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Paul er  
leitandi kassi

Gnarr í svindli 
með Bond

Lífið  ➤ 16 Lífið  ➤ 18

Ríkið mun ekki nýta sér for
kaupsrétt til að almenningur 
eigi þekkta náttúruperlu. 
Fresturinn er útrunninn.

bth@frettabladid.is

NÁTTÚRA Frestur til að ríkið nýti 
sér forkaupsrétt og hindri sölu á 
Fjaðrárgljúfri til einkaaðila með því 
að kaupa gljúfrið er runninn út. Hin 
heimsfræga náttúruperla er því á leið 
í einkaeigu og kann gjaldtaka að vera 
handan við hornið.

Fréttablaðið greindi frá því í síð
asta mánuði að kaupandi væri fund
inn að jörðinni Heiði og að seljendur 
hefðu samþykkt tilboðið. Ein helsta 
eign jarðarinnar er gljúfrið, sem 

Justin Bieber gerði heimsfrægt með 
viðdvöl sinni um árið. Katrín Jakobs
dóttir for sætis ráð herra vildi ekki tjá 
sig þegar blaðið spurði hvort ríkið 
ætlaði sér að nýta for kaups rétt svo 
náttúruundrið yrði í opin berri eigu.

Selj endur gengu að til boði frá Ís
lendingi sem sam kvæmt heimildum 
blaðsins hljóðar upp á 300350 millj
ónir króna. Frestur til að nýta for
kaupsréttinn rann út í síðustu viku. 
Varð ekki ljóst að viðskiptin yrðu að 
veruleika fyrr en ríkið afsalaði sér 
rétti til kaupa.

Málið heyrir að mestu undir um
hverfis, auð linda og orku ráð herra, 
Guð laug Þór Þórðar son. Búist er við, 
samkvæmt heimildum blaðsins, að 
fasteignasalan sem selur Fjaðrár

gljúfur fái staðfestingu frá ríkinu 
um að viðskiptin geti gengið í gegn  
á næstu dögum.

Landverðir Umhverfisstofnunar 
hafa sinnt gljúfrinu undanfarin ár. 
Ekki liggur fyrir hvort nýi eigand
inn, íslenskur viðskiptamaður, 
áformar gjaldtöku. Fram til þessa 
hefur gljúfrið staðið gestum opið og 
aðgangur verið ókeypis. n

Afsala sér kauprétti á Fjaðrárgljúfri

Fram til þessa hefur gljúfrið verið 
öllum opið og aðgangur ókeypis.

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

d
Rafmagnaður draumur
e-tron GT 

 Keyrðu inn í sumarið á nýjum e-tron GT!

UTANRÍKISMÁL Tæp 72 prósent svar
enda styðja aðild Íslands að Atlants
hafsbandalaginu í nýrri könnun 
sem Prósent gerði fyrir Fréttablaðið. 
Ellefu prósent eru á móti aðild en 
rúm 17 prósent hafa ekki skoðun á 
málinu.

Meirihluti kjósenda allra flokka 
sem eiga fulltrúa á Alþingi er fylgj
andi aðild, þar á meðal kjósendur 
Vinstri grænna, en andstaða við 
aðild hefur verið í grunnstefnu 
f lokksins frá stofnun hans. Einn
ig eru f leiri kjósendur Sósíalista
flokksins fylgjandi aðild Íslands en 
á móti. SJÁ SÍÐU 4.

Yfirgnæfandi 
stuðningur við 
aðild að NATO

Eigendur hafa sam-
þykkt kauptilboð frá 
íslenskum fjárfesti.

Það var glaumur og gleði á Laugardalsvelli í gær þegar kvennalandsliðið í knattspyrnu hittist á sinni fyrstu æfingu fyrir EM sem fram fer á Englandi í júlí. Fyrsti leikur Íslands í mótinu fer fram 10. júlí og 
mæta stelpurnar þá Belgíu, en liðið á æfingaleik í Póllandi 29. júní. Ísland færðist upp um eitt sæti á nýjum heimslista FIFA sem birtur var í gær og er kvennalandsliðið nú í 17. sæti.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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STANGVEIÐI Kamila Walijewska 
veiddi í gær fyrsta lax sumarsins í 
Elliðaánum. Ásamt Marco Pizzolato 
var Kamila í gær útnefnd Reykvík-
ingur ársins og var boðið að kasta 
f lugu fyrir fisk á opnunardegi Ell-
iðaánna. Marco veiddi einnig lax í 
gær.

Kamila og Marco standa að frí-
skáp á Bergþórugötu, sem fólk getur 
gefið mat í og aðrir nýtt sér.

Laxinn sem Kamilla veiddi var sá 
fyrsti af fjórum sem veiddust í gær. 
Tveir laxar tóku f luguna á Breið-
unni og tveir í Árbæjarhyl, að sögn 
Árna Kristins Skúlasonar, sölu- og 
þjónusturáðgjafa hjá Stangaveiði-
félagi Reykjavíkur.

Öllum löxunum var sleppt eins 
og reglur gera ráð fyrir í Elliðaánum 
að sögn Árna sem kveður útlitið 
gott fyrir veiðina í sumar. n

Kamila landaði fyrsta laxi sumarsins

mhj@ frettabladid.is  

STJÓRNSÝSLA Skýrsla Ríkisendur-
skoðunar um sölu á hlut ríkisins í 
Íslandsbanka verður ekki tilbúin 
fyrir júnílok eins og stefnt var að. 
     „Við erum enn að vinna á fullu 
í þessu og ætlum að reyna að klára 
þetta í júlí. Það er útséð með að við 
náum að klára þetta núna í júní-
mánuði,“ segir Guðmundur Björg-
vin Helgason ríkisendurskoðandi.

Fundum Alþingis var frestað í 
síðustu viku en þing verður sérstak-
lega kallað saman síðar í sumar til 
að ræða skýrsluna. Til stóð að þing 
kæmi saman seint í júní í þeim til-
gangi en nú má búast við að það 
dragist fram í ágúst. n

Tafir á skýrslu um 
sölu Íslandsbanka

Loksins

Karlalið Fram í fótbolta spilaði sinn fyrsta heimaleik á nýjum og glæsilegum heimavelli í Úlfarsárdal í gær. Liðið gerði  3 -3 jafntefli við ÍBV. Völlurinn er glæsi-
legur og tekur 1.600 áhorfendur í sæti. Fyrsti leikurinn á nýja vellinum fór fram á laugardag þegar kvennalið Fram vann sigur gegn KH. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Marco Pizzolato frá Sviss og hin 
pólska Kamila Walijewska. 
 MYND/EMIL TUMI VÍGLUNDSSON

Sjósundkappinn Sigurgeir 
Svanbergsson ætlar að þreyta 
svokallað Eyjasund í lok júlí, 
þegar hann mun synda frá 
Vestmannaeyjum og yfir til 
Landeyjasands. Sundið er 
til styrktar Barnaheillum, 
börnum sem búa á átaka-
svæðum.

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Ég er nú vonandi að fara 
að ná í land. Það er allavega mark-
miðið,“ segir sjósundkappinn Sigur-
geir Svanbergsson léttur í bragði, en 
hann stefnir á að synda svokallað 
Eyjasund í júlí.

Sundið verður til styrktar Barna-
heillum en hann synti í fyrra þvert 
yfir Kollafjörð, frá Kjalarnesi yfir til 
Reykjavíkur og safnaði þá fyrir Ein-
stök börn.

„Það eru fimm búnir með þetta 
sund, sú síðasta árið 2019. Ég hef 
hins vegar ekki hugmynd um hvað 
margir eru búnir að reyna og trúlega 
enn fleiri sem hafa hugsað þetta,“ 
segir Sigurgeir, sem viðurkennir að 
vera hálfruglaður að vera að fara í 
þetta ferðalag, sem telur um 10-12 
kílómetra.

„Mér finnst gaman að sjá, og það 
er sko brennandi áhugi, að finna 
hvað gerist í hausnum þegar maður 
er kominn í einhverjar ástæður sem 
eru þannig að þær klára mann alveg.

Til dæmis í í líkamsræktarsal er 
hægt að hætta. Valmöguleikinn er 
að stoppa og hætta en þarna er ég að 
setja mig í aðstæður þar sem maður 
verður að halda áfram.“

Sigurgeir segir að hann hafi lært 
af reynslunni í fyrra og sé mun 
skipulagðari og þá sé hann orðinn 
betri sundmaður. „Í fyrra kunni 
ég bara nánast bringusund,“ segir 
hann og hlær.

Leiðin er rúmir 12 kílómetrar 

í hnitum en straumar og annað 
gætu lengt leiðina um einhverja 
metra. Hann óttast lítið á leiðinni 
en er búinn að lesa sér mikið til um 
háhyrninga – sem nóg er af á þessari 
leið.

