
Við viljum að reglur 
séu túlkaðar á mann-
úðlegan hátt en ekki 
eins strangt og hægt er. 

Agnes M. Sigurðardóttir,  
biskup Íslands
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Stjórnar kór eins 
og kolkrabbi

Mun ekki  
sakna Dags
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Þjóðkirkjan harmar að vísa 
eigi fjölda fólks sem jafnvel 
hafi skotið hér rótum úr landi. 
Biskup segir mat ráða fremur 
en strangt túlkaðar reglur. 
Stríðir gegn anda kristilegra 
gilda.

bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG Biskup Íslands, Agnes M. 
Sigurðardóttir, segir mat, fremur 
en óhagganlegar reglur, ráða för í 
fyrirhuguðum fjöldabrottvísunum 
hælisleitenda og flóttafólks héðan 
af landi. Hún gagnrýnir áform 
íslenskra stjórnvalda og segir for-

dæmalausar brottvísanir fram 
undan stríða gegn kristnum gildum.

„Við viljum fara eftir lögum og 
reglum en við viljum að reglur séu 
túlkaðar á mannúðlegan hátt en 
ekki eins strangt og hægt er,“ segir 
Agnes biskup.

Agnes segir afleitt að til standi að 
vísa fólki burt, sem hafi komið sér 
fyrir hér á landi og skotið rótum.

„Það virðist matskennt hvort fólki 
sé vísað úr landi eða ekki.“

Agnes segir hælisleitendur hafa 
leitað mikið til kirkjunnar, ekki síst 
til alþjóðlegs safnaðar í Breiðholti. 
Komið hefur fram að stór hluti hæl-
isleitenda verður sendur til Grikk-

lands, þar sem ríkir ófremdar ástand. 
Agnes telur langflesta presta lands-
ins harma brottvísanirnar.

„Við erum kristnar manneskjur 
og okkur ber að aðstoða þau sem 
eru á flótta, okkur ber að vera gest-
risin,“ segir Agnes, sem segir afstöðu 
Íslendinga snúast að nokkru um 
kristileg gildi.

„Við spyrjum ekki fólk sem stend-
ur fyrir framan okkur og er í vand-
ræðum um hugmyndir þess um  til-
veruna. Við hjálpum þeim sem eru 
í vandræðum. Við komum vel fram 
við manneskjur, sem eru skapaðar 
af Guði eins og við öll,“ segir Agnes.

Mótmælafundur fer fram á 

Austur velli á laugardag þar sem hæl-
isleitendur hafa sjálfir orðið. Hrina 
fyrirhugaðra brottvísana í kjölfar 
Covid er fordæmalaus. Allt að 300 
manneskjur verða að óbreyttu flutt-
ar nauðugar burt, þar af er kona sem 
komin er átta mánuði á leið. Sumir 
sem hafa fengið boð um brottvísun 
hafa dvalið hér á landi í þrjú ár. Sema 
Erla Serdar hjá hjálparsamtökum 
flóttafólks og hælisleitenda segir: 
„Þetta er spurning um vilja.“

Jón Gunnarsson dómsmálaráð-
herra hefur brugðist við gagnrýni 
með því að verja brottvísanirnar. 
Hann segir að fólkinu hafi verið ljóst 
að það væri statt hér ólöglega. ■

Biskup fordæmir brottvísanir hælisleitenda

Nýuppsettir jarðskjálftamælar gætu aukið skilning á því sem er á seiði undir yfirborðinu á Reykjanesi. Búast má við aukinni tíðni eldgosa þar næstu áratugi. SJÁ SÍÐU 4  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Laugavegi 174, 105 Rvk.    www.volkswagen.is/taigo

Tímalausi 
töffarinn Taigo
Rúmgóður smábíll með frábæra aksturshæfni bæði til innanbæjaraksturs 
og á þjóðvegum landsins.    Verð frá 4.690.000 kr.



Leiðin til Írlands

Lagningu ÍRIS sæstrengsins milli Íslands og Írlands hófst formlega í gær í Hafnarvík við Þorlákshöfn, á vegum bandaríska fyrirtækisins Subcom. ÍRIS sem er 1.750 
kílómetra strengur mun, að því er kemur fram á vefsíðu Farice, styrkja fjarskiptainnviði Íslands verulega og minnka fjarlægðina til Bretlandseyja. Þar segir enn 
fremur að 16. júní hefjist lagning strengs út frá Galway á Írlandi og að áætlað sé að tengja saman sæstrenginn frá höfn til hafnar 10. ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

MarPet ehf., dótturfélag Skinn 
eyjarÞinganess á Horna
firði, hefur nýtt afgangsroð 
úr fiskvinnslunni til að gera 
hundasnakk. Snakkið góða er 
komið í tvö þúsund verslanir 
um allan heim og hyggst fyrir
tækið hefja sölu undir eigin 
vörumerki.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Við tökum roðið, þurrk
um það og klippum og búum til 
stangir úr því sem eru seldar víða 
um heim,“ segir Erlingur Brynj
ólfsson hjá SkinneyÞinganesi. 
MarPet, dótturfélag fyrirtækisins, 
framleiðir hundasnakk fyrir kaup
endur um allan heim. 

„Það mun þó breytast því innan 
skamms kemur Gunni’s Taste of 
Iceland á markað, vörulína fyrir
tækisins með hundasnakk,“ segir 
Erlingur.

Þetta er ekki eina frumkvöðla
starfsemin innan fyrirtækisins því 
það hefur verið að þurrka korn sem 
Erlingur segir að sé ekki algengt hjá 
fiskimjölsverksmiðjum.

Fyrirtækið hitti atvinnu og 
menningarmálanefnd Hornafjarð
ar í vikunni og kynnti nýjungarnar 
fyrir henni, meðal annars hunda
snakkið eftirsótta. Erlingur segir 
töluverða breytingu hafa orðið á 
vinnslu og mörkuðum síðustu ár.

„Nú er allt roðflett og við sátum 
uppi með óhemju magn af roði. Við 
lögðumst yfir það hvað í ósköp
unum við gætum gert við allt þetta 
roð og þá kom aðili sem var búinn 
að hugsa út í hundasnakkið og við 
fórum að stinga saman nefjum. Nú 
erum við á þeim stað að við höfum 
vart undan,“ segir Erlingur.

Þetta segir Erlingur að hjálpi 
fyrirtækinu að hafa verkefni fyrir 
starfsfólkið en frá lokum loðnuver
tíðar var stundum lítið að gera.

„Nú eru föst verkefni fyrir starfs
fólkið og enginn aðgerðalaus. Við 
værum ekki neitt án okkar góða 
starfsfólks,“ segir hann.

„Við höfum verið að koma snakk
inu um allan heim, hvort sem það 
er Ástralía, Kórea, Evrópa eða 
Bandaríkin. En núna erum við að 
fara af stað með okkar eigið vöru
merki, Gunni’s Taste of Iceland, 
sem er nafn sem hefur heilmikla 

tengingu við okkur,“ heldur Erling
ur áfram.

Þótt fyrirtækið hafi vart undan 
að gera hundasnakkið segir Erlingur 
ýmis önnur plön með nýsköpun í 
gangi.

„Við erum að prófa okkur áfram 
með að gera annað snakk úr síldar
bitum og svo ætlum við að þurrka 
meira korn en við gerðum í fyrra. 
Það er því ýmislegt í pípunum hér á 
Hornafirði,“ segir Erlingur. n

Nýta afgangsroðið til að 
gera góðgæti fyrir hunda

Dorota Henger, verkstjóri vinnslunnar, sýnir hvernig roðið er brett saman. 
 MYND/SKINNEY ÞINGANES

Snakkið góða er komið í 2.000 versl-
anir um allan heim. 

Við lögðumst yfir það 
hvað í ósköpunum við 
gætum gert við allt 
þetta roð.

Erlingur Brynjólfsson, hjá 
Skinney-Þinganesi

Domusnova Fasteignasala verður lokuð 
eftir hádegi í dag, þriðjudag, 24. maí 

vegna útfarar okkar kæra samstarfsmanns 
Magnúsar Guðlaugssonar  

hæstaréttarlögmanns og fasteignasala.
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ingunnlara@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Erlendur karlmaður 
grunaður um mansal er ekki lengur 
í gæsluvarðhaldi en hefur verið gert 
að tilkynna sig reglulega til lögregl
unnar á Suðurnesjum.

Maðurinn kom hingað til lands 
þann 28. apríl síðastliðinn með 
ungan dreng í för án ferðaskilríkja. 
Grunur er um að barnið hafi verið 
beitt kynferðislegu ofbeldi og van
virðandi háttsemi. Lögreglan segir 
sömuleiðis rökstuddan grun um 
að um mansalsmál sé að ræða og 
að maðurinn standi ekki einn að 
f lutningi barnsins milli landa og 
hingað til lands.

Farið var fram á gæsluvarðhald 
yfir manninum og var það staðfest 
bæði í héraðsdómi og Landsrétti en 
það rann út 19. maí. n

Maður grunaður 
um mansal er laus 
úr gæsluvarðhaldi

Maðurinn lenti á Keflavíkurflugvelli 
með drenginn 28. apríl síðastliðinn. 

Einar Þorsteinsson boðaði Framsóknarmenn á fund í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Nokkrir tugir Fram
sóknarmanna funduðu með Einari 
Þorsteinssyni, oddvita f lokksins, 
í Reykjavík í gærkvöldi. Fundar
efnið var ósk oddvita Samfylkingar, 
Pírata og Viðreisnar um formlegar 
meirihlutaviðræður við Framsókn
arf lokkinn. Nú eru tíu dagar frá 

kosningum og formlegar viðræður 
um meirihlutasamstarf eru ekki 
hafnar, þótt óformlegar þreifingar 
hafi verið alla síðustu viku.

Samfylkingin, Píratar og Viðreisn 
hafa samtals tíu borgarfulltrúa og 
vantar tvo til að mynda meirihluta. 
Framsókn er með fjóra fulltrúa og 
meirihluti þessara f lokka yrði því 
skipaður fjórtán fulltrúum. n

Framsókn fundaði fram eftir kvöldi
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TOLUM UM
LEXUS UX 

Lexus UX 300e er hreinræktaður rafmagnsbíll frá Lexus 
–magnaður persónuleiki sem þú verður að kynnast af eigin raun.

Algjört augnayndi og aksturinn er draumi líkastur, hvort heldur 
sem er í erli borgarinnar eða á hlykkjóttum sveitavegum.

Komdu í Kauptúnið og kynntu þér Lexus UX 300e
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JEEP.IS

EIGUM BÍLA  
TIL AFHENDINGAR
STRAX!

PLUG-IN HYBRID

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

Nýir mælar gefa skýrari mynd af kvikuinnskoti

„Þessir mælar munu gefa upplýsingar sem nýtast okkur til 
að skilja betur hvað er að gerast hérna beint undir okkur 
í þessu kvikuinnskoti,“ segir Kristín Jónsdóttir, hópstjóri 
náttúruvárvöktunar Veðurstofunnar, sem var við upp-
setningu jarðskjálftamæla á Reykjanesskaga í gær.

„Þetta eru mælar sem við höfum að láni frá Carnegie-há-
skóla í Bandaríkjunum. Þar er vísindakona sem heitir Diana 
Roma, sem kom hingað í tengslum við eldgosið í fyrra og 
setti út þessa mæla. Hún skildi þá svo eftir hér, ef eitthvað 
kæmi upp. Nú er auðvitað tilvalið að nýta þá,“ segir Kristín.

„Við vonumst eftir því að geta nýtt okkur þessar upp-
lýsingar til að geta fylgst betur með kvikuhreyfingum og 
skilið betur hvernig við getum nýtt okkur jarðskjálftamæl-
ingar til þess að varpa ljósi á það sem fram fer hérna undir 
okkur,“ segir Kristín. „Þetta er með bestu mælum sem völ 
er á. Svokallaður breiðbandsmælir.“ ■

Breiðbandsmælirinn getur sýnt hátíðnihreyf-
ingar upp í 250 rið og hægari hreyfingar með 
bylgjum allt niður í 20 sekúndna bylgjulengd. 

Um 400 jarðskjálftar hafa 
mælst á Reykjanesi síðast
liðinn sólarhring, Þorvaldur 
Þórðarson eld  fjalla  fræðingur 
segir að skjálftamynstrið sé 
svipað og þegar gaus í Geld
ingadölum við Fagradalsfjall.

bene diktarnar@fretta bladid.is 
sigtryggurari@frettabladid.is

ELD GOS „Það er ekkert sem bendir 
til þess að eld gos sé að koma í 
augna blikinu. Ég myndi nú halda 
miðað við fyrri reynslu að við séum 
að tala um ein hverja mánuði áður 
en það kemur gos,“ segir Þor valdur 
Þórðar  son, eld  fjalla  fræðingur hjá 
Jarð  vísinda  stofnun Há  skóla Ís lands, 
um jarð hræringarnar á Reykja nes
skaga undanfarnar vikur. Um 400 
jarð skjálftar hafa mælst á svæðinu 
síðan á sunnudag. Þor valdur segir 
skjálfta virknina svipa til þeirrar 
sem var undan fari eld gossins í 
Fagra dals fjalli. „Þetta er svipað 
mynstur og hugsan legt að við séum 
að sjá sömu hlutina gerast.“

„Það eru náttúru lega mestu lík
urnar á að það verði gos í grennd 
við þar sem skjálfta virknin hefur 
verið hvað mest, á stöðum líkt og 
Eld vörpunum, sem eru rétt vestan 
við Grinda vík og í Þor birni, þar 
sem landið hefur verið að rísa. Svo 
er einnig búin að vera skjálfta
virkni rétt við Sveif lu hálsinn og 
við Kleifar vatn,“ segir Þor valdur, en 
hann telur að það muni ekki gjósa 
á öllum þessum stöðum í einu. „Ég 
myndi halda að það muni hugsan
lega verða eitt meðal eld gos, jafn vel 
lítið gos á einum stað.“

Þor valdur segir að gos kæmi 
ekki fyrir vara laust. „Við myndum 
vita af því. Mestar líkur eru á svip
uðum atburðum og rétt fyrir gosið 
í Geldinga dölum. Ef kemur til goss 
á ein hverjum þessara staða myndi 

skjálfta virknin stór aukast og af
markast við staðinn þar sem kvikan 
er að brjóta sér leið til yfir borðs.“

Hann segir að gos leiði af sér bæði 
já kvæð og nei kvæð á hrif. „Skaginn 
getur búið til stór gos líka og á hrifin 
af svona gosum eru bæði já kvæð og 
nei kvæð. Já kvæð út af túr ismanum 
og að fólk geti horft á gosið og haft 
gaman af. Nei kvæðu á hrifin eru að 
gosið er til tölu lega ná lægt mikil
vægum inn viðum. Hvort sem það 
eru vegir eða hita veitu lagnir, þá 
gæti gos eyði lagt þessa inn viði. Við 
þurfum að vera við búin að taka á 
þessu, það er ekki gott að bíða eftir 
gosi og sjá hvað gerist. Við þurfum 
að hugsa fram í tímann.“

Þor valdur segir að við ættum að 
undir búa okkur undir að eiga við 
eld gos á Reykja nes skaganum ótt og 
títt næstu ára tugi. „Þetta gæti orðið 
stór þáttur í lífi okkar,“ segir hann 
og telur að síðasta  gos hafi verið 
við vörun. „Eld gosið í Fagra dals fjalli 
var mjög kurteis við vörun, því við 
vitum að það geta verið öflugri gos 
á Reykja nes skaga.“ ■

Fagradalsfjallsgos kurteis viðvörun 

olafur@frettabladid.is

NEYTENDUR Veritabus spáir því að 
vísitala neysluverðs hækki um 1,3 
prósent milli apríl og maí. Gangi 
þetta eftir mælist verðbólga síðustu 
tólf mánaða 7,9 prósent.

Hækkunin er drifin áfram af 
hækkunum á leigu og reiknaðri 
húsaleigu, matvöru og eldsneyti. 
Hækkun á matvöru milli mánaða 
er einkum tilkomin vegna 5 pró
senta hækkunar á mjólkurvörum 
hjá  Mjólkursamsölunni í byrjun 
apríl.

Veritabus spáir meiri hækkun 
vísitölunnar en Landsbankinn og 
Íslandsbanki og skýrist það aðal
lega af því að Veritabus reiknar 
með meiri hækkunum á matvöru 
og reiknaðri húsaleigu en bank
arnir.

Hagstofan birtir vísitölu neyslu
verðs 30. maí næstkomandi. ■

Veritabus spáir 
meiri verðbólgu

bene diktarnar@fretta bladid.is

NÁTTÚRUVÁ „Gestirnir í dag eru al
mennt ró legir yfir stöðunni,“ segir 
Helga Árna dóttir, fram kvæmda
stjóri hjá Bláa lóninu, vegna jarð
skjálfta hrinu sem riðið hefur yfir 
Reykja nes skaga.

„Eftir að ó vissu stigi var lýst yfir 
fyrr í mánuðinum þá hefur öryggis
teymi Bláa lónsins yfir farið allar 
sínar á ætlanir og við búnað með 
til liti til mis munandi sviðs mynda. 
Við erum auð vitað líka í mjög nánu 
og góðu sam bandi við al manna
varnir og Grinda víkur bæ og fylgj
umst vel með stöðunni í gegnum 
þá, að sjálf sögðu með öryggi gesta 
og starfs fólks að leiðar ljósi,“ segir 
Helga. ■

Starf semi Bláa 
lónsins ó breytt

Töluvert  ris hefur orðið á svæðinu að undanförnu.  MYND/VEÐURSTOFAN

ser@frettabladid.is

FRAMKVÆMDIR Framkvæmdir við 
viðbyggingu Stjórnarráðsins hefj
ast ekki fyrr en eftir ár. Margt hefur 
tafið. Fyrst fornleifauppgröftur en 
síðar nýjar útfærslur á teikningum 
hússins, þar sem fremur er gert ráð 
fyrir alrými en einkaskrifstofum.

Fyrstu hugmyndir um stækkun 
Stjórnarráðsins eru frá aldarbyrjun  
en þær gerðu ráð fyrir sex hæða húsi 
á milli Bankastrætis og Hverfisgötu.

Á sama tíma og málið hefur velkst 
um í kerfinu hefur starfsmanna

fjöldi í ráðuneytinu aukist til muna 
og hefur það þurft að leigja húsnæði 
sunnar í Lækjargötu auk rúmrar 
aðstöðu sem það hefur leigt um ára
bil í neðsta hluta Hverfisgötu.

Alþingi samþykkti loks álykt
un  árið 2016  um samkeppni um 
hönnun viðbyggingarinnar. Tveim
ur árum seinna af henti af henti 
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráð
herra verðlaun í þeirri samkeppni 
fyrir mun lágstemmdara hús í bak
garði Stjórnarráðsins, en fyrstu hug
myndir gerðu ráð fyrir, en áætlað er 
að það verði 1.100 fermetrar. ■

Viðbyggingu Stjórnarráðshússins slegið á frest

Ekkert hefur verið aðhafst í bakgarði Stjórnarráðshússins um langa hríð, en í 
næsta mánuði er ár liðið frá því að fyrsta skóflustungan var tekin þar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ VALLI

Öryggisteymi Bláa Lónsins hefur 
yfirfarið áætlanir sínar og viðbúnað.
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Rnr.  148334

Rnr.  393366

Rnr.  148758

Rnr. 432578

Rnr.  393397

Rnr.  333932

Rnr.  380037

Rnr.  261051

Rnr.  380048

Rnr.  420942 

Rnr.  148812

Rnr.  333428

VERÐ:
10.890.000 kr.

VERÐ:
5.590.000 kr.

VERÐ:
3.990.000 kr.

VERÐ:
8.690.000 kr.

VERÐ:
6.290.000 kr.

VERÐ:
7.290.000 kr.

VERÐ:
4.990.000 kr.

VERÐ:
9.290.000 kr.

VERÐ:
7.790.000 kr.

VERÐ:
15.290.000 kr.

VERÐ:
6.790.000 kr.

VERÐ:
6.990.000 kr.

JAGUAR F-Pace 180d Portfolio
Nýskr. 03/19, ekinn 44 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

LAND ROVER Discovery 5 SE SDV6
Nýskr. 06/19, ekinn 95 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 01/20, ekinn 53 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 03/17, ekinn 39 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 

JAGUAR E-Pace SE R-Dynamic
Nýskr. 06/18, ekinn 42 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

LAND ROVER Discovery Sport S.
Nýskr. 04/20, ekinn 31 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd
Nýskr. 01/19, ekinn 100 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

BMW X3 Xdrive30e
Nýskr. 10/21, ekinn 11 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

SUBARU Outback LUX Harman Kardon
Nýskr. 04/21, ekinn 8 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

LAND ROVER Defender TDV6 200d
Nýskr. 01/21, ekinn 23 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

BMW X1 Xdrive25e X-Line
Nýskr. 09/20, ekinn 11 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

BMW X3 Xdrive20d
Nýskr. 07/19, ekinn 45 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.

OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18, 
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland og Hyundai notaðir
Krókhálsi 7, 110 Reykjavík 

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

 WWW.BILALAND.IS

 KLÁRIR
Í FERÐALAGIÐ
Nýir notaðir bílar sem eru ástandsskoðaðir fyrir sumarið 



Það er í fyrsta skipti 
sem það gerist.
Hannes Steindórsson, formaður 
Félags fasteignasala

Framboð húsnæðis 
á landsbyggðinni er 
mjög lítið.

Aukin hætta er á apabólu
smiti meðal þeirra sem 
stunda óvarið kynlíf sam
kvæmt nýrri rannsókn. 
Apabóla hefur greinst víða 
um Evrópu. Handþrottur og  
hreinlæti getur skipt sköpum.

ragnarjon@frettabladid.is

SMITSJÚKDÓMAR Apabóla breiðist 
út í auknum mæli með ferðalöngum 
sem stunda kynlíf erlendis. Þetta 
kemur fram í nýlegri skýrslu frá 
Evrópsku sóttvarnastofnuninni. 
Samkvæmt henni er aukin hætta 
á smiti ef stundað er óvarið kynlíf 
með mörgum einstaklingum.

Til þess að minnka líkur á að 
smitast af apabólu segir Guðrún 
Svanborg Hauksdóttir, yfirlæknir 
sýkla og veirufræðideildar Land
spítalans, að mikilvægast sé að 
„umgangast ekki ókunnuga eða 
annað fólk mjög náið. Þetta þurfa 
þó að vera talsvert náin samskipti.“

Handþvottur og almennt hrein
læti sé mjög mikilvægt og bætir 
Guðrún við að „maður losnar við 
vírusinn af höndunum með hand
þvotti og helst á að passa að koma 
ekki við augun án þess að þrífa 
hendurnar fyrst.“

Apabóla hefur nú greinst í mörg
um Evrópulöndum, meðal annars 
Austurríki, Danmörku, Belgíu, Hol
landi, Þýskalandi og Spáni. Sjúkdóm
urinn er ekki landlægur í neinum af 
þessum löndum, en á uppruna sinna 
að rekja til Afríkulanda eins og Mið
Afríkulýðveldisins og Kongó.

Aðspurð hvers vegna sjúkdómur
inn sé að greinast á mismunandi 
stöðum í auknum mæli segir Guð
rún: „Það er ómögulegt að segja. 
Auðvitað var mikil einangrun í 

Covid og nú er fólk að snúa mikið 
að fyrri háttum. Þannig er þetta 
líklegast tilviljun að einhver kom 
smitaður frá Afríkulandi og smitaði 
einhvern annan. En annars er það 
ómögulegt að segja.“

Meðgöngutími veirunnar er um 
tvær vikur en fyrstu einkenni eru 

meðal annars hiti, roði og útbrot, 
sem verða seinna meir að blöðrum 
á húð. Þessu svipar um margt til 
hlaupabólu og bólusóttar, en Guð
rún segir þó: „eitlastækkanir eru 
mjög einkennandi. Það er það sem 
skilur þetta að frá öðrum skyldum 
sjúkdómum.“ n

Kynlífsiðkun ferðamanna 
eykur útbreiðslu apabólu 

Guðrún Svan-
borg Hauks-
dóttir, yfir-
læknir sýkla- og 
veirufræði-
deildar Land-
spítalans.  
 MYND/HRINGBRAUT

The largest commercial
fishing exhibition in the North 
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AÐALSAFNAÐARFUNDUR  
LÁGAFELLSSÓKNAR 

verður haldinn þriðjudaginn 24. maí kl. 20  
í safnaðarheimilinu, Þverholti 3, Mosfellsbæ.

Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf.

Sóknarnefnd

 gar@frettabladid.is

SVEITARSTJÓRNIR Dómsmálaráðu
neytið ætti að sjá lögreglumönnum 
úti á landi fyrir íbúðarhúsnæði, 
segir sveitarstjórn Langanesbyggð
ar.

Í bókun bendir sveitarstjórnin á 
að löggæsluumdæmið þar nyrðra sé 
mjög víðfeðmt og því sé mikilvægt 
að viðvera löggæslumanna sé sem 
best.

„Forsenda þess að lögreglu
þjónar fáist til búsetu hér og víða 
á landsbyggðinni er að húsnæði sé 
til staðar, ólíkt því sem til dæmis 
gerist víða í þéttbýli, þar sem hús
næðismarkaður sé mjög lítill víða 
á landsbyggðinni,“ segir sveitar
stjórnin. Nær undantekningarlaust 
þurfi aðkomufólk til starfa í lög
reglunni þar, meðal annars vegna 

fámennis og einsleits vinnumarkað
ar. „Þá er ólíklegt að fólk sem starfar 
hér við löggæslustörf hverfi til ann
arra starfa hér á svæðinu, ólíkt því 
sem gerist á þéttbýlli svæðum. Því 
er það rökrétt að ráðuneytið tryggi 
öruggt húsnæði fyrir sína starfs
menn á svæðinu.“ n

Tryggi lögreglumönnum húsnæði
Heimamenn 
á Þórshöfn í 
Langanesbyggð 
benda á að þeir 
búi í víðfeðmu 
lögregluum-
dæmi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 PJETUR

ser@frettabladid.is

FASTEIGNIR Meira en helmingur 
þeirra húseigna sem skipti um eig
endur hér á landi í síðasta mánuði 
seldist á yfirverði.

„Það er fyrsta skipti sem það ger
ist,“ segir Hannes Steindórsson, for
maður Félags fasteignasala, en hann 
metur það svo að stýrivaxtahækk
anir Seðlabankans á undanförnum 
mánuðum hafi ekki slegið á þenslu 
á húsnæðismarkaði.

„Það er frekar að þær miklu verð
hækkanir sem verið hafa á fast
eignamarkaði haldi aftur af fólki, 
einkum ungu fólki sem hugar að 
sinni fyrstu íbúð,“ segir Hannes, en 
telur að vaxtahækkanirnar hafi lítil 
sem engin áhrif á þá sem fyrir eru á 
húsnæðismarkaði og eru að skipta 
um fasteign.

Hann segir stöðuna á íslenskum 
fasteignamarkaði aldrei í sögunni 

hafa verið jafn slæma, hvað fram
boð á fasteignum varðar. Í síðasta 
mánuði hafi 221 eign í fjölbýli verið 
til sölu á öllu höfuðborgarsvæðinu, 
frá Mosfellsbæ og út á Seltjarnarnes, 
og enn færri sérbýli.

„Til að fasteignamarkaður teljist í 
jafnvægi þarf allt að fjögur þúsund 
eignir í sölu á höfuðborgarsvæðinu 
og það sjá það allir að dæmið gengur 
ekki upp,“ segir Hannes Steindórs
son og minnir á að fasteignaverð 
hafi hækkað um tuttugu prósent í 
fyrra og gert sé ráð fyrir allt að tíu 
prósenta hækkun í ár. n

Yfir helmingur húseigna fer á yfirverði

Heimildir: BBC, Reuters, WHO Myndir: CDC © GRAPHIC NEWS

Drei�ng apabólu á heimsvísu

Uppruni: Talið er að veiran ha  fyrst 
borist frá öpum y r í menn. Er náskyld 
bólusóttarveirunni en einkenni eru 
talsvert mildari.

Einkenni: Hiti, höfuðverkur, bólga, 
vöðvabólga, þreyta, roði og útbrot á 
andliti, höndum og fótum. 

Drei ng: Veiran drei st gegnum 
náið sameyti en einnig er hægt að 
smitast með því að hand�atla föt eða 
rúmföt smitaðs einstaklings.

Meðgöngutími: Allt frá  mm dögum 
upp í 21 dag.

Meðferð: Bóluefni gegn bólusótt, 
veirulyf gætu slegið á einkenni. 

HVAÐ ER APABÓLA?

Y r 20 tilfelli
Eitt til  mm tilfelli

Staðfest tilfelli af 
apabólu fyrir utan Afríku

Lönd þar sem apabóla er landlæg

Portúgal

DREIFING Á HEIMSVÍSU
Maí 2022

Kanada

Bandaríkin

Bretland

Ástralía

Spánn

Apabóla, veirusjúkdómur sem  nnst helst í Vestur- og Mið-Afríku, hefur 
dreifst um Vesturlönd og Ástralíu á skala sem hefur ekki sést áður.

6 Fréttir 24. maí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:ragnarjon@frettabladid.is


SUZUKI 

SUZUKI ACROSS PLUG-IN HYBRID ER SPARNEYTINN, 

UMHVERFISVÆNN OG ÖFLUGUR SPORTJEPPI

VERÐ KR.

8.990.000

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

4X4
SUZUKI ACROSS 
FJÓRHJÓLADRIFINN

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

ÁRA  
ÁBYRGÐ

 
S U Z U K I



n Halldór

n Frá degi til dags

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

Hann mun 
því líklega 
aldrei sæta 

refsingu 
fyrir þann 
skaða sem 
hann olli 
konu sem 
eitt sinn 

treysti 
honum og 
deildi með 
honum lífi.

Það er mis-
skilningur 
að ávextir 
séu óhollir 

af því að 
þeir inni-

haldi 
mikinn 
sykur. 

Björk 
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Landskönnun á mataræði 2019-2021 sýndi að neysla 
á ávöxtum hefur minnkað um 18% frá 2011, mest 
meðal ungra kvenna. Meðalneysla er nú 98 g á dag sem 
samsvarar einum litlum banana. Neysla á grænmeti 
stendur í stað og er 114 g á dag sem samsvarar einum og 
hálfum tómati. Samanlögð neysla grænmetis og ávaxta 
er því minni en helmingur þess sem er ráðlagt sem er 
minnst 500 g á dag. Minni ávaxtaneysla kemur m.a. 
fram í minni neyslu C-vítamíns en helmingur nær ekki 
ráðlögðum dagskammti sem er 75 mg á dag. C-vítamín 
er mikilvægt til að mynda bandvef (kollagen) sem og 
ýmis hormón og boðefni fyrir heila og taugakerfi. Um 
helmingur kvenna og þriðjungur karla nær ekki meðal-
þörf (200 µg á dag) fyrir B-vítamínið fólat úr fæðunni. 
Fólat er helst að finna í grænmeti, hnetum, baunum, 
sumum tegundum ávaxta og morgunkorni. Of lítil 
neysla á fólati fyrir þungun og í byrjun meðgöngu 
eykur hættu á skaða í miðtaugakerfi fósturs.

Það er misskilningur að ávextir séu óhollir af því 
að þeir innihaldi mikinn sykur. Ávextir innihalda 
ávaxtasykur frá náttúrunnar hendi sem gerir þá ekki 
óholla. Það er gott fyrir heilsuna að borða ávexti dag-
lega. Ávaxta- og grænmetisneysla dregur úr líkum á 
t.d. hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki 2 og vissum 
tegundum krabbameina auk þess að auðvelda okkur 
að viðhalda heilsusamlegri líkamsþyngd. Hollustan er 
m.a. fólgin í ríkulegu magni af vítamínum, steinefnum 
og trefjum. Þess vegna er ráðlagt að borða minnst 500 g 
af grænmeti og ávöxtum á dag. Þetta á við um alla ferska 
og frosna ávexti og ber en ekki þurrkaða ávexti eða safa.

Heilsufarslegur ávinningur af því að auka neyslu á 
fæðu úr jurtaríkinu, s.s. grænmeti, ávöxtum, berjum, 
baunum, linsum, hnetum og fræjum, er mikill. En það 
er líka gott fyrir umhverfið því minni neysla dýraaf-
urða hjálpar til við að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda.

Sjá nánar Ráðleggingar um mataræði: landlaeknir.is/
radleggingar n

Borðum ávexti  
og grænmeti

Alma Möller 
landlæknir

Gísli Hauks son, fyrr ver andi for stjóri 
og ann ar stofn enda GAMMA, var í 
síðustu viku dæmdur í 60 daga skil-
orðsbundið fang elsi og til greiðslu 
500 þúsund króna miska bóta og 

all s sak ar kostnaðar í máli sem fyrrverandi 
sambýliskona hans höfðaði gegn honum.

Dóminn hlaut Gísli eftir að hafa verið gefið 
að sök að hafa ítrekað tekið téða sambýliskonu 
sína kverkataki, skellt henni utan í vegg og 
þrengt að hálsi hennar svo hún átti erfitt með 
andardrátt og féll í gólfið. Í kjölfarið hafi hann, 
þegar brotaþoli hafi hörfað inn í herbergi, farið 
á eftir henni og ítrekað gripið um handleggi 
hennar og fleygt henni á rúm. Allt með þeim 
afleiðingum að hún hlaut tognun og ofreynslu 
á hálshrygg og brjósthrygg auk margra yfir-
borðsáverka á hálsi, öxl og upphandlegg.

Gísli viðurkenndi sök.
Hann viðurkenndi að hafa ráðist á konuna 

sem hann þá deildi rúmi og heimili með ásamt 
börnum. Hann játaði skýlaust að hafa ráðist á 
hana á þann hátt að hún fann sig knúna til að 
flýja eigið heimili, berfætt um miðja nótt með 
svefnpoka einan farangurs.

Ef Gísli brýtur ekki af sér næstu tvö árin mun 
hann aldrei sitja í fangelsi í þessa tvo mánuði 
sem dómurum þótti hæfileg refsing og skil-
orðsbundu. Hann mun því líklega aldrei sæta 
refsingu fyrir þann skaða sem hann olli konu 
sem eitt sinn treysti honum og deildi með 
honum lífi.

Fimm hundruð þúsund krónurnar sem 
honum var gert að greiða í miskabætur eru 
hneisa. Lögmaður brotaþola fór fram á þrjár 
milljónir. Þó að sú upphæð sé ekki há hefði hún 
mögulega haft eitthvað að segja í þann kostnað 
sem brotaþoli þurfti að standa straum af við 
skyndilegan heimilismissi og þá aðstoð sem 
mælt er með að sækja við áfall af slíkri stærðar-
gráðu.

Til refsilækkunar kom tvennt: Sakfelldi var 
ekki með brotasögu og játaði brot sitt. Það 
gerði hann þó ekki fyrr en fyrir dómi. Ekki við 
skýrslutöku lögreglu og aldrei á því eina og 
hálfa ári sem leið frá því kæra var lögð fram 
og þar til málið var dómtekið. Aldrei. Slík var 
iðrunin. Brotaþoli lýsti því eftir að dómur féll 
að ítrekaðar neitanir gerandans hefðu marg-
faldað vanlíðan hennar. Kæruferlið sagði hún á 
margan hátt hafa gert upplifunina af ofbeldinu 
verri.

Það þarf kjark, úthald og fjármagn til að stíga 
fram og kæra ofbeldi af þessu tagi. Dómar eins 
og sá sem hér hefur verið tíundaður eru lítil 
hvatning til þess að leggja slíkt á sig og sína. n

Letjandi dómur

gar@frettabladid.is 
bth@frettabladid.is

Innilokaðir útilokarar
Í Ráðhúsinu við Reykjavíkur-
tjörn eru margar dyr sem nú eru 
hver af annarri að lokast. Fólk 
skýst þar um ganga, hverfur inn 
um gætt og skellir á eftir sér. Og 
harðlæsir. Svo aðrir komist ekki 
inn, séu útilokaðir. Inni er rökk-
ur og stundum erfitt að átta sig 
á hverjir eru fyrir í herberginu. 
Kannski bara enginn. Öll ljós 
slökkt og ekki séns að komast út 
fyrir þá sem eru innilokaðir. Þau 
sem eru heppin ramba kannski á 
sjálfan borgarstjórnarsalinn.

Þorsteinn Már og Þórsarar
Þórsarar á Akureyri hafa fundið 
skýringu á því hvers vegna Sjálf-
stæðismenn og Framsóknar-
menn kúventu og sögðu skilið 
við L-listann í bænum er flestir 
töldu aðeins formsatriði að klára 
meirihlutaviðræður.

Herma Þórsarar að Þorsteinn 
Már Baldvinsson, forstjóri Sam-
herja, hafi mikil ítök, jafnt hjá 
Sjálfstæðismönnum sem Fram-
sókn á Akureyri. Hinn valda-
mikli kvótakóngur og ástríðu-
maður fyrir gengi íþróttafélags 
KA hafi heyrt að L-listinn ætlaði 
sér að rétta hlut íþróttafélagsins 
Þórs um of. Hann hafi tekið upp 
símann og með því hafi L-listinn 
endað á köldum klaka, en undir-
gefnir Framsóknarmenn og 
Sjálfstæðismenn tekið boltann 
og skilað tuðrunni beint í mark. 
Mark Þórsara það er að segja. n
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Eins og fram hefur komið, er mikil 
verðbólga í gangi hér, 7-8%, en líka 
í Evrópu, svipuð, en í báðum tilvik-
um er það mest hækkun innflutts 
varnings og hækkun húsnæðis-
verðs sem kyndir undir þessari 
verðbólgu.

Ólík afstaða seðlabankamanna
Seðlabankar Evrulandanna 19, svo 
og sérfræðinganefnd Seðlabanka 
Evrópu, hafa ákveðið að halda 
stýrivöxtum óbreyttum, á núlli, 
0,0%, þrátt fyrir að verðbólgan sé 
alls staðar talin ógnun við heilbrigt 
hagkerfi og velferð.

Ástæðan er að allir þessir seðla-
bankar og fremstu peningamála-
sérfræðingar álfunnar meta það 
svo að hækkun stýrivaxta nái ekki 
til þeirra orsaka sem um ræðir, sé 
ekki rétta meðalið, og, að hækkun 

vaxta myndi engan vanda leysa. 
Aðeins íslenzkir peningastefnu-
sérfræðingar, seðlabankastjóri 
og Peningastefnunefnd, telja sig 
vita betur; nú sé rétt og brýnt að 
vaða í stórfelldar vaxtahækkanir 
til að hemja verðbólguna, eins og 
þeir vilja vera láta. Hafa þeir því 
hækkað stýrivexti um 3%, í 3,75%, 
á skömmum tíma.

Hvor aðilinn skyldi vita betur?
Menn geta velt því fyrir sér hvort 
líklegt sé að seðlabankastjórar, 
Governors, evrulandanna 19, auk 
sex manna sérfræðingateymis 
bankans, séu eftirbátar íslenzkra 
s eðlaba n k a ma n na að þek k-
ingu, reynslu og fagmennsku, séu 
kannske bara að gera tóma dellu, 
og Íslendingarnir séu þá miklu 
klárari og með þetta allt á hreinu, 
eða ekki, en undirritaður hefur 
sínar efasemdir um að okkar ágætu 
landar hafi hér vinninginn.

Rökin fyrir efasemdunum
Önnur meginástæða verðbólg-
unnar er hækkun á verðlagi inn-
f lutts varnings. Hún verður ekki 
hamin með hækkun vaxta, þvert 
á móti hækkar vaxtahækkun inn-
flutningsverðlag, því þennan inn-

flutning þarf að fjármagna, og fjár-
magnið kostar vexti; kostar meira, 
þegar vextir hækka. Ekki læknar 
stýrivaxtahækkun þetta mein.

Hin meginástæðan er hækkun 
húsnæðiskostnaðar. Sú hækkun 
bitnar mest á húsnæðiskaupend-
um, sem er takmarkaður hópur. 
Það er talið að það þurfi 3-4.000 
nýjar íbúðir á ári, og fjöldi íbúðar-
kaupa virðist vera 10-12.000 á ári.

Þessi viðskipti ná því aðeins til 
takmarkaðs hóps, kannske tíunda 
hluta þjóðarinnar, og verður að 
teljast út í hött að gera ráðstafanir 
sem bitna á þjóðinni allri, en það 
gerir stýrivaxtahækkun, til að 
reyna að hemja húsnæðisverðlag.

Auk þess lækkar vaxtahækkun 
ekki byggingarkostnað, heldur 
hækkar hann ennþá meira, því 
byggingafjármagnið kostar líka 
vexti.

Hvað er til ráða?
Vandinn er sérstakur og einangr-
aður mest við tvö vandamál. Það 
verður því að beita sértækum, hnit-
miðuðum lausum, sem beinast að 
þessum tveimur vandamálum, en 
alls ekki almennum aðferðum, sem 
bitna á öllu og öllum, eins og Seðla-
banki gerir.

Hvað með innflutninginn?
Verðlagning á innfluttum varningi 
samanstendur af tveimur þáttum: 
því, sem varan kostar í erlendri 
mynt, og gengi krónunnar. Ef gengið 
er veikt, hækkar innflutningsverð, 
ef gengi er sterkt, lækkar það. Til 
að mynda, ef erlent verðlag hækkar 
um 10% og gengi krónunnar styrkist 
um 10%, stendur verðlag innflutts 
varnings í stað.

Þökk sé uppgangi fyrir Covid 
eigum við enn gilda gjaldeyris-
varasjóði, sem styrkja krónuna. 
Til viðbótar kemur, að verðlagið 
á okkar útf lutningsvörum, fiski, 
áli, járngrýti og öðru, hefur stór-
hækkað. Þetta styrkir svo krónuna 
enn frekar. Loks bætist það við, að 
koma ferðamanna er að stóraukast 
aftur, komast á svipað stig og var 
fyrir Covid, en þessi jákvæða þróun 
og tengdar gjaldeyristekjur munu 
styrkja gengi krónunnar enn frekar.

Seðlabanka hefði því verið í lófa 
lagið, að hemja hækkanir verðlags 
á innfluttum varningi með gengi 
krónunnar, ef það hefði þá ekki 
gerzt sjálfkrafa.

Hvað með húsnæðiskostnaðinn?
Mikil hækkun húsnæðiskostnaðar 
stafar af skorti á íbúðum, sem aftur 

stafar af skorti á lóðum og bygginga-
framkvæmdum. Því þarf að auka 
framboð íbúða. Verður það gert 
með hækkun vaxta!? Nei, alls ekki, 
vextir á byggingafjármagni hækka 
og byggingarkostnaður þar með. 
Verð íbúða hækkar, lækkar ekki.

Seðlabanki hefði getað gert þetta: 
Boðið bæjar- og sveitarfélögum 
lánsfjármagn á lágmarksvöxtum, 
0,5-1,0%, til að hraða uppbyggingu 
innviða og undirbúa byggingalóðir 
meira og betur en ella hefði verið. Á 
sama hátt hefði Seðlabanki getað 
styrkt og örvað byggingafélög og 
framkvæmdaaðila til að auka og 
hraða íbúðabyggingum.

Seðlabanki hefði líka getað 
hlutast til um það að bankar hækk-
uðu kröfu um eigið fé íbúðakaup-
enda í bili, til að slá á vilja og getu 
þeirra til kaupa, meðan að jafnvægi 
skapaðist á húsnæðismarkaði.

Hvað með kollurnar?
Ef vargur kemst í æðarvarp og 
vörðurinn grípur í óðagoti til hagla-
byssu, í stað riffils, til að farga varg-
inum, og drepur æðarkollurnar 
með, þætti það ótrúlegt glóruleysi. 
Það, sem Seðlabanki er að gera þjóð-
inni með sínum stýrivaxtahækkun-
um, getur talizt svipað glóruleysi. n

Þegar kollurnar eru skotnar með

Ole Anton  
Bieltvedt 
alþjóðlegur kaup-
sýslumaður og 
stjórnmálarýnir

Fyrir liggur að húsnæðisverð hefur 
hækkað mikið undanfarin misseri 
og haft mikil áhrif á verðbólguna, 
þó svo margt annað komi til. Alla 
vega er staðan sú í dag að ungt fólk 
hefur afar takmarkaða möguleika á 
að eignast eigið húsnæði, nema þá 
með verulegri aðstoð foreldra eða 
annarra aðstandenda og leiguverð 
hefur hækkað mikið undanfarið 
umfram launaþróun.

Næstum öll stjórnmálaöfl viður-
kenna þann vanda sem við er að 
etja og að nokkru leyti hefur verið 
brugðist við, en ekki hefur samt 
verið lagður grunnur að heildstæðu 
kerfi þar sem allir geta reiknað með 
að fá inni í íbúðarhúsnæði sem upp-
fyllir lágmarksþarfir án þess að fjár-
hag einstaklinganna sé stefnt í voða.

Einhverjum mun örugglega 

finnast hugmyndir um að beina 
lóða úthlutunum til fyrir fram skil-
greindra hópa vega að frelsinu og 
lögmálinu um framboð og eftir-
spurn, en því er til að svara að stund-
um speglast frelsi sumra í ófrelsi 
annarra og það hefur til dæmis 
komið fram í þróun leiguverðs.

Hugmyndirnar eru settar fram 
með það í huga að á hverjum tíma 
verði nægt framboð húsnæðis og 
stór hluti þess verði nálægt kostn-
aðarverði og þannig mun húsnæðis-
verð aðlagast nýjum veruleika og 
færast nær raunkostnaði. Aðal-
áherslan þarf að vera á að meðal-
stórar íbúðir, að teknu tilliti til fjöl-
skyldustærðar, séu aðgengilegar til 
kaups eða leigu á ásættanlegu verði.

Hér á eftir koma hugmyndir að 
kerfisbreytingum sem gætu mögu-
lega rétt af kúrsinn í þessum málum 
og settar hér fram til umhugsunar. 
Engin af þessum hugmyndum er 
heilög í sjálfu sér og til dæmis pró-
senturnar sem nefndar eru, meira 
til umhugsunar en að þær séu vís-
indalega fundnar út. Allar þessar 
hugleiðingar eru hugsaðar með 
höfuðborgarsvæðið í huga en geta 
samt vel átt við um önnur byggðar-

lög að hluta eða öllu leyti, eftir því 
sem þörf er á.

Hverjir fá lóðir:

n  20% til óhagnaðardrifinna leigu-
félaga.

n  20% til lífeyrissjóða sem 
byggja og selja eignir með 3,5% 
álagningu.

n  20% til lífeyrissjóða sem selja 
með 3,5% álagningu og húsnæði 
uppfyllir skilyrði um hlutdeild-
arlán eða önnur sambærileg 
skilyrði.

n  30% til verktaka/einstaklinga á 
frjálsum markaði.

n  10% til verktaka sem byggja og 
selja eignir sem uppfylla skilyrði 
um hlutdeildarlán eða önnur 
sambærileg skilyrði.

Eftirfylgni með framkvæmdum 
á úthlutuðum lóðum og/eða bygg-
ingarleyfum:

n  Ef ekki er komin botnplata 
innan X mánaða er lóðin tekin 
til baka og endurgreitt 70% af 
gatnagerðargjöldum og 80% af 
framkvæmdakostnaði/mats-
verði.

n  Ef ekki fokhelt innan X mánaða 
skal beita dagsektum eða fram-
kvæmdir yfirteknar gegn 90% 
af framkvæmdakostnaði/mats-
verði.

n  Ef ekki fullbúið innan X mánaða 
skal beita dagsektum eða fram-
kvæmdir yfirteknar gegn 90% 
af framkvæmdakostnaði/mats-
verði.

Mannvirkjastofnun eða aðili til 
þess hæfur skal sjá til þess að skil-
yrðum um framkvæmdatíma sé 
fylgt og ársfjórðungslega birta spá 
um fjölda og stærð nýrra íbúða 2 
ár fram í tímann, sem byggð er á 
skoðun allra framkvæmda sem eru 
í gangi og fyrirhugaðar. Einnig er 
gerð spá einu sinni á ári 5 ár fram 
í tímann, um ætlaða þróun íbúa-
fjölda og þar með nýbyggingarþörf 
á svæðinu öllu og sveitarfélögunum 
er skylt að skila áætlun um hvernig 
þau ætla að uppfylla þarfirnar.

Leigufélögum og einstaklingum 
með meira en eina einingu í leigu er 
óheimilt að gera skammtímaleigu-
samninga og á meðan langtíma-
leigusamningur er í gildi er einungis 
leyfilegt að breyta leiguupphæð 

einu sinni á ári, samkvæmt vísitölu.
Vinsælt er að tala um átaksverk-

efni og einnig á vettvangi húsnæðis-
mála en átaksverkefni er í eðli sínu 
skammtímaverkefni og mun ekki 
leysa nein mál til framtíðar, hvorki 
á vettvangi húsnæðismála né ann-
ars staðar. Ný heildstæð hugsun til 
framtíðar þarf að koma til í hús-
næðismálum. n

Húsnæði er ein af grunnþörfunum

Sturla Þengilsson 
hugbúnaðarsér-
fræðingur á eftir-
launum

Aðaláherslan þarf að 
vera á að meðalstórar 
íbúðir, að teknu tilliti 
til fjölskyldustærðar, 
séu aðgengilegar til 

kaups eða leigu á 
ásættanlegu verði.

Rósinkar Snævar Ólafsson 
Vélvirki í Reykjanesbæ

Bakvörður frá upphafi

Nýlega buðum við 30 þúsundasta Bakvörðinn velkominn 
í hópinn. Af því tilefni fórum við vítt og breitt um landið 
til að þakka fyrir stuðninginn. Hver einasti Bakvörður 
björgunarsveitanna skiptir miklu máli og við erum auðmjúk, 
þakklát og umfram allt stolt af ykkur öllum. 

Við sendum þúsund þakkir til Bakvarða sem standa  
með okkur í hverjum mánuði. Þið vitið hver þið eruð. 

Sjáðu svipmyndir frá ferðalaginu okkar á  
landsbjorg.is

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

eða hringja í síma 550 5055 .

Okkar ástkæri
Róbert Rafn Óðinsson

lést þriðjudaginn 10. maí.  
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 

miðvikudaginn 25. maí klukkan 13.

Ólöf Arna Gunnlaugsdóttir
Óðinn Már Jónsson

Svava Rut Óðinsdóttir
Óttar Kolbeinsson Proppé

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jóhanna Þorkelsdóttir 
Dynsölum 4, 

lést á heimili sínu 18. maí.  
Útförin verður auglýst síðar.

Magnús Bjarnason 
Sigríður Magnúsdóttir Hans-Olav Andersen 
Þorkell Magnússon Berghildur Ásdís Stefánsdóttir 
Gígja Magnúsdóttir Frank Luckas 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jónína Guðrún Gústavsdóttir
fv. kennari og skrifstofustjóri,

lést á líknardeild Landakotsspítala 
miðvikudaginn 18. maí.  

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
þriðjudaginn 31. maí klukkan 15.00.

Ása Kolbrún O´Hara Júlíus Pálsson
Áslaug Sigurbjörg Alfreðsdóttir

Gústav Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma,
Halla Pálmadóttir

Kambaseli 77, Reykjavík,
lést á líknardeild LSH,  

Kópavogi, fimmtudaginn 19. maí,  
þar sem hún naut stórkostlegrar  
hlýju og umönnunar starfsfólks.  

Útförin verður auglýst síðar.

Sigurður G. Símonarson
Ásgeir Sigurðsson Dragana Anic
Hjördís Sigurðardóttir
Ingvar Sigurðsson Birna Kristinsdóttir

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Helga Guðbjörnsdóttir
lést þann 30. apríl 2022. 

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu. 

Innilegar þakkir til starfsfólks á 
hjúkrunarheimilinu Sóltúni fyrir hlýhug og umönnun.

Guðbjörn Magnússon Elín Birna Sigurgeirsdóttir
Magnús S. Magnússon Guðrún Jóna Óskarsdóttir
Gunnlaugur Magnússon Margrét Aðalsteinsdóttir

barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi,  

langafi og stjúpfaðir,
Jón Stefánsson

kennari, 
Hulduborgum 13, Reykjavík,

 lést á líknardeild Landspítalans 15. maí. 
 Útförin fer fram frá Langholtskirkju  
 þriðjudaginn 31. maí kl. 13.00.

Jóhanna Lind Ásgeirsdóttir
Júlíana Rut Jónsdóttir Steindór Jakobsson
Ásrún Jónsdóttir Sigurður Hjaltason
Ólafur Daði Jónsson Hjördís Guðjónsdóttir

afabörn, langafabörn og stjúpbörn.

Ástkær eiginkona mín,  
systir okkar, mágkona og frænka,

Gunnhildur Gunnarsdóttir
fjármálastjóri,  

Algorfa, Spáni, áður Blikahólum 2,
lést á sjúkrahúsi laugardaginn 14. maí. 

Útför verður auglýst síðar.

Guy Gevaert
Baldur Gunnarsson
Reynir Ásgeirsson Björg Thomassen
Gunnarr Baldursson
Júlía Leví Baldursdóttir
Björn Þór Reynisson
Róbert Már Reynisson
Einar Þröstur Reynisson

og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona mín og vinur,  
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Helga Bryndís  
Gunnarsdóttir

hjúkrunarfræðingur,  
Eikarlundi 11, Akureyri,
lést mánudaginn 9. maí.

Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Baldur Ellertsson
Jóhannes Baldursson   Guðrún Sigurðardóttir
Ásta Björk Baldursdóttir
Andrea Baldursdóttir   Andri Sveinsson
Ellert Baldursson   Unnur Thors

og barnabörn.

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 
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Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Íslensku safnaverðlaunin 2022 
runnu til Minjasafnsins á Akur-
eyri þar sem lögð er áhersla á 
sterka tengingu við samfélagið.

arnartomas@frettabladid.is

Minjasafnið á Akureyri hlaut í síð-
ustu viku á alþjóðlega safnadeginum 
Íslensku safnaverðlaunin 2022. Í til-
nefningu safnsins, sem fagnar sextugs-
afmæli á árinu, var lögð áhersla á sterka 
tengingu þess við samfélagið.

„Þetta er mjög góður tími fyrir okkur 
til að fá verðlaun fyrir safnastarfið 
okkar,“ segir Haraldur Þór Egilsson, 
safnstjóri á Minjasafninu á Akureyri. 
„Á síðustu tíu árum höfum við lagt 
áherslu á samfélagsleg gildi safnsins og 
að búa til sterka tengingu við þá sem 
okkur eiga sem eru auðvitað íbúarnir 
á svæðinu.“

Minjasafnið var opnað árið 1962 og 
segir Haraldur Þór að nú eins og þá sé 
verið að safna því sem einkenni líf fólks 
á starfssvæði safnsins.

„Við höfum verið að safna gripum og 
ljósmyndum og eigum orðið veglegan, 
það sem ég kalla sjálfur, menningar-
sögulegan lager,“ segir Haraldur Þór og 
hlær. „Fólk skilur orðið lager betur en til 
dæmis geymslur, því fólk tengir það oft 
við troðfullar geymslur heima hjá sér.“

Og lagerinn er vissulega stútfullur 
enda hefur safnið sankað að sér um 
þrjátíu þúsund gripum og yfir þremur 
milljónum ljósmynda.

Í tilnefningu safnsins til verðlaun-
anna kom fram ofangreind áhersla 
safnsins á samfélagslega þjónustu.

„Við höfum verið að bjóða fólki að 
hjálpa okkur við okkar vinnu, til dæmis 
með sýningum þar sem fólk kemur og 
greinir ljósmyndirnar,“ segir Haraldur 
Þór. „Það var sýning hjá okkur sem var 
opnuð í febrúar sem við framlengdum 

margoft þar sem við buðum fólki að 
segja sögur frá kjörbúðarlífinu. Þeir 
sem unnu í búðum og voru venjulegir 
viðskiptavinir gátu endurupplifað 
gamla tíma. Þetta er okkar venjubundna 
nálgun til safnastarfs – að vera opin og 
nálægt samfélaginu.“

Haraldur Þór segir að íbúar séu góðir 
að lána safninu gripi og að á nýlegri tón-
listarsýningu hafi nánast allir gripirnir 
verið lánsgripir frá tónlistarfólki.

Þá hefur starfið einnig boðið upp á 
samfélagsleg störf við safnið.

„Það hefur verið boðið upp á atvinnu 
í samvinnu við Fjölskyldudeild Akur-
eyrarbæjar, Vinnumálastofnun, VIRK 
og líka við Fangelsismálastofnun. Við 
höfum teygt okkur í þessa átt, bæði 
okkur til góða enda höfum við fengið 
mikið af frábæru starfsfólki til okkar, 
en líka til að hjálpa þeim að komast á 
fæturna aftur,“ segir Haraldur Þór. n

Samfélagslegt safnastarf

Á Minjasafninu á Akureyri taka allir þátt.  MYND/AÐSEND

Þetta er okkar venju
bundna nálgun til safna
starfs – að vera opin og 
nálægt samfélaginu.

Haraldur Þór Egils-
son,
safnstjóri

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 24. maí 2022  ÞRIÐJUDAGUR
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„Spelkan heldur vel við hnéð og tekur mesta átakið þegar ég er úti að hreyfa mig,“ segir Hörður Sigurðsson.                                                         FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Spelkan hefur breytt mjög miklu
Hörður Sigurðsson var með mikla verki í hnjám, liðþófinn var nær horfinn og mikil slit-
gigt komin í hnéð. Unloader One® X spelkan frá Össuri gerir honum nú kleift að stunda 
ýmsar íþróttir og útivist, þá helst golf, skíði og hjólreiðar. 2

Eintakið var nefnt Hector, eftir tró-
verska hermanninum í Ilíonskviðu 
Hómers.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

 jme@frettabladid.is

Sjaldgæft eintak af beinagrind 
risaeðlunnar Deinonychus var selt 
hæstbjóðanda 12. maí síðastliðinn 
á 12,4 milljónir dollara, eða 1,6 
milljarða íslenskra króna.

Bandaríski steingervinga-
fræðingurinn Barnum Brown fann 
fyrsta Deinonychus antirrhopus-
steingervinginn árið 1931. Lýsingar 
á skepnunni urðu Michael Crichton 
innblástur við ritun Jurrasic 
Park-bókaseríunnar. Í bókunum 
endurnefndi hann tegundina 
Velociraptor, sem honum þótti 
hljóma óhugnanlegra. Raunar er 
Velociraptor ættingi Deinonychus 
antirrhopus sem er á stærð við 
kalkún. Þó merkir nafn Deino-
nychus-risaeðlunnar „ógnarkló“ á 
grísku, sem hæfir þessari hrað-
skreiðu og hvasstenntu kjötætu vel.

Fullgerðasta eintakið
Beinagrindin sem seld var á upp-
boðinu fannst í Montana árið 2015. 
Hún er um þrír metrar að lengd og 
samanstendur af 126 steingerðum 
beinum. Tegundin lifði á jörðinni 
fyrir 108 til 115 milljónum ára, á 
krítartímabilinu. Um er að ræða 
heillegasta eintakið sem til er af 
þessari tegund.

Steingervingafræðingar hafa 
margir lýst yfir óánægju sinni yfir 
sölunni og að ónefndur kaupandi 
geti eignað sér þetta einstaka ein-
tak af Deinonychus. Einstaklingar 
sem kaupa steingervinga eru ekki 
undir neinum kröfum um að 
deila eignum sínum með vísinda-
mönnum. n

Verðmæt bein 

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is
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„Ég get spilað 
golf verkjalaus 
og finn lítið fyrir 
óþægindum 
eftir að hafa 
spilað golf-
hringinn,“ segir 
Hörður Sigurðs-
son. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK 

Unloader One® X spelkan frá 
Össuri hefur breytt mjög miklu 
í daglegu lífi Harðar Sigurðs
sonar sem notar hana þegar hann 
stundar ýmsar íþróttir og útivist, 
þá helst golf yfir sumartímann 
og svigskíði og gönguskíði yfir 
veturinn. „Spelkan heldur vel við 
hnéð og tekur mesta átakið þegar 
ég er úti að hreyfa mig. Ég hef verið 
að prófa gönguskíðin aftur og set 
þá spelkuna á undir skíðabux
urnar. Það er ekkert mál því nýja 
spelkan er mjög nett og þægileg og 
mun meðfærilegri en sú gamla.“

Eftir að Hörður fékk spelkuna 
hefur hann getað skíðað af mun 
meiri ákefð en áður. „Áður fyrr gat 
ég oft ekki gengið í marga daga 
eftir skíðaferðir. Núna get ég farið í 
golfferðir án þess að vera verkjaður 
og bólginn eftir fyrsta hring. Ég 
get spilað golf verkjalaus og finn 
lítið fyrir óþægindum eftir að hafa 
spilað golfhringinn.

Góður stuðningur
Hörður segist stundum nota 
spelkuna í daglega lífinu en 
þó mest í íþróttum og annarri 
hreyfingu. „Undanfarnar vikur 
hef ég mætt í létta lyftingatíma til 
að styrkja hnén fyrir hjólreiðar. 
Ég nota spelkuna alltaf í lyftinga
tímunum og við það að styrkjast 
hafa verkir minnkað og ég get 
hjólað skynsamlegar vega
lengdir án þess að bólgna 
upp. Í fyrra var toppnum 
síðan náð þegar ég hjólaði 
með frábærum vinnu
félögum í blönduðu liði 
í hjólreiðakeppninni 
Síminn Cyclothon með 
liði Icepharma.“

Aðgerðir virkuðu ekki 
sem skyldi
Á sínum yngri árum stund
aði Hörður ýmsar ólíkar 
íþróttagreinar, allt frá 
gönguskíðum upp í 
badminton og frjálsar 
íþróttir. „Kringum tví
tugt meiddist ég á hné 
og fór í tvær aðgerðir. 
Þær heppnuðust ekki 
sem skyldi og var ég alltaf 
verkjaður eftir það. Ég 
lagði íþróttir að mestu á 

hilluna en svo þegar 
börnin fóru að birtast 

upp úr þrítugu var ljóst 
að ég þurfti að leita ein

hverra lækninga. Ég 
fékk tíma hjá bækl
unarlækni og niður
staða hans var sú að 
liðþófinn væri nær 

horfinn öðrum megin og mikil slit
gigt væri komin í hnéð. Hann bauð 
í raun upp á tvo kosti: skurðað
gerð þar sem hluti af liðnum væri 
fjarlægður og heilbrigði hlutinn 
myndi bera liðinn, eða prófa 
Unloader One® X frá Össuri. Eftir 
mikla umhugsun ákvað ég að láta á 
það reyna og sé ekki eftir því.“

Nýja spelkan mun liprari
Fyrir ári fékk Hörður nýja spelku 
frá Össuri sem er bæði léttari og 
liprari. „Hún er einnig með fleiri 

stillingarmöguleika en sú eldri og 
það er afar auðvelt að nota hana 
undir buxur. Ég finn ekki mjög 
mikið fyrir spelkunni fyrir utan 

fyrstu mínúturnar. Eftir það tek ég 
ekkert sérstaklega eftir henni auk 
þess sem það er auðvelt að setja 
hana á og stilla eftir þörfum.“

Hann er afar ánægður með 
þjónustu starfsfólks Össurar. 
„Starfsfólk Össurar hefur verið til 
fyrirmyndar. Það hefur gefið sér 
góðan tíma til að aðstoða við að 
stilla spelkuna og fræða mig um 
notkun hennar. Auk þess hefur 
það verið boðið og búið að aðstoða 
ef einhverjar spurningar hafa 
vaknað.“ n

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

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

Það er ekkert mál fyrir Hörð að spila golf í dag.              FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINKHörður getur nú hjólað langar vegalengdir.

Unloader One® X 
spelkan frá Össuri 

gerir fólki kleift að 
stunda íþróttir og útvist.

Starfsfólk Össurar 
hefur verið til fyrir-

myndar. Það hefur gefið 
sér góðan tíma til að 
aðstoða við að stilla 
spelkuna og fræða mig 
um notkun hennar.

2 kynningarblað  A L LT 24. maí 2022 ÞRIÐJUDAGUR
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Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

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

 Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

Síðumúla 27     |      588 4477      |      www.valholl.is  

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

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

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

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

Snorri Snorrason 
Löggiltur fasteignasali

895 2115
snorri@valholl.is

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

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

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari

588 4477
ritari@valholl.is

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

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali

899 9083
sturla@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

695 8905
elin@valholl.is

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

Fold fasteignasala kynnir: 
Miðleiti 3, 103 Reykjavík. Vel 
skipulögð 4 herbergja íbúð á 
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. 
Íbúðin er 123,3 fm að stærð 
og henni fylgir stæði í bíla-
geymslu.

Forstofan er með fataskáp og 
stofur eru rúmgóðar. Þaðan er 
gengt út á stórar suðursvalir.

Eldhús er með ágætri innrétt-
ingu, AEG keramikhelluborði, 
AEG ofni í vinnuhæð og AEG upp-
þvottavél sem fylgir með eigninni. 
Borðkrókur er við eldhús og er 
gluggi á honum og í eldhúsinu. 
Parket á gólfum á forstofu, eldhúsi 
og stofum.

Þvottaherbergi í íbúð er rúm-
gott með skápum.

Þrjú svefnherbergi eru í íbúð-
inni og eru þau með dúkum á 
gólfum og skápar í öllum.

Baðherbergi er f lísalagt með 
ljósum flísum, sturtuklefi er í 
baðherberginu, vaskur í borði og 
innrétting.

Sérgeymsla í kjallara og sam-

eiginleg hjóla- og vagnageymsla. 
Stæði í bílageymslu fylgir.

Húsfélagsgjald er 29.732 krónur 
á mánuði en vegna uppgjörs 2021 
er gjaldið 43.185 krónur á mánuði 
fram í september 2022.

Góð íbúð í lyftuhúsi nálægt 
heilsugæslu, þjónustumiðstöð 
aldraðra og allri verslun og 
þjónustu í Kringlunni. n

Nánari upplýsingar hjá Fold fast-
eignasölu, 552-1400, Sóltúni 20, 
105 Reykjavík. fold@fold.is 
Rögnvaldur 660-3452 / Gústaf 
Adolf 895-7205 / Hlynur 624-8080  
/ Einar 893-9132 / Viðar 694-1401 / 
www.fold.is 
Við erum á Facebook. 
Opið hús í dag kl. 16.30-17.30, 
verið velkomin.

Íbúð rétt hjá Kringlunni

Íbúðin er í Mið-
leiti og því mjög 
miðsvæðis í 
borginni. 

Gott vinnupláss er í eldhúsinu. 

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

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

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

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+



Sundaborg – Reykjavík
Til sölu Sundaborg 11-13 og 15, samtals 2.438 fm. Húsið liggur samhliða Kleppsveginum en 
aðkoma að húsinu er frá Sundaborg. Aðkoma er góð og er stórt afgirt malbikað port í 
vesturenda lóðarinnar við Sundaborg 15. Lóðin er malbikuð og með góðum bílastæðum. 
Eignin er á tveimur hæðum og er að hluta í útleigu.

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588 9090 | eignamidlun.is

Söluverð: 800 m.kr.

TIL SÖLU

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464 
gudlaugur@eignamidlun.is

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Langás í Borgarfirði
26 hektarar – land - verð 82 millj  
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg Þórðardóttir löggiltur fasteignasali í síma 864-8800
Afar fallegt og vel staðsett 26 hektara skógi vaxið land úr landi Munaðarness. Þaðan er stutt í margar náttúruperlur og aðra 
afþreyingu. Þar má nefna afslöppun í Giljaböðum eða Kraumu, ævintýraferðir í hraunhellinn Víðgelmi og íshellinn á Langjökli, 
Barnafossa og Hraunfossa. Á svæðinu voru trén sem sum hver fyrst gróðursett í kringum árið 1940. Þar má finna grenitré sem 
eru hátt í tíu metra há. Einnig eru þar stór furutré og mjög mikið af bæði gróðursettum trjám og sjálfsáðum. Náttúrulegt birki 
og mjög mikið berjaland bæði bláber og krækiber og jafnvel hrútaber. Í dag er leyfi fyrir einu húsi á landinu en hugsanlega 
væri hægt að fá leyfi fyrir fleiri húsum og skipta því upp í minni einingar. Eign sem býður uppá ýmsa möguleika.

Silfurgata 24, 340 Stykkishólmur 
121,6 fm – 5 herb - verð 42,8 millj
Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali í síma 864-8800
Fallegt og vel viðhaldið einbýlishús á einni hæð við Silfurgötu 24 í Stykkishólmi.  Húsið skiptist í forstofu, setustofu, eldhús, 
fjögur svefnherbergi, nýlega endurnýjað baðherbergi. Þvottahús og geymsla við bakinngang hússins. Kaldur geymsluskúr er 
á lóðinni. Fallegur garður er við húsið - lóðin nær að hluta til upp á höfðann/klöppina aftan við húsið. Timburpallur sunnan við 
- baklóð er tyrfð að hluta og með malbiksperlum að hluta. Malbiksperlur í innkeyrslu.Húsið var viðgert og málað að utanverðu 
2016. Þakkantur endurnýjaður 2016. Gler og gluggar hússins endurnýjað 2015 (allt nema bakhurð hússins)

Vesturbraut 6

Langalína 20

Langás í Borgarfirði

Silfurgata 24

OPIÐ HÚS

Vesturbraut 6 - 220 Hafnarfjörður
203,9 fm – einbýlishús - 2 bílastæði - verð 128 millj  
Opið hús miðvikudaginn 25. maí 17:00 - 18:00 
Afar glæsilegt og vandað einbýlishús á þremur hæðum ásamt kjallara. Húsið er mjög vel staðsett, steinsnar frá miðbæ  
Hafnarfjarðar, Hellisgerði og höfninni. Húsinu hefur verið einkar vel við haldið í gegnum árin og töluvert endurbyggt:  
Húsið málað að utan 2021. Frárennslis-, ofna- og neysluvatnslagnir endurnýjaðar 2019. Árið 1991 var eldra þak rifið og nýtt þak 
byggt með hærra porti og kvistum. Útveggir einangraðir með steinull og klæddir með borðaklæðningu og aluzink bárujárni.   
Eldri burðarvirki yfirfarin og styrkt eftir þörfum. Gluggar endurnýjaðir. Gólf í kjallara lækkað og kjallaraveggir steyptir. 
Í kjallara er rúmgott þvottahús og góðar geymslur. Falleg lóð og garður teiknaður af Stanislas Bohic. 

Langalína 20, 210 Garðabær 
143 fm - verð: Tilboð - 4ra herb með verönd - stæði í bílakjallara
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í nýlega byggðu (2016) lyftuhúsi við Löngulínu í Garðabæ. 
Eignin er samtals 143 fm, þar af geymsla 9,4 fm. 
Eignin skiptist í forstofu, eldhús, borðstofu með útgengi á afgirta timburverönd, rúmgóða setustofu, tvö stór svefnherbergi, 
baðherbergi með glugga, þvottahús er innan íbúðar og einnig lítil geymsla. Mjög gott aðgengi er að íbúðinni sem og bílastæði 
og sérgeymslu sem henni fylgja. Breitt bílastæði næst inngangi fylgir íbúðinni og við bílastæðið er gengið inn í 9,4 fm 
sérgeymslu.
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RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

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

Strikið 2-12 – Garðabæ  3ja herbergja íbúð með suðursvölum óskast fyrir traustan kaupanda.

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

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

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

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.15 – 17.45
•	 Mjög	góð	94,2	fermetra	3ja	herbergja	íbúð	á	1.	hæð	að	meðtaldri	4,8	fermetra	sér	geymslu	geymslu	í	þessu	eftir-

sótta	húsi	fyrir	eldri	borgara	við	Árskóga	6-8	í	Reykjavík.
•	 Rúmgóð	verönd	til	suðvesturs.
•	 Húsið	var	nýlega	viðgert	og	málað.	Mynddyrasímakerfi	og	neyðarhnappakerfi	er	í	húsinu.	Tvær	lyftur	eru	í	húsinu	nr.	

6.	Boðið	er	upp	á	mikla	þjónustu	í	húsinu.	Sameiginlegur	matsalur	er	á	jarðhæð	og	þar	er	boðið	upp	á	heitan	mat	í	
hádeginu.	Húsvörður.

•	 Stofa/borðstofa	með	gluggum	í	tvær	áttir.	Þvottaherbergi	innan	íbúðar.	Tvö	rúmgóð	svefnherbergi.
•	 Íbúðin	getur	verið	laus	til	afhendingar	við	kaupsamning.																																																									Verð 69,9 millj.

•	 Glæsileg	og	vönduð	257,5	fm	5	herb.	íbúð	á	tveimur	hæðum	í	nýlegu	og	vönduðu	húsi	við	Mýrargötu	31	í	Reykjavík.
•	 Þaksvalir	með	heitum	potti	útaf	efri	hæð	og	svalir	til	suðurs	útaf	neðri	hæð.
•	 Eignin	er	öll	innréttuð	á	afar	vandaðan	og	smekklegan	máta	með	mjög	vönduðum	innréttingum	og	tækjum.		

Þrjú	baðherbergi	eru	í	íbúðinni	og	ein	gestasnyrting	og	eru	öll	tæki	frá	Samuel	Heath.
•	 Eldhúsinnréttingar	eru	frá	Multiform,	hannaðar	af	Béton	Studio,	og	eru	með	rafmagnsopnunum	á	skúffum	og	

skápum.	Tæki	í	eldhúsi	eru	frá	Gaggenau.
•	 Setustofa	er	stór	og	björt.	Borðstofa	er	stór	og	björt	með	útgengi	á	svalir	til	suðurs.	Þrjú	svefnherbergi.	Gólfhitakerfi	

er	í	íbúðinni.
•	 Þaksvalir	með	lerkiklæddu	gólfi	og	stálhandriði.	Stór	og	nýlegur	rafmagnspottur	er	á	svölum.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 Virkilega	falleg	og	mjög	vel	skipulögð	102,5	fm	3ja	herb.	íbúð	með	sérinngangi	á	jarðhæð	í	góðu	þríbýlishúsi.
•	 Eignin	hefur	verið	talsvert	endurnýjuð	hið	innra.	Árið	2019	var	skipt	um	innréttingu	og	tæki	í	eldhúsi	og	tæki,	dregið	

nýtt	rafmagn	í	eldhús	og	hluta	af	öðrum	rýmum	íbúðarinnar	auk	þess	sem	rafmagnstafla	fyrir	íbúðina	var	endurnýjuð.	
•	 Stór	og	björt	parketlögð	stofa	með	fallegum	útbyggðum	glugga	til	suðurs.	Bæði	baðherbergi	og	gestasnyrting	innan	

íbúðar.	Sér	geymsla	er	undir	útitröppum	við	inngang	í	íbúðina.
•	 Lóðin	sem	er	767,0	fermetrar	að	stærð	og	er	í	óskiptri	sameign	alla	íbúða	í	húsinu	er	virkilega	vel	ræktuð	með	stórri	

tyrfðri	flöt	og	fallegum	trjágróðri.	
•	 Búið	er	að	leggja	fyrir	hleðslustöð	fyrir	rafbíl	fyrir	þessa	íbúð	á	vegg	við	innkeyrslu	á	lóð.										Verð 72,9 millj.

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

Mýrargata 31 – 5 herbergja glæsileg íbúð.

Kvisthagi 27 – 3ja herbergja íbúð. Sérinngangur.

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
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Seltjarnarnes

Nýkomið í sölu glæsilegt 425 fermetra   
einbýlishús á einstökum útsýnisstað  

á Seltjarnarnesi.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

 í netfanginu gtj@fastmark.is







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

Sinnum viðhaldinu saman og
notum öruggar lausnir v ið framkvæmdir

Vinnupal lar  •  Smiðsbúð 10  •  s .  7879933  •  vpal lar. is   •  vpal lar@vpal lar. is 
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Korngarðar 2 í Sundahöfn

Til leigu

Til leigu 3.230 fm skrifstofuhúsnæði við Korngarða í Reykjavík. 
Húsið er staðsett í Sundahöfn, við Korngarða, með góðri aðkomu 
þar sem er stutt í umferðaræðar. Fjöldi fyrirtækja á svæðinu.

Nánari upplýsingar veita:

• Húsið er á tveimur hæðum og býður uppá mikla möguleika.
• Möguleiki að skipta húsinu upp í nokkrar leigueiningar.
• Um 100 bílstæði eru við húsið.
• Góð aðkoma, stutt í umferðaræðar. 
• Flestir veggir léttir, auðvelt að endurskipuleggja.
• Möguleiki að aðlaga húsið að kröfum leigjanda.
• Langtímaleigusamningur.

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464 
gudlaugur@eignamidlun.is

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og 
löggiltur fasteignasali – 663 2508
olafur@eignamidlun.is



HEITT?
Borðkælar

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

Kíktu í viftubúðina eða skoðaðu úrvalið á www.viftur.is

IÐnaðarloftviftur

JET I

LAVADA

39.990 kr.

20.768 kr.

Turbo swirl

21.101 kr.

15.976 kr.

4.339 kr.

Borðviftur

Mjög nettIr

23 cm viftublöð

Erum við að leita að þér?



Í tilefni af þessum áfanga kynnum við nýjan Enjoy ELITE 
stól sem arftaka eldri Enjoy Classic stólsins.  
ELITE stóllinn stendur forvera sínum framar á margan 
hátt eins og sjá má á samanburðinum hér til hliðar.  
ELITE stóllinn er vottaður fyrir allt að 150 kg og 24 tíma 
notkun á dag.

ENJOY Á ÍSLANDI Í 10 ÁR

Enjoy
99.800 kr.

Nýr og endurbættur 
bakstuðningur

Armar stillanlegir á 4 vegu 
(4D) og halla samhliða setu

Bakið hallar frá 95 - 135° og 
er læsanlegt á 4 stöðum

Bakið hallar frá 104 - 121° og 
er læsanlegt á 3 stöðum

Armar stillanlegir á 3 vegu 
(3D) og halla ekki með setu

Enginn sérhæfður 
bakstuðningur 

Sveif fyrir viðnám á bakinu 
fellur inn og sést lítið

Setuhæð er hærri og 
hentar Elite því breiðari 

hópi fólks

Setuhæðin á Classic er 
mest 48cm sem hentar 

síður hávöxnu fólki

Sveif fyrir viðnám á bakinu er 
fyrirferðarmikil og áberandi

Nýr og vandaðri vélbúnaður 
ásamt nýjum stýrisbúnaði úr 

hágæða áli

Stýris- og vélbúnaður úr 
stáli og með plasthlífum

ELITE    vs CLASSIC

Við erum með eldri 
gerðir af Enjoy stólum 
á sérstöku afmælis-
tilboði. Komdu og 
skoðaðu úrvalið

SYRUSSON.IS - SÍÐUMÚLA 17 - 588 4555

Í tilefni 10 ára 
afmælis bjóðum 

við Enjoy ELITE á  
124.800 kr.-

Enjoy
99.800 kr.



Bílar 
Farartæki

 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: 790 9021 og 
698 1215

 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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Málarar óskast til starfa

AQ-rat ehf byggingaverktakar leggja áherslu á að veita
fyrirtækjum, húsfélögum og einstaklingum faglega og góða
þjónustu, allt frá nýsmíði til viðhalds og endurbóta.
Vegna aukinna verkefna leitum við af öflugum málurum til að
slást í hópinn með okkur og takast á við krefjandi verkefni.

Hæfniskröfur:
• Iðnmenntun og að lámarki 5 ára starfsreynsla
• Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum skilyrði
• Metnaður til að skila af sér vel unnu verki

Umsóknir skulu sendast ásamt ferilskrá á runar@aqrat.is 
merkt „Málari“

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rúnar í síma 8920688

4 SMÁAUGLÝSINGAR 24. maí 2022 ÞRIÐJUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

gardabaer.is

SKIPULAGSMÁL 
Í GARÐABÆ

Í samræmi við 1.mgr.43.gr. og 1.mgr.41.gr. skipulags- 
laga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær hér með eftir- 
farandi breytingartillögur á deiliskipulagsáætlunum.

Leiksvæði í Urriðaholti, tillaga að breytingu deili- 
skipulags Urriðaholts vesturhluta og Urriðaholts 
austurhluta.
Tillagan gerir ráð fyrir breytingu á deiliskipulagi 
Urriðaholts vesturhluta sem gerir ráð fyrir stækkun 
leiksvæðis á græna geiranum neðan Kinnargötu á milli 
húsa númer 16 og 18, ofan við húsin Dýjagata 13 og 15. 
Grænn geiri sem tilheyrði austurhluta Urriðaholts mun 
tilheyra Vesturhluta Urriðaholts og minnkar 
skipulagssvæðið sem honum nemur.

Háholt - Vinastræti, tillaga að breytingu deiliskipulags 
Urriðaholts norðurhluta 3.
Tillagan gerir ráð fyrir breytingu á deiliskipulagi 
Urriðaholts Norðurhluta 3 sem nær til Vinastrætis 
22-28 og Vinastrætis 30. Í deiliskipulagsbreytingunni 
felst að lóðamörkum er breytt. Bílakjallari Vinastrætis 
30 stækkar og nær undir götuna. Byggingareitum er 
breytt og byggingamagn eykst á lóð Vinastrætis 30 en 
minnkar á lóð Vinarstrætis 22-28 þar sem byggingar- 
reitur færist til suðurs. Í heildina er um að ræða 
872 fermetra aukningu byggingamagns. Sett er kvöð 
um umferð og lagnir um Vinastræti.

Kauptún 1, tillaga að breytingu deiliskipulags 
Kauptúns
Tillagan gerir ráð fyrir stækkun á byggingareits og 
aukningu byggingarmagns. Byggingarreitur stækkar 
um 766 m2, þar af 149 m2 til vesturs vegna fyrirhugaðs 
anddyris en um 617 m2 til austurs að lóðarmörkum. 
Hámarksbyggingarmagn er aukið úr 8.100 m2 í 8.400 
m2.

Vörðugata 2, tillaga að breytingu deiliskipulags 
Urriðaholts Norðurhluta 4.
Tillagan gerir ráð fyrir að byggingarreitur bílgeymslu 
stækki og bílastæðum fjölgi en gestastæðum á lóð 
fækki. Kjallari bætist við undir húsið. Byggingarmagn 
ofanjarðar helst óbreytt.

Tillögurnar er aðgengilegar á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is, og í þjónustuveri. 

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn 
kostur á að senda inn skriflegar athugasemdir til og 
með 05.07.2022 annað hvort á netfangið 
skipulag@gardaber.is eða á bæjarskrifstofu 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3



FÆRÐU 
NÓG FYRIR 
PENINGANA?

Vissir þú að það þarf níu birtingar í Morgunblaðinu 
til að ná til sama fjölda og með einni birtingu í 
Fréttablaðinu, ef miðað er við konur á aldrinum 25-54 
ára á höfuðborgarsvæðinu?

Auglýstu í Fréttablaðinu og fáðu meira fyrir peningana.
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MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS



LÁRÉTT
1 stórvirki
5 gapa
6 fæði
8 drykkur
10 ákefð
11 sandeyri
12 sprikla
13 málmur
15 afbragð
17 stigi

LÓÐRÉTT
1 aflögu
2 óforsjálni
3 hás
4 kirnan
7 fjörugur
9 braska
12 ljómi
14 þar til
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 afrek, 5 flá, 6 el, 8 gambri, 10 as, 11 rif, 
12 baða, 13 gull, 15 snilld, 17 skali.
LÓÐRÉTT: 1 afgangs, 2 flas, 3 rám, 4 kerið, 7 
lifandi, 9 bralla, 12 blik, 14 uns, 16 ll.

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.

Mason átti leik gegn Winaver  
í Vín árið 1882. 

1. Hb7+! Kxb7 2 Bc8+! Kxc8  
3. Dxg8+ Kb7 4. Dg7+ 1-0 

www.skak.is:   
Nýjustu skákfréttir.  

Hvítur á leik

Dagskrá
Íslensk hönnun sveipuð ævintýraljóma

Sjónvarpsþátturinn Matur 
og heimili verður að vanda á 
dagskrá Hringbrautar í kvöld. 
Í tilefni af HönnunarMars sem 
haldinn var með pompi og prakt 
í byrjun maí heimsækir Sjöfn 
Þórðar hönnunarfyrirtækið 
VIGT, frumkvöðlafyrirtækið 
Feel Iceland og veitingastaðinn 
Hnoss í Hörpu sem var þar í 
samstarfi við Rammagerðina. 

7 9 2 8 6 5 4 1 3

4 3 6 1 7 9 2 5 8

1 5 8 4 2 3 6 7 9

8 2 9 5 1 4 7 3 6

3 1 4 7 8 6 5 9 2

5 6 7 9 3 2 1 8 4

9 4 1 6 5 8 3 2 7

2 8 5 3 4 7 9 6 1

6 7 3 2 9 1 8 4 5

8 9 1 2 4 3 7 5 6

2 4 7 8 5 6 9 1 3

3 5 6 7 1 9 2 8 4

7 1 2 6 8 4 3 9 5

9 6 4 3 7 5 8 2 1

5 3 8 9 2 1 4 6 7

1 2 3 4 6 8 5 7 9

4 8 5 1 9 7 6 3 2

6 7 9 5 3 2 1 4 8

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá.  

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

19.30 Útkall  Sjónvarpsútgáfan 
af sívinsælum og sam-
nefndum bókaflokki 
Óttars Sveinssonar.  

20.00 Bærinn minn (e)  Í Bænum 
mínum er sagt frá sjarma 
og sérstöðu bæjarfélag-
anna hringinn í kringum 
Ísland. 

20.30 Fréttavaktin (e) 
21.00 Matur og heimili (e)  

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2
RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2011-2012  Reykjavík 

- Seltjarnarnes.
14.30 Fyrir alla muni  Skuggi yfir 

Reykjavík.
15.00 Veðrabrigði
16.20 Bækur og staðir  Kirkjuból. 
16.30 Menningarvikan
17.00 Íslendingar  Hákon Aðal-

steinsson.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hönnunarstirnin 
18.18 Söguspilið  Annar þáttur.
18.44 KrakkaRÚV  
17.56 Hönnunarstirnin 
18.13 Söguspilið  
18.39 KrakkaRÚV - Tónlist 
18.40 Krakkafréttir
18.45 Sögur frá Listahátíð
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Skapalón  Í þessum þætti 

fjallar Logi Pedro um vöru-
hönnun á Íslandi. 

20.20 Öðruvísi eins og ég Different 
Like Me  Heimildarþættir frá 
BBC um fólk sem finnst það 
af ýmsum ástæðum öðru-
vísi og hefur einangrað sig 
frá samfélaginu. Í þáttunum 
er fólkið kynnt fyrir öðrum 
sem eru í sömu sporum.

21.05 Flekklaus Pure 
21.40 Hamingjuleit Hvor ligger 

Løkken? 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Njósnir í Berlín Berlin Sta-

tion 
23.10 Fjölskyldubönd Mother 

Father Son 
00.05 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.15 The O.C.
08.55 Bold and the Beautiful
09.20 Ultimate Veg Jamie
10.05 Masterchef USA
10.40 Call Me Kat
11.05 Shark Tank
11.45 Home Economics
12.05 30 Rock
12.25 Nágrannar
12.50 The Goldbergs
13.10 The Great British Bake Off
14.05 Tiny Lives  Einstakir heim-

ildarþættir þar sem skyggnst 
er inn í starfsemi nýbura-
deildar á Háskólasjúkra-
húsinu í Wishaw í Skotlandi. 
Þar vinnur teymi fólks við 
að halda lífi í viðkvæmustu 
tilfellum nýbura. 

15.05 Cherish the Day
15.50 The Masked Dancer
16.55 Grey’s Anatomy
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Hell’s Kitchen USA
19.50 Last Man Standing
20.10 S.W.A.T.
20.55 Better Call Saul
21.40 Last Week Tonight 
22.15 Fávitar  
22.30 Gentleman Jack
23.25 The Teacher
00.10 Next
00.55 Supernatural
01.35 The O.C.
02.15 Ultimate Veg Jamie
03.00 Call Me Kat
03.20 Shark Tank

12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Block
15.00 The Neighborhood
15.25 Survivor 
16.30 Spin City
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 A.P. BIO 
19.40 American Auto 
20.10 Good Sam 
21.00 FBI
21.50 FBI. Most Wanted
22.40 Love Island Australia 
23.40 The Late Late Show 
00.25 Strange Angel 
01.25 The Rookie
02.10 Chicago Med
02.55 Wolfe 
03.45 Tónlist

Hey! Kíktu 
með mér í 
Línudans!

Takk 
samt! Hún heitir 

Lína!

Línudans er 
asnalegastur 
allra dansa!

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Þriðjudaginn 31. maí kemur út sérblað um

sundlaugar og jarðböð
Nú er komið sumar, sólin farin að leika við okkur og sumarfríin á 
næsta leiti. Því fer fólk að spá í sundlaugarnar sem verða á vegi 
þeirra á ferð um landið.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

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

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

DÆGRADVÖL 24. maí 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



Eldað með Hönnu Þóru eru nýir örþættir 

sem sýndir verða á vef Fréttablaðsins. 

Þættirnir verða sýndir þrisvar í viku, 

þriðjudaga, fimmtudaga og laugardaga 

fram í miðjan ágúst. 

Hanna Þóra ætlar sýna hvernig á að 

útbúa ketó veislur fyrir alla fjölskylduna á 

einfaldan og fljótlegan máta.

Uppskriftirnar úr þáttunum munu birtast 

samdægurs á vef Fréttablaðsins.



Leiksýningarnar Ein 
komst undan og Ást og 
upplýsingar eftir Caryl 
Churhill stóðu upp úr 
á þessu leikári.

Sigríður Jónsdóttir

Eftir langa og stranga þrautagöngu 
síðustu tvö leikár virtust bjartari 
tímar vera fram undan í sviðslistum 
síðastliðið haust. Leikhúsin tóku við 
sér af krafti eftir stöðugar lokanir í 
heimsfaraldri en dyrnar stóðu ekki 
opnar lengi. Öllu var skellt í lás fyrir 
jól, jólasýningunum var frestað og 
ástandið ískyggilegt um tíma. Lang-
tímaáhrifin eiga eftir að koma betur 
í ljós en ljóst er að sjálfstæða sviðs-
listasenan kom verst undan vetri. 
Meira um það síðar.

Barnasýningar og erlent listafólk
Hefjum leik á jákvæðu nótunum. 
Barnaleikhúsið á landinu er í blóma. 
Hver vandaða og skemmtilega leik-
sýningin fyrir yngstu áhorfendurna 
rak aðra á liðnu leikári. Emil í Katt-
holti í leikstjórn Þórunnar Örnu 
Kristjánsdóttur var frábær í Borgar-
leikhúsinu og Kjarval sömuleiðis, 
Kardemommubærinn hélt áfram að 
fylla hús í Þjóðleikhúsinu og Mann-
dýr eftir Aude Busson í Tjarnarbíó 
leyfði litlu áhorfendunum að búa til 
sína eigin list í krafti hópsins.

Eftir nærri f jörutíu ára f jar-
veru var loksins hægt að sjá leik-
rit Caryl Churchill á landinu: Ein 
komst undan í leikstjórn Kristínar 
Jóhannesdóttur í Borgarleikhúsinu 
og Ást og upplýsingar í leikstjórn 
Unu Þorleifsdóttur í Þjóðleikhúsinu. 
Sömuleiðis komst Framúrskarandi 
vinkona í leikstjórn Yael Farber 
loksins á svið. Því miður varð sýn-
ingartíminn á þessum sýningum 
fremur stuttur, en vonandi er þetta 
forsmekkurinn að framtíðinni.

Skuggi stórra sýninga
Faraldurinn varð til þess að stærri 
leikhúsin skulduðu stórar sýningar 
langt fram í tímann og yfirtóku 
þær Þjóðleikhúsið og Borgarleik-
húsið á kostnað þeirra smærri. Ein 
af afleiðingunum var örtröð á Stóra 
sviði Þjóðleikhússins sem skapaði 
ófremdarástand þar sem geymslu-
aðstaða hússins er óviðunandi. 
Borgarleikhúsið kom sömuleiðis 
mjög fjárhagslega laskað út úr far-
aldrinum.

Skugga-Sveinn í leikstjórn Mörtu 
Nordal á Akureyri vakti töluverða 
athygli og gekk fyrir fullu húsi í 
Samkomuhúsinu fram á vor. Leik-
húsgagnrýnandi Fréttablaðsins 
fékk ekki boð og sá hana því ekki.

Leik sý ningarnar Ein komst 
undan og Ást og upplýsingar eftir 
Caryl Churhill stóðu upp úr á þessu 
leikári. Tilraunasýningin Á vísum 
stað eftir leikhópinn Slembilukku 
var eftirminnileg, fjárfesting í ungu 
sviðslistafólki margborgar sig. Gísli 
Örn Garðarsson hljóp inn í hjörtu 
áhorfenda í danska einleiknum Ég 
hleyp og Sjö ævintýri um skömm 
eftir Tyrfing Tyrfingsson í leik-
stjórn Stefáns Jónssonar kom eins 
og skrattinn úr sauðarleggnum á 
vormánuðum. Sérstakt hrós fær 
Tjarnarbíó, starfsfólk þess og lista-
fólk fyrir elju, baráttuanda og þraut-
seigju á þessum síðustu og verstu 
tímum.

Íslensk leikritun
Leikgerðin lifir enn þá góðu lífi á 
Íslandi en Ásta var sýnd fyrir fullu 
húsi og færði sig fljótlega upp á Stóra 
sviðið í Þjóðleikhúsinu, sömuleiðis 
Vertu úlfur en báðar sýningarnar 
eru byggðar á bókum.

Þrátt fyrir töluverðan uppgang 
þegar kemur að kvenkyns leik-
stjórum og erlendum leikskáldum 
virðist eitthvað halla á þeirra hlut 
þegar kemur að íslenskri leikritun. 
Blóðuga kanínan eftir Elísabetu 
Jökulsdóttur í Tjarnarbíó var þó 
undantekningin en nokkra furðu 
vakti að Sigrún Eldjárn þurfti leik-
ritakeppni til að koma sínum fanta-
góða Umskiptingi á svið.

Hvað karlk y ns leik skáldin 
varðar þá var framboðið meira en 

Sagan endalausa
Sviðslistaannáll 2021–2022

Ein komst 
undan eftir 
Caryl Churhill 
heppnaðist afar 
vel. 
 MYND/AÐSEND

Gísli Örn 
Garðarsson sló í 
gegn í Ég hleyp. 

MYND/ÍRIS DÖGG 
EINARSDÓTTIR

fátt markvert. Þétting hryggðar 
eftir Halldór Laxness Halldórsson í 
Borgarleikhúsinu var þó forvitnileg 
frumraun. Sjö ævintýri um skömm 
eftir Tyrfing Tyrfingsson er í sýning-
um fyrir nánast fullu húsi öll kvöld 
sem sýnir að greinilega er eftirspurn 
eftir íslenskum gæðum.

Ónýtt launa- og styrkjakerfi
Biðin eftir sérstöku ráðuneyti fyrir 

menningu og listir lengist. Eftir 
síðustu kosningar varð þó til nýtt 
ráðuneyti, menningar- og við-
skiptaráðuneytið. Hættan er sú að 
menningarmálin týnist í peninga-
frumskóginum.

Mikil gleði braust út þegar við-
spyrnustyrkur var tilkynntur en svo 
kom annað hljóð í strokkinn. Í stað 
þess að nýta tækifærið til að stokka 
upp í kerfinu var enn og aftur settur 

plástur á opið svöðusár. Plásturinn 
var líka lengi á leiðinni en tilkynn-
ingin um aðgerðirnar kom ekki fyrr 
en í lok mars.

Launa- og styrkjakerfi listafólks 
er fyrir löngu úrelt. Kerfinu verður 
að henda á haugana og byggja nýtt 
frá grunni, þessar endalausu lag-
færingar gera engum gagn. Einnig 
verður að samræma sjóði þannig 
að þeir gagnist listafólki. Sviðlista-
sjóður, Launasjóður listamanna og 
Reykjavíkurborg gera allir sama 
hlutinn en hópar verða yfirleitt 
að treysta á úthlutun frá f leiri en 
einum sjóðanna til að geta borgað 
listafólki mannsæmandi laun. 
Umsóknarfrestir og úthlutanir 
þurfa einnig að vera fleiri.

Það er engin ástæða til að finna 
upp hjólið, norrænu nágrannar 
okkar búa yfir ýmiss konar þekk-
ingu. Þróunarstyrkir verða að vera 
í boði, sýningarskylda fjarlægð sem 
forsenda fjármögnunar og þrepa-
kerfi launa sett inn. Þannig skapast 
öruggt vinnuumhverfi fyrir sjálf-
stæða hópa og langlífi þeirra er 
tryggt.

Sömuleiðis eru leikskáld á hrak-
hólum. Þeir sem vilja skrifa fyrir 
leiksvið verða yfirleitt að tengja 
vinnu sína við stærri leikhús sem er 
afar sjaldgæft, föst verkefni eða leik-
hópa. Úthlutanir úr ritlaunasjóði 
til leikskálda síðastliðin ár eru til 
háborinnar skammar.

Sumt breytist, annað ekki
Listaháskóli Íslands er loksins 
kominn með framtíðarhúsnæði 
fyrir alla sína starfsemi undir sama 
þaki í Tollhúsinu við Tryggvagötu. 
En viðvarandi húsnæðisskortur er 
vandamál þvert á allar sviðslistir. 
Frambjóðendur í Reykjavík héldu 
nýlega fund með sjálfstæðu sviðs-
listafólki og þar kom bersýnilega í 
ljós hörð lífsbarátta. Jafnvel ef fjár-
veiting fæst í gegnum launakerfin 
er ekkert pláss til að sýna verkin, 
Tjarnarbíó er til dæmis fyrir löngu 
búið að sprengja utan af sér. Sviðs-
listamiðstöð er þó loksins komin á 
legg en Friðrik Friðriksson kvaddi 
Tjarnarbíó til að taka við stofnun-
inni og Sara Martí Guðmundsdóttir 
tók við sem framkvæmdastjóri.

Sól, sjór og stjórnsýslusull
Listahátíð í Reykjavík er handan við 
hornið en sviðslistaunnendur eru 
hvattir til að skoða dagskrána enda 
fjölmargt spennandi í boði. Þar má 
helst nefna bandaríska listamann-
inn Taylor Mac og litáísku inn-
setninguna Sun & Sea sem hreppti 
Gullna ljónið á Feneyjatvíæringn-
um 2019, báðir viðburðirnir eru á 
heimsmælikvarða.

Ísland er menningarþjóð. Þetta er 
setning sem stjórnmálafólk tönglast 
reglulega á en er ekki tilbúið til að 
sýna í verki, hvað þá fjárstuðningi. 
Sviðslistirnar hafa gleymst í gegn-
um tíðina og málaflokkurinn virð-
ist alltaf mæta afgangi. Við eigum 
stórkostlegt sviðslistafólk sem á 
miklu betra skilið. Leikhúsið mun 
lifa en önnur spurning er hvort lista-
fólkið geti lifað á leiklistinni.

Allir í leikhús! ■
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„Ég keypti miðana með margra 
mánaða fyrirvara, þá var ekkert 
Covid og enginn vissi neitt um neinn 
heimsfaraldur,“ segir Guðrún Þóra 
Gunnarsdóttir, sem keypti miða á 
skemmtun bandarísku dragdrottn-
ingarinnar Trixie Mattel í nóvember 
2019 og ætlaði að gefa bróður sínum 
í afmælisgjöf, en Trixie átti þá bók-
aðan sal í Hörpu í maí 2020. „Mér 
fannst dagsetningin svo sniðug því 
bróðir minn á afmæli þarna í byrjun 
maí,“ segir Guðrún.

Síðan kom svolítið upp á og systk-
inin eru fyrst að komast á sýninguna 
í kvöld, tveimur árum á eftir áætlun, 
þannig að ýmsar breytingar hafa að 
vonum orðið á högum þeirra. 

„Þessu var náttúrlega frestað 
þrisvar eða fjórum sinnum og ég hélt 
að þetta myndi aldrei gerast. Ég vissi 

til dæmis ekki að ég myndi eignast 
þriðja barnið mitt áður en ég myndi 
sjá Trixie Mattel,“ segir Guðrún og 
hlær, en dóttir hennar er að verða 
eins og hálfs árs.

Guðrún er mikill aðdáandi drag-
þáttarins Ru Paul's Drag Race þar 
sem Trixie keppti einmitt og sigraði 
síðan í All Stars.

„Það er hálf leiðinlegt að þau hafi 
fært þetta á þriðjudag. Þetta átti að 

vera á fimmtudegi eða föstudegi og 
ég ætlaði bara að hafa gaman með 
bróður mínum sem átti ekki kær-
ustu, en er núna í sambúð.“ Aðspurð 
segir hún erfitt að segja til um hvort 
Trixie sé hennar uppáhaldsdragd-
rottning. „Þær eru allar svo æðis-
legar. En hún er alveg í topp tíu, það 
er eitthvað við hana,“ segir hún og 
viðrar áhyggjur sínar af álaginu sem 
er á Trixie. „Hún var með sýningu í 
London í gær, París þar á undan og 
Reykjavík í dag. Hún verður vonandi 
í stuði.“ ■

Lífið hélt áfram á meðan Trixie beið 

Guðrún Þóra 
Gunnarsdóttir

Seint kemur Trixe en kemur þó.

toti@frettabladid.is

Vinsældir sjónvarpsþáttanna Jarð-
arförin mín, sem Sjónvarp Símans, 
frumsýndi fyrir tveimur árum, urðu 
slíkar að hinum bráðfeiga Benedikt, 
sem Laddi lék, varð ekki í hel komið 
og framhaldið Brúðkaupið mitt kom 
í kjölfarið. Jarðarförin vakti á sínum 
tíma athygli út fyrir landsteinana og 
þá sérstaklega í Þýskalandi, þar sem 
þættirnir kepptu á Berlin TV Series 
Festival. Sjónvarpsstöðin ARTE tók 
þættina í kjölfarið til sýninga og nú 
er Brúðkaupið á sömu vegferð eftir 
að hafa fengið inni á Berlin Series.

„ F y r s t  o g 
fremst er þetta 
h e i ð u r  f y r i r 
þessar dásam-
leg u ser íur að 
verða fyrir valinu 
á svona spenn-
andi og vaxandi 
hátíð sem Berlin 
TV Series Festival 
er,“ segir Hörður 
Rúnarsson hjá 

Glassriver, sem framleiddi þættina 
fyrir Sjónvarp Símans.

Hann segir mjög ánægjulegt að 
sjá þættina fá jafn góð viðbrögð 
erlendis og raun ber vitni, þótt vin-
sældirnar hér heima hafi vissulega 
lofað góðu. „Við erum að skoða 
framhaldið með ARTE en við gerum 
sterklega ráð fyrir því að Brúðkaup-
ið endi hjá ARTE í Þýskalandi og 
Frakklandi. Önnur svæði eru síðan 
að skoða báðar seríurnar.“

Hörður segir aðspurður að Laddi 
falli Þjóðverjum greinilega vel í 
geð. „Sem gleður okkur, enda vita 
allir hér á landi hvaða gæði fylgja 
honum og hans verkum.“ Þá spilli 
ekki fyrir að báðar þáttaraðirnar 
hverfist um sammannleg efni sem 
allir geti tengt við.

„Fólk um allan heim getur tengt 
við eitthvað eins og að standa 
frammi fyrir dauðanum. Eða vanda-
málum sem tengjast fjölbreyttu 
fjölskyldumynstri. Ekki síst þegar 
stórviðburðir eins og jarðarfarir og 
brúðkaup eru fram undan.“ ■

Brúðkaup í Berlín

Ladda var ekki í hel komið 2020 og 
rís nú einnig upp í Þýskalandi.  

Hörður  
Rúnarsson 

80’s 
í

fókus

Flóamenn fögnuðu því í 
fjölmenni um nýliðna helgi 
að öld er liðin frá því heima-
menn hófust handa við gerð 
Flóaáveitu, raunar í orðsins 
fyllstu merkingu, enda voru 
skurðir hennar handmokaðir 
af fjölda manna frá því herr-
ans sumri 1922.

ser@frettabladid.is

Fimm árum síðar voru áveituskurð-
irnir byrjaðir að veita vatni um 
allan Flóann, bændum og búaliði 
til mikillar ánægju – og búhnykks, 
en áveitan var upphafið að miklu 
framfaraskeiði í Flóanum.

Guðni Ágústsson, fyrrverandi 
landbúnaðarráðherra og bónda-
sonur frá Brúnastöðum sem á land 
að inntaksmannvirki áveitunnar, 
stjórnaði hátíðinni um helgina og 
hafði hann á orði að Flóaáveitan 
væri „móðir Mjólkurbús Flóa-
manna, Kaupfélags og Selfoss“, en 
þúsund ára kyrrstaða hefði verið 
rofin í Flóanum með framkvæmd-
inni og aflinu sem því fylgdi.

Að sögn Guðna var Flóinn einn 
samfelldur mýrarskratti áður en 
áveituskurðirnir voru handmok-

aðir á sinni tíð og landið allt illt yfir-
ferðar fyrir þær sakir.

„Og þetta var mikið at í sveitinni, 
vittu til,“ heldur Guðni áfram og 
minnir á að einir tólf vinnuhópar 
með fjórtán manns í hverjum 
þeirra hafi haldið á skóflu sinni svo 
árum skipti í Flóanum – og bara í 
sprengjudeildinni sem lagði klapp-
irnar að velli hafi verið fimmtíu 
manns.

„Og hugsaðu þér, maður minn, 
eftirtekjan er samtals 300 kílómetra 
skurðir um allt héraðið sem færði 
fólkinu nauðsynlegt vatn úr Hvít-
ánni – og víða með fram þeim og 
yfir þá voru smíðaðar 500 bryggjur 
og brýr.“

Nýtt upplýsingaskilti sem segir 
sögu Flóaáveitu var vígt við athöfn-
ina um helgina, en það stendur við 
ferðamannaveginn Þórsveg, en 
hannyrðakonan Hildur Hákonar-
dóttir gaf veginum það nafn til 
heiðurs eiginmanni sínum, Þór 
heitnum Vigfússyni, skólameistara 
Fjölbrautaskóla Suðurlands, sem 
var einstakur áhugamaður um sögu 
Flóaáveitunnar „og vísaði mörgum 
veginn í líf inu í orðsins fyllstu 
merkingu“, eins og ekkjan komst 
að orði. ■

Öld síðan hafist 
var handa við 
Flóaáveitu

Inntaksmannvirki Flóaáveitu skammt fyrir neðan Hvítá þar sem fjölmenni var um helgina. 
Heimamaðurinn Guðni Ágústsson stjórnaði hátíðar-
höldunum eins og honum einum er lagið. 

Hildur Hákonardóttir, ekkja Þórs Vigfússonar, afhjúpaði nýtt upplýsinga-
skilti um sögu áveitunnar.    MYNDIR/SIGURJÓN ANDRÉSSON

Saga Flóaáveitu var sögð við hátíðarhöldin en mörg hundruð heimamenn 
handmokuðu skurðina sem eru samtals 300 kílómetrar. 
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Þegar fólk hlustar þá 
verður það fyrir ein-
hverjum áhrifum sem 
það getur kannski ekki 
lýst.

Bragi Þór Valsson stofnaði 
kórinn Himnasmiður utan-
um doktorsverkefni um 
Þorkel Sigurbjörnsson við 
suður-afrískan háskóla en 
ólýsanlegir hljómar skáldsins 
breyta honum í kolkrabba 
þegar mest gengur á.

toti@frettabladid.is

„Ég stofnaði kórinn bara í haust 
sérstaklega fyrir þetta verkefni og 
þau ætla síðan að halda áfram með 
hann af því hann er svo flottur og 
skemmtilegur. Mörgum er frekar 
augljóst hvaðan nafnið á kórnum 
kemur, en Heyr, himna smiður er 
langþekktasta kórverk Þorkels,“ 
segir Bragi Þór Valsson um kórinn 
Himnasmið.

Kórinn f lytur 35 verk eftir 
Þorkel Sigurbjörnsson á tón-
leikunum Heyr, himna smiður: 
Trúarleg kórtónlist Þorkels Sigur-
björnssonar, sem verða haldnir 
í tvennu lagi í Laugarneskirkju í 
kvöld og á fimmtudagskvöld og 
eru hluti af doktorsverkefni Braga í 
kórstjórn frá háskóla í Suður-Afríku, 
þar sem hann bjó þegar hann hóf 
námið.

„Ég myndi ekki fá doktorsgráð-
una fyrr en eftir fimm ár ef þeir 
þyrftu að bíða eftir því að ná að 
horfa á tónleikana í netstreymi,“ 
segir Bragi þegar hann er spurður að 
því hvernig hann fari að því að skila 
jafnflóknu verkefni til skóla í fjar-
lægri heimsálfu og hvort tónleik-
unum verði jafnvel streymt þangað.

„Það þýðir ekkert út af netteng-
ingunni þar. Tónleikarnir verða 

teknir upp, klipptir til og ætli ég fari 
ekki bara með þá með mér á USB-
lykli eða eitthvað svoleiðis.“

Svakalega fjölhæfur
Bragi leggur mikla áherslu á að tón-
leikarnir skiptist í tvo mjög ólíka 
hluta. „Það er ekkert eins á þeim og 
fólk sem vill heyra allt prógrammið 
þarf að koma báða dagana. Sumt er 
svona eins og gengur, svona frekar 
aðgengilegt og frekar einfalt til 
hlustunar og söngs. Og annað er 

eins og gengur með íslensku 20. og 
21. aldar tónskáldin, svolítið þyngra 
og skrýtnara og kannski áhugaverð-
ara fyrir marga.

Þetta er bara alls konar og Þorkell 
var alveg svakalega fjölhæfur. Það 
er svo margt mismunandi í gangi 
og þegar horft er á heildina er erfitt 
að lýsa eiginlegu aðalsmerki hans 
sem er, eins og langflestir þekkja, 
einhver ólýsanleg fegurð í hljóma-
notkuninni. Þetta er einhvern veg-
inn þannig að þegar fólk hlustar 
þá verður það fyrir einhverjum 
áhrifum sem það getur kannski 
ekki lýst.“

Klikkaður kolkrabbi
Bragi segir verkefnið því hafa verið 
skemmtilega áskorun, en útilokar 
ekki að maður gæti misst vitið ef 
maður væri að vinna í þessu alla 
daga í mörg ár. Sum verkin er bæði 
erfitt að syngja og erfitt að stjórna 
þeim. „Þannig að aftan frá lít ég 
örugglega svolítið út eins og kol-
krabbi þegar ég er að stjórna þessu. 
Alltaf svona í allar áttir.

Næstum allir sem ég hafði sam-
band við þarna fyrir nokkrum árum 
varðandi þetta, töldu að þetta væri 
liggur við ógerlegt og það þykir 
hálfgerð klikkun að ætla að f lytja 
svona mikið af erfiðri tónlist á jafn 
stuttum tíma og allt í einum bunka. 
Þetta er svolítið massíft verkefni og 
örugglega áhugavert fyrir marga að 
sjá hvort þetta er hægt,“ segir Bragi, 
sem telur víst að tónleikarnir verði 
ekki síst sérstök upplifun fyrir kór-
áhugafólk. „Og þetta tókst og verður 
flott. Ég veit það nú þegar æfingarn-
ar eru að klárast.“ n

Himnasmiðurinn breytir 
kórstjóranum í kolkrabba

Braga Þór fannst 
lítið vit í að enn 
einn hvíti Evr-
ópumaðurinn 
þættist vita eitt-
hvað um afríska 
tónlist og ákvað 
því að líta sér 
nær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
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Heyr, himna smiður
Fyrri hluti: Laugarneskirkja 
þriðjudaginn 24. maí klukkan 
19.30.
Seinni hluti: Laugarnes-
kirkja fimmtudaginn 26. maí 
klukkan 19.30.
Miðar eru seldir á Tix.is og 
við innganginn.

Áttu eftir að sakna Dags?

Vigdís  
Hauksdóttir
 fráfarandi 
borgarfulltrúi
„Nei, nei. Svo sem 
ekki,“ segir Vigdís 
Hauksdóttir, odd-
viti Miðflokksins, 
sem situr sinn 

síðasta borgarstjórnarfund í dag. 
„Við erum svo sem ekkert að takast 
á persónulega. Þetta er allt tengt 
vinnunni, þannig að ég held þetta 
sé nú stórkostlega ofmetið að við 
séum alltaf í einhverju ósætti. Ég 
náttúrlega bara hef tekið á mál-
unum sem fyrir liggja. Það er ekki 

neitt persónulega gegn Degi.
En heldurðu að hann sé feginn að 

sjá á bak þér?
„Ja, ég vona nú að Dagur eigi 

eftir að sakna fjörsins sem er 
alltaf í kringum mig. Það er nú ekki 
hægt að segja annað en ég hafi 
sett ákveðinn lit á Ráðhúsið. Og 
í mörgum tilfellum lyft málefn-
unum á hærra plan og rætt um 
þau af alvöru. Það er aldrei neitt 
froðusnakk í kringum mig, sko. Það 
hefur náttúrlega kannski reynst 
þeim svona erfitt og þau voru bara 
óvön því.“

Verður þetta góður dagur?
„Já þetta verður góður dagur. 
Allaveganna fyrir mig. Síðasti 
borgarstjórnarfundurinn er í dag 

og frelsið mitt er bara handan við 
hornið, en þeirra sem sitja eftir 
bíða ærin verkefni,“ segir Vigdís og 
bætir aðspurð við að sporin verði 
ekki þung í dag og söknuðurinn 
lítill.

„Nei, veistu að þegar ég tek 
ákvarðanir þá bara standa þær 
og þetta er bara einhvern veginn 
þannig starfsumhverfi að það er 
ekkert ægilega hollt fyrir mann 
að vera lengi í því. En jú, jú. Auð-
vitað verður ákveðinn söknuður 
eftir fólkinu og svona en þetta er 
bara eins og að skipta um vinnu. 
Og nú er framtíðin mín vonandi 
bara björt á einhverjum öðrum 
vettvangi sem ég á eftir að finna út 
hver verður.“ n 

 n Lykilspurningin

HOUSTON hornsófi  
Fallegt koníakslitað bonded leður. 
275 x 210 x 85cm. Fullt verð: 249.900 kr.

BARCELONA svefnsófi 
Vandaður og veglegur ítalskur svefnsófi.  
Svefnflötur. 194x140x13 cm. Stærð á sófa: 
193 x 93 x 100 cm. Fullt verð: 199.900 kr.

Nú 199.920 kr.

Nú 159.920 kr.

SÓFADAGAR 
Lýkur 30. maí

AUSTIN sófi 
3ja sæta stillanlegur sófi. Hægra og vinstra sæti eru 
hallanleg með skammel. Miðjusæti niðurfellanlegt 
og verður að borði. 198 x 95 x 98 cm.
Fullt verð: 299.900 kr. Nú 239.920 kr.

MEGA u-sófi 
Fallegur sófi með gráu áklæði.  
Hægri eða vinstri tunga 
382 x 241 x 85 cm. Fullt verð: 299.900 kr. Nú 239.920 kr.

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, 
afsláttarkóða eða aðgang að útsölum 
á undan öðrum með því að skrá þig á 
póstlista Dorma. 

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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Péturs Georgs 
Markan

n Bakþankar

Í stórkostlegri senu Péturs Gunn
arssonar í bókinni Punktur 
punktur komma strik, situr sögu
hetja bókarinnar, Andri Haralds
son, sumarkvöld uppi á opnum 
traktor sem slær grænt grashafið. 
Farmallinn silast áfram í hringi sem 
þrengjast og þökurnar sem sluppu í 
síðasta hring eru fyrstar til að fara í 
þeim næsta. Í tímaleysi og æsku
eilífð ungdómsins birtist lífið fyrst 
sem takmörkuð auðlind í vitund 
Andra.

Kannski ekki ólíkt því þegar 
maðurinn sá jörðina í fyrsta sinn 
utan frá úr geimnum. Þessa himin
bláu marmarakúlu, einmana í 
óravíddum svarteilífðar geimsins, 
viðkvæma, einstaka og takmark
aða. Rétt eins og við.

Hörður Markús er tíu ára í dag. 
Sem er besti aldurinn. Áhyggjulaus 
og áhugasamur gagnvart morgun
deginum – laus við eftirsjá yfir 
gærdeginum, stóreygur yfir undri 
dagsins, athugull og forvitinn þegar 
hann vaknar á morgnana.

Okkar allra bíða krefjandi 
verkefni komandi tíma. Sjálfbærni 
í lifnaðarháttum er lykillinn að 
öllum skráargötum framtíðarinnar 
– hvort sem það er nýting náttúru
auðlinda, eining manna eða sam
vinna þjóða. Eða einfaldlega ástin. 
Ástin sem þarf að bera sig sjálf og 
vera í jafnvægi – gagnvart okkur 
sjálfum, maka okkar og náunga.

Lífið er takmarkað og tímanum 
stöndumst við ekki snúning. Í sömu 
senu og vitnað er í ofar segir: „Þú 
getur hætt að finna fyrir honum 
(tímanum) með því að éta dóp en 
hann heldur samt áfram að færa 
þig nær þessum punkti, hvar hann 
yfirgefur þig.“ Versta sálardópið er 
eftirsjá og ótti – þá hættir maður að 
finna fyrir tímanum.

Okkar sameiginlega verkefni er 
að finna hugarástand tíunnar og 
finna hvern dag óbundin – athugul 
og forvitin. Stóreyg yfir undrinu 
sem bíður okkar. n
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