja með frumkvöðlum 
sem sinna áhugaverðri 
nýsköpun en skortir tólin til 
að byggja þau upp og fjár-
magna.

Weird Pickle hóf starfsemi sína 
fyrir um einu og hálfu ári, en 
hlutverk fyrirtækisins er að vinna 
með sprotafyrirtækjum og hjálpa 
þeim að stíga sín fyrstu skref. 
Það eru ekki mörg fyrirtæki sem 
sinna þessu hlutverki á Íslandi, en 
Weird Pickle var stofnað af Rünno 
Allikivi fjárfestingastjóra, Emil 
Ásgrímssyni hönnunarstjóra og 
Jósep Birgi Þórhallssyni, sem sér 
um viðskiptaþróun.

Bæta upp það sem  
sprotafyrirtæki skortir
„Við valdeflum sprotafyrirtæki 
og veitum þeim aðstoð á þeim 
sviðum sem þau skortir hana. Við 
tökum bæði þátt í stofnun fyrir
tækja með öðrum eða stofnum 
fyrirtæki byggð á okkar eigin 
hugmyndum. Við vinnum með 
frábærum frum kvöðlum, veitum 
þeim fjármögnunartól og hjálpum 
þeim að byggja upp fyrirtækin 
sín,“ segir Rünno. „Við veitum ekki 
fjármagn, heldur veljum við þau 
sprotafyrirtæki sem við aðstoðum 
mjög vandlega. Við byggjum þau 
svo upp þar til þau hafa laðað til 
sín fjárfesta og farið í gegnum að 
minnsta kosti eitt fjármögnunar
ferli.

Við stofnendurnir höfum allir 
ólíkan bakgrunn,“ segir Rünno. 
„Emil er mjög hæfileikaríkur 
hönnuður og sér um sjónræna 
hluta Weird Pickle. Það er oft 
eitthvað sem stofnendur sprota
fyrirtækja skortir og yfirleitt hafa 
þeir ekki efni á því að byggja upp 

aðlaðandi vörumerki og finna 
réttu leiðina til að kynna sig fyrr 
en á seinni stigum.“

„Það snýst ekki bara um hvernig 
við látum fyrirtækið líta út, heldur 
líka hvaða sögu það segir, allt frá 
fyrsta degi,“ bætir Emil við.

„Jósep kemur svo að rekstrinum, 
hjálpar til við að byggja upp ólík 
verkefni og skapa viðskipta, 
þróunar og söluáætlanir,“ segir 
Rünno. „Við þrír vinnum saman 
að þeim ólíku þáttum sem þarf að 
bæta upp hjá fyrirtækjunum sem 
við tökum þátt í að stofna.“

Minnka áhættu fyrir fjárfesta
„Sjálfur kem ég úr umhverfi vísis

sjóða og fjárfesta og vann með 
viðskipta og fjárfestingarfyrir
tæki á Norðurlöndum sem heitir 
Funderbeam,“ segir Rünno. „Eftir 
það tók ég þátt í að stofna Poolside, 
fyrirtæki sem einfaldar stofnun 
og utanumhald fjárfestingarsjóða. 
Það er eitt af fyrstu fyrirtækjunum 
sem Weird Pickle tók þátt í að 
stofna.

Margir frumkvöðlar átta sig ekki 
á áhættunni sem er fólgin í því að 
fjárfesta á fyrstu stigum fyrir
tækjanna, en það sem við gerum er 
að draga úr þessari áhættu og gera 
fyrirtækin þannig meira aðlaðandi 
fyrir fjárfesta,“ segir Rünno. 
„Vegna tengsla minna við fjár

festa á Norðurlöndum get ég líka 
hjálpað til við að laða fjármagn inn 
í íslensk sprotafyrirtæki.“

Hluti af fjölbreyttum  
fyrirtækjum
„Sem stendur komum við að 
þremur íslenskum fyrirtækjum, 
einu sænsku og einu eistnesku 
og getum varla bætt við fleirum,“ 
segir Rünno. „Í Svíþjóð erum við 
hluti af upplýsingatæknifyrirtæki 
sem Jósep stýrir, en það vinnur 
að því að minnka kolefnislosun 
með því að gera vöruflutninga 
skilvirkari. Við erum líka hluti af 
rafíþróttafyrirtæki sem heitir ECA, 
sem er að klára fyrstu fjármögnun. 

Nýlega hófum við líka samstarf við 
Vitar Games, sem er stórskemmti
legt tölvuleikjafyrirtæki. Ef fólk á 
leið fram hjá skrifstofunni okkar 
getur það svo bragðað á Hops, 
áfengislausum gosdrykk með 
humlum sem fer bráðlega í sölu.“

Vaxa hratt og þurfa gott fólk
„Weird Pickle er að vaxa hratt og í 
sumar verður ráðist í fjármögnum 
fyrir sum af fyrirtækjunum sem 
við höfum tekið þátt í að stofna,“ 
segir Rünno. „Við erum alltaf að 
leita að hæfileikaríku starfsfólki 
með bakgrunn í markaðssetningu 
og þurfum á góðu fólki að halda til 
að halda í við þróunina sem er að 
eiga sér stað.

Við vinnum náið með Iceland 
Innovation Week og íslenskum 
vísisfjárfestum og hvetjum alla 
til að koma til okkar í opið hús á 
Laugavegi 10, næsta þriðjudag, 17. 
maí, milli klukkan 1618,“ segir 
Rünno. „Þar getur fólk komið og 
smakkað humlavatn og danskt 
náttúruvín og kynnt sér starfsemi 
okkar nánar.“ ■

Leiða sprotafyrirtæki í gegnum fyrstu skrefin

Emil Ásgrímsson og Rünno Allikivi hjá Weird Pickle með nýja gosdrykkinn Hops á milli sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Heilbrigðistæknifyrirtækið 
Össur er leiðandi á sínu sviði 
í heiminum. Hjá fyrirtækinu 
starfa um 4.000 einstakling-
ar víðs vegar um heiminn og 
nýsköpun hefur frá upphafi 
verið ákveðin þungamiðja 
starfseminnar.

Hildur Einarsdóttir er rafmagns-
verkfræðingur frá Háskóla Íslands 
með meistaragráðu í læknis-
fræðilegri verkfræði frá Imperial 
College London og hefur komið að 
mörgum nýsköpunarverkefnum 
í gegnum tíðina. Hún tekur við 
stöðu framkvæmdastjóra þróun-
arsviðs í sumar og mun 
leiða áframhaldandi 
rannsóknar- og þróunar-
starf Össurar.

Hversu mikil nýsköpun 
fer fram hjá Össuri á 
Íslandi?

Að sögn Hildar fer 
nýsköpunarstarf Össurar 
að langmestu leyti fram í 
Reykjavík en minni þróunar-
teymi eru staðsett í Skotlandi 
og Bandaríkjunum. „Stærstur 
hluti þróunardeildar vinnur 
á Íslandi og vörur fyrir-
tækisins byggja á hugviti í 
þróun og framleiðslu sem 
er upp sprottið hér heima. 
Lausnirnar okkar nýtast hins 
vegar sjúklingum og aflimuðu 
fólki um allan heim, hvort 
sem um er að ræða afreksfólk í 
íþróttum eða íbúa hjúkrunar-
heimila. Þannig er óhætt að full-
yrða að hugvitið sem verður til 
hér á Grjóthálsinum nýtist fólki 
um allan heim.“

Hönnun gervifótar krefst 
þverfagslegs samstarfs sér-
fræðinga sem skilja þarfir 
þeirra sem notast við stoðtæki 
og leitast við að þróa lausnir 
sem nýtast stoðtækja-
notendum í hvaða 
aðstæðum sem er. 

Hildur segir þróunardeildina vera 
skemmtilega blöndu sérfræðinga 
með áralanga reynslu á sínu sviði 
og yngri starfsmanna sem veita 
innblástur og kraft. Í sameiningu 
hefur þessi hópur knúið fram 
nýsköpun og lausnir fyrir stoð-
tækjanotendur um allan heim.

Hvaða þátta horfið þið helst 
til þegar verið er að hanna nýjar 
vörur?

„Það eru margar hliðar sem 
þarf að skoða í hverju tilfelli fyrir 
sig því það spilar ótal margt inn 
í þróun á nýjum vörum og margt 
sem þarf að huga að. En fyrst og 
fremst viljum við hanna vörur sem 
styðja okkar stoðtækjanotendur 

í því sem þeir vilja taka sér 
fyrir hendur og bæta líf 
þeirra,“ segir Hildur. „Til 
þess að skapa nýjar lausnir 
er gríðarlega mikilvægt að 
skilja aðstæður notendanna, 
hvaða vandamál þeir glíma 
við dagsdaglega og hvaða 
vandræði eða takmarkanir 

þeir glíma við. Fólk hefur 
mjög ólíkar væntingar til 

stoðtækjanna og hefur sterkar 
skoðanir á útliti þeirra og 

virkni.“
Hildur bendir á að ein-

kunnarorð Össurar séu: „Life 
Without Limitations“ eða Líf 
án takmarkana. „Í starfi okkar 
leitumst við ávallt eftir því að 
skapa vörur sem henta lífsstíl 
og þörfum einstaklingsins, 
þannig að hann þurfi ekki að 

sníða lífsstíl sinn í kringum 
vöruna.

Í framhaldinu er mikilvægt 
að skilgreina hvaða tækni við 
viljum byggja á eða skapa 

frá grunni, hvernig við verjum 
hugvitið, hvernig við tryggjum 
að hægt sé að framleiða vöruna 
í stóru upplagi og að hún henti 
fyrir tryggingakerfin á þeim mis-
munandi markaðssvæðum sem 
við vinnum á. Einnig þurfum við 
að uppfylla þær kröfur sem settar 
eru á þá sem hanna og framleiða 
lækningatæki og að sjálfsögðu 
leitumst við í sífellu við að koma 
nýsköpun til okkar notenda á sem 
skilvirkastan hátt.“

Er Össur leiðandi á heimsvísu 

í tækniþróun eða er mikil sam-
keppni?

„Við erum stór á stoðtækja-
sviðinu enda erum við fram-
sækin í nýsköpun og snögg að 
koma nýjum vörum og lausnum á 
markað sem leysa vandamál okkar 
notenda. Þannig höfum við haldið 
okkar helstu samkeppnisaðilum 
vel á tánum undanfarna áratugi. 
Samkeppnisaðilar okkar hafa því 
einnig verið iðnir við nýsköpun 
sem veitir okkur aftur hvatningu 
til að gera enn betur. Þannig erum 

við mikilvægur þáttur í því að 
knýja fram stöðuga framþróun 
innan stoðtækjaiðnaðarins. Össur 
starfar á sértækum markaði þar 
sem aðalmarkmiðið er alltaf, þrátt 
fyrir samkeppni, að framþróun sé 
hröð og skilvirk fyrir fólkið sem 
þarf á vörum okkar að halda.“

Hvaða lausnum eruð þið að 
vinna að í dag (fyrir hvaða not-
endahópa)?

„Á þeim rúmlega þrettán árum 
sem ég hef starfað hjá Össuri og 
verið viðriðin nýsköpunarstarfið 
hefur hvert árið á fætur öðru fært 
okkur nýjar vörur og lausnir fyrir 
þá sem nota gervihendur eða 
gervifætur. Verkefnapípan er ansi 
fjölbreytt í ár sem fyrri ár og við 
erum að vinna að mismunandi 
vörum sem ætlaðar eru mjög 
ólíkum notendahópum.

Við erum að vinna að vörum 
sem ætlaðar eru til að umbreyta 
þeirri stoðtækjaþjónustu sem eldri 
notendur fá. Við teljum að eldri 
notendur myndu græða gríðarlega 
á því að nota tölvustýrð stoðtæki 
sem hönnuð eru til að vinna með 
notendunum, göngulagi þeirra, og 
passa vel í þeirra daglega umhverfi. 
Einnig viljum við gefa fleira fólki 
tækifæri á að nota stoðtæki en 
alltof stór hluti þeirra sem missir 
fót fær ekki stoðtækjaþjónustu og 
hefur þar með ekki möguleika á að 
nota gervifót.“

Hildur segir Össur taka stór skref 
um þessar mundir með allan þann 
fjölda tölvustýrðra vara sem fyrir-
tækið hefur á boðstólum, hvort 
sem um er að ræða hendur, fætur 
eða hné.

„Við höfum sett töluvert púður 
í að tryggja það að notendur hafi 
aðgang að stoðtækjum sem eru 
alveg vatnsheld svo hægt sé að 
nota þau í sundi, á ströndinni og í 
sjónum.

Svo erum við með glás af spenn-
andi verkefnum í gangi sem eru of 
viðkvæm til að deila með alþjóð,“ 
segir Hildur Einarsdóttir hjá 
Össuri.

Í tilefni Nýsköpunarvikunnar 
mun Össur kynna Power Knee, 
nýjustu hátæknivöruna sína, á 
viðburði í Grósku mánudaginn 16. 
maí kl. 14.00. Öllum er velkomið 
að mæta og kynna sér fyrsta raf-
knúna gervihnéð í heiminum. n

Hátæknifyrirtæki  
í fremstu röð

Hildur Einarsdóttir tekur við stöðu framkvæmdastjóra þróunarsviðs Össurar í 
sumar og leiðir rannsóknar- og þróunarstarf fyrirtækisins.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Power Knee, fyrsta rafknúna 
gervihnéð í heiminum, verður 
kynnt á viðburði Össurar í 
Grósku mánudaginn 16. maí 

kl. 14.00. Allir eru velkomnir.

Íþróttafólk 
hefur notað 
stoðtæki frá 
Össuri með 
góðum árangri.
 MYND/ÖSSUR
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Fjármála- og efnahagsráðu-
neytið fer með stefnumótun 
stjórnvalda um upplýsinga-
tækni. Á vegum ráðuneytis-
ins er starfrækt verkefna-
stofa um stafrænt Ísland 
sem vinnur að framgangi 
verkefna þvert á stofnanir 
ríkis og sveitarfélaga með 
það að markmiði að stórefla 
stafræna þjónustu.

Verkefnastofa um stafrænt Ísland 
var sett á laggirnar í upphafi árs 
2018 en þar starfa 12 manns í 
samstarfi við hátt í 20 fyrirtæki á 
einkamarkaði gegnum þverfaglegt 
útboð. Þegar öll teymi eru virkjuð 
telur þetta hátt í hundrað manns 
sem koma að stafrænni umbreyt-
ingu hins opinbera.

Stafrænt Ísland vinnur að því 
að aðstoða opinberar stofnanir og 
sveitarfélög við að bæta stafræna 
þjónustu við almenning og gera 
þjónustuna skýrari, einfaldari og 
hraðvirkari.

Stefna og markmið Stafræns 
Íslands er að einfalda líf fólks með 
því að bæta opinbera þjónustu 
með stafrænum lausnum. Þrír 
mælikvarðar koma þar að:

n Spara fólki tíma
n Auka hagræði
n Jákvæð umhverfisáhrif

Um okkur
Innra teymið er mjög fjölbreytt en 
við erum nú orðin 12 eins og fyrr 
segir. Við komum úr mjög ólíkum 
áttum sem gerir teymið mjög 
fjölbreytt. Við erum stolt af því að 
kynjahlutfallið sé jafnt og viljum 
meina að við skilum betri verk-
efnum fyrir vikið.

Það má með sanni segja að allt 
sem við gerum snúist um nýsköpun 
enda mikilvægt að vera opin fyrir 
nýjungum og nýjum lausnum 
þegar kemur að stafrænni umbreyt-
ingu. Að bæta opinbera þjónustu 
er stórt verkefni og í raun risavaxið 
breytingastjórnunarverkefni.

Teymið er sett upp eins og hefð-
bundið fyrirtæki þar sem vöru-
stjórar bera ábyrgð á ákveðnum 
þjónustum og njóta til þess 
stuðnings frá framkvæmdastjóra 
verkefnastjórum, fjármálastjóra og 
markaðsstjóra.

Gunnar Ingi Reykjalín Sveinsson 
er vörustjóri hjá Stafrænu Íslandi.

„Ég er vörustjóri fyrir eina af 
kjarnaþjónustunum okkar sem er 
umsóknarkerfið. Það er verkfæri 
sem við notum til þess að færa 
þjónustuferla hins opinbera yfir í 
sjálfsafgreiðslu þar sem almenn-
ingur getur sótt sér opinbera 
þjónustu á sínum eigin stað, tíma 
og forsendum. Svo eins og algengt 
er í nýsköpunarverkefnum þá sinni 
ég alls kyns hlutverkum samhliða 
því, eins og útgáfu- og verkefna-
stjórnun.“

Hvað gerir vörustjóri?
„Ég slæ því gjarnan fram í gamni 

að ég í rauninni geri ekki neitt, 
því í hverju verkefni kemur að 
verki vel valinn hópur sérfræðinga 
sem raunverulega framkvæmir 
það sem þarf að gera. Hlutverk og 
styrkleiki vörustjóra snýst meira 
um að greiða götu þeirra sem raun-
verulega vinna vinnuna, hugsa um 
stóru myndina, stefnuna og setja 
upp vegvísi eða áætlun og ganga úr 
skugga um að fjárfestingin skili því 
sem henni var ætlað að skila. Hjá 
Stafrænu Íslandi þýðir það að fara 
vel með það almannafé sem okkur 
hefur verið treyst fyrir.

Dagur í lífi vörustjóra mótast 
þannig að miklu leyti af því að 

brúa bilið á milli framleiðslu og 
afhendingar. Við tökum reglulega 
stöðuna með verkefnahópunum 
okkar og ryðjum þeim hindrunum 
úr vegi sem kunna að koma upp. 
Þær hindranir geta verið misstórar 
og í heimi hins opinbera bera þær 
oft afskaplega formleg nöfn, en 
eins og í allri stafrænni vegferð 
er mikilvægt að velta við öllum 
steinum, sama hversu stórir þeir 
eru, því þar liggja tækifærin.“

Vigdís Jóhannsdóttir er mark-
aðsstjóri Stafræns Íslands.

„Almennt er ég með marga hatta 
þrátt fyrir að meginhlutverk mitt 
snúi að markaðs- og kynningar-
málum. Flest verkefnin snúa þó 
að samskiptum, að koma auga á 
hindranir og aðstoða við að ryðja 
þeim úr vegi.“

Hvað gerir markaðsstjóri?
„Markaðsstjóri hjá Stafrænu 

Íslandi sinnir bæði innri og ytri 
markaðssetningu og kynningu 
á vörum og þjónustu Stafræns 
Íslands og Ísland.is. Það getur oft 

á tíðum verið snúið þar sem við 
erum raunverulega að vinna með 
markhópinn allir. Hlutverk okkar 
er að bæta opinbera stafræna 
þjónustu og tryggja að allir, og 
þá meina ég allir, hafi aðgang að 
henni. Stafræn þjónusta er mikil 
þjónustuaukning, sérstaklega fyrir 
hópa sem eiga erfitt með að gera 
sér ferð til stofnunar hvort heldur 
er vegna búsetu, starfs, aldurs, eða 
fötlunar.

Markaðsstjóri kemur inn í 
verkefnin á ólíkum tímapunktum 
en lykilatriðið er að koma því 
til notenda að þjónustuna megi 
nú sækja á stafrænan hátt. Þegar 
kemur að innri markaðssetningu 
þá snýr þetta meira að því að 
styðja stofnun við kynningu sem 
snýr að starfsfólki.

Óhætt er að segja að engir dagar 
eru eins. Sumir dagar fara í að leysa 
úr krísum, aðrir í að standa fyrir 
vinnustofum eða ráðstefnum og 
væntingastýra. Skrifa fréttabréf, 
útbúa auglýsingar, samstarf við 
stofnanir, samtal við notendur og 
svo mætti lengi telja.“

Græn áhrif  
stafrænnar umbreytingar
Græn áhrif leynast víða og mörg 
hver eru kannski ekki augljós. Aug-
ljós er þó fækkun bílferða og minni 
pappírsnotkun því hverju hand-
virku ferli sem krefst heimsóknar 
á skrifstofu stofnunar fylgir bíltúr, 
umferð, göngutúr og pappír sem er 
óþarfi í stafrænum heimi.

Einn stærsti kostur stafrænnar 

opinberrar þjónustu er líka aukin 
skilvirkni og minni sóun. Fyrir 
utan pappír og eldsneyti vegna 
ferðalaga fylgir handvirkum 
pappírsferlum gríðarleg sóun á 
tíma opinberra starfsmanna og 
almennings sem sækir sér þjónust-
una. Tíma sem væri betur varið til 
mikilvægari og sjálfbærari verka.

Skilvirkni birtist líka í nýtingu 
stafrænna lausna til betri mælinga 
og hagnýtingar á gögnum sem 
síðan nýtast til betri ákvarðana-
töku til að draga úr kolefnisspori.

Hvað er GovJam vinnustofa?
Stafrænt Ísland er einn bakhjarla 

Innovation Week þetta árið enda 
nýsköpun kjarninn í öllu sem við 
gerum.

Á degi opinberrar nýsköpunar 
þann 17. maí mun Stafrænt Ísland 
standa fyrir GovJam vinnustofu 
þar sem við hvetjum fólk til þátt-
töku í hugarflugi um hvar við 
getum bætt opinbera þjónustu 
með stafrænum lausnum.

Hægt er að skrá þátttöku í við-
burðinum á netinu.

Opinber þjónusta er okkur 
öllum mikilvæg og nú gefst 
almenningi tækifæri til að miðla 
hugmyndum með okkur sem ein-
falda líf okkar allra. Við sem búum 
og störfum á Íslandi þekkjum best 
hvar tækifærin liggja og við viljum 
finna hvar við getum gert hvað 
mest gagn. Sérfræðingar verða á 
svæðinu allan daginn og aðstoða 
þátttakendur við mótun hug-
mynda sinna en góðar hugmyndir 
munu rata á forgangslista Stafræns 
Íslands. Einstaklingar og hópar eru 
velkomnir, það eina sem þarf er 
viljinn til að einfalda líf okkar allra 
með bættri opinberri þjónustu.

Taktu endilega þátt ef þú sérð 
tækifæri til umbóta sem þú vilt 
koma á verkefnalista Stafræns 
Íslands! n

Hvað: GovJam vinnustofa Ísland.is 
Hvenær: 17. maí frá 9-16 
Hvar: Gróska

Sparar tíma,  
eykur hagræði og er jákvætt 

fyrir umhverfið

Vigdís Jóhannsdóttir markaðsstjóri og Gunnar Ingi Reykjalín Sveinsson, vörustjóri hjá Stafrænu Íslandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ísland.is hefur 
verið valinn besti 

opinberi vefurinn tvö ár 
í röð og fengið sérstaka 
viðurkenningu fyrir 
aðgengismál.
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Tækniþróunarsjóður, Enter-
prise Europe Network og 
Rannsókna- og nýsköpun-
aráætlun Evrópusambands-
ins eru undir hatti Rannís 
og hafa fjölmörg fyrirtæki 
fengið þar aðstoð.

Hlutverk Tækniþróunarsjóðs er að 
styðja við rannsóknar- og þróunar-
starf sem miða að nýsköpun í 
íslensku atvinnulífi. Helsta mark-
mið Enterprise Europe Network 
er að leita tengsla og aðstoða fyrir-
tæki sem eru í þróun eða vexti, 
sérstaklega á erlendum markaði, 
og aðstoða þau við að finna við-
skiptatengsl og koma þeim inn í 
rannsóknarsamstarf. Markmið 
Rannsókna- og nýsköpunará-
ætlunar Evrópusambandsins er 
að auka og styðja fjárhagslega og 
á annan hátt við rannsóknir og 
nýsköpun í Evrópu.

„Hlutverk Tækniþróunarsjóðs er 
að styðja við rannsóknar- og þró-
unarstarf sem miðar að nýsköpun í 
íslensku atvinnulífi og er sjóður-
inn opinn fyrir nýsköpunarverk-
efni úr öllum atvinnugreinum,“ 
segir Rakel Jónsdóttir sérfræð-
ingur. „Tækniþróunarsjóður er 
hugsaður þannig að það er verið að 
styrkja fyrirtæki eða verkefni, allt 
frá því að verkefnin eru svokölluð 
fræ, eða á hugmyndastigi, og þar 
til þau komast á markað. Þannig 
að styrkir sem kallast fræ eru þá 
fyrir verkefni á hugmyndastigi, 
sproti fyrir verkefni á frumstigi 
og svo er það annars vegar vöxtur 
og svo hins vegar sprettur sem 
er fyrir framúrskarandi verkefni 
sem eru komin af frumstigi og eru 
á vaxtarstigi. Síðan að lokum er 
markaðsstyrkurinn fyrir verkefni 
til að komast á markað. Fjölmörg 
fyrirtæki hafa fengið styrk úr 
Tækniþróunarsjóði.“

Rakel segir að það sé mikilvægt 
að huga að öllu landinu. „Þó svo að 
helstu höfuðstöðvar Rannís séu á 
höfuðborgarsvæðinu þá er Tækni-
þróunarsjóður fyrir fyrirtæki úti 
um allt land og við viljum leita 

allra ráða til að efla þátttöku allra 
landsmanna í sjóðnum og þess 
vegna höfum við tekið til ýmissa 
ráða og verið að efla tengingu við 
frumkvöðla og nýsköpunarum-
hverfið. Dæmi um slíkt er til dæmis 
að halda vinnustofur á lands-
byggðinni sem þá í kjölfarið vekja 
til gagnvirkrar umræðu og við 
erum að vonast til að það ýti við 
fyrirtækjum til að taka þátt. Við 
viljum eiga í góðu samstarfi við 
atvinnuþróunarfélögin. Við viljum 
fá virkt samtal við viðskiptavini 
okkar og þróa saman næstu skref 
svo við sjáum okkar hag í þessu. 
Beggja hag. Það koma hlutfallslega 
færri umsóknir frá landsbyggðinni 
en frá höfuðborgarsvæðinu og það 
er okkur ofarlega í huga að breyta 
þessu og fjölga umsóknum. Það er 
líka okkar að vinna með atvinnu-
þróunarfélögunum og ýta við 
samstarfi og bregðast við þessari 
áskorun.“

Markmið Nýsköpunarsjóðs 
námsmanna er að gefa háskólum, 
rannsóknarstofnunum og 
fyrirtækjum tækifæri til að 
ráða námsmenn í grunnnámi 
og meistaranámi við háskóla til 
sumarvinnu við rannsóknar- og 
þróunarverkefni. „Yfir 300 nemar 
fá árlegan stuðning til að vinna að 
áhugaverðum verkefnum og árlega 
tilnefnum við sjö fyrirmyndar-
fyrirtæki og er þeim verkefnum þá 
boðið til Bessastaða í lokin og eitt 
þeirra hlýtur síðan Nýsköpunar-
verðlaun forseta Íslands.“

Viðskiptatækifæri  
og rannsóknartækifæri
Enterprise Europe Network er 
alþjóðlegt tengslanet; evrópskt 
verkefni sem lagt var af stað með 
árið 2008 og í dag eru yfir 3.000 
sérfræðingar í tengslanetinu í 
67 löndum. „Helsta markmið 
netverksins er að leita tengsla og 
aðstoða fyrirtæki sem eru í þróun 
eða vexti og sérstaklega á erlenda 
markaði og aðstoða þau við að 
finna viðskiptatengsl og koma 
þeim inn í rannsóknarsamstarf og 

aðstoða þau við hinar ýmsu upp-
lýsingar, svo sem upplýsingar um 
erlenda markaði, lög og reglugerðir 
og skattamál, sem þarf að þekkja 
áður en lagt er inn á nýja markaði,“ 
segir Katrín Jónsdóttir sérfræð-
ingur. „Þjónusta Enterprise Europe 
Network er fjölbreytt og tengist 
aðgangi að ýmsum viðskiptatæki-
færum og rannsóknarsamstarfi 
sem og tækni og þekkingaryfir-
færslu. Til að nefna dæmi um slíkt 
þá höfum við aðstoðað íslensk 
fyrirtæki bæði til að fá aðgang 
að tækniþekkingu erlendis og 
að miðla þeirra tækniþekkingu 
héðan og út.

Það er líka mikilvægt að nefna 
að þjónustan er algerlega sér-
sniðin að hverju og einu fyrirtæki 
og fókusinn okkar er klárlega á 
fyrirtæki sem eru að leita út fyrir 
landsteinana. Við tökum að sjálf-
sögðu á móti öllum fyrirtækjum 
sem eru í vaxtarhugleiðingum og 
veitum þeim gagnlegar viðskipta-
upplýsingar. Við kortleggjum 
einnig styrki svo sem Evrópustyrki 
með fyrirtækjum sem eru í þörf 
fyrir erlent fjármagn. Samhliða 
því veitum við þeim grunnaðstoð 
við umsóknarferlið, umsóknar-
kerfið, hvernig best er að setja upp 
umsókn, gefum athugasemdir á 
umsóknarskrifin og við finnum 

samstarfsaðila ef það vantar inn 
í rannsóknarsamstarfið og svo 
bjóðum við einnig upp á fyrir-
tækjagreiningar.“

Katrín segist fagna því að Enter-
prise Europe Network sé komið 
undir hatt Rannís en það var 
áður undir Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands. „Samstarfið hefur verið 
gríðarlega gott og við vonumst til 
þess að í framtíðinni náum við að 
vinna saman og styrkja þjónust-
una.“

Flóknar samfélagslegar áskoranir
Rannsókna- og nýsköpunaráætlun 
Evrópusambandsins, eða Horizon 
Europe, sem hefur úr að moða 
95,5 milljörðum evra, er stærsta 
rannsóknar- og nýsköpunaráætlun 
heims og er markmið hennar að 
auka og styðja við fjárhagslega 
og á annan hátt rannsóknir og 
nýsköpun í Evrópu með það að 
markmiði að gera Evrópu framúr-
skarandi á heimsvísu í rannsókn-
um og nýsköpun. Í boði eru ýmiss 
konar styrkir sem tengjast allt frá 
grunnrannsóknum til fyrirtækja- 
og nýsköpunarstyrkja.

Áætlunin skiptist í þrjár stoðir:

n  Stoð 1: Framúrskarandi vísindi. 
Markmiðið er að styrkja framúr-
skarandi vísindamenn til grunn-
rannsókna á öllum sviðum og 
auka aðgengi að rannsóknainn-
viðum.

n  Stoð 2 : Áskoranir og sam-
keppnishæfni. Þessi stoð tekst 
á við helstu áskoranir sem blasa 
við heiminum, efla samkeppnis-
hæfni Evrópu sem byggir á 
stefnumótun ESB og mark-
miðum um sjálfbærni.

n  Stoð 3: Nýsköpun í Evrópu. 
Markmiðið er að efla nýsköpun í 
Evrópu. Stoðin býður upp á fjöl-
mörg tækifæri fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og háskóla í Evrópu til 
að stunda nýsköpun.

n  Þverstoð: Víðtækari þátttaka 
og efling evrópska rannsókna-
svæðisins.

„Eitt leiðarstef í þessari áætlun, 
sem hóf göngu sína 2021, er að 
nota rannsóknir og nýsköpun til 
þess að leysa f lóknar samfélags-
legar áskoranir; þessar stærstu 
sem við stöndum frammi fyrir, 
svo sem loftslagsbreytingar, 
matvælaöryggi, heilbrigðismál, 
stafrænar breytingar og ýmsar 
félagslegar áskoranir svo sem lýð-
ræðisógnir,“ segir Sigrún Ólafs-
dóttir, sem stýrir Horizon Europe 
áætluninni hjá Rannís, og bætir 
við að árangurshlutfall Íslands í 
rannsóknaráætlunum ESB hafi 
undanfarin ár verið mjög gott og 
fyrir ofan meðaltal f lestra ann-
arra Evrópuríkja. „Ég held að það 
megi draga þá ályktun að íslenskt 
vísindafólk og nýsköpunarfyrir-
tæki séu enginn eftirbátur stærri 
þjóða og oft eru þau eftirsóknar-
verðir samstarfsaðilar.

Þetta er stór og f lókin áætlun og 
í mörgum tilvikum er farið fram á 
samstarf á milli að minnsta kosti 
þriggja landa,“ segir Sigrún, en að 
ekki sé endilega verið einungis 
að ræða samstarf háskóla heldur 
til dæmis samstarf stórra rann-
sóknarháskóla, smærri fyrirtækja 
og jafnvel sveitarfélaga og frjálsra 
félagasamtaka frá mörgum 
löndum. „Þannig að breiddin er 
mjög stór í hópunum sem sækja 
um vegna þess að með þeirri 
nálgun er talið að mestu sam-
félagslegu og vísindalegu áhrifin 
verði af verkefnunum. En einnig 
eru hlutar áætlunarinnar sem 
krefjast ekki samstarfs og eru 
ætlaðir litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum.“

Sigrún segir að vonin sé að 
Ísland haldi áfram að halda 
þessum markverða árangri og 
mælir með því að þau sem starfa 
við rannsóknir og nýsköpun hafi 
samband við Rannís sem aðstoðar 
við að finna hugmyndunum rétt-
an farveg. Hún bendir að lokum á 
smæð Íslands og að ávinningur-
inn við þátttöku í Horizon Europe 
skipti miklu máli fyrir svona lítið 
eyland og fámenna þjóð. n

Nýsköpun og alþjóðlegt samstarf

Frá vinstri: 
Katrín Jónsdótt-
ir, Mjöll Wal-
dorff, Sigþrúður 
Guðnadóttir, 
Rakel Jónsdóttir 
og Hannes Ott-
ósson.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR 

Markmið Nýsköp-
unarsjóðs náms-

manna er að gefa 
háskólum, rannsóknar-
stofnunum og fyrir-
tækjum tækifæri til að 
ráða námsmenn í 
grunnnámi og meist-
aranámi við háskóla til 
sumarvinnu við rann-
sóknar- og þróunar-
verkefni. 
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Mikil tækifæri eru fólgin í 
hugviti og verðmætasköpun 
hér á landi. Hugverk skapa í 
dag helstu útflutningsverð-
mæti fyrirtækja, því gegnir 
vernd og hagnýting þeirra 
lykilhlutverki.

Á síðasta ári fagnaði Hugverka
stofan, áður Einkaleyfastofan, 30 
ára afmæli. „Hlutverk okkar hefur 
aldrei verið mikilvægara en nú 
enda er gífurleg gróska í nýsköpun 
hér á landi og mörg tækifæri í boði, 
sé rétt haldið á spilunum,“ segir 
Borghildur Erlingsdóttir, forstjóri 
Hugverkastofunnar.

„Einkaleyfi, vörumerki, hönnun 
og önnur hugverk eru orðin helstu 
verðmæti fyrirtækja í dag og 
iðnaðurinn á bak við þau knýr 
áfram verðmætasköpun, hagsæld 
og tækniframþróun hér á landi 
og erlendis. Hugverk eru þó ekki 
aðeins verðmæti, heldur viðskipta
tæki sem skapa grundvöll fyrir 
fjárfestingar, samstarf og árangur á 
sviði nýsköpunar.

Starf okkar á Hugverkastofunni 
hefur breyst hratt í takt við þessa 
þróun og hefur verið magnað að 
fylgjast með fjórðu stoð hagkerfis
ins, hugverkaiðnaðinum, vaxa og 
dafna síðustu ár hér á landi,“ segir 
hún.

Vernd og hagnýting hugverka
Að sögn Borghildar hafa rann
sóknir sýnt fram á að þau fyrir
tæki sem huga að því að tryggja og 
vernda hugverkin sín skapi meiri 
verðmæti og betur launuð störf. 
Þau eru enn fremur líklegri til þess 
að ná hröðum vexti heldur en 
önnur fyrirtæki. „Forsendan fyrir 
því að hugverkaiðnaðurinn verði 
stærsta útflutningsgrein okkar í 
framtíðinni er sú að verðmætin 

í þessum iðnaði, hugverkin sjálf, 
séu vernduð og rétt hagnýtt. Það 
er lykilatriði. Þarna eru heilmörg 
tækifæri, en þetta þarf að byggja 
á sterkum grunni. Með réttri 
verndun og hagnýtingu hugverka 
skapast sterkur grunnur fyrir verð
mætasköpun, útflutningstekjum 
og atvinnusköpun hér á landi.“

Þjónusta Hugverkastofunnar
Það er ekki aðeins sköpun verð
mæta sem skiptir máli, heldur 
einnig að koma tæknilausnum 

eins og grænni tækni af hugmynda
stigi og gera þær að veruleika. „Við 
sjáum hversu mikilvægt það er 
fyrir þær tæknilausnir, sem hafa 
náð árangri hér á landi síðustu 
ár, að einkaleyfi sé þar á bak við. 
Einkaleyfakerfið getur verið flókið 
fyrir þá sem eru á fyrstu stigum en 
við á Hugverkastofunni leggjum 
ríka áherslu á að veita góða ráðgjöf 
og þjónustu frá byrjun, til dæmis 
með samtalsleitarþjónustunni sem 
hefur reynst frumkvöðlum afar 
vel,“ segir Borghildur. ■

Vernd hugverka er undirstaða 
verðmætasköpunar

Borghildur Er-
lingsdóttir, for-
stjóri Hugverka-
stofunnar, segir 
mikil tækifæri 
í boði á sviði 
nýsköpunar á 
Íslandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Ávarp 

Kynning á Aski 

Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir/HMS

Hringrásarhús Ísland – Iceland Circle House, 

lágmörkun kolefnisspors og hámörkun 

auðlindanýtingar

Sigríður Ósk Bjarnadóttir/VSÓ ráðgjöf

Rakaskemmdir og slagregn á 

höfuðborgarsvæðinu

Einar Sveinbjörnsson/Veðurvaktin

Fyrsta hampsteypuhús á Íslandi

Paul Lukas Smelt

Hlé

Áhrif dagsbirtu í íbúðabyggð, allt frá skipulagi 

til innri íverurýma 

Anna Sigríður Jóhannsdóttir

Vistvæni byggingar, ending og gæði með 

aðferðum til að fyrirbyggja rakaskemmdir 

Sylgja Dögg Sigurjónsdóttir/í samstarfi við 

Eflu hf. og Hvín ehf.

Vistbók – gagnabanki vistavænna 

byggingarefna á Íslandi

Rósa Dögg Þorsteinsdóttir

Rúststeinar – Varðveisla, endurnýting og 

listræn túlkun á niðurbrotsúrgangi sem fellur 

til í byggingariðnaðinum

Narfi Þorsteinsson

Bætt vistvæni steinsteypu með minna sementi

Gísli Guðmundsson/Háskólinn í Reykjavík

Tilraunahús FIBRA 

Haraldur Ingvarsson/Fibra 

Spurningar og umræður
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Nýsköpun 
í mannvirkjagerð

- Iceland innovation week

Dagskrá - 19. maí 2022
Staðsetning: Borgartúni 21, 105 Reykjavík

Nokkrir styrkhafar úr úthlutun Asks-

mannvirkjarannsóknarsjóðs 2021 kynna 

spennandi nýsköpunarverkefni innan 

mannvirkjageirans. 

Nýsköpunar- og frum-
kvöðlahátíðin Iceland 
Innovation Week verður 
haldin dagana 16. til 20. maí 
og verður þetta í þriðja sinn 
sem hún verður haldin.

Segja má að hátíðin sé markaðs
gluggi nýsköpunar hér á landi en 
á henni gefst frumkvöðlum, stofn
unum og fyrirtækjum kostur á að 
standa fyrir nýsköpunartengdum 
viðburðum og kynna starfsemi 
sína. Hugmyndin með nýsköp
unarvikunni er að skapa vettvang 
fyrir innlenda jafnt sem erlenda 
aðila til að kynnast nýsköpun á 
Íslandi, tengjast sprotum, fjár
festum og frumkvöðlum og mynda 
ný viðskiptasambönd og tengsl.
Viðburðir fara fram víða á höfuð
borgarsvæðinu og er frítt inn á þá 
flesta.

Á mörgum stöðum
Hátíðin er ekki einskorðuð við 
eitt húsnæði eða ráðstefnusal 
heldur fer fram úti um allt höfuð
borgarsvæðið og frítt er inn á flesta 
viðburði. Verðlaunaafhending 
Nordic Startup Awards verður 
einn af hápunktunum en hún fer 
fram miðvikudaginn 18. maí og í 
samvinnu við Reykjavíkurborg, 
Íslandsstofu og Icelandair.

Meðal annarra viðburða sem 
verða á dagskrá má nefna
* Afmælisviðburður Controlant: 
Frægð á einni nóttu tekur fimm
tán ár

* Nýsköpunaverkefni Landsvirkj
unar; Orkídea, Blámi og Eimur 
bjóða í fyrsta vetnisgrillið á Íslandi
* Vísinda og nýsköpunarverðlaun 
Háskóla Íslands
* Heimsókn í nýjustu fiskverkun
arsmiðju Brims þar sem vélmenni 
frá Marel hafa yfirráðin
* Össur kynnir fyrsta rafknúna 
gervihnéð
* Ríkiskaup og Stafrænt Ísland 
standa fyrir nýsköpunardegi hins 
opinbera og „Gov Jam“ hakkaþoni. 
* Sjálfbært er frábært: Vísinda
dagur OR samstæðunnar

Fjöldi gesta
Fjöldi erlendra gesta verður á 

hátíðinni og munu þeir meðal 
annars taka þátt í viðburðum, 
flytja erindi og veita ráðgjöf til 
frumkvöðla og sprotafyrirtækja. 
Þar má nefna Lindsay Higgins, sér
fræðing í loftslagsfjárfestingum hjá 
vísissjóðnum Pale Blue Dot, Söru 
Sclarsic, meðstofnanda banda
ríska loftslagssjóðsins Voyager, 
og Lorenzo Thione, stofnanda 
Gaingels sem einblínir á vísisfjár
festingar innan hinsegin sam
félagsins. ■

Upplýsingar og dagskrá má sjá á 
heimasíðu hátíðarinnar, www.
innovationweek.is

Áhugavert í nýsköpunarvikunni

Nordic wasabi er meðal þeirra frumkvöðla sem taka þátt í Nýsköpunar-
vikunni.  MYND/MUMMI LÚ

12 kynningarblað 13. maí 2022 FÖSTUDAGURNÝSKÖPUNARVIK AN



 

Verkefnin 
eru til 
vitnis um 
þau tíma-
mót sem 
bygg-
ingar-
iðnaður-
inn 
stendur á 
varðandi 
vistvænar 
áherslur.

Askur er nýr mannvirkja-
rannsóknasjóður í eigu 
innviðaráðuneytisins og 
háskóla-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðuneytisins. HMS 
annast rekstur og daglega 
umsýslu hans. Sjóðurinn 
veitir styrki til mannvirkja-
rannsókna með áherslu á 
aukna þekkingu, umbætur 
og nýsköpun til að mæta 
samfélagslegum áskorunum 
í mannvirkjagerð.

Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir er 
verkefnastjóri Asks - mannvirkja-
rannsóknarsjóðs. Hún segir að í 
Nýsköpunarvikunni verði kynnt 
níu af tuttugu og þremur verk-
efnum sem hlutu styrk hjá Aski. 
„Verkefnin eru til vitnis um þau 
tímamót sem byggingariðnaður-
inn stendur á varðandi vistvænar 
áherslur. Hringrásarhagkerfið, 
endurnýting byggingarefna, 
notkun á vistvænum efnum og þær 
áherslur að finna leiðir til að vinna 
með efni í nærumhverfinu, koma 
sterkt fram í verkefnum Asksins,“ 
segir Hrafnhildur.

Áhugaverð verkefni
„Rannsóknir á nýjum byggingar-
efnum eins og hampi sem einangr-
andi efni, rannsóknir á aukinni 
vistvænni steinsteypu, íslenskum 
trjám sem klæðningarefni, 
krosslímdum timbureiningum, 
endurskoðun á nýtingu jarðefna úr 
uppgreftri, endurnýtingu niður-
brots eldri bygginga og nýtingu á 
trefjaplasti í húsbyggingar eru allt 
viðfangsefni styrkþega Asksins.

Leki, raki, mygla og óheilnæmi 
í húsnæði eru áskoranir sem er 
svo mikilvægt að mæta því áhrif 
þeirra hafa ekki eingöngu sýnt sig 
í gríðarlegu verðmætatapi heldur 
einnig stórfelldum heilsufars-
legum vandamálum og getu íbúa 
til að taka þátt í lífinu. Fjögur 
verkefni sem hlutu styrk í Aski lúta 
að rannsóknum og leiðbeiningum 
til að mæta þessu vandamáli.

Hönnun skiptir máli
Hönnun og bygging heimila 
okkar og nærumhverfis getur 
skipt sköpum um vellíðan og 
þátttöku íbúanna í samfélaginu. Í 
styrkflokknum gæði og ólík form 
húsnæðis eru verkefni sem lúta að 
rannsóknum á dagsbirtu og rann-
sóknum á hagkvæmum íbúðum 
í samhengi við gæði híbýlanna 
og áhrif þeirra á heilsu og virði 
gæða íbúðanna fyrir einstaklinga 
og samfélög. Ríki og sveitarfélög 
vinna að uppbyggingu á hag-
kvæmum og hóflegum leiguheim-
ilum. Í því opinbera stuðningskerfi 
er farin sú leið að hanna verðmið-
ann fyrst, þannig að hann henti 
notandanum, og fundnar leiðir 
til að hámarka gæði innan verð-
miðans. Samfélagslegur ávinn-
ingur rannsókna á hagkvæmum 
íbúðum er ótvíræður. Hann talar 
inn í þau stuðningskerfi sem við 
höfum verið að innleiða og mun án 
efa treysta þau í sessi og stuðla að 
auknu virði fyrir íbúana og sam-
félagið allt.

Lifandi borgarrými
Nýir þróunarreitir eru ekki 

Askur eflir 
nýsköpun og grósku í 
mannvirkjageiranum

Hrafnhildur Sif 
Hrafnsdóttir er 
verkefnastjóri 
Asks – mann-
virkjarann-
sóknarsjóðs.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Glæsilegur hópur sem hlaut styrki en afl Asksins stuðlar að aukinni grósku og nýsköpun í mannvirkjarannsóknum. Afl sem varðar ekki eingöngu vistvæna mannvirkjagerð, heldur eykur einnig gæði 
íbúða og mannvirkja og stuðlar enn fremur að bættri heilsu íbúa.  MYND/AÐSEND

lengur einskorðaðir við íbúðir eða 
atvinnurými í sérstökum hverfum 
heldur hefur skipulagið færst í 
þá átt að gert er ráð fyrir lifandi 
borgarrými, íbúðum í bland við 
atvinnurými þar sem er pláss fyrir 
fjölbreytta nærþjónustu við íbúa 
og lifandi nágrenni. Meðal styrk-
þega Asks er rannsókn sem varpar 
ljósi á heimilisrýmið í samhengi 
við næsta nágrenni og áhrif þess á 
hegðun, neyslu og almenna líðan 
fólks auk framangreindra rann-
sókna sem einnig tala inn í þennan 
málaflokk.

Styrkþegar í f lokknum tækni-
nýjungar munu reisa hring-
rásarhús með það að markmiði 
að hámarka auðlindanýtingu og 
lágmarka kolefnisspor og stuðla að 
grænni nýsköpun í byggingariðn-
aði. Nett uppfinning sem snýr að 
þunnu varmaendurvinnslu-loft-
ræstikerfi sem lækkar orkunotkun, 
stýrir raka og viðheldur heilnæmu 
umhverfi innandyra fær einnig 
styrk úr Aski til frekari rannsóknar 
og þróunar.

Eins og framangreind umfjöllun 
sýnir er afl Asksins umtalsvert 
til að stuðla að aukinni grósku 
og nýsköpun í mannvirkjarann-
sóknum. Afl sem varðar ekki ein-

göngu vistvæna mannvirkjagerð, 
heldur eykur einnig gæði íbúða og 
mannvirkja og stuðlar enn fremur 
að bættri heilsu íbúa.

Næsta úthlutun í haust
Við hjá HMS munum til viðbótar 
við þá styrki sem hafa verið veittir 
bjóða upp á spennandi málstofur 
styrkþega. Við hvetjum fagaðila og 
almenning til að fylgjast með og 
taka þátt í þeim viðburðum sem 
við munum bjóða upp á í tengslum 
við Askinn. Heimasíða Asksins 
hefur einnig að geyma upplýsingar 
um þessi verkefni og þau tækifæri 
sem þau geyma.

Við hjá HMS hlökkum til að 
taka þátt í að efla nýsköpunar- og 
rannsóknarumhverfi mannvirkja-
geirans. Mikilvægur grunnur hefur 
verið lagður en umfang umsókna 
og samanburður við nágranna-
ríkin staðfestir jafnframt tækifæri 
og þá krafta sem hægt er að leysa 
úr læðingi með auknum stuðningi 
við byggingarrannsóknir.“

Næsta úthlutun úr Aski verður 
auglýst í september. n

Nánari upplýsingar um sjóðinn má 
nálgast á hms.is/askur.
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Með Vegvísi um efnisvísindi 
og efnisverkfræði skapast 
mörg ný og spennandi tæki-
færi í rannsóknum og þróun. 
Verkefnið er samstarfsverk-
efni Raunvísindastofnunar 
Háskólans, Tækniseturs, 
Háskóla Íslands og Háskól-
ans í Reykjavík.

starri@frettabladid.is

Árið 2020 setti Vísinda- og 
tækniráð af stað Vegvísi um rann-
sóknarinnviði. Markmið veg-
vísisins er að byggja upp sterka 
rannsóknarinnviði á Íslandi til 
framtíðar, opna aðgengi að þeim 
og hámarka þannig nýtingu þeirra. 
Alls hlutu sex verkefni stöðu á 
þessum nýstofnaða vegvísi en 
eitt þeirra er Vegvísir um efnis-
vísindi og efnisverkfræði, sem er 
samstarfsverkefni Raunvísinda-
stofnunar Háskólans, Tækniseturs, 
Háskóla Íslands og Háskólans í 
Reykjavík að sögn Unnars Arnalds, 
prófessors í eðlisfræði við Háskóla 
Íslands, sem er í forsvari fyrir 
vegvísinn. „Innan þessa vegvísis 
verður fjárfest í innviðum til rann-
sókna og þróunar á framleiðslu 
efna á stórum og smáum skala og 
rannsóknum á eiginleikum þeirra, 
allt frá stórsæjum eiginleikum 
niður í atómgerð ofurþunnra 
yfirborðshúða. Sett verða upp 
greiningartæki sem gera kleift 
að skoða eiginleika efna, allt frá 
stökum atómum upp í rannsóknir 
og þróun í iðnaðarskyni, svo sem 
innan orkuframleiðslu, orkufreks 
iðnaðar og heilbrigðistækni.“

Hann segir markmið fjár-
festingar í þessum innviðum vera 
að veita háskólum, rannsóknar-
stofnunum, þróunarfyrirtækjum 
og framleiðslufyrirtækjum aðgang 
að hágæða tækjabúnaði og stórefla 
möguleika í rannsóknum og þróun 
í örtækni, þéttefnisfræði, fram-
leiðslutækni, þrívíddarprentun 
málma og sérhæfðra efna, líftækni, 
rafefnafræði og rannsóknum á 
tæringu, aflfræðilegum eiginleik-
um og slitþoli efna auk fjölmargra 
annarra sviða.

Þverfaglegt svið
Efnisvísindi eru þverfaglegt svið 
þar sem samtvinnuð eru eðlis-
fræði, efnafræði og verkfræði segir 
Unnar. „Innan efnisvísindanna 
eru stundaðar rannsóknir á innri 
gerð og yfirborðsgerð efna svo sem 
málma, keramíkefna, samsettra 
efna, fjölliða og annarra lífrænna 
efna, kristalla, myndlausra efna og 
mögulegri nýtingu þeirra í iðnaði.“ 
Hann segir rannsóknir og þróun á 
þessu sviði vera grundvallarþátt í 
hátækniiðnaði, allt frá framleiðslu 
örgjörva og minniseininga í tölvu-
tækni til framþróunar í efnisfram-
leiðslu. „Uppgangur skammtatölva 
á undanförnum árum byggir að 
stóru leyti á framþróun í efnis-
tækni og sú öra þróun sem enn 
á sér stað í aukinni reiknigetu 
örgjörva samhliða minnkandi 
aflnotkun má rekja til mikillar 
framþróunar innan efnistækni 
og þróunar á tækjabúnaði á sviði 
örtækni á undanförnum árum.“

Á stærri skala hafa efnisvísindin 
skilað framþróun í efnisvinnslu 
og framleiðslu þolnari efna sem 
ráða við erfið, tærandi og ætandi 
umhverfi svo sem í jarðhitaiðnaði, 
sjávarútvegi og geimverkfræði. 
„Nýjar uppgötvanir í rafefnafræði 
hafa leitt til þróunar á hagkvæmari 
og umhverfisvænni lausnum til 
framleiðslu áburðar, vetnis og raf-
efnaeldsneytis og jafnvel binding-
ar á koltvíoxíði úr andrúmslofti.“

Mörg tækifæri til staðar
Unnar segir mörg tækifæri vera 
til staðar innan efnisvísindanna 
þegar kemur að orkuháðum iðnaði 
á borð við framleiðslu á áli og 
kísilmálmi. „Með nýrri tækni má 
minnka orkunotkun við fram-
leiðslu á þessum efnum og minnka 
losun gróðurhúsalofttegunda og 
mengunar með því að endurbæta 
framleiðsluferli eða þróa ný. Slík 
tækifæri byggjast á rannsóknum á 
nýjum efnum til nota í framleiðsl-
unni og nýjum ferlum sem nýta 
eiginleika þeirra. Því er mikilvægt 
að styðja vel við slíkar rannsóknir 
þar sem Ísland er stór framleiðslu-
aðili á heimsvísu á þessum efnum 

Rannsóknainnviðir byggðir upp til framtíðar 

Unnar Arnalds, prófessor í eðlisfræði við Háskóla Íslands, er í forsvari fyrir 
Vegvísi um efnisvísindi og efnisverkfræði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Innan þessa veg-
vísis verður fjárfest 

í innviðum til rann-
sókna og þróunar á 
framleiðslu efna á 
stórum og smáum skala.

Unnar Arnalds

Sjálfbærni, nýsköpun og 
loftslagsbreytingar eru allt 
miðlæg umfjöllunarefni í 
starfsemi Matís og það er 
brýn þörf á að vekja athygli 
á þessum þáttum, rannsaka 
og fræða aðra.

„Við höfum leitað leiða til að 
útfæra skapandi og umfram 
allt skemmtilegar aðferðir til að 
mennta ungt fólk, valdefla það og 
tala um mikilvæg, jafnvel þung 
málefni án þess að búa til kvíða-
valdandi umhverfi í kringum það,“ 
segir Katrín Hulda Gunnarsdóttir, 
sérfræðingur hjá Matís.

„Það vakti athygli okkar sem 
stöndum að verkefnunum Grænir 
frumkvöðlar framtíðar (GFF) og 
NordMar Biorefine (NMB) að 
þegar á að fræða börn eða ungt 
fólk um þessa þrjá þætti eru 
lykiláherslur í kennsluaðferðum 
svipaðar. Mikilvægt er að segja 
börnum alltaf satt, hlusta vandlega 
á hugmyndir þeirra og tilfinningar 
í garð viðfangsefnisins, setja hlut-
ina í samhengi sem þau þekkja og 
tengja við, helst úr nærumhverfinu 
og gefa þeim tækifæri til þess að 
hafa áhrif,“ segir Katrín Hulda.

Glímt við raunveruleg vandamál
Í verkefninu GFF fengu nemendur 
í þremur grunnskólum í sjávar-
þorpum á landsbyggðinni fræðslu 
um þessa þrjá þætti og tóku svo 
þátt í MAKEathon-nýsköpunar-
keppni.

„Keppnin fólst í því að koma 
auga á mögulegar lausnir á 

umhverfisáskorunum innan 
sjávarútvegsins og færa hugmyndir 
í framkvæmd. Í NMB-verkefninu 
var efnt til myndbandakeppni þar 
sem krakkar gátu komið hug-
myndum sínum um betri nýtingu 
á bláa lífmassanum, svo sem þangi, 
hliðarafurðum fiskvinnslu og 
skeljum á framfæri við fólk sem 
starfar í sjávarútvegi eða greinum 
tengdum bláa lífhagkerfinu. Í 
báðum verkefnum var áhersla lögð 
á að skapa vettvang fyrir börn til 
þess að takast á við raunveruleg 
vandamál og hafa áhrif,“ upplýsir 
Justine Vanhalst verkefnastjóri.

Verkefnunum var vel tekið og 
verða úrslit MAKEathon-nýsköp-
unarkeppninnar og myndbanda-
samkeppni NMB tilkynnt í 
nýsköpunarvikunni.

Hvert er heitasta skítamixið?
Erindið „Hvernig er best að tala 
við börn og ungt fólk um loftslags-
breytingar, sjálfbærni og nýsköp-
un?“ er hluti af viðburði Matís sem 
fram fer í Grósku föstudaginn 20. 
maí kl. 13.30.

„Sjálfbærni og nýsköpun í mat-
vælaframleiðslu eru lykilorðin í 
fimm dýnamískum erindum sem 
taka á fjölbreyttu efni á borð við 
nýsköpun í grænmetisrækt, hvers 
vegna það er mikilvægt að matur 
bragðist og lykti vel, hvernig pró-
teingjafar framtíðarinnar líta út og 
hvert heitasta skítamixið er í dag,“ 
upplýsir Justine. n

Sjá meira á matis.is

Börn eiga fullt erindi í 
nýsköpun 

Katrín Hulda Gunnarsdóttir sérfræðingur og Justine Vanhalst, verkefnastjóri hjá Matís, unnu með grunnskólanem-
endum í íslenskum sjávarþorpum að nýsköpunarverkefnum í matvælaframleiðslu.  MYND/KRISTÍN EDDA GYLFADÓTTIR 

en innan vegvísisins er þegar hafin 
uppbygging á aðstöðu til tilrauna 
með háhitasaltbráð og greiningar 
á nýjum rafefnafræðilegum ferlum 
við Tæknisetur og Háskólann í 
Reykjavík, meðal annars fyrir til-
stilli Alcoa Foundation.“

Ör þróun undanfarinna ára á 
sviði þrívíddarmálmprentunar 
hefur að hans sögn umbreytt fram-
leiðslutækni og opnað fyrir ný 
tækifæri í hönnun, efnisvali og 
iðnaðarþróun. „Innan vegvísisins 
verður sett upp sérhæfð aðstaða á 
sviði efnisþróunar í þrívídd með 

uppsetningu á nýjum málm-
þrívíddarprentara, sem mun 
verða sá fyrsti sinnar tegundar á 
Íslandi. Auk þess verður settur upp 
hátækni mjúkefnisþrívíddarprent-
ari sem mun nýtast til rannsókna 
innan líftækni.“

Grundvallarþáttur í efnisvís-
indum um allan heim
Hátæknibúnaður verður settur 
upp fyrir rannsóknir og tækni-
þróun á sviði nanótækni, rafeinda-
tækni, þéttefnisfræði og hagnýtra 
yfirborðshúða innan Örtækni- 

og efnisvísindaseturs Háskóla 
Íslands. „Þeir innviðir munu 
styrkja efnisþróun á nanóskala 
og auka möguleika til greiningar 
á eiginleikum efna. Búnaður af 
þessari gerð er grundvallarþáttur í 
efnisvísindum um allan heim þar 
sem greining á efnisgerð, kristal-
gerð, rafeiginleikum, seguleigin-
leikum og ljóseiginleikum liggja 
til grundvallar nýrri þekkingu 
á efnum og hagnýtingu þeirra í 
iðnaði.“

Innviðir  opnir og aðgengilegir
Unnar segir fjölmörg íslensk 
fyrirtæki hafa haslað sér völl á 
sviði efnistækni en innviðir veg-
vísisins verða opnir og því aðgengi-
legir framleiðslu- og þróunarfyrir-
tækjum í tækni- og vöruþróun. 
„Innviðirnir munu til að mynda 
nýtast fyrirtækinu Atmonia sem 
vinnur að þróun á nýrri aðferð við 
framleiðslu á áburði með rafefna-
fræðilegum aðferðum og þróun 
nýrra efnahvata. Rannsóknar- og 
þróunarfyrirtækið Gerosion sér-
hæfir sig í ráðgjöf og rannsóknum 
tengdum efnisvali og lausnum 
fyrir jarðhitaiðnað og orkufreka 
framleiðslu og þróunarfyrir-
tækið Grein Research sérhæfir sig 
í þróun og greiningu nýrra efna 
til nýtingar í hátækniiðnaði. Sú 
uppbygging sem mun eiga sér stað 
innan vegvísisins á innviðum fyrir 
efnisvísindi mun styðja frekar við 
þessi þróunarfyrirtæki og önnur á 
sviði efnistækni og auka mögu-
leika á nýrri tækniþróun og nýjum 
tækifærum á sviði efnisverkfræði 
og framleiðslu.“ n
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Fyrirtækin í OR-samstæðunni taka þátt í Nýsköpunarviku 
með vísinda degi í  Grósku, föstudaginn 20. maí.

Við bjóðum upp á átta áhugaverð  erindi sem  fjalla 
um  vatnsgæði, Carbfix, djúpborun, stafræn tól og tæki, 
jarðhitagarð, hvernig við hlöðum rafbílana betur,  nýtingu á 
glatvarma og ljósleiðara væðingu á eldfjallaeyju.

Fundarstjóri verður Eiríkur Hjálmarsson. Öll velkomin,
léttar kaffiveitingar og hádegisverður fyrir gesti. 

s
m

d

Hluti af Nýsköpunarviku - Iceland Innovation Week

Nánari upplýsingar
og skráning hér

á or.is



Brynja Ingadóttir, dósent í hjúkr
unarfræði, stofnaði ásamt Katrínu 
Jónsdóttur fyrirtækið NúnaTrix 
sem þróar kennslutölvuleiki 
til notkunar í sjúklingafræðslu 
innan heilbrigðiskerfisins. Hún 
og samstarfsfólk hennar hafa nú 
þegar þróað einn leik sem á að 
vinna gegn kvíða ungra barna fyrir 
svæfingu en leikirnir eru ætlaðir 
bæði sjúklingum og starfsfólki 
heilbrigðiskerfisins. „Ég hafði 
áhuga á að halda áfram með hug
myndina um notkun tölvuleikja í 
sjúklingafræðslu almennt séð, en 
ég byrjaði með þá vinnu í doktors
námi mínu. Þá bjó ég til og prófaði 
tölvuleik fyrir fullorðna sjúklinga 
um verkjameðferð eftir skurðað
gerð.“

Katrín Jónsdóttir, kollegi henn

ar, hafði unnið lengi með börnum 
á bráðamóttöku og hafði líka 
áhuga á að prófa rafrænar lausnir í 
fræðslu til barna til að takast á við 
kvíða. „Þá hafði hún nýlokið námi 
í margmiðlunarfræði og búið til 
stutta teiknimynd fyrir börn. Við 
ræddum þetta svo við hjúkrunar
fræðinga innan barnahjúkrunar 
og svæfingahjúkrunar og þar var 
mikill áhugi á hugmyndinni og 
staðfest við okkur að þörf væri á 
fræðsluefni fyrir þennan sjúkl
ingahóp.“

Samstarf margra aðila
Tölvuleikurinn er samstarfs
verkefni sérfræðinga í heil
brigðisvísindum á Landspítala, 
leikskólakennara, rannsakenda 
í hjúkrunarfræði við Háskóla 

Íslands og Háskólann í Turku og 
tölvuleikjafyrirtækisins Nordic
Edu í Finnlandi. „Tónlistarkonan 
Björg Brjánsdóttir samdi tónlistina 
og leikkonur talsettu leikinn. Síð
ast en ekki síst nutum við aðstoðar 
leikskólabarna sem komu að 
hönnuninni með þátttöku í vinnu
stofum og prófunum á leiknum, 
bæði í Finnlandi og á Íslandi.“

Prófanir gengið vel
Hópurinn vann leikinn í nánu 
samstarfi við 48 ára börn og segir 
Brynja prófanir hafa gengið mjög 
vel þar sem börnunum gekk vel 
að læra að spila leikinn, fannst 
hann skemmtilegur og voru með 
á nótunum um hvað væri um að 
vera. „Sama má segja um foreldra 
sem tóku þátt í prófunum og svo 

forrannsókn sem við höfum lokið 
við að gera. Hluti af undirbúnings
vinnunni var að taka viðtöl við 
foreldra sem höfðu fylgt börnum 
sínum í meðferð í svæfingu og 
þeir foreldrar voru allir mjög 
jákvæðir gagnvart hugmyndinni 
og mörgum fannst vanta betri 
fræðslu fyrir sig sjálf og börnin. 
Hins vegar þurfum við að prófa 
hvort leikurinn hefur þau áhrif 
sem við viljum ná, sem er að 
minnka kvíða og auka þekkingu 
og trú á eigin getu. Við erum því að 
undirbúa rannsókn þar sem þetta 
verður kannað betur. Um leið 
gerum við okkur einnig grein fyrir 
að þessi lausn í fræðslu hentar 
ekki endilega öllum börnum og 
við höfum áhuga á að rannsaka 
það betur.“ n

Kennslutölvuleikur gegn kvíða barna

Háskóli Íslands hefur undanfarið verið að efla tengsl við 
atvinnulíf og stuðning við nemendur og starfsmenn til að 
sinna nýsköpun. Innan veggja háskólans fer fram mikil og 
fjölbreytt nýsköpun á mörgum ólíkum sviðum.

Fjölmörg tækifæri 
til nýsköpunar við 
Háskóla Íslands Háskóli Íslands er einn af lykilþátt

takendum í nýsköpunarumhverf
inu hér á landi og með nýrri stefnu 
er verið að leggja enn ríkari áherslu 
á nýsköpun, segir Jón Atli Bene
diktsson, rektor Háskóla Íslands.

„Háskólinn hefur undanfarið 
verið að efla tengsl við atvinnu
líf og stuðning við nemendur og 
starfsmenn til að sinna nýsköpun. 
Má þar nefna Vísindagarða og 
Mýrina, sprotasetur sem tók til 
starfa 2020. Í fyrra var haldin þar 
eina stærsta vísindaferð sögunnar í 
tengslum við Gulleggið, en Háskóli 
Íslands er einn af eigendum Klaks 
og bakhjarl Gulleggsins.“

Auk þess leiddi Háskóli Íslands 
stofnun Auðnu tæknitorgs, sem 
tók til starfa í lok árs 2018, en 
Auðna er tækniyfirfærsluskrif
stofa sem vinnur að verðmæta
sköpun rannsókna. „Í mars var 
Nýsköpunarstofa menntunar 
stofnuð í samstarfi við Reykja
víkurborg en hlutverk hennar 
er að styðja við nýsköpun á sviði 
menntunar, þróun hugmynda 
og aðferða á þessu sviði. Á sama 
tíma var endurnýjað samstarf við 
Reykjavíkurborg um Snjallræði, 
sem er hraðall um samfélagslega 
nýsköpun. Þá er háskólinn að 
vinna að stofnun eignarhaldsfélags 
en skólinn á hlut í 20 sprotafyrir
tækjum sem byggja á rannsóknum 
innan skólans. Einnig má nefna 
að Háskóli Íslands er þátttakandi í 
AURORA, samstarfsneti evrópskra 
háskóla, og á þeim vettvangi er 
mikil áhersla lögð á samfélagslega 

nýsköpun, bæði þróun námskeiða 
og sameiginlegra verkefna. Það er 
því óhætt að segja að það eru fjöl
mörg tækifæri til nýsköpunar við 
Háskóla Íslands.“

Bakhjarl frá upphafi
Háskóli Íslands hefur verið bak
hjarl Nýsköpunarvikunnar frá 
upphafi. „Þetta er skemmtilegt 
verkefni og mikið um flotta við
burði. Í ár eru þrír viðburðir á 
vegum Háskóla Íslands; afhending 
Vísinda og nýsköpunarverðlauna 
Háskólans sem verða nú veitt í 24. 
sinn, Stefnumót við sprotafyrir

tæki skólans en þar munu fulltrúar 
Heilsugreindar, Núnatrix, Risk og 
Taramar kynna starfsemi fyrir
tækjanna auk þess sem Sólveig 
Ólafsdóttir, doktorsnemi í sagn
fræði við Háskóla Íslands, mun 
leiða gönguferð um sögu íslenskrar 
matarmenningar og nýjunga í 
íslenskri matargerð í miðborg 
Reykjavíkur. Þá mun Lotta María 
Ellingsen, dósent við Rafmagns 
og töluverkfræðideild, taka þátt 
í opnunarviðburði Nýsköpunar
vikunnar. Vil ég hvetja alla til að 
kynna sér þá frábæru dagskrá sem 
verður á Nýsköpunarvikunni.“ n

Háskóli Íslands er lykilþátttakandi  
í nýsköpunarumhverfinu

Vestrænar þjóðir eru að eldast og 
fleiri og fleiri Vesturlandabúar 
eiga eftir að greinast með heila
bilun, sem er ein helsta orsök 
andlegrar og líkamlegrar skerð
ingar aldraðra, segir Lotta María 
Ellingsen, dósent í rafmagns og 
töluverkfræði, sem vinnur að því 
að þróa sjálfvirkar myndgreining
araðferðir til að greina sjúkdóma 
sem valda heilabilun. „Heilabilun 
hefur í för með sér mikinn kostnað 
fyrir aðstandendur og fyrir sam
félagið allt. Við þurfum fleira og 
fleira fólk til þess að sinna þessum 
einstaklingum, og eina leiðin út úr 
þessari krísu er að þróa meðferðir. 
En það getur verið mjög erfitt 
að greina á milli mismunandi 
heilabilunarsjúkdóma með þeim 
klínísku greiningaraðferðum sem 
notaðar eru í dag. Ef okkur tekst 

að greina þessa sjúkdóma fyrr, 
hjálpar það til við að skilgreina 
sjúklingahópinn betur til að hægt 
sé að finna rétt lyfjamörk fyrir 
lyfjaþróun og þannig getum við 
valið rétta sjúklingahópinn fyrir 
lyfjaprófanir og gripið inn í áður 
en það er orðið of seint.“

Fyrstu niðurstöður lofa góðu
Lotta María og hópurinn hennar 
eru að þróa myndgreiningarað
ferðir fyrir heilahrörnunarsjúk
dóma sem bera með sér einkenn
andi hrörnun á ákveðnum svæðum 
í heilanum. „Röntgenlæknar geta 
oft greint þessa hrörnun út frá 
mynd en fyrir snemmgreiningu 
er nánast ómögulegt að sjá þetta 
með augunum. Þegar læknir sér 
hrörnun á mynd getur verið að það 
sé orðið of seint og þá er erfiðara að 

prófa hvort lyf virki. Í aðferðinni 
okkar er notuð tölvusjón og gervi
greind til þess að mæla hrörnunina 
og það er von okkar að þessar 
aðferðir séu nógu næmar til þess að 
greina sjúkdómana betur og fyrr 
en hægt er í dag.“

Fyrstu niðurstöður lofa góðu 
að hennar sögn. „Aðferðirnar 
okkar eru afar nákvæmar en líka 
hraðvirkar, sem er lykilatriði 
fyrir klíníska notkun, og benda 
grunnniðurstöður til þess að þær 
geti mögulega greint ákveðnar 
tegundir af heilabilun á sjálf
virkan hátt. Við höldum áfram 
að þróa hugbúnaðinn fyrir fleiri 
heilasvæði auk þess sem við 
þurfum að gera ítarlegar prófanir 
á stærri gagnasöfnum af sjúklinga
myndum til þess að vera viss um 
að aðferðin virki sem skyldi.“ n

Þróar myndgreiningaraðferðir gegn heilabilun 

Brynja Ingadóttir, dósent í hjúkr-
unarfræði.  MYND/KRISTINN INGVARSSON

Lotta María Ellingsen, dósent í rafmagns- og töluverkfræði. 
 MYND/KRISTINN INGVARSSON

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands.  MYND/KRISTINN INGVARSSON

Innan veggja Háskóla Íslands fer fram mikil og fjölbreytt nýsköpun.
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Ég hef líka 
gaman af 
veiði en 
golfið er 
mitt uppá-
hald. Ég 
dreg 
barna-
börnin 
stundum 
með á 
golfæfing-
ar og ég 
held að 
þau hafi 
gaman af 
því.

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

Sólveig Pétursdóttir, fyrrver-
andi dómsmálaráðherra, er 
mikil áhugamanneskja um 
golf og veit fátt skemmti-
legra en að spila golf með 
vinum og vandamönnum. 
Hún stundar golfið af miklu 
kappi enda mikil keppnis-
manneskja. 

Sólveig hefur ávallt haft þetta 
keppnisskap og það hefur komið 
sér vel á þeim starfsvettvangi sem 
hún hefur starfað hvað lengst á.

Sólveig er lögfræðingur að 
mennt. Hún var gift Kristni Björns-
syni en hann lést fyrir nokkrum 
árum og saknar Sólveig hans 
mikið. „Við vorum miklir vinir og 
hann kvaddi allt of snemma. Við 
eigum þrjú börn og fjögur barna-
börn. Ég er svo heppin að eiga 
yndislega fjölskyldu og mér finnst 
ömmuhlutverkið mjög skemmti-
legt. Ég hef mörg áhugamál fyrir 
utan pólitíkina, ég les mikið, spila 
bridds og stunda líkamsrækt. Ég 
hef líka gaman af veiði en golfið 
er mitt uppáhald. Ég dreg barna-
börnin stundum með á golfæfingar 
og ég held að þau hafi bara gaman 
af því,“ segir Sólveig.

Ástríða Sólveigar fyrir golfinu 
leynir sér ekki og nýtur hún 
hverrar stundar þegar kemur að 
því að fara á golfvöllinn. „Golfið 
er keppnisíþrótt og ég stunda það 
af miklu kappi. Mér finnst mjög 
gaman þegar vel gengur og þegar 
upphafshöggið tekst vel en það er 
líka þessi útivera og félagsskapur 
sem skiptir svo miklu máli og 
allur umbúnaður í kringum golfið. 
Skemmtilegar golfferðir innan- og 
utanlands og allt þetta frábæra 
fólk sem maður kynnist. Að stunda 
golfíþróttina verður sérstakur 
lífsstíll!“

Sló fyrst bolta 2007
Aðspurð segir Sólveig að það hafi 
tekið hana tíma að byrja í golfinu. 
„Það gerðist ekki fyrr en ég hætti 
á Alþingi vorið 2007. Þá byrjaði ég 
fyrst að slá bolta um sumarið en 
ég var fljót að finna það að þessi 
íþrótt hentaði mér vel. Það reyndi 
stundum á þolinmæðina að ná 
tökum á golfinu.“

Sólveig segir að fjölskyldan hafi 
átt sinn þátt í því að hún byrjaði 
að stunda golf. „Margir í fjölskyld-
unni spiluðu golf, maðurinn minn 
hafði stundað golf sem ungur 
maður, sem og fleiri skyldmenni 
og vinir. Allt þetta fólk hvatti mig 
til þess að prófa þessa íþrótt því 
hún væri svo skemmtileg. Ég var 
samt lengi að trúa þeim, að þessi 
keppni með hvíta boltann væri 

Golfið hefur gefið mér mikið

Sólveig, 
hefur fallið fyrir 
golfinu sem hún 
segir að gefi sér 
mikið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Sólveig í góðum 
félagsskap á 
hinu árlega 
golfmóti Lands-
sambands Sjálf-
stæðiskvenna 
á Hamarsvelli 
í fyrra. Ragga 
Sigurðardóttir 
var mótsstjóri  
sem er ein-
stök fyrirmynd 
fyrir konur enda 
margfaldur Ís-
landsmeistari.

Sólveig fer reglulega í golfferðir erlendis með vinkonum 
sínum og segir ferðirnar tengja þær sterkum böndum.

Sólveig er félagi í tveimur golfklúbbum, Golfklúbbi 
Reykjavíkur og í Golfklúbbi Kiðjabergs.

svona eftirsóknarverð.“ Í dag er 
Sólveig með 19,8 í forgjöf. „Ég hef 
verið lægri og set auðvitað markið 
á það að lækka aftur,“ segir Sólveig 
sem gefur ekkert eftir.

Öflugt félagslíf í golfinu
Sólveig er félagi í tveimur golf-
klúbbum. „Ég er í Golfklúbbi 
Reykjavíkur og í Golfklúbbi Kiðja-
bergs. GR er stór og öflugur klúbbur 
og með tvo einstaklega fallega golf-
velli. Ég á líka marga vini sem spila 
golfvöllinn á Kiðjabergi sem er 
mjög skemmtilegur.“ Mikið félags-
líf er í kringum golfið og nóg um 
að vera, auk þess sem þó nokkuð 
mörg mót eru haldin árlega. „Ég tek 
mikinn þátt í því félagsstarfi sem 
fylgir golfinu, þannig tek ég þátt 
í Meistaramótum GR og ýmsum 
öðrum mótum. Kvennastarfið í GR 
er öflugt og þær standa fyrir sér-
stökum sumarmótum, púttmótum 
og ýmsum uppákomum. Sjálf stend 
ég ásamt fleirum fyrir golfmóti hjá 
Landssambandi Sjálfstæðiskvenna 
ár hvert á Hamarsvelli í Borgarfirði. 

Það mót fer fram núna 18. ágúst nk. 
Farið er með rútum, borðað saman 
og veittir veglegir vinningar,“ segir 
Sólveig og bætir við að mótið sé 
eitt af sínum uppáhalds mótum. 
„Í fyrra var Ragga Sig mótsstjóri 
hjá okkur sem er flott fyrirmynd 
fyrir konur í íþróttinni enda marg-
faldur Íslandsmeistari.“ Sólveig er 
líka á því að golfið sé frábært sport 
fyrir vinkonur. „Margar vinkonur 
mínar stunda golf og við höfum átt 
margar ánægjustundir saman bæði 
hér heima og erlendis. Golfið tengir 
okkur enn þá sterkari böndum 
og sumir segja að það sé sérstakt 
tungumál sem kylfingar tala sín 
á milli. Menn mynda einstakt 
tengslanet í golfinu.“

Þegar Sólveig er spurð hvort hún 
eigi sér sinn uppáhalds golfvöll á 
hún erfitt með að gera upp á milli 
margra hverra. „Margir golfvellir á 
Íslandi, sérstaklega á landsbyggð-
inni, eru með einstaklega fallegt 
útsýni. Þannig er golfvöllurinn á 
Kiðjabergi með fallega fjallasýn, 
sérstaklega á Langjökul. Víða blasa 

við jöklar og tignarleg eldfjöll eins 
og Hekla á Strandavelli. Það er líka 
fallegt umhverfi á golfvellinum 
í Grindavík þar sem hraunið og 
fjaran skapa einstaka umgjörð. 
Golfvöllurinn í Vestmannaeyjum 
er auðvitað stórkostlegur, það eru 
bara svo margir vellir sem ég gæti 
talið upp. Það eru fínir vellir á 
höfuðborgarsvæðinu, eins og mínir 
heimavellir í GR. En ég verð líka 
að nefna GKG völlinn sem er afar 
skemmtilegur. Klúbbhúsið er ein-
stakt og öll starfsemi þar til fyrir-
myndar, eins og flottir golfhermar. 
Ég bý líka í Kópavogi núna svo það 
er stutt að fara.“ Sömu sögu er að 
segja þegar hún er beðin um að 
nefna velli á erlendri grundu. „Það 
er erfitt að velja uppáhalds golfvöll 
erlendis, þeir eru margir sem koma 
til greina en ég hef fengið tæki-
færi til að spila Bay Hill-völlinn 
í Orlando og finnst hann bæði 
krefjandi og fallegur.“

Hollt bæði líkamlega og andlega
„Golfið er ótrúlega flott íþrótt sem 
mér finnst að menn eigi að styðja 
vel við. Þetta er íþrótt sem hentar 
öllum, menn spila golf á sínum 
eigin forsendum og eignast góða 
vini í leiðinni. Ég sé eftir því að 
hafa ekki byrjað fyrr í golfinu, mér 
finnst mjög skemmtilegt að fylgjast 
með barna- og unglingastarfi 
klúbbanna og tel að það feli í sér 
gott uppeldi. GSÍ hefur líka unnið 
gott starf og hugsað vel um afreks-
fólkið okkar. Ég held að það muni 
bara fjölga í hópi þeirra sem stunda 
golf í framtíðinni. Golfið hefur 
gefið mér mikið, golfið sem íþrótt 
er bæði holl líkamlega og andlega. 
Það er yndisleg tilfinning að ganga 
á fallegum golfvelli og njóta náttúr-
unnar í leiðinni.“ ■
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Nutrilenk Gold 
hentar einstaklega 

vel fyrir þá sem stunda 
álagsvinnu eða íþróttir, 
en einnig þá sem finna 
fyrir eymslum í daglegu 
amstri.

Nutrilenk Gold hefur hjálpað 
fjölda Íslendinga sem þjáðst 
hafa af hinum ýmsu kvill-
um. Stefán Steinsen hefur 
náð frábærum bata með 
Nutrilenk Gold og finnur 
ekki lengur fyrir óþægind-
um sem hafa hrjáð hann til 
lengri tíma.

Liðbætiefnið Nutrilenk Gold er 
Íslendingum að góðu kunnugt og 
hefur hjálpað þúsundum einstakl-
inga síðustu árin. Nutrilenk Gold 
er unnið úr sérvöldum fiskbeinum, 
aðallega úr hákörlum, sem eru rík 
af virku, nýtanlegu og uppbyggi-
legu kondrótíni, kollageni og kalki 
og hefur reynslan sýnt fram á að 
varan hefur hjálpað fjölmörgum 
sem finna fyrir eymslum í liðum, 
en þá sérstaklega í hnjám og 
mjöðmum.

Allt annað líf
Stefán Steinsen náði góðum bata 
eftir að hann hóf inntöku á Nutri-
lenk Gold og deilir hér reynslu 
sinni.

„Ég var búinn að vera að gutla 
í innanhússbolta í nokkur ár og 
farinn að finna aðeins til í vinstra 
hnénu. Með tímanum varð ég 
svo það slæmur að ég þurfti að 

hætta þar sem óþægindin í hnénu 
voru orðin það slæm að ég gat 
ekki lengur skokkað. Ég fann fyrir 
miklum óþægindum sem hafði að 
auki áhrif á golfsveifluna, þann-
ig að á tímabili var ég orðinn ansi 
hræddur um að golfið væri líka úr 
sögunni. 

Ég fór í röntgen og segulómun 
og var niðurstaðan sú að ég var 
kominn með leiðindakvilla sem 
gerði það að verkum að brjóskið 
var orðið afar lélegt. Eftir þær 
fréttir ákvað ég að kaupa mér 
Nutrilenk Gold í von um bata og 
byrjaði að taka inn 4 töflur á dag 
fyrstu 3 mánuðina og þar eftir 3 
töflur á dag. Í dag er ég allt annar 
maður. Ég finn ekki lengur til í 
vinstra hnénu og hef ekki fundið 

Finnur ekki lengur 
til og golfsveiflan  
í fínu lagi

Liðbætiefnið Nutrilenk Gold hefur hjálpað þúsundum einstaklinga sem áður 
þjáðust af ýmsum kvillum. Það er náttúrulegt og skaðlaust með öllu.

Stefán Steinsen er hættur að finna fyrir eymslum eftir að hann fór að taka inn Nutrilenk.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

fyrir óþægindum í nokkra mánuði, 
eða síðan ég fór að taka inn Nutri-
lenk Gold. Ég hef prófað að skokka 
og finn ekki til, og golfsveiflan er í 
fínu lagi. Þökk sé Nutrilenk Gold.“

Byggingarefni brjóskvefjar
Nutrilenk Gold er unnið á einstak-
an hátt til að líkaminn nýti virku 
innihaldsefnin sem best. Helstu 
innihaldsefni Nutrilenk Gold eru 
kondrótín, kollagen og kalk en 
til þess að gera þessi innihalds-
efni eins virk og kostur er, er það 
meðhöndlað með ensími (hvata) 

sem smækkar stóru mólekúlin og 
gerir það frásogunarhæft og virkt 
sem frábært byggingarefni fyrir 
brjóskvef. Að auki inniheldur form-
úlan D- og C-vítamín sem stuðlar 
að eðlilegri myndun kollagens fyrir 
eðlilega starfsemi beina og brjósks, 
ásamt mangan sem stuðlar að 
viðhaldi eðlilegra beina sem og við-
haldi eðlilegri myndun bandvefja.

Nutrilenk Gold hentar ein-
staklega vel fyrir þá sem stunda 
álagsvinnu eða íþróttir, eða þá 
sem finna fyrir eymslum í daglegu 
amstri. n

Í dag er ég allt 
annar maður. Ég 

finn ekki lengur til í 
vinstra hnénu og hef 
ekki fundið fyrir óþæg-
indum síðan ég fór að 
taka inn Nutrilenk Gold.

Stefán Steinsen

LIPINORM A-800

Fæst í apótekum og almennum verslunum.

Ert þú að glíma við of hátt 
gildi kólesteróls í blóðinu? 

Besta ráðið er aukin dagleg hreyfing og breytt matarræði.  

Lipinorm A-800 er góð viðbót við þá lífsstílesbreytingu. 
Virk náttúrleg innihaldsefni í Lipinorm stuðla að eðlilegri 
blóðfitu og hjartastarfssemi. 

Ekki slá vandamálinu á frest og hugsaðu með hjartanu. 
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Einnig má nefna að 
golfið er ekki síður 

íþrótt hugans. Þar reynir 
meðal annars á sjálfs-
traust, einbeitingu og 
sjálfsaga þar sem maður 
er oftar en ekki að keppa 
við sjálfan sig.
Kristinn Jörundsson

Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Kristinn Jörundsson og 
Steinunn Helgadóttir voru 
komin á miðjan aldur þegar 
þau féllu fyrir golfinu. Nú 
spilar golfið stóran hluta í 
lífi þeirra enda sameinar það 
góða hreyfingu og úrvals 
félagsskap.

Hjónin Kristinn Jörundsson og 
Steinunn Helgadóttir hafa spilað 
golf frá árinu 1999 og féllu strax 
fyrir þessari skemmtilegu íþrótt. 
„Þetta byrjaði allt saman sumarið 
1999 þegar vinnustaður Stein-
unnar, Mjólkursamsalan, bauð 
upp á golfnámskeið hjá Golfklúbbi 
Kópavogs og Garðabæjar (GKG) 
fyrir starfsmenn. Þar sem nám-
skeiðið fylltist ekki komust makar 
með, þar með talið ég. Námskeiðið 
kveikti heldur betur áhugann í 
okkur báðum og eftir það var ekki 
aftur snúið. Við höfum spilað golf á 
fullu síðan þá, eða í tæplega 23 ár,“ 
segir Kristinn, sem er 71 árs gamall 
en Steinunn verður 69 ára í lok maí.

Beint í djúpu laugina
Strax næsta vor létu þau sér ekki 
nægja að spila golf eingöngu á 
Íslandi, bætir Steinunn við. „Við 
ákváðum að henda okkur bara 
beint í djúpu laugina og skelltum 

Hefðu viljað byrja fyrr í golfinu

Steinunn Helgadóttir og Kristinn Jörundsson hófu að spila golf 1999 og féllu strax fyrir því.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kristinn og Steinunn fóru í golfferð til Portúgals í apríl. Hér eru þau með 
góðum golffélögum í vorsólinni á Morgado-golfsvæðinu.

okkur í tveggja vikna ferð til 
Flórída til að spila golf. Þar spil-
uðum við golf alla daga í góðu veðri 
og það gerði ekkert nema að auka 
áhuga okkar enn frekar. Síðan þá 
höfum við verið dugleg að spila 
bæði hér heima og erlendis.“

Þau segjast snemma hafa sett 
sér það markmið að reyna að spila 
alla skráða golfvelli hérlendis. „Við 
erum nú þegar búin að spila 55 af 
63 völlum. Í sumar stefnum við svo 
á að fækka enn frekar óspiluðum 
völlunum. Barnabörnin gáfu okkur 
veggspjald með lista yfir alla velli 
landsins og þar höfum við góða 
yfirsýn yfir hvaða velli við eigum 
eftir að spila á.“

Margt heillar við golfið
Þau eru sammála um að það sé 
margt sem heilli við golfið. „Þar 
má meðal annars nefna útiveruna 
með ferska loftinu og félagsskapinn 
en í golfi höfum við kynnst mörgu 
skemmtilegu fólki. Það má sannar-
lega segja að golfið innihaldi mikla 
og góða hreyfingu sem hefur góð 
áhrif á bæði líkama og sál. Einnig 
má nefna að golfið er ekki síður 
íþrótt hugans. Þar reynir meðal 
annars á sjálfstraust, einbeitingu 
og sjálfsaga þar sem maður er oftar 
en ekki að keppa við sjálfan sig. 
Síðan eru nokkur ólík leikform 
í gangi sem auka tilbreytinguna 
í spilinu. Okkur þykir til dæmis 
gaman að taka þátt í mótum þar 
sem ekki er alltaf um einstaklings-
keppni að ræða.“

Gott golfár í vændum
Golfárið er löngu byrjað hjá hjón-

unum en þau fóru í vor í golfferð 
til Portúgals á vegum GKG. „Síðar 
í maí ætlum við í níu daga golf-
ferð til Englands sem verður án efa 
mjög skemmtileg. Í sumar ætlum 
við að taka þátt í nokkrum mótum 
innanlands á mismunandi völlum 
en við eigum eftir að ákveða hvort 
farið verði í golfferð erlendis í 
haust.“

Þrátt fyrir ást þeirra á golfi hafa 
þau lítið reynt að fá aðra fjöl-
skyldumeðlimi með sér í golfið. 
„Sonur okkar hefur þó aðeins verið 
að fikta við það og náði hann að 
byrja að spila golf nokkru yngri 
en við vorum þegar við byrjuðum. 
Hann er því kominn með grunn 
sem nýtist honum núna þegar 
meiri tími gefst til að spila. Sjálf 
höfum við nefnilega oft óskað þess 
að við hefðum byrjað fyrr í golfi og 
náð að mynda betri grunn þegar 
við vorum yngri.“ n
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Making our world more productive

ÞÚ FINNUR SÖLUSTAÐI 
FYRIR AGA GAS Á GAS.IS

Linde Gas | Breiðhöfða 11 | Reykjavík | 577 3000

Athugið að slanga og annar gasbúnaður leki ekki | Látið hylkið standa upprétt
Varist að setja hylkið undir grill | Skrúfið fyrir gasið á hylkinu strax eftir notkun

Notið viðeigandi þrýstijafnara | Athugið að propangas er afar eldfimt

Smellt eða skrúfað?
Það skiptir ekki máli, við eigum bæði!

GAS
ALLS STAÐAR
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Þú færð Nike golfvörurnar á eftirfarandi sölustöðum:  
H Verslun, AIR, Golfskálanum, Golfbúð Hafnarfjarðar & Útilíf



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

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

 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

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.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 
 

Auglýsing vegna deiliskipulags 
og hverfisskipulags

Grindavíkurbær auglýsir í samræmi við 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 eftirfarandi skipulagstillögur.

•	Deiliskipulag	Lautar	í	Grindavík
•	Hverfisskipulag	Valla-	og	Stígahverfis	í	Grindavík

Kynningargögn vegna ofangreindra tillagna má finna á 
heimasíðu Grindavíkurbæjar, www.grindavik.is, og í af-
greiðslu á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 
62 (2.hæð) frá kl. 8:00 til 15:00 á þriðjudögum og fimmtu-
dögum og frá kl. 9:30 til 15:00 á mánudögum, miðvikudögum 
og föstudögum. Tillögurnar eru í auglýsingu frá og með  
16. maí 2022 til og með 28. júní 2022. Eru þeir sem hafa  
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar.  
Athugasemdir eða ábendingar skal senda skriflega á  
netfangið atligeir@grindavik.is eða til Grindavíkurbæjar,  
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eigi síðar en 28.	júní	2022.

f.h. bæjarstjórnar Grindavíkur
Atli Geir Júlíusson, skipulagsfulltrúi

Erum við 
að leita að þér?
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Takk fyrir
töfrana

Þúsund þakkir til ykkar allra sem keyptuð Álfinn góða.
Þessi töfrandi stuðningur er ómetanlegur fyrir þær 
þúsundir sem takast á við fíknsjúkdóminn með hjálp SÁÁ.

P.s. Þau sem misstu af Álfinum í síðustu viku þurfa ekki að 
örvænta, hann fæst á vefsíðu okkar, saa.is



Magnús Guðlaugsson
hæstaréttarlögmaður,

lést mánudaginn 9. maí.  
Útför verður auglýst síðar.  

Guðlaug Erla, Sigrún Anna,  
Þóra Kristín, Lárus,  

tengdabörn og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur hlýhug og samúð við 

andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður og afa,

Guðjóns Inga Eggertssonar

Bára Snæfeld og fjölskylda
Theódóra Björk Guðjónsdóttir Þórarinn B. Þórarinsson

Guðjón Þórarinsson

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

Arndís Sigríður Hjaltadóttir
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

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Hanna Björk Hlöðversdóttir
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

mánudaginn 2. maí.  
Útförin fer fram í Fossvogskapellu 

mánudaginn 16. maí klukkan 11.

Hlöðver Reyr Sigurjónsson
Sunna Reyr Sigurjónsdóttir
Sveinn Reyr Sigurjónsson

og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigfríður Óskarsdóttir 
Sigfríður í T-bæ

Egilsbraut 19, Þorlákshöfn,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

þriðjudaginn 3. maí. Útförin fer fram frá 
Þorlákskirkju miðvikudaginn 18. maí kl. 13.

Guðbjörg Ósk Kjartansdóttir Markús Örn Haraldsson
Sigríður Kjartansdóttir Gestur Áskelsson
Jensína Kjartansdóttir Þorsteinn Ægir Þrastarson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðmundur Knútur Egilsson  
lést föstudaginn 29. apríl. 

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík föstudaginn 13. maí  

klukkan 15.00.   
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Sjávarhrauni Hrafnistu  

í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun. 
Slóð á streymi: https://promynd.is/gudmundur 

Athöfnin verður túlkuð yfir á táknmál.

Bryndís Guðmundsdóttir Árni Sigfússon
Magnús Guðmundsson Kajsa Arena
Ragnheiður Eygló Guðmundsd. Gunnar Salvarsson
Guðjón Gísli Guðmundsson
María Guðrún Guðmundsd. Steingrímur Sigurgeirsson

barnabörn og langafabörn.

Ljósmyndarafélag Íslands fagnar 
95 ára afmæli sínu í dag. Formað-
ur félagsins segir breyttar áhersl-
ur og uppbyggingu í vændum.

arnartomas@frettabladid.is

Ljósmyndarafélag Íslands var stofnað 
1926 af átján ljósmyndurum sem störf-
uðu flestir í Reykjavík. Félagið var stofn-
að fyrst og fremst sem hagsmunafélag 
ljósmyndara og beitti sér snemma fyrir 
réttindum á borð við lágmarksgjald-
skrá og föstum frídögum um hátíðir og 
á sumrin.

Til stóð að félagið myndi fagna 95 ára 
afmæli sínu í fyrra en vegna faraldursins 
frestuðust hátíðarhöldin. Í tilefni af 95 
ára afmælinu opnaði félagið samnor-
ræna ljósmyndasýningu í Hörpu síðast-
liðinn febrúar sem stóð í tvær vikur. Í 
dag stendur svo yfir málþing í Hörpu 
þar sem fjórir fyrirlesarar koma fram 
og ræða ljósmyndatengd erindi.

Breyttar áherslur
„Félagið var í miklum blóma í kringum 
aldamótin 2000 þar sem mikið var um 
ljósmyndastarf og ferðir,“ segir Laufey 
Ósk Magnúsdóttir, formaður félagsins. 
„Á síðasta áratug var minna starf í félag-
inu, sem var á þeim tíma að styðja við 
ljósmyndara sem voru í málaferlum.“

Laufey Ósk segir að áherslur í félaginu 
hafi breyst og að nú sé félagslegi hlutinn 
í forgrunni.

„Síðustu fimm ár höfum við verið að 
einbeita okkur að sýningum og öðrum 
viðburðum til að reyna að efla félagið 
aftur, þar sem það kom í ljós að sú rétt-
indabarátta var kannski ekki það sem 
ljósmyndarastéttin í heild sinni vildi,“ 
útskýrir hún. „Nú erum við að reyna að 
sameina alla í eitt félag og efla starfið á 
nýjan leik.“

Þróun og uppbygging
Ljósmyndarafélagið hefur sögulega ekki 
verið mjög fjölmennt enda hafa einungis 
þeir sem hafa full ljósmyndararéttindi 
verið gjaldgengir meðlimir. Í dag hefur 
félagið verið opnað fyrir öllum starfandi 
ljósmyndurum á landinu. „Við höfum 
verið að vinna í því að byggja starfið upp 
aftur og fjölga félagsmönnum sem voru 
komnir niður í tuttugu og fimm en eru 
nú um sextíu,“ segir Laufey Ósk.

Til næstu ára sér Laufey Ósk fram á 
að félagið muni beita sér fyrir fjölgun 
félagsmanna og myndun samstöðu 
innan stéttarinnar í heild sinni. Þá 
stendur einnig til að taka þátt í að inn-
leiða breytingar sem koma að starfs-
náminu, en ný reglugerð um það tók 
gildi árið 2021 sem gefur tækifæri til 
nýjunga.

„Það eru mögulegar breytingar fram 
undan er varða starfsnámið sem við 
munum þá þróa líklega næsta vetur í 
samvinnu við Tækniskólann og aðra 
sem sjá um þá kennslu. Það eru margar 
hugmyndir á lofti sem verður spennandi 
að vinna úr og gera ljósmyndun að enn 
öflugra fagi,“ segir hún. n

Atvinnuljósmyndun fagnað
Frá afhendingu verðlauna Ljósmyndarafélags Íslands á 95 ára samnorrænni ljósmyndasýningu í febrúar.  MYND/RÁN BJARGAR

Fyrsti íslenski  
atvinnuljósmyndarinn

Einn af helstu brautryðjendum í sögu 
íslenskrar ljósmyndunar var Sigfús 
Eymundsson, bóksali og ljósmynd-
ari. Hann fór til Kaupmannahafnar 
1857 til að nema bókband og ferðað-
ist fjórum árum síðar til Noregs til 
að nema ljósmyndun. Í Kaupmanna-
höfn rak hann ljósmyndastofu í eitt 
og hálft ár áður en hann flutti aftur 
til Íslands 1866.

Ári eftir að hann sneri heim opn-
aði Sigfús fyrstu ljósmyndastofuna 
í Reykjavík og varð þar með fyrsti 
atvinnuljósmyndari Íslands. Hann 
framleiddi meðal annars myndir af 
fornsagnahetjum, embættismönn-
um, skáldum og fleiri og ruddi braut 
fyrir mannamyndir á Íslandi. Þá var 
hann einnig duglegur við að fara 
út á meðal fólks og mynda fólk að 
störfum. Sigfús opnaði einnig bóka-
verslunina Eymundsson sem er enn 
rekin í dag.

Sigfús Eymundsson

Nú erum við að reyna að 
sameina alla í eitt félag og 
efla starfið á nýjan leik.

Laufey Ósk  
Magnúsdóttir

1846 Bandaríkin lýsa yfir stríði gegn Mexíkó sem lauk 
með sigri þeirra fyrrnefndu í febrúar 1848. Með 
sigrinum fengu Bandaríkin óskoruð umráð yfir 
Texas og tóku yfir Kaliforníu, Nevada og Utah auk 
hluta fleiri ríkja.

1888 Þrælahald er lagt af með lögum í Brasilíu.
1894 Ásgeir Ásgeirsson, annar forseti lýðveldisins, fædd-

ist á þessum degi í Kóranesi á Mýrum. Hann var 
forseti frá 1952 til 1968.

1947 Alþingi samþykkir lög sem færa Sauðárkróki kaup-
staðarréttindi.

1961 Bandaríski körfuknatt-
leiksmaðurinn Dennis 
Rodman fæddist á 
þessum degi. Hann varð 
fimm sinnum NBA-meist-
ari með Detroit Pistons 
og Chicago Bulls.

1981 Jóhannesi Páli páfa 
öðrum er sýnt bana-
tilræði á Péturs-
torginu í Róm. Mehmet 
Ali Agca hæfði páfann 
fjórum skotum en páfinn 
lifði árásina af.

1995 Hin breska Alison Hargreaves verður fyrsta konan 
til að komast á topp Everestfjalls án súrefniskúts og 
aðstoðar sjerpa.

2011 Tvær sprengjur springa í Charsadda-héraði í 
Pakistan með þeim afleiðingum að 98 láta lífið og 
140 særast.

Merkisatburðir
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Góðar bækur, betra sumar
Þú finnur úrval skemmtilegra bóka í verslunum okkar

Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboðsins er til og m

eð 16. m
aí eða á m

eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m
eð fyrirvara um

 villur og m
yndabrengl. 

Maðurinn sem dó tvisvar

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.459 KR. 
Allt í blóma

6.699 kr. VERÐ ÁÐUR 7.999 KR.

Af djúpum straumi

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.399 KR. 

Reimleikar 

3.699 kr. VERÐ ÁÐUR 4.299 KR.

Getnaður

2.899 kr. VERÐ ÁÐUR 3.399 KR. 

Vítislogar: Heimur í stríði 1939 - 1945

5.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.999 KR. 

www.penninn.is 
s: 540-2000

Frí heimsending*
ef pantað er fyrir 10.000 kr.
eða meira á vefnum okkar

*á ekki við um húsgögn og fyrirtækjaþjónustu

Metsölulisti
Eymundsson

1.



Verð gildir til og með 15. maí eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

1.998
kr./kg 6 sneiðar 

í pk.

Sama verð
og í fyrra

Með þér 
í sumar

198
kr./stk.

Stella áfengislaus bjór
330 ml

598
kr./pk.

Smash style hamborgarar
2x 120 g

598
kr./pk.

Hamborgarakrydd
120 g

598
kr./pk.

SPG krydd 
130 g 

459
kr./pk.

Hamborgarasósa
300 ml

Með 
íslensku 

án
áfengis

459
kr./stk.

Efferve áfengislaus drykkur
750 ml - nokkrar tegundir

Íslandslamb
lambagrillpakki

2.798
kr./kg

verð áður 2.998 kr./kg

KS Lambaprime
frosið

Frosnar þykkar lambakódilettur

2.598
kr./kg
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LÁRÉTT
1 rökkur
5 leiðindi
6 átt
8 lúffa
10 rykkorn
11 kauptún
12 erindi
13 meining
15 tóftir
17 ástand

LÓÐRÉTT
1 sjúkdómur
2 bergmál
3 ofanferð
4 umstang
7 bauka
9 geifla
12 spil
14 skordýr
16 sprikl

LÁRÉTT: 1 móska, 5 ami, 6 nv, 8 guggna, 10 ar, 11 
rif, 12 vers, 13 álit, 15 rústir, 17 staða.
LÓÐRÉTT: 1 magasár, 2 ómur, 3 sig, 4 annir, 7 
vafstra, 9 gretta, 12 vist, 14 lús, 16 ið.

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.

Panczik átti leik gegn Cschurade í 
Zakopane árið 1978.

1. Da8! Hxa8 2. Rxe7+ Kh7 3. Rxc8 
1-0. 
NM stúlkna fer fram í Osló um 
helgina. Sex íslenskar stúlkur taka 
þátt. 

www.skak.is: NM stúlkna.

Hvítur á leik

Dagskrá
Oddvitarnir í borginni leiða saman hesta sína

Oddvitaslag Fréttavaktarinnar 
á Hringbraut lýkur í kvöld en þar 
munu fulltrúar þeirra ellefu fram-
boða sem bjóða fram krafta sína 
í borgarstjórn leiða saman hesta 
sína. Fréttavaktin hefur boðið 
fulltrúum allra fimm stærstu bæj-
arfélaganna í myndver í þessari 
viku – og í kvöld er borgin undir. 
Fréttavaktin byrjar að þessu sinni 
klukkan 18.00. Umsjón hafa Elín 
Hirst og Sigmundur Ernir.   

Velkomin! 
Það er ótrúlega 
gott að sjá þig 

aftur!

Ég elska þig! 
Heyrirðu það? 
Ég elska þig!

Pabbi er 
búinn að 

missa það!

Víti til 
varnaðar!

1 5 6 8 2 7 9 4 3

3 2 9 4 6 1 5 7 8

7 8 4 5 9 3 6 1 2

9 7 5 1 3 8 4 2 6

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4

8 1 3 6 7 4 2 9 5

3 7 9 2 6 1 5 8 4

4 8 6 5 9 7 1 3 2

2 5 1 8 3 4 6 9 7

5 4 3 7 1 9 8 2 6

6 1 7 3 2 8 9 4 5

8 9 2 6 4 5 3 7 1

9 3 4 1 7 6 2 5 8

7 6 8 9 5 2 4 1 3

1 2 5 4 8 3 7 6 9

18.00 X 22  Kosningaumfjöllun 
Fréttavaktarinnar.  

19.00 Lengjudeildin í beinni  
Kórdrengir - Fylkir  Fyrri 
hálfleikur.

20.00 Lengjudeildin í beinni  
Kórdrengir - Fylkir  Seinni 
hálfleikur.

 21.00 X 22 (e)  Kosningaum-
fjöllun Fréttavaktarinnar. 

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Price og Blomsterberg 
13.35 Útsvar 2010-2011  Akureyri - 

Reykjanesbær.
14.40 Eldað úr afskurði
15.10 89 á stöðinni 
15.35 Alla leið 
16.40 Stiklur 
17.15 Tónstofan  Franz Mixa.
17.35 Hnappheldan  Gift.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lesið í líkamann 
18.29 Jógastund  Fiðrildi og bátur.
18.32 KrakkaRÚV 
18.35 Húllumhæ
18.50 Lag dagsins Eurovision 

2022.  Malta.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Á tali í Tórínó  Björg Magnús-

dóttir og Gísli Marteinn 
Baldursson fylgja íslensku 
Eurovision-förunum eftir í 
Tórínó á Ítalíu, fylgjast með 
undirbúningi og stífum 
æfingum fyrir keppnina og 
ræða við áhugaverða kepp-
endur frá öðrum löndum.

20.10 Sveitarstjórnarkosningar 
2022. Umræðuþáttur  Fram-
bjóðendur til borgarstjórnar 
Reykjavíkur mætast í beinni 
útsendingu í sjónvarpssal.

22.00 Bandaríska söngvakeppnin 
American Song Contest 
 Bandaríska söngvakeppnin 
er nú haldin í fyrsta sinn 
þar sem ríki Bandaríkjanna 
keppast um að semja og 
flytja besta lagið. Keppnin er 
innblásin af Eurovision.

23.30 Atvikið á Nile Hilton Le Caire 
Confidentiel  Spennumynd 
frá 2017 um lögreglumann 
í Kaíró sem er fenginn til að 
rannsaka morð á þekktri 
söngkonu. Það kemur þó 
fljótlega í ljós að valdamiklir 
einstaklingar í borginni vilja 
ekki að málið verði leyst. 
Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.

01.20 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The O.C.
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Supernanny
10.05 Masterchef USA
10.45 Your Home Made Perfect
11.45 Golfarinn
12.15 It’s Always Sunny in Phila-

delphia
12.35 Nágrannar
13.00 30 Rock
13.25 First Dates Hotel
14.10 The Bold Type
14.50 Hindurvitni  Magnaðir þættir 

þar sem við fáum að kynnast 
þekktum þjóðsögum víðs 
vegar um landið. 

15.15 Glaumbær  Í hverjum þætti 
verður tekið fyrir eitt fyrir-
fram ákveðið íslenskt orð 
og hljómsveitin djammar í 
kringum það. 

15.50 The Dog House
16.40 Real Time With Bill Maher
17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.55 Fyrsta blikið
19.30 Britain’s Got Talent
20.45 The Night Clerk
22.15 Running With the Devil
23.45 A Million Little Pieces
01.35 The O.C.
02.15 Supernanny
03.00 Masterchef USA
03.35 Your Home Made Perfect

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
14.50 This Is Us 
15.35 Top Chef 
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens 
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show 
19.10 The Unicorn
19.40 Black-ish  Bandarísk gaman-

þáttaröð. Nýrík fjölskylda 
tekst á við þær breytingar 
að efnast hratt og koma sér 
sífellt í aðstæður sem þau 
eiga erfitt með að vinna úr. 
Anthony Anderson leikur 
aðalhlutverkið og Laurence 
Fishburne eitt af aukahlut-
verkunum.

20.10 The Truman Show
21.50 Zoolander 2
23.30 The Accused
01.20 The Sisters Brothers
03.20 Tónlist

Óttast að hann  
lifi þau
Foreldrar Kjartans Ólafssonar, 
25 ára þroskahamlaðs manns 
með Downs-heilkenni, segja 
það sinn helsta ótta að hann 
lifi þau. Kjartan hefur verið 
á biðlista eftir húsnæði hjá 
Reykjavíkurborg í sjö ár og 
segja þau baráttuna við kerfið 
átakanlega.

Dýrustu listaverk 
sögunnar
Met var slegið í vikunni þegar 
málverk eftir Andy Warhol var 
selt fyrir 195 milljónir Banda-
ríkjadala. Fréttablaðið tók 
saman lista yfir fimm dýrustu 
listaverk sögunnar.

Þetta verður 
stórkostlegur 
dagur
Ef einhver getur sameinað heima 
borgarstjórnarkosninga og Eurovisi-
on, er það Gísli Marteinn Baldursson. 
Hann ræðir ástríðuna fyrir Reykjavík 
og Eurovison, forvitnina og fólkið 
sem hefur áhrif á hann í helgarblaði 
Fréttablaðsins. 
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Hringbraut er heimili Lengjudeildar karla í sumar. 

Leikurinn er í opinni dagskrá.

Kórdrengir - Fylkir
FÖSTUDAG KL. 19.15 

Í BEINNI ÚTSENDINGU Á HRINGBRAUT 



Sumir sögðu: Þetta er 
sagan mín – og það eru 
áratugir síðan.

Flutt verða íslensk  
og erlend lög. 

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

Verkið Prinsinn er eftir Kára 
Viðarsson og Maríu Reyndal 
sem jafnframt leikstýrir. Verk-
ið er sýnt á landsbyggðinni og 
í haust í Þjóðleikhúsinu.

kolbrunb@frettabladid.is

„Kveikjan að verkinu er sú að sonur 
minn fæddist fyrir rúmu tveimur 
og hálfu ári. Þá fór ég að hugsa um 
atburði sem gerðust tuttugu árum 
áður, þegar ég var sautján ára og 
þurfti að fara í faðernispróf og beið 
í heilt ár eftir að vita hvort ég væri 
pabbi eða ekki,“ segir Kári.

Hann fékk styrk til verksins hjá 
leiklistarráði og fékk Maríu Reyn-
dal með sér í lið. „Hún er snillingur 
í að vinna með heimildir og sögur 
úr raunveruleikanum og við fórum 
í rannsóknar- og handritsvinnu. 
Þjóðleikhúsið kom svo til liðs við 
okkur, en verkið verður sýnt þar 
í haust. Ferlið hefur tekið eitt og 
hálft ár.“

Lagskipt verk
Spurður um tóninn í leikritinu segir 
Kári: „Ég held að þetta sé bland í 
poka. Í verkinu er farið aftur til árs-
ins 2002 sem var skemmtilegt tíma-
bil og við erum að fjalla um ung-
linga. Það er stórt hjarta í verkinu og 
miklar tilfinningar, enda erfitt fyrir 
einstaklinga að ganga í gegnum það 
ferli sem lýst er í verkinu. Þannig að 
leikritið er mjög lagskipt.

Verkið fjallar líka mikið um 
ábyrgð sögumannsins og hvort það 
sé hægt að taka mark á sjálfum sér 
sem sögumanni í eigin sögu. Við 
leyfum öllum sjónarmiðunum að 
heyrast, fjöllum um það hvernig 
minningar breytast, hverju maður 
man eftir, hvað maður kýs að muna 
og hvernig maður segir frá. Það fór 
mikil vinna hjá okkur í að að skoða 
þetta.“

Sterk viðbrögð
Leikarar ásamt Kára í verkinu eru 
Sólveig Guðmundsdóttir, Sverrir 
Þór Sverrisson og Birna Péturs-

dóttir. „Við erum öll á sviðinu allan 
tímann. Ég er í hlutverki míns 
sjálfs en þar sem við tökum okkur 
ríkt skáldaleyfi myndi ég segja að 
ég væri að leika ákveðinn hluta af 
sjálfum mér.“

Verkið hefur þegar verið sýnt á 
RIFI og Ísafirði. „Okkur hefur verið 
tekið frábærlega. Það er vídd í þessu 
verki og sterkar tengingar. Fólk á 
öllum aldri virðist geta speglað sig 
í því á einhvern hátt. Það er mikið 
um sögur eins og þessar á Íslandi, en 
margar þeirra eru leyndarmál. Við 
erum búin að fá sterk viðbrögð, allt 
frá unglingum upp í eldri borgara. 
Sumir sögðu: Þetta er sagan mín – og 
það eru áratugir síðan.“

Næstu sýningar á Prinsinum 
verða í Hofi, Akureyri 17. og 18. maí 
og í Valaskjálf, Egilsstöðum 19. maí. 
Verkið verður síðan sýnt í Þjóðleik-
húsinu í haust. n

Ábyrgð sögumannsins

Verkið er byggt á lífsreynslu Kára.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

Hér sést Sverrir Þór Sverrisson í hlutverki sínu í verkinu Prinsinn eftir Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Á kosningadegi, laugardaginn 14. 
maí, er tilvalið að kjósa notalega 
stund með fallegum og fjölbreytt-
um kórlögum í f lutningi Kammer-
kórs Seltjarnarneskirkju. Tónleik-
arnir verða í kirkjunni og hefjast 
klukkan 16.00. 

Flutt verða íslensk og erlend lög, 
meðal annars eftir Thomas Tallis, 
Felix Mendelssohn, Eric Whit acre, 
Pärt Uusberg, Sigurð Sævarsson, 

Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur, 
Huga Guðmundsson og fleiri. 

Stjórnandi er Friðrik Vignir 
Stefánsson, meðleik á píanó annast 
Arnbjörg Arnardóttir. n

Notaleg stund í 
Seltjarnarneskirkju

Kammerkór Seltjarnarneskirkju.  MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Ásdís Spanó myndlistarkona sýnir 
verk sín á sýningunni Continuum 
- Place í Gallerí Gróttu, Seltjarnar-
nesi. Sýningin stendur til 4. júní. 
Á sýningunni setur hún fram 
frumspekilegar og óhlutbundnar 
birtingarmyndir heimsins þar sem 
tilbúni hluti hans og náttúran lifa 
hlið við hlið í viðkvæmu en flóknu 
bandalagi þar sem skynjun leikur 
lykilhlutverk í málverkum hennar.

Ásdís Spanó (1973) býr og starfar 
í Reykjavík. Hún nam myndlist við 
Listaháskóla Íslands og lauk þaðan 
námi árið 2003. Hún stundaði 
einnig myndlistarnám við Cent-
ral Saint Martins, University of 
the Arts London í Bretlandi og við 
Accademia di Belle Arti Bologna á 

Ítalíu. Ásdís hefur síðustu tvo ára-
tugi sýnt verk sín á samsýningum 
og einkasýningum og er sýningin 
Continuum - Place 13. einkasýning 
hennar. n

Birtingarmyndir 
heimsins í Gallerí Gróttu

Verk á sýningunni.  MYND/AÐSEND
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Kúturinn 
þinn, smellu eða skrúfu? 
Nú getur þú pantað gaskútinn heim með Heimkaup.is
Við sækjum tóma kútinn þegar við afhendum nýja.

Pantaðu kútinn þinn og  
nýttu orkuna í önnur mál.



 Ég á smá 
sand hjá 
mér á 
skrif-
stofunni. 
Ekki mikið 
en alveg 
nóg.

Matthías Engler, verkefnis-
stjóri listasýningarinnar Sun 
& Sea, stendur frammi fyrir 
því fyndna en þó stóra vanda-
máli að þurfa að finna 50 
tonnum af sandi heimili í 
byrjun júní.

odduraevar@frettabladid.is

„Þetta er fyndið en samt stórt vanda-
mál,“ segir Matthías hlæjandi. Sýn-
ingin sem um ræðir er frá Litáen 
og er verðlaunasýning Feneyja-
tvíæringsins frá 2019. Manngerð 
baðströnd leikur aðalhlutverkið í 
sýningunni en sýningin hér á landi 
verður sú eina í heiminum sem mun 
skarta svörtum en ekki hvítum 
sandi.

„Málið er náttúrlega að það 
er svakalegt mál að f lytja svona 
mikið magn af sandi. Sandurinn 
kemur í fimmtíu sekkjum, tonn að 
þyngd hver, svo þarf að sturta úr 
þeim og dreifa sandinum og svo 
þarf að moka þessu upp aftur og 
nota lyftara til að koma þessu upp 
í flutningabíl,“ segir Matthías, sem 
tekur fram að þetta sé skemmtilegt 
en krefjandi verkefni.

Sandinum verður komið fyrir 
í porti Hafnarhússins sem breytt 
verður í strönd og er sandurinn feng-
inn að gjöf frá Steypustöðinni. Sýn-
ingin er hluti af Listahátíð í Reykja-
vík, sem fram fer dagana 1.-19. júní 
næstkomandi, og er meðal annars 
leitað að sjálfboðaliðum til að slaka 
á á „ströndinni“ á meðan sýningu 
stendur.

„Við bjóðum gesti velkomna 4. og 
5. júní frá 12.00 til 16.00 og þann 6. 
júní ætlum við að taka til og stefnum 
að því að sandurinn verði farinn úr 
portinu þann 7. júní,“ segir Matthías.

„Það er líka frekar merkilegt að 
þetta sé svartur sandur, því lista-
verkið hefur ferðast út um allan 
heim og enginn mun vita nákvæm-
lega hvernig þetta mun koma út hjá 
okkur,“ útskýrir Matthías.

Byrjaður að leita
Aðspurður að því hvernig sandur 
þetta sé tekur Matthías fram að 
þetta sé einstakur sandur. „Ég er 

Fimmtíu tonn af 
sandi gefins gegn 
því að vera sótt

Matthias Engler 
mun sitja uppi 
með óteljandi 
sandkorn í 
næsta mánuði. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI. 

Minni spilling – betri borg. Burt með meirihlutann.

AUÐVITAÐ ER
EÐLILEGT…
AUÐVITAÐ ER
EÐLILEGT…
...að kostnaður við Braggann hafi farið hundruðum milljóna 
fram úr kostnaðaráætlun.

BETRI BORG

Það er jú erfitt að reikna.

Á
by

rg
ða

rm
að

ur
: H

ilm
ar

 P
ál

l J
óh

an
ne

ss
on

ekki alveg viss á heitinu en þetta er 
ekki bara venjulegur sandur. Ég veit 
ekki hvernig maður lýsir honum en 
ég hef meðal annars rætt við fót-
boltalið, svo gætu leikskólar notað 
þetta í sandkassa til að mynda,“ segir 
Matthías.

Hann segir að það væri vitaskuld 
þægilegt fyrir hann ef að einn aðili 
myndi taka við honum en segist 
fastlega gera ráð fyrir því að þeir 
gætu orðið nokkrir. „Við erum að 
hugsa um að þetta sé eins og oft er 
auglýst á Facebook: Gefins gegn því 
að vera sótt!“ segir Matthías hlæj-
andi.

Sandurinn er enn hjá Steypu-
stöðinni og er geymdur utandyra. 
„Þannig að hann verður blautur 
þegar hann kemur til okkar og við 
munum þurfa að hita upp rýmið 
fyrir okkur og þurrka hann, það 
mun taka einhvern tíma, því þetta 
á náttúrlega að vera þægileg sólbaðs-
strönd,“ útskýrir Matthías.

Hann er með sýni af ýmiss konar 
sandi hjá sér á skrifstofunni, enda 
varð að vanda valið vel. „Við erum 
búin að vera að skoða þetta mjög 
vel og ég á smá sand hjá mér á skrif-
stofunni. Ekki mikið en alveg nóg,“ 
segir Matthías og skellir upp úr. n
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Ástralski Eurovision-kepp-
andinn Sheldon Riley talar 
opinskátt um erfiðan bak-
grunn. Hann þurfti að 
stela mat í sárri fátækt á 
unglingsárunum en er í dag 
Eurovision-keppandi með 
samning við Swarovski-skart-
griparisann.

Ástralir kepptu í seinni undanriðli 
Eurovision-keppninnar í gærkvöldi 
með laginu Not the same. Söngvari 
lagsins, Sheldon Riley, var greindur 
með Asperger’s-heilkenni í æsku. 
Hann er sonur ástralskrar móður og 
filippseysks föður. Hann ólst upp á 
strangtrúuðu heimili og þurfti að 
fela það að vera samkynhneigður.

Fyrsta textalína lagsins fæddist 
þegar Sheldon sendi sjálfum sér 
skilaboð á Facebook Messenger 
fyrir nokkrum árum síðan. „Ég var 
á mjög erfiðum og dimmum stað,“ 
segir hann í samtali við Fréttablaðið. 
Skilaboðin voru „The light shines 
bright through those who’ve broke 
inside“, sem má snara á íslensku 
sem „Ljósið skín skært gegnum þá 
sem hafa brotnað að innan“. Línuna 
fann Sheldon nokkrum árum seinna 
og ákvað að nota í lag. Þá hafði hann 
meðal annars keppt í The Voice í 
Ástralíu og lent í þriðja sæti.

„Ég þurfti að leggja rosalega hart 
að mér, lesa mér til og spyrja fjölda 
spurninga,“ segir hann. „Ég varð 
mér til skammar mörgum sinnum 
af því ég vissi ekki neitt og var ekki í 
aðstæðum til að afla mér þekkingar.“

Sheldon segist hafa náð árangri 
sem sýni honum fram á að það sé 
sama hvaðan hann komi og hversu 

mikið fólk fái í forgjöf, allt sé hægt. 
„Ég veit að þetta er frasakennt og 
ég trúði því ekki,“ segir hann og 
klökknar þegar hann ítrekar að 
hann hafi ekki haft neitt á milli 
handanna.

Góðir hlutir henda gott fólk
„Ég fór í þrettán mismunandi skóla 
og hoppaði á milli félagslegs hús-
næði á þrjátíu heimilum. Eini stöð-
ugleikinn var sjálf fjölskyldan. Ég 
hélt ekki að ég myndi afreka neitt í 
lífinu. Ég hélt að ég væri bara sóun á 
plássi í þessum heimi. En þegar fólk 
leggur virkilega hart að sér, held ég 
virkilega að góðir hlutir hendi gott 
fólk.“

Aðspurður hvaðan hann sæki 
styrk, svarar Sheldon: „Ég er ekki 
sterkur alla daga en ég þræla mér 
í gegnum þetta, vegna þess að ég 
veit að það er fólk þarna úti sem 
mun njóta góðs af því að ég geri 
það. Styrkur þarf ekki alltaf að 
vera líkamlegur. Stundum er and-
legur styrkur alveg jafn mikilvægur. 
Þannig að ég læt þetta bara ganga.“

Sheldon hefur dreymt um að taka 
þátt í Eurovision-keppninni síðan 
hann sá auglýsingu fyrir keppnina 
sem innihélt myndir af austurríska 
sigurvegaranum Conchitu Wurst, í 
sjónvarpinu heima hjá ömmu sinni 
og afa. Hann hafi umsvifalaust 
vitað að Eurovision væri eitthvað 
sem strangtrúuð fjölskylda hans 
myndi ekki leyfa honum að horfa á, 
en hann gerði það engu að síður og 
segist hafa orðið ástfanginn af Euro-
vision-keppninni á þeirri stundu. 
„Ég á Conchitu mikið að þakka,“ 
segir Sheldon. n

Úr sárafátækt í sviðsljósið

Ástralinn Shel-
don Riley þurfti 
að stela sér til 
matar í æsku en 
baðar sig nú í 
sviðsljósi Euro-
vision. 
 FRÉTTABLAÐIÐ /
 GETTY

@frettabladid.is @frettabladid @frettabladid_is
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Enginn Ítali á stuttbuxum í maí

Eitt af því merkilegasta við að koma 
til Eurovision-borgarinnar er sú 
staðreynd að maður finnur rosalega 
lítið fyrir því að hér sé verið að halda 
eina stærstu tónlistarhátíð heims.

Borgin er lítið sem ekkert skreytt, 
ef undan eru skildir fánar á ljósa-
staurum sem eru bókstaflega fyrir 
utan Eurovision-þorpið. Annars 
virðist lífið hér ganga sinn vana-
gang. Eurovision-klúbbarnir eru 
lokaðir að undanskildum einum, 
en þangað varð uppselt löngu áður 
en keppnin var sett. Þannig virðast 

gestirnir dreifðir um alla borg og 
ekki sjaldan sem maður sér stutt-
buxnaklædda ferðamenn hringsóla 
eftir að kvölda tekur. Ítalirnir sem 
við höfum hitt myndu aldrei láta 
sjá sig í stuttbuxum í maí.

Eitt sem einkennir borgina eru 
Fiat-bifreiðarnar sem eru úti um allt. 
Við keyrum um á leigðri Fiat Panda, 
sem við köllum gráu pönduna. Gráa 
pandan hikar ekki við að skella sér 
út á einhver f lóknustu gatnamót 
í Evrópu í þessari gömlu iðnaðar-
borg. Hér fær einkabíllinn sitt pláss 
og ökumenn virðast eiga í eldheitu 
ástarsambandi við bílf lautuna og 
klappa henni á kollinn við hvert 
tækifæri.

Græðgin greip Nínu þegar hún 
skráði sig í súkkulaði- og kaffi-
smökkun. Þegar á staðinn var komið 
var lítið um smökkun en í stað þess 
var um að ræða heljarinnar fyrir-

lestur á ítölsku um hráefnisfram-
leiðendur í nærliggjandi héruðum 
og fyrirlesarar, hæstánægðir með 
að fá íslenskan blaðamann í salinn, 
töluðu af mikilli innlifun til hennar 
á meðan hún leitaði leiða til að 
útskýra að hún skildi ekki orð. Það 
voru langar 30 mínútur. n
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Fjölbreytt úrval sýninga í maí

Það er alltaf nóg um að vera í Borgarleikhúsinu. Finndu sýningu 
við þitt hæfi og bókaðu sæti. Við hlökkum til að taka á móti þér!

Tryggðu þér miða á borgarleikhus.is

Fullt hús af lífi
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RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM

Seljum í stuttan tíma eldri gerðir af rúmum, skiptidýnum, 
sýningareintökum og öðrum vörum með veglegum afslætti í 

verslunum okkar í Reykjavík, á Akureyri og Ísafirði.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum vörum og rýmum til með því að selja 
eldri gerðir og sýningareintök með veglegum afslætti.

NÝBYGGINGAR
Í HAFNARFIRÐI
FJÖLDI EIGNA AÐ KOMA Í SÖLU
Í SKARÐSHLÍÐ OG HAMRANESI
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Jóhönnu Vigdísar 
Guðmundsdóttur

n Bakþankar

Þó að Charles Babbage sé oftast 
sæmdur nafnbótinni faðir tölvunn-
ar má færa sannfærandi rök fyrir 
því að skapari tölvunnar hafi í raun 
og veru verið Ada Lovelace. Þegar 
rætt er um uppruna tölvunnar er 
hún þó oftar en ekki ósýnileg.

Hugmyndinni að greiningar-
vélinni deildi Ada með Charles í 
sendibréfum, eftir að hafa heimsótt 
vefnaðarfyrirtæki og séð hvernig 
vefstólar voru notaðir til að búa til 
efnisstranga með ýmiss konar fyrir 
fram ákveðnu mynstri. Í bréfunum 
lýsti Ada hugmyndum um vélar 
sem væru forritaðar fyrir ákveðin 
mynstur og tækju þannig við 
skipunum sem þær væru mataðar 
á fyrir fram. Greiningarvélinni sem 
kom fram snemma á 19. öld svipar 
um margt til tölvu nútímans, sem 
fæstir tengja við vefstóla og verk-
smiðjur fyrstu iðnbyltingarinnar.

Á leiðinni frá vefstól til grein-
ingarvélar til tölvu nútímans voru 
ýmsar aðrar mikilvægar vörður, 
þar sem hugmynd Ödu þróaðist 
hratt, meðal annars hjá bandarísku 
geimferðastofnuninni NASA. Þar 
starfaði fjöldi ósýnilegra kvenna; 
stærðfræðingar, verkfræðingar og 
vísindamenn, sem gengu undir 
samheitinu mannlegar tölvur 
og notuðu blýant og pappír fyrir 
flókna útreikninga en þeir voru for-
sendur geimferða.

Þegar NASA tók fyrstu IBM-
tölvurnar í notkun treystu fæstir 
karlarnir á vinnustaðnum þeim og 
mannlegu tölvurnar fengu að halda 
áfram að sjá um alla flóknustu 
útreikningana – og geyma IBM-
tölvurnar. Þannig urðu þær fyrstar 
til að læra á, forrita og nota tölvur 
hjá NASA. 

Allar þessar ósýnilegu konur 
og vefnaðurinn þeirra er grunnur 
tækninnar sem við notum alla 
daga. Drögum þær fram í dags-
ljósið. n

Frá vefstól til tölvu