„Það er allt morandi í háhyrn-
ingum í kringum Vestmannaeyjar 
og þegar ég sá það fór ég að spá í 
hvort þetta væri sniðugt. En hegð-
un þeirra er þannig að maður þarf 
ekkert að óttast – þetta er forvitin 
tegund og ég er meira spenntur að 
fá að synda með þeim en eitthvað 

annað. Ef þeir kíkja á mann er það 
vegna forvitni eða til að leika.“

Sigurgeir er búsettur austur á 
fjörðum en segir að sjórinn þar sé 
of kaldur fyrir langt sund. Sjórinn 
sé hlýrri sunnan heiða og henti því 
betur.

Hann segir að valið um Barna-
heill hafi verið einfalt. Stríðið í 
Úkraínu er nánast í bakgarði Evr-
ópu og hann fylgist með fréttum. 
„Úkraínustríðið er að minna mann 
á hvað er að gerast í heiminum,“ 
segir Sigurgeir. n

Vonast eftir háhyrningum 
á sundi frá Eyjum til lands

Sigurgeir syndir til styrktar börnum sem búa á átakasvæðum. Undirbúningur 
er í fullum gangi og Sigurgeir hefur farið mjög fram í sundi. MYND/AÐSEND

Eyjasundshetjurnar

n  Eyjólfur Jónsson 13.07. 1959. Tími 5 klst. og 26 mín.
n  Axel Kvaran 21.07. 1961. Tími 4 klst. og 25 mín.  

Var tekinn um borð í bát þegar hann átti um 150 metra eftir í land 
vegna mikils brims.

n  Kristinn Magnússon 30.08. 2003. Tími 4 klst. og 5 mín.
n  Jón Kristinn Þórsson 04.08. 2016. Tími 7 klst. og 21 mín.
n  Sigrún Þuríður Geirsdóttir 23.07. 2019. Tími 4 klst. og 31 mín.

FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 

Fréttaumfjöllun fyrir alla. 
í opinni dagskrá á virkum dögum
á Hringbraut og frettabladid.is

Við erum enn að vinna 
á fullu í þessu og 
ætlum að reyna að 
klára þetta í júlí. 

Guðmundur 
Björgvin Helga-
son, ríkisendur-
skoðandi
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Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og 
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir 
eingöngu um bíla sem uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Aygo X þræðir götur þéttbýlisins lipurlega og tekst leikandi á við þjóðveginn, 
hvort sem hann er chilirauður, kardimommugrænn, berjablár eða 

engiferdrapplitaður. Það er að segja bíllinn, ekki þjóðvegurinn.

Njóttu ævintýranna. Reynsluaktu glænýjum Aygo X.

 3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

NÝR TOYOTA AYGO X

GERÐU ÞAÐ
SEM ÞÚ VILT

Toyota Aygo X
Verð frá : 3.090.000 kr.
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kristinnhaukur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Þrír fyrrverandi starfs-
menn Eflingar krefja félagið um laun 
sem þeir telja sig eiga inni. Málin 
þrjú eru nokkurra ára gömul en voru 
höfðuð í vor. Málin eru tekin fyrir í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.

Starfsmennirnir eru Elín Hanna 
Kjartansdóttir, fyrrverandi bókari, 
Kristjana O. Valgeirsdóttir, fyrr-
verandi fjármálastjóri, og Anna Lísa 
Terrazas, sem var almennur starfs-
maður. Telja þær að starfslokin hafi 

borið að með ólögmætum hætti 
og þær eigi nokkra mánuði inni af 
ógreiddum launum. Efling telur að 
gert hafi verið upp við þær sam-
kvæmt gildandi samningum og 
reglum.

Málin komu upp í kjölfarið  á 
kjöri Sólveigar Önnu Jónsdóttur 
formanns árið 2018. Þá um haustið 
komu Elín og Kristjana fram í fjöl-
miðlum, greindu frá því að þær væru 
í veikindaleyfi og sögðust ekki eiga 
afturkvæmt vegna framkomu nýrrar 
forystu. Vildu þær að samið yrði við 

Fyrrverandi starfsmenn Eflingar stefna félaginu

Yfignæfandi stuðningur er við 
aðild Íslands að NATO sam-
kvæmt nýrri könnun. Fleiri 
kjósendur Vinstri grænna og 
Sósíalista eru fylgjandi aðild 
en á móti.

kristinnhaukur@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Meirihluti kjós-
enda allra flokka sem eiga fulltrúa 
á Alþingi er fylgjandi veru Íslands 
í Atlantshafsbandalaginu, NATO. 
Einnig eru f leiri kjósendur Sósíal-
istaflokksins fylgjandi aðild Íslands 
en á móti. Þetta kemur fram í nýrri 
könnun Prósents. Alls styðja 71,6 
prósent svarenda aðild að NATO en 
11 prósent eru á móti. 17,3 prósent 
hafa ekki skoðun á málinu.

Í stefnu Vinstri grænna er lögð 
áhersla á að Ísland segi sig úr NATO. 
Í stefnu Sósíalistaflokksins segir að 
koma eigi á friðarbandalagi í sam-
vinnu við nágranna og smáþjóðir 
sem valkost við NATO. NATO á hins 
vegar góðan stuðning innan þessara 
flokka.

53 prósent kjósenda Vinstri 
grænna styðja aðild Íslands að 
NATO, þar af eru 20 prósent mjög 
hlynnt. Aðeins 23 prósent eru and-
víg en 24 prósent hafa ekki skoðun á 
málinu. 47 prósent Sósíalista styðja 
aðild Íslands að NATO en 40 prósent 
eru andvíg. Þar á bæ eru reyndar 28 
prósent mjög andvíg.

Mestan stuðning á NATO hjá 
kjósendum Viðreisnar, 93 prósent 
en aðeins 4 prósent eru andvíg. 89 
prósent Sjálfstæðismanna styðja 
NATO-aðild Íslands og 87 prósent 
Framsóknarmanna.

Stuðningur innan Samfylkingar, 
Flokks fólksins, Miðf lokksins og 
Pírata er afar svipaður, á bilinu 65 til 

Meirihluti kjósenda Vinstri grænna 
og Sósíalista styðja aðild að NATO

Katrín Jakobsdóttir á fundi Atlants-
hafsbandalagsins í Brussel. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

71 prósent. Andstaðan innan Pírata 
er þó 21 prósent en 9 til 12 prósent 
innan hinna flokkanna þriggja.

Bæði stuðningurinn og andstað-
an við NATO-aðild er meiri á höfuð-
borgarsvæðinu, 73 og 12 prósent, en 
á landsbyggðinni þar sem 21 pró-
sent hafa ekki skoðun á málinu.

Þá mælist nokkuð meiri stuðn-
ingur hjá körlum en konum, 78 pró-
sent á móti 65, en andstaðan er sú 
sama, 11 prósent. Nærri fjórðungur 
kvenna, 24 prósent, hefur ekki 
skoðun á NATO-aðild.

Þegar kemur að aldri sker yngsti 
aldurshópurinn sig úr í andstöðu. 50 
prósent styðja aðild en 28 prósent 

eru á móti. Mestur er stuðningurinn 
hjá 45 til 64 ára, 77 prósent en innan 
við 10 prósenta andstaða.

Þá er aukinn stuðningur við veru 
Íslands í bandalaginu eftir því sem 
launin hækka. 82 prósent af þeim 
sem hafa 800 þúsund krónur í mán-
aðartekjur eða meira styðja NATO 
aðild og aðeins 4 prósent eru á 
móti. Hjá tekjulægsta hópnum, 
með undir 400 þúsund krónum, 
er stuðningurinn 63 prósent en 23 
prósent hafa ekki skoðun á málinu.

Könnunin var netkönnun fram-
kvæmd 2. til 13. júní. Úrtakið var 
1.780 og svarhlutfallið 50,1 pró-
sent. n

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ Á LAUGARDÖGUM Í SUMAR 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.

ggunnars@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Húsnæðis- og mann-
virkjastofnun mun úthluta 2,6 
milljörðum til uppbyggingar á 328 
íbúðum um allt land. Þetta kom við 
fyrri úthlutun stofnframlaga fyrir 
árið 2022.

Sigurður Ingi Jóhannsson inn-
viðaráðherra segir þetta skref í rétta 
átt. „Ríkið þarf að standa að bygg-
ingu 1.400 íbúða á ári með beinum 
eða óbeinum hætti og við erum að 
svara ákveðnum bráðavanda með 
þessari úthlutun.“

Með samkomulagi við sveitar-
félög vonast Sigurður til að hægt 
verði að höggva á  ákveðna hnúta í 
skipulagsmálum og byggja hraðar 
en hingað til hefur verið unnt.

„En við erum líka að svara vax-
andi húsnæðisþörf á landsbyggð-
inni með þessari úthlutun. Hlutfall 
íbúða utan höfuðborgarsvæðisins 
hefur aldrei verið jafn hátt og nú, 
eða 46 prósent.“ n

Nánar á frettabladid.is

Framlög út á landi 
aldrei verið hærri

Sigurður Ingi 
Jóhannsson, 
innviðaráðherra

Sólveig Anna 
Jónsdóttir, for-
maður Eflingar

sig því stutt væri í starfslok og erfitt 
að finna nýtt starf.

Deilurnar stóðu yfir í eitt og hálft 
ár og harðar ásakanir gengu á víxl. 
Vorið 2020 greindi Elín frá því í 
harðorðri ræðu á aðalfundi Eflingar 
að eftir að 18 mánaða veikindaleyfi 
hennar lauk hafi henni verið sagt 
upp störfum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins voru sættir reyndar á þeim 
tíma sem málin voru í hámæli fjöl-
miðla. Það hefur ekki verið gert eftir 
að kærurnar komu fram í vor. n

thorgrimur@frettabladid.is

DÓMSTÓLAR  Hæ st a rét t a rlög-
mennirnir Jónas Þór Guðmunds-
son og Stefán Geir Þórisson drógu 
umsóknir sínar um stöðu dómara 
við Mannréttindadómstól Evrópu 
til baka eftir að hafa farið til Strass-
borgar í viðtöl.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins var ferlið langt komið 
þegar þeir drógu sig í hlé.

Þrjú sóttu um stöðu íslensks dóm-
ara sem losnar í haust en auk þeirra 
tveggja sótti Oddný Mjöll Arnar-
dóttir, landsréttardómari og rann-
sóknarprófessor um. Evrópuráðið 
kýs dómara og þar sem Oddný er ein 
eftir af þeim sem tilnefnd voru þarf 
að endurtaka allt umsóknarferlið. n

Stefán Geir og 
Jónas Þór drógu 
umsóknir til baka 
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10 km

Fimmtudaginn 
23. júní 2022

RÆSING HEFST
 21:00frá 22:00 til 00:45

Dj Danni Sæberg

Ölgerðin svalar 
sundlaugargestum

Skráðu þig strax í dag á 
midnaeturhlaup.is

Sundlaugarpartý



400 m

400 m

ninarichter@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Stærsta gámaf lutn-
ingaskip í heimi, Ever Ace, lagði að 
bryggju í stærstu gámahöfn Bret-
lands í Suffolk í gær, að viðstöddum 
fjölda áhorfenda.

Skipið sem sigldi frá Rotterdam, 
er 400 metrar að lengd og 60 metrar 
á breidd og getur tekið allt að 23.992 

staðlaða gáma, f leiri en nokkurt 
annað skip.

Skipið er á vegum taívanska 
skipafélagsins Evergreen Marine 
Corporation, sem komst í heims-
fréttirnar í mars í fyrra þegar skip á 
vegum félagsins stíflaði Súez skipa-
skurðinn í sex daga.

Ever Ace var byggt 2021 og sigldi 
jómfrúarferðina í september í fyrra.

Á meðfylgjandi mynd má átta sig 
á umfangi og stærð skipsins þar sem 
það myndi teygja sig frá Geirsgötu 
að Tjörninni.

Þess má geta að lengsta f lutn-
ingaskip sem byggt hefur verið er 
hið japanska TT Seawise Giant sem 
byggt var árið 1979. Skipið hafði 
657,019 tonna flutningsgetu og var 
selt í brotajárn árið 2009. ■

Stærsta flutningaskip heims næði frá Geirsgötu að Tjörninni

Logi Már Einarsson fær góð 
eftirmæli sem formaður 
Samfylkingarinnar þótt hans 
verði ekki minnst með mestu 
leiðtogum. Meiri óvissa 
sögð um næstu skref Dags B. 
Eggertssonar en Kristrúnar 
Frostadóttur.

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Talið er nánast öruggt 
að Kristrún Frostadóttir taki við 
formennsku eða varaformennsku 
í Samfylkingunni í haust. Meiri 
óvissa er sögð um hvort Dagur B. 
Eggertsson bjóði sig fram. Hvorki 
Dagur né Kristrún gefa að sinni kost 
á viðtölum.

„Logi verður kannski ekki talinn 
meðal stórra leiðtoga í íslenskum 
stjórnmálum en hann tók við 
flokknum eftir einstakar hrakfarir 
árið 2016 og tókst að halda flokkn-
um á f loti með þrjá þingmenn,“ 
segir Ólafur Þ. Harðarson stjórn-
málafræðiprófessor, sem áætlar að 
sagan muni minnast Loga frekar vel 
sem formanns. 

Undir það tekur Jóhann Páll 
Jóhannsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar: „Loga fylgir mikil 
gleði , auðmýkt og óeigingirni, það 
er gott að vinna með honum. Ég er 
ánægður með að hann verði áfram 
í hópnum.“

Um leið og Logi tilkynnti í Frétta-
blaðinu ákvörðun sína um helgina 
fóru fjölmiðlar að ræða mögulega 
arftaka. Jóhann Páll segist vel sjá 
fyrir sér að Kristrún verði formaður 
eða varaformaður flokksins. Ólafur 
segir að nöfn hennar og Dags séu efst 
á baugi hvað varðar arftaka Loga.

„Þau tvö eru athyglisverðir kostir. 
Báðir frambjóðendur hafa eigin-
leika sem geta gagnast foringjum 
mjög vel, en það eru ekki endilega 
sömu kostirnir hjá þeim tveimur,“ 
segir Ólafur.

Ólafur segir að Kristrún hafi 
stimplað sig inn sem mikill spútnik 
í pólitík. Hún sé sérlega öflugur tals-
maður jafnaðarstefnunnar og sér-
hæfð í efnahagsmálum. „Sem dæmi 
man ég fyrir síðustu kosningar að 
hún var í debatt við Bjarna Ben um 
efnahagsmál. Þá tók ég eftir að hún 
átti algjörlega í fullu té við Bjarna í 
umræðu um efnahagsmál. Það eru 
ekki margir sem ráða við það,“ segir 
Ólafur.

Einnig bendir Ólafur á að Krist-
rún tali mannamál, hún njóti virð-
ingar hjá andstæðingum og það sé 

áhugavert hvernig hún tengi efna-
hagsmál líðandi stundar við grunn-
hugmyndir jafnaðarstefnunnar.

„Hún er óvenjulegur stjórnmála-
maður að þessu leyti,“ segir Ólafur.

Um Dag segir Ólafur að árangur 
hans sé mikill og Dagur hafi sýnt að 
hann sé í hópi okkar klókustu stjórn-
málamanna. Sérstakur styrkur sé að 
Degi hafi tekist að vinna í fjögurra 
flokka meirihluta í Reykjavík. Þótt 
meirihluti falli nái hann að bræða 
saman nýjan. „Þetta skiptir máli 
vegna þess að í landsmálum virðist 
ólíklegt að hægt sé að mynda þriggja 

flokka stjórn án þess að sjálfstæðis-
menn séu hluti hennar," segir Ólafur.

Hann bætir við: „Vill Dagur taka 
að sér svo erilsamt starf að vera 
formaður flokks, sem er enn meiri 
vinna en að vera borgarstjóri? Af 
persónulegum ástæðum kann 
Dagur sjálfur að hafa efasemdir, þar 
gætu spilað inn í fjölskyldumál eða 
heilsa,“ segir Ólafur.

Heiða Björg Hilmisdóttir, vara-
formaður Samfylkingarinnar, segist 
engin áform hafa um annað en að 
bjóða sig áfram fram til varafor-
manns í haust.  ■

Talið er öruggt að Kristrún bjóði sig 
fram til forystu hjá Samfylkingunni

Kristrúnu 
Frostadóttur 
skaut hratt upp 
á stjörnuhimin 
Samfylkingar-
innar en hún 
situr nú sitt 
fyrsta kjörtíma-
bil á þingi og er 
strax orðuð við 
formannsemb-
ættið.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

Dagur B.  
Eggertsson, 
borgarstjóri

Heiða Björg 
Hilmisdóttir, 
varaformaður 
Samfylkingar-
innar 

Ólafur Þ.  
Harðarson,  
prófessor í 
stjórnmálafræði

Lengd Ever Ace er á 
við hæð fimm
Hallgrímskirkjuturna.

Áttu rétt á veitingahúsa- eða viðspyrnustyrk?

Nánari upplýsingar á skatturinn.is

skatturinn@skatturinn.is 442 1000

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2022

ser@frettabladid.is

REYKJAVÍK Öryggishliðið framan 
við Alþingishúsið í Kirkjustræti er 
komið til að vera, en það var sett 
upp í tilefni af smíði nýs hótels á 
Landssímareitnum við Austurvöll.

Skrifstofa Alþingis hefur nú feng-
ið því framgengt að sá hluti Kirkju-
strætis sem er framan við byggingar 
þingsins verði göngugata. 

Verður ráðherrabílum framvegis 
lagt í bílakjallara en ekki framan við 
þinghúsið. Rútum með gestum nýs 
hótels við Austurvöll verður beint á 
sérstakt rútustæði við Ráðhúsið. ■

Hliðið við þingið 
komið til að vera

Öryggishliðið við Alþingishúsið.
  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ser@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Flugsamgöngur eru 
að komast á sama damp og þær voru 
fyrir heimsfaraldurinn, sem sést 
meðal annars á því að losun koltví-
sýringsígilda vegna flutninga með 
flugi á fyrsta ársfjórðungi 2022 var 
fjórfalt meiri en á sama tíma í fyrra.

Losunin nam um 86 kílótonnum 
samkvæmt bráðabirgðaútreikningi 
á losunarbókhaldi innan hagkerfis 
Íslands og á talsvert langt í land með 
að vera á pari við það sem mest var 
2018, þegar losunin nam 541 kíló-
tonni. Gildið 2022 er því aðeins 16 
prósent af hæsta gildinu. ■

Útblástur í flugi 
hefur fjórfaldast

Reykjavíkurtjörn

Arnarhóll
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Það getur 
verið 

flókið að 
komast að 
sameigin-

legri niður-
stöðu í 

ríkisstjórn 
ólíkra 

flokka. 

Undir 
forsætis-
nefnd er 

málaflokk-
unum sýnd 

virðing 
auk þess 
sem við 
gætum 

ráðdeildar 
með því 
að nýta 

innviði og 
kerfi. 

Fyrir borgarstjórn í dag liggur tillaga meirihlutans um 
að málaflokkur atvinnumála, nýsköpunar og ferða-
þjónustu muni tilheyra forsætisnefnd borgarinnar. 
Forsætisnefnd hefur nú þegar með höndum nokkur 
aðskilin verkefni og hefur áður verið falið að annast 
aðra málaflokka. Það eru því ekki nýmæli að for-
sætisnefnd fjalli um meira og annað en næsta fund 
borgarstjórnar.

Síðustu ár hafa þessir málaflokkar ekki átt fastan 
stað í borgarskipulaginu. Með því að vista þá í for-
sætisnefnd er því verið að lyfta þeim hærra en áður 
og viðurkenna mikilvægi þeirra fyrir Reykjavíkur-
borg. Við fundum fyrir miklum áhuga og þörf fyrir 
þessu við undirbúning atvinnu- og nýsköpunar-
stefnu sem við samþykktum í vor. Ekki síst þar sem 
stefnunni fylgdu tillögur að aðgerðaáætlun, sem 
fylgja þarf fast eftir. Undir forsætisnefnd er mála-
f lokkunum sýnd virðing auk þess sem við gætum 
ráðdeildar með því að nýta innviði og kerfi í stað 
þess að stofna nýtt ráð.

Reykjavík hefur alla burði til að bjóða upp á 
alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi fyrir skapandi 
atvinnulíf, menningu og nýsköpun. En við þurfum 
að draga fram kostina og verða enn sveigjanlegri. Í 
aðgerðaáætlun atvinnu- og nýsköpunarstefnu er lagt 
til að útbúa rafrænan samskiptavettvang fyrir fyrir-
tæki, til að einfalda stjórnsýsluna og fækka flækju-
stigum. Þar lögðum við líka til að efla atvinnulíf í 
hverfum og endurskoða innkaup borginnar til að efla 
samkeppni og auka fjölbreytni. Ekki síst er mikilvægt 
að bæta samtalið við atvinnulífið til að byggja saman 
upp enn blómlegra atvinnulíf.

Þá er ferðaþjónustan að koma aftur af fullum krafti. 
Á síðasta kjörtímabili samþykktum við ferðamála-
stefnu sem stefnir að Reykjavík sem vinsælum áfanga-
stað, í góðri sátt við borgarbúa. Eitt mikilvægt skref 
til að svo verði er að á höfuðborgarsvæðinu verði til 
áfangastaðastofa sem sinni því hlutverki að markaðs-
setja höfuðborgarsvæðið í góðu samstarfi sveitar-
félaga og ferðaþjónustunnar sjálfrar. Tækifærin hér 
eru óteljandi. ■

Atvinnumál í öndvegi

Þórdís Lóa  
Þórhallsdóttir 

oddviti Viðreisnar 
og forseti borgar-

stjórnar

NÚ AÐEINS Í APPI 
OG Á DOMINOS.IS
ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI,
EF ÞÚ SÆKIR

ser@frettabladid.is

Frestur
Það kemur ekki á óvart að skýrslu 
Ríkisendurskoðunar um Íslands-
bankasöluna hafi seinkað, en 
hún átti að birtast Bjarna Bene-
diktssyni og öðrum landsmönn-
um fyrir lok júní. Nú hefur ný 
tímasetning verið ákveðin, altso 
fyrir lok júlí, en einhver óútskýrð 
tilfinning læðist samt að þjóð-
inni um að  birtingin eigi eftir 
að dragast enn á langinn. Nógu 
erfitt er að reka á eftir svörum 
stofnana og sérfræðinga þeirra 
á venjulegum vetrarmánuðum, 
en svo til vonlaust er það yfir 
sumartímann þegar í besta falli 
jakkinn hangir á stólbakinu á 
ríkisreknum kontórum landsins.

Lempað
En til þessa voru refirnir nú 
skornir. Ríkjandi landsstjórn 
vissi auðvitað upp á sína tíu 
fingur að svona færi þetta, eftir 
að hún vísaði málinu til endur-
skoðunar ríkisins – og lempaði 
með því hatursfulla umræðu 
sem risið hafði meðal almenn-
ings sem gat ekki á heilum sér 
tekið eftir umdeilda söluna – og 
hefur sá hinn sami almenningur 
þurft að hrista hausinn æði oft og 
iðulega af ástæðum sem rekja má 
til íslenskrar pólitíkur. Ofan í allt 
það kaupið má ætla að skýrslan, 
þegar hún loksins kemur, verði 
jafn litlaus og hún reynist bit-
laus. Sum sé, svona drepa menn 
málunum á dreif. ■

Guðmundur  
Gunnarsson

ggunnars@
frettabladid.is

Þeir eru tvö hundruð og níu talsins. 
Vinnuhóparnir, fagráðin, þing-
mannanefndirnar, aðgerðahóparnir, 
viðbragðsteymin, verkefnastjórn-
irnar og valnefndirnar sem sinna 

tímabundnum verkefnum fyrir ríkisstjórnina.
Í þeim situr slíkur fjöldi fulltrúa að mann-

hafið færi létt með að fylla stúku í væntan-
legri þjóðarhöll. Sem er ekki risin. Því hún er í 
nefnd.

En sem sagt, ríkisstjórnin er með einn starfs-
hóp á hverja sautján hundruð Íslendinga. Sem 
hlýtur að vera enn eitt höfðatölumetið. Utan 
um tímabundin verkefni sem virðast ekki lúta 
neinum lögmálum tímans. Ef mið er tekið af 
því hversu seint og illa gengur að kreista út úr 
þeim niðurstöður.

Eflaust er þetta til marks um að ríkisstjórnin 
láti verkin tala. Tvö hundruð og níu mál í 
vinnslu áður en mikilvægar ákvarðanir eru 
teknar. Það kann að vera rétt. Upp að vissu 
marki.

Önnur skýring er þó líklegri.
Það getur verið f lókið að komast að sameig-

inlegri niðurstöðu í ríkisstjórn ólíkra f lokka. 
Þetta þekkir forystufólk í pólitík. Það hefur 
vissulega sína kosti að æðsta stjórn landsins 
spanni litrófið, en það hefur líka sína ókosti.

Þegar áherslugjáin er breiðari en svo að 
brúin nái yfir hana getur verið nauðsynlegt að 
kaupa sér tíma og skipa nefnd. Helst fram yfir 
kosningar. 

Að vissu leyti er þetta bráðsnjallt því þann-
ig fá allir á tilfinninguna að ríkisstjórnin sé 
að gera eitthvað. Án þess að hún geri nokkuð. 
Nema drepa óþægilegum málum á dreif og 
stofna til kostnaðar. Þvert á kröfu um aðhald í 
ríkisrekstri á tímum hækkandi verðbólgu.

Það kostar sitt að brúa djúpa gjá. Tala nú 
ekki um þegar gjárnar skipta hundruðum.

Á dögunum var svo stofnuð harla óvenju-
leg nefnd. Sem hristi upp í annars daufum 
nefnda kúltúr. Svokallaður spretthópur. Með 
gamlan kúreka að norðan í fararbroddi. Sá 
gekk svo vasklega til verks að forseti Alþingis 
var enn með gleraugun á nefinu þegar sprett-
gengið hafði skilað af sér og kúrekinn riðið inn 
í sólarlagið.

Það var hressandi. Aðallega vegna þess að 
hópurinn stóð undir nafni. Öfugt við alla 
starfshópana sem starfa ekki, samráðshópana 
sem funda ekki og aðgerðahópana sem leggja 
ekki til neinar aðgerðir.

Ríkisstjórnin ætti því að stofna f leiri sprett-
hópa. Sá næsti gæti heitið Spretthópur um 
fækkun starfshópa. ■

Spretthópar 
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Kannski gæti aukin 
gjaldtaka forðað for-

svarsmönnum greinar-
innar frá axarsköftum 
sem kalla á rannsóknir 
erlendra saksóknara?

Framkvæmdastjóri Rannsóknar-
miðstöðvar um samfélags- og 
efnahagsmál sakar fyrrverandi 
ríkisskattstjóra og undirritaðan um 
öfund og af brýði í innsendri grein 
í Fréttablaðinu daginn fyrir þjóð-
hátíðardaginn 2022.

Eins og heimasíða Rannsóknar-
miðstöðvarinnar ber með sér er 
aðstandendum hennar annt um 
hag útgerðar og útgerðarmanna. 
Ætla mætti að aðstandendur telji 
útgerðarmenn sérstaklega þurfa 
á umhyggju og náungakærleik að 
halda.

Tilefni tilskrifa framkvæmda-
stjórans til okkar Indriða er að 31. 
maí birtist frétt í Fréttablaðinu um 
að hagnaður nokkurra sjávarút-
vegsfyrirtækja hafi aukist um 100 
milljarða króna milli áranna 2020 
og 2021. Árið 2020 nam veiðigjalda-
reikningur útgerðarinnar tæpum 
5 milljörðum króna. Veiðigjaldið 
er ekki skattur heldur afgjald sem 
útgerðinni er gert að greiða fyrir 
aðgang að auðlind sem er skil-
greind sem eign íslensku þjóðar-
innar. Ég benti blaðamanninum á 
að ef beitt væri svipuðum reglum 
við skattlagningu á náttúruauð-
lindum í almenningseigu á Íslandi 
(fiskistofnar) og í Noregi (olía) yrði 
greiðsla útgerðarinnar til ríkissjóðs 
55-60 milljarðar króna vegna ársins 
2021. Að sjálfsögðu að því gefnu að 
spár um afkomu ársins 2021 stæð-
ust. Degi fyrr hafði Indriði nefnt 
40-60 milljarða sem eðlilegt veiði-
gjald miðað við gefnar forsendur 
í viðtali við sama blaðamann. Ég 
bið lesanda að finna öfundina og 
afbrýðina í þessari frásögn!

Annars er röksemdafærsla fram-
kvæmdastjórans full þversagna-
kennd fyrir aðila sem stjórnar stofn-
un sem kennir sig við rannsóknir á 
samfélags- og efnahagsmálum. Í 
upphafsorðum greinarinnar full-
yrðir hann að sjávarútvegur sé 
eina atvinnugreinin íslensk sem 
skarar fram úr á alþjóðavísu! Undir 
lok greinarinnar fullyrðir fram-
kvæmdastjórinn svo að afkoma í 
sjávarútvegi sé lakari en í öðrum 
íslenskum atvinnugreinum! Hvern-
ig í ósköpunum getur sama atvinnu-
greinin borið af öðrum íslenskum 
atvinnugreinum og verið í andar-
slitrunum á sömu stundu? Rann-
sóknarstofnunarforstjórinn verður 
að endurskoða rannsóknaraðferðir 
sínar er ég hræddur um!

Rannsóknarstofnunarforstjórinn 
kvartar undan því að ISAT-flokkun 
Hagstofunnar sé illa fallin til að 
einangra sjávarútveg sem atvinnu-
grein. Það virðist hafa farið fram hjá 
forstjóranum að Hagstofan hefur 
um langt árabil unnið sérstaka 
vinnslu, byggða á rekstrar- og efna-
hagsreikningum sjávarútvegsfyrir-
tækja. Þessi vinnsla byggir á grunni 
sem varð til hjá Þjóðhagsstofnun, 
en sú stofnun gegndi mikilvægu 
hlutverki varðandi verðlagningu 

Framúrskarandi atvinnugrein í andarslitrunum?

Þórólfur  
Matthíasson 
hagfræðipró-
fessor við Háskóla 
Íslands

sjávarafla á árum áður. Í samantekt 
(á ensku) síðustu útgáfu þessarar 
úttektar Hagstofunnar segir m.a: 
Samanlagðar eignir veiða og vinnslu 
námu 830 milljörðum ISK, skuldir 
námu 496 milljörðum og eiginfé var 
333 milljarðar króna. (Aggregated 
balance sheet of fishing and fish 
processing shows that the total 
worth of assets of the fisheries are 
830 billion ISK, liabilities are worth 
of 496 billion ISK and equity 333 bil-

Hluthafafundur hjá Festi hf.
Stjórn Festi hf. boðar til hluthafafundar sem haldinn verður fimmtudaginn 14. júlí 
2022 klukkan 10.00 árdegis í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.

Á dagskrá fundarins verður eitt mál: Stjórnarkjör. Í upphafi 
fundarins mun stjórn félagsins segja af sér til að tryggja að 
stjórnarkjör fari fram. Tilgangur fundarins er að gefa hluthöfum 
færi á að kjósa nýja stjórn, eftir atvikum að endurnýja umboð 
sitjandi stjórnar, eða kjósa nýja eða breytta stjórn, allt eftir því 
hvað hluthöfum sýnist og hverjir gefa kost á sér til stjórnarstarfa.  

Dagskrá fundarins

1. Stjórnarkjör.

Aðrar upplýsingar:

Öll skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir hluthafafundinn verður 
að finna á vefsíðu félagsins www.festi.is/r/adalfundir Þar má 
einnig finna skýrslu Tilnefningarnefndar þegar hún verður tilbúin, 
sbr. það sem síðar segir. Hluthöfum stendur einnig til boða að 
nálgast skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, 
Kópavogi, virka daga milli klukkan 9:00-16:00. Fundurinn fer 
fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku.

Hluthafar geta látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir 
sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á 
fundinum. Hluthöfum gefst kostur á að greiða atkvæði um mál 
sem eru á dagskrá fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka 
atkvæðagreiðslu hafa borist skrifstofu félagsins eða á netfangið 
hluthafar@festi.is eigi síðar en fimm dögum fyrir fundinn, þ.e. 
fyrir kl. 10.00 laugardaginn 9. júlí 2022.

Hluthafar eiga rétt á að fá ákveðin mál tekin til meðferðar á 
hluthafafundi ef þeir gera um það skriflega eða rafræna kröfu. 

Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá 
hluthafafundarins skal slík beiðni hafa borist skrifstofu félagsins 
eða á netfangið hluthafar@festi.is eigi síðar en tveimur vikum 
fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 10.00 fimmtudaginn 30. júní 2022.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar viku fyrir fundinn. 

Tilnefningarnefnd tekur við framboðum til stjórnar til kl. 10 
þriðjudaginn 28. júní 2022. Tilnefningarnefnd mun skila skýrslu 
sinni og tillögu um stjórnarmenn eigi síðar en kl. 10 þriðjudaginn 
5. júlí 2022. 

Fráfarandi stjórn Festi hf. hefur lagt til við Tilnefningarnefnd að 
hún geri tillögu um fleiri stjórnarmenn en fimm í þetta sinn svo 
tryggt sé að hluthafar geti kosið á milli frambjóðenda og ekki 
verði sjálfkjörið. Fulltrúi stjórnar í Tilnefningarnefnd mun ekki að 
þessu sinni taka þátt í störfum nefndarinnar.

Tillaga Tilnefningarnefndar takmarkar ekki frekari framboð til 
stjórnar. Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að 
tilkynna um framboð til stjórnar skriflega með minnst fimm 
sólarhringa fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 10.00 
laugardaginn 9. júlí 2022. Framboðum skal skila á skrifstofu Festi 
hf., Dalvegi 10-14, Kópavogi, eða á netfangið hluthafar@festi.is. 
Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar 
en þremur sólarhringum fyrir aðalfund. Hluthafar eiga rétt á að 
krefjast hlutfallskosningar eða margfeldiskosningar við 
stjórnarkjör í tvo sólarhringa frá því að stjórn kunngerir 
niðurstöður framboða til stjórnar, ef ekki er sjálfkjörið.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða 
afhent frá klukkan 9.30 á fundardegi.

Stjórn Festi hf.

Framboð til stjórnar Festi hf.

Tilnefningarnefnd Festi hf. auglýsir hér með eftir tilnefningum 
eða framboðum til stjórnar félagsins vegna hluthafafundar Festi 
sem haldinn verður 14. júlí næstkomandi.

Hlutverk tilnefningarnefndar er að undirbúa og gera tillögu um 
frambjóðendur við kjör stjórnar félagsins. Skal að því stefnt að 
stjórnin sé á hverjum tíma þannig samsett að hún búi yfir 
fjölbreyttri þekkingu og reynslu sem nýtist félaginu við 
stefnumótun og eftirlit í því umhverfi sem félagið starfar í á 
hverjum tíma. Við gerð tillögu um kosningu stjórnarmanna í 
Festi skal tilnefningarnefndin horfa til hæfni, reynslu og 
þekkingar, m.a. með tilliti til leiðbeininga um stjórnarhætti 
fyrirtækja og niðurstöðu árangursmats stjórnar.

Stjórnarmenn þurfa jafnframt að fullnægja þeim skilyrðum sem 
fram koma í samþykktum félagsins og lögum um hlutafélög sbr. 
ákvæði 66. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Starfsreglur 
tilnefningarnefndar, samþykktir félagsins og önnur gögn eru 
aðgengileg á heimasíðu Festi.

Athygli er vakin á því að sérstök skilyrði eiga við um 
stjórnarmenn í Festi vegna sáttar félagsins við 
Samkeppniseftirlitið dags. 30. júlí 2018. Geta frambjóðendur 
kynnt sér skilyrðin á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins þar sem þau 
eru aðgengileg án trúnaðarupplýsinga.

Þess er óskað að tilnefningum eða framboðum sé skilað til 
tilnefningarnefndar á sérstökum eyðublöðum ásamt ferilskrá 
fyrir kl. 10 þann 28. júní 2022 á netfangið 
tilnefningarnefnd@festi.is.

Nálgast má gögnin á www.festi.is/r/adalfundir
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lion ISK.). Samkvæmt blaðafréttum 
munu bætast allt að 100 milljarðar 
við á árinu 2021. Þá er ótalið það 
sem kann að vera geymt í skatta-
skjólum á Kýpur og Maldíveyjum. 
Af þessu má draga þá ályktun að 
greinin geti vel greitt eðlilegt gjald 
fyrir aðgang að þjóðarauðlindinni. 
Kannski gæti aukin gjaldtaka forð-
að forsvarsmönnum greinarinnar 
frá axarsköftum sem kalla á rann-
sóknir erlendra saksóknara? ■
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Hjálmar Arnfjörð 
Magnússon

fv. framkvæmdastjóri, 
frá Kirkjulækjarkoti í Fljótshlíð,

 sem lést á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð aðfaranótt 14. júní sl., verður jarðsunginn frá 

Digraneskirkju fimmtudaginn 23. júní nk. kl. 13.00.

F.h. aðstandenda,
María H. Hjálmarsd. Ringdal Nils Andreas Ringdal
Guðbjartur Hjálmarsson Anna Karla Björnsdóttir
Margrét S. Hjálmarsdóttir
Hafsteinn Hjálmarsson Ann-Charlotte Fernholm
Magnús Þór Hjálmarsson Ásgerður Þráinsdóttir
Ingþór Hjálmar Hjálmarsson Yana Trofymenko

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir, afi, bróðir, mágur 

og tengdasonur,
Þórður Sigurðsson

Reynihvammi 3a, Hafnarfirði,
lést á krabbameinsdeild  

Landspítalans þann 15. júní. 
Útför hans fer fram frá Vídalínskirkju,  
Garðabæ, mánudaginn 27. júní, kl. 13.  

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið. 

Edda Björnsdóttir
Björn Ingi Friðþjófsson Hildur Rut Ingimarsdóttir
Salka Þórðardóttir Ásbjörn Örvar Þorláksson
Þórhildur Braga Þórðardóttir
Bragi Sigurðsson Sigríður E. Bjarnadóttir
Jófríður H. Sveinsdóttir

Unnar, Orri, Edda, Gunnhildur og Ronja

Ástkær faðir okkar, 
 tengdafaðir, afi og langafi,

Viðar Þórðarson
skipstjóri,

lést 7. maí á Hrafnistu í Hafnarfirði. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Birgir Viðarsson og Guðrún Ruth Viðarsdóttir

Elsku mamma, tengdamamma,  
amma og langamma,

Sigríður Friðsemd 
Sigurðardóttir
Árskógum 6, Rvk.,

lést 17. júní síðastliðinn á 
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni. 

Jarðarförin auglýst síðar.

Sigurbjörg Ágústsdóttir  Vilberg Ágústsson
Sigþór K. Ágústsson
Elín Ágústsdóttir Hrafn Ingimundarson
Steindór R. Ágústsson
Jónína Ágústsdóttir Logi Sigurfinnsson
Halldór Ágústsson Ingunn Gísladóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur okkar, bróðir, barnabarn,
Árni Gils Hjaltason

Skógarási 3,
lést að heimili sínu þann 3. júní.

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
fimmtudaginn 23. júní kl. 13.00.

Hjalti Árnason Ethel Karlsdóttir
Aðalheiður Hjelm Greipur Hjaltason
Halla Heimisdóttir  Brynja Hjaltadóttir
Skarphéðinn Hjaltason Karl Magnús Kristjánsson

Ástkær bróðir okkar, frændi og mágur, 
Tómas Magnús Guðgeirsson

andaðist sunnudaginn 5. júní á 
Landspítalanum. Útförin verður gerð 

frá Fossvogskirkju fimmtudaginn  
23. júní og hefst athöfnin klukkan 11.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
systkini hins látna.

Elskuleg systir og frænka okkar,
Engilráð Inga 

Guðmundsdóttir

lést 14. júní á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði þriðjudaginn 28. júní  
klukkan 13.

Ásdís Guðmundsdóttir
Sólveig Guðmundsdóttir

og ættingjar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Nína Oddsdóttir

lést á Hjúkrunarheimilinu  
Sóltúni laugardaginn 11. júní.  

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 
þriðjudaginn 28. júní kl. 13.

Rósmundur M. Guðnason  Helga Sigurðardóttir
Vilmundur G. Guðnason  Guðrún Nielsen
Oddur Th. Guðnason  Dýrfinna H. Sigurðardóttir
Gunnar Gísli Guðnason  Guðlaug Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðlaug Jóna Sigurðardóttir
(Lilla í Mellandi) 

Kirkjuvegi 6, Hvammstanga,
lést á HSV Hvammstanga,  

föstudaginn 10. júní.  
Útförin fer fram frá Hvammstangakirkju, 

þriðjudaginn 21. júní, klukkan 14.00.

Baldur Ingvarsson
Sigurður Kr. Baldursson Sigríður Sigurðardóttir
Inga S. Baldursdóttir Stefán L. Haraldsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ólafur Árnason
framhaldsskólakennari  

og húsasmiður, 
Kópavogstúni 10, Kópavogi,

 lést 13. júní 2022. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju miðvikudaginn 22. júní nk. kl. 13.00.

Fjóla Margrét Björgvinsdóttir
Rósa Björg Ólafsdóttir Konráð Guðmundsson
Arnór Gísli Ólafsson Dagmar Bjartmarz

Eygló Árnadóttir
og afabörnin Melkorka, Ólafur, Kári og Kjartan

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i
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Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Bustarfell - saga jarðar og ættar 
rekur tæplega hálfrar aldar sögu 
torfbæjarins. Bókin var lengi í 
bígerð en höfundurinn var í sveit 
á bænum í æsku. 

arnartomas@frettabladid.is

Tvö handrit sem varðveitt eru á Minja-
safninu á Bustarfelli hafa nú birst í 
fyrsta skipti á prenti í nýútgefnu bók-
inni Bustarfell - saga jarðar og ættar. 
Handritin veita innsýn í ættfræði, 
þjóðhætti og sögu torf bæjarins, sem og 
ættarinnar sem þar hefur búið frá 1532.

„Það er óhætt að segja að þessi bók 
hafi verið lengi í bígerð,“ segir Finnur 
Ágúst Ingimundarson, höfundur og 
ritstjóri bókarinnar. „Ég er ekki sjálfur 
ættaður frá Bustarfelli en slysaðist 
þangað í sveit sumarið 1999, þá níu ára 
að aldri. Ég kom þangað svo ár eftir ár 
til sumardvalar og fór að vinna á búinu 
og Minjasafninu þegar ég varð eldri.“

Sumarið 2008 kom Björg Einarsdóttir 
húsfreyja á Bustarfelli að máli við Finn 
Ágúst og sýndi honum handrit eftir afa 
hennar Methúsalem Methúsalemsson 
sem seldi ríkinu torf bæinn 1943.

„Hann skrifaði árið 1957 sögu jarðar-
innar og ættarinnar sem hann tilheyrði 
sjálfur og hefur búið á jörðinni frá 
1532,“ segir Finnur Ágúst, sem byrjaði 
sama sumar að skrifa upp handrit 

Methúsalems. „Ég var bara átján ára 
þá, hafði  litla reynslu af svona vinnu 
og sóttist þetta frekar seint.“

Tíu árum síðar, þegar Finnur Ágúst 
taldi sig hafa gengið sæmilega frá efn-
inu, komst hann, við störf sín sem safn-
vörður á Minjasafninu, á snoðir um 
hitt handritið eftir séra Einar Jónsson 
á Hofi.

„Þegar ég var kominn með það í hend-
urnar þá fannst mér augljóst að þessi 
handrit ættu að fylgjast að í bókinni,“ 
segir hann. „Í kjölfarið hófst ég handa 
við að gera alvöru úr þessu og að búa 
handritin til útgáfu.“

Finnur Ágúst segir heilmargt hafa 
komið í ljós við grúskið í kringum 
handritin.

„Mér finnst í rauninni það frásagnar-
verðasta alltaf vera það að þessi saga sé 
á annað borð til,“ segir hann. „Að þessi 
sama ætt hafi búið á þessari jörð í tæp-
lega hálfa þúsöld er eiginlega einsdæmi 
á Íslandi. Jafnvel þó að ættin hafi búið 
þarna svona lengi þá hefur það ekki allt-
af verið sjálfsagt að það yrði áframhald 
á því. Það hefur stundum staðið tæpt 
af ýmsum ástæðum, en til þessa dags 
hefur keðjan ekki slitnað og 16. kynslóð 
ábúenda tekur nú við keflinu.“ n

Ættarsetur í hálfa þúsöld

Höfundur nýrrar bókar um Burstarfell var þar sjálfur í sveit sem barn.   MYND/AÐSEND 
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Sigríður Rakel Ólafsdóttir er ánægð með breytingarnar sem hún og eiginmaðurinn hafa staðið í að undanförnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Féllu fyrir gamla sjarmanum
Hlíðahverfið í Reykjavík stendur í hjarta borgarinnar. Það er í senn sjarmerandi og fjöl-
skylduvænt og því ekki að undra að Hlíðarnar séu með vinsælli hverfum borgarinnar. 2

Leikhópurinn Spindrift Theatre.

sandragudrun@frettabladid.is

Spindrift Theatre sýnir leikverkið 
THEM í Tjarnarbíói á miðviku-
daginn klukkan 20 og á Reykjavík 
Fringe Festival 22. júní klukkan 
21.30. THEM er einlæg kómedía 
um sársaukann sem fylgir því að 
passa ekki inn í, spennuna við að 
uppgötva sitt eigið afl, skömmina 
við að nota það rangt og sorgina 
yfir því að geta ekki grátið. Verkið 
fjallar um karla að díla við eitraða 
karlmennsku og konur að díla við 
karla – og öll að reyna bara að fá 
að vera. Fjórar konur frá Íslandi og 
Finnlandi kafa ofan í heim karla og 
segja sögur af ást, stolti, föðurhlut-
verkinu og óttanum við að vera 
öðrum byrði. Áhorfendur munu 
hitta fyrir karlmenn að berjast 
við að vera berskjaldaðir – og að 
uppgötva hvers vegna það er þeim 
nauðsynlegt.

Byggt á viðtölum við karla
Hætta á váhrifum (trigger warn-
ing); eftirfarandi er fjallað um í 
sýningunni: kvenfyrirlitningu, 
ofbeldi, kynferðisofbeldi, hinsegin 
fordóma. Verkið er byggt á tugum 
viðtala við karla frá mismunandi 
löndum auk frásagna höfundanna 
sjálfra af því að vera konur í 
karllægum heimi. Leikstjóri er 
Unnur Elísabet Gunnarsdóttir 
og leikkonurnar eru Bergdís Júlía 
Jóhannsdóttir, Tinna Þorvalds 
Önnudóttir, Marjo Lahti og Anna 
Korolainen Crevier. Verkið er sýnt 
á ensku. ■

Berskjaldaðir 
karlmenn
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Sif Ásthildur Guðbjartsdóttir

Sigríður Rakel Ólafsdóttir, mark-
aðsstjóri bílaumboðsins Öskju, 
hefur búið sér og fjölskyldu sinni 
fallegt heimili í Hlíðunum. Fjöl-
býlishúsið sem fjölskyldan býr í er 
frá árinu 1957 og er íbúðin fjögurra 
herbergja og rúmir 95 fm að stærð. 
Það sem heillaði þau í upphafi var 
hversu opin og björt íbúðin var. 
Skipulag hennar var gott en það 
var eitt og annað sem þau vildu 
gera að sínu.

„Það sem heillaði mig við hverfið 
á sínum tíma var þessi gamli 
sjarmi sem er einkennandi fyrir 
þetta svæði. Íbúðin sjálf var mjög 
sjarmerandi og við ákváðum strax 
að halda í sálina sem fylgdi henni. 
Þannig leyfðum við karakternum 
að skína í gegn á sama tíma og við 
uppfærðum íbúðina að nýjum 
tímum og okkar þörfum,“ segir Sig-
ríður Rakel.

Heimasmíðað borðstofuborð
Hjarta íbúðarinnar er eldhúsið að 
hennar sögn. 

„Eldhúsið og stofan eru eitt rými 
og ég gæti ekki hugsað mér það 
öðruvísi. Upprunaleg hönnun 
íbúðarinnar er tvöföld stofa og eld-
húsið var þar sem nú er barnaher-
bergi. Þessi uppstilling er svolítið 
barn síns tíma þegar áherslan var 

á stórar stofur og lítil eldhús. Í dag 
er meiri áhersla á að eldhúsið sé í 
alrýminu. Ég eyði miklum tíma í 
eldhúsinu og finnst frábært að geta 
eldað matinn og á sama tíma verið 
í samskiptum við krakkana sem 
eru að horfa á barnaefnið eða gest-
ina sem sitja í stofunni á meðan ég 
elda. Við eyðum langmestum tíma 
í þessu rými og því vildi ég líka 
stórt og fallegt borðstofuborð. Ég 
er svo heppin að eiga handlaginn 
mann sem smíðaði borðstofu-
borðið að okkar þörfum,“ segir 
Sigríður Rakel.

Héldu í sálina í íbúðinni
„Við ákváðum að gera allt sjálf 
sem tók auðvitað lengri tíma en 
ég hef gott auga fyrir hönnun og 
uppsetningu og svo er maðurinn 
minn fær í f lestan sjó svo við 
unnum þetta verkefni saman. Við 
fengum því enga iðnaðarmenn en 
góða hjálp frá fjölskyldu og vinum. 
Þetta voru bara langir dagar og 
unnið oft fram eftir kvöldi. Ég held 
að þegar maður gerir allt sjálfur 
þá þyki manni oft meira vænt um 
það sem hefur verið gert í íbúðinni 
því maður veit hve mikil vinna fer í 
framkvæmdirnar,“ segir Sigríður.

Þau ákváðu að halda í sálina í 
íbúðinni. 

„Við til dæmis hvítlökkuðum 
gömlu hurðirnar sem okkur finnst 

létta á rýminu en héldum gömlu 
hurðarhúnunum ásamt listunum 
bæði í kringum hurðirnar og í 
loftinu. Mér finnst djúpu glugga-
kisturnar heillandi inni í stofu 
og pottofnarnir einnig, þó þeir 
séu barns síns tíma þá gefa þeir 
þessum gömlu íbúðum mikinn 
karakter. Meðan þeir lifa fá þeir að 
vera í íbúðinni.“

Innbyggðir fataskápar eru 
svolítið einkenni gamalla íbúða í 
Hlíðunum en þeir eru ekkert sér-
lega praktískir. Djúpar hillur sem 
oft er erfitt að komast að. 

„Við ákváðum að rífa þá og 
setja nýstárlegri fataskápa sem 

miða betur að okkar þörfum og 
sköpum um leið meira rými. Mesta 
áskorunin við gamlar íbúðir er 
oft að skapa nægilegt geymslu-
rými og því þarf mikið skipulag og 
útsjónarsemi til að koma öllu að, 
sérstaklega þegar maður er með 
lítil börn því þeim fylgir mikið dót, 
útiföt og fleira. Fólk á líka mun 
meira af fötum en þegar þessar 
íbúðir voru byggðar, svo það getur 
oft verið höfuðverkur að koma öllu 
fyrir,“ segir hún.

Barn síns tíma
Parið ákvað að taka allt baðher-
bergið í gegn enda barn síns tíma. 
„Ég teiknaði sjálf upp baðher-
bergið eins og ég sá það fyrir mér 
en aðal áskorunin fólst í smæð þess 
og var þetta mikil kúnst að koma 
öllu haganlega fyrir, hámarka 
geymslupláss og gera það stílhreint 
og fallegt á sama tíma. Við létum 
sérsmíða innréttinguna sem ég 
hannaði en maðurinn minn sá um 
uppsetninguna og flísalagði allt. 
Við ákváðum að skapa rými fyrir 
þvottavél og þurrkara og sé ég ekki 
eftir því enda mikill tími sem fer 
í að hlaupa upp og niður stigana 
með þvott í fjölbýli. Það er líklegast 
besta ákvörðunin sem hefur verið 
tekin í breytingunum að koma 
þeim fyrir inn á baðherbergi,“ 
bætir Sigríður Rakel við.

„Mér finnst fátt meira róandi 
en að leggjast í bað eftir langan 
dag, en við ákváðum að halda 
baðkarinu í stað þess að setja upp 
sturtuklefa. Það er frábært að hafa 
baðkar þegar maður er með börn 
en þau geta dundað sér í baði tím-
unum saman. Við vildum ná smá 
jarðtengingu inni á baðherbergi. 
Við erum með náttúrulegan lit á 
veggjum og í lofti, náttúruflísar á 
öllu og náttúrustein á baðborðinu. 
Við vorum baðlaus í þrjá mánuði 
og það var sannarlega skrautlegur 
tími en þá kom Sundhöllin sér 
vel og vorum við fastagestir þar 
sumarið 2018.“

Heimilið er griðastaður
„Ég hef aldrei geta fylgt eftir 
ákveðnum stefnum eða straum-
um þegar kemur að heildarútliti 
íbúðarinnar. Ég tek í raun bara 
það sem mér finnst fallegt. Það 
skiptir mig mestu máli að íbúðin 
sé hlý og heimilisleg. Það er eitt-
hvað við gamalt húsnæði sem 
heillar mig, það er oft svo hlýlegur 
andi í því. Ég er frekar stílhrein 
og mínimalísk og þoli illa mikið 
af smádóti og hef reynt að fylgja 
því eftir bestu getu. Fyrir mér á 
heimili að vera griðastaður þar 
sem allir ná ró eftir langa og anna-
sama daga,“ segir Sigríður Rakel 
að lokum. ■

Séð inn í fallega stofuna og eldhúsið, en þau hjónin opnuðu á milli rýmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stofan er björt og skemmtileg. Hver hlutur er valinn af kostgæfni og útkoman er hlýleg, flott og heimilisleg.

Baðherbergið var allt gert upp enda var það orðið barn síns tíma. 

Endurbæturnar 
á baðinu eru 
einkar vel 
heppnaðar, lita-
valið heillandi 
og spegla-
skáparnir gefa 
rýminu enn 
meiri vídd. 
Gamli pottofn-
inn undir glugg-
anum gefur líka 
sjarmerandi 
karakter.

Við vorum baðlaus 
í þrjá mánuði og 

það var sannarlega 
skrautlegur tími, en þá 
kom Sundhöllin sér vel 
og vorum við fastagestir 
þar sumarið 2018.

Sigríður Rakel Ólafsdóttir
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Einbýlishúsið 
að Ásbúð 58 var 
byggt árið 1980. 
Opið hús verður 
á morgun, 
miðvikudaginn 
22. júní á milli 
klukkan 17.30 
og 18.

Fasteignasalan Miklaborg 
kynnir til sölu frábærlega 
skipulagt og vel staðsett 
einbýlishús á einni hæð við 
Ásbúð 58 í Garðabæ.

Húsið hannaði Kjartan Sveinsson. 
Það er 196,4 fermetrar og stendur 
á stórri, fallegri lóð. Í því eru stórar 
stofur með aukinni lofthæð, fjögur 
svefnherbergi, tvöfaldur bílskúr, 
snyrting, bað og þvottahús.

Aðgengi að húsinu er mjög þægi-
legt og íbúðargatan bæði rúmgóð 
og róleg. Komið er inn í anddyri 
með gestasnyrtingu inn af. Næst 
er skáli sem tengir rúmgóðar 
bjartar stofur með mikilli lofthæð, 
sem og svefnálmu, þar sem eru 
fjögur svefnherbergi samkvæmt 
teikningu, en einu þeirra hefur 
verið breytt í sjónvarpshorn inn af 
skálanum.

Til móts við anddyrið er gengið 
beint út á skjólsælan pall úr timbri, 
sem snýr í suðaustur. Hjónaher-
bergið er innst í svefnálmunni, 
með góðum skápum. Við hlið þess 
er þvottahús með útgengi í garðinn 
til austurs.

Baðherbergið er snyrtilegt með 
góðri innréttingu og bæði baðkeri 
og sturtu. Á svefnherbergisgang-
inum eru nú tvö barnaherbergi, 
en þrjú samkvæmt teikningu, og 

er auðvelt að breyta aftur í fyrra 
horf. Eldhúsið er hálfopið inn af 
stofunni, með góðum skápum og 
vinnuplássi.

Bílskúrinn er tvöfaldur, alls 52 
fermetrar, bæði með vatni og raf-
magni.

Lóðin er stór, alls 1.030 fermetr-
ar, og garðurinn fallegur. Austan 
við húsið er fagur trjálundur með 
heillandi kofa í gömlum stíl, sem er 
notaður undir garðáhöld.

Húsið var byggt árið 1980 og er 
að mestu upprunalegt og vel með 
farið. Flísar eru á votrýmum og 
skála, en önnur gólf eru parket-
lögð.

Ásbúð 58 er sérlega vel skipulagt 
og skemmtilegt einbýli á vinsælum 

stað í Garðabæ og sem nýtist vel. 
Þak var pússað og málað fyrir 
fáeinum árum. Húsið er einkar vel 
staðsett; innan við tíu mínútna 
gangur er í nýju íþróttamiðstöðina 
í Miðgarði og örstutt í Mýrina, 
Hofsstaðaskóla og Fjölbrauta-
skólann í Garðabæ.

Seljendur eru að leita að 3 til 4 
herbergja íbúð í Sjálandshverfi í 
Garðabæ, ekki á neðstu hæð og 
með einhverju sjávarútsýni. Skipti 
koma vel til greina. ■

Allar frekari upplýsingar gefur 
Þórunn Pálsdóttir, löggiltur fast-
eignasali, í síma 773 6000 og á  
netfanginu thorunn@miklaborg.is

Einbýli á vinsælum stað í Garðabæ
Stofurnar 
í Ásbúð 58 
eru stórar og 
bjartar, með 
fallegu útsýni 
út í gróinn 
og heillandi 
garðinn.

VIÐ LEIÐUM ÞIG HEIM

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

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

TIL SÖLU REKSTUR Á TRAUSTRI EFNALAUG!

   Rótgróin efnalaug á mjög góðum stað á höfuðborgarsvæðinu.
   Nýleg tæki, langtíma leigusamningur (fasteign er hægt að kaupa líka). 

Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



Erum við að leita að þér?

LANGALÍNA 11
TIL SÖLU

210 GARÐABÆ

 www.fastlind.is 

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR

Stærð 123,9 fm Fjölbýli / 3-4 herbergja.

Frábær staðsetning. Glæsileg, rúmgóð 
og vönduð íbúð (byggt af BYGG) í Sjálandi 
Garðabæ. Björt með stórum gluggum í 
þrjár áttir. Aukin breidd á bílastæði í bíla-
kjallara, sem er staðsett á besta stað.

Verð 84,9 millj.

Heimir
Lögg. fasteignasali

849 0672
heimir@fastlind.is

OPIÐ
HÚS
Í DAG
KL. 17 - 17:30

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+









Glæsileg 3.herb.útsýnisíbúð á 5hæð í fallegu nýlegu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílakjallara. Mögulegt er 
að kaupa annað bílastæði með eigninni. 

Meðal þess sem einkennir þessa fallegu íbúð er tvennar svalir, einungis tvær eignir á hæðinni, glæsilegt 
útsýni á þrjá vegu, samræmdar innréttingar í íbúðinni frá GKS, sér þvottahús með glugga innan íbúðar, 
stór steinklædd eyja  sem hægt er að sitja við og með spanhelluborði með innbyggðri viftu.  Gólfsíðir 
gluggar og mikil þjónusta bæði í húsinu og allra næsta nágrenni m.a heilsugæsla, hárgreiðslustofa, 
vetingahús og Kringlan með fjölbreyttri þjónustu.

Efstaleiti 15  | 103 Reykjavík  |  Herbergi: 3  |  Stærð: 105,1 m2 97.900.000

KRAFTUR | TRAUST | ÁRANGUR

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Hafdís
Löggiltur fasteignasali

820 2222
hafdis@fstorg.is

OPIÐ HÚS 
þriðjud. 21. júní 
kl 17.00-17.30

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



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is



HEITT?
Borðkælar

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

100 hraðar

JET I

Öflugar

LAVADA

Verð:
39.990 kr

Verð:
20.768 kr.

Turbo swirl

Verð:
21.101 kr

Verð:
15.976 kr.

Verð frá:
4.339 kr.

Borðviftur

Mjög nettur

Erum við að leita að þér?



Víkurhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 412 1700 -  idex@idex. iswww.idex.is

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Með samsettu Larson álklæðningunum frá 
Alucoil færð þú það sem þú ert að leita að 
- slétta og áferðafallega álklæðningu við hvaða 
aðstæður sem er.

Larson álklæðningarnar sameina styrk, léttleika 
og umfram allt eru þær sléttar.

- álklæðningar

Helstu kostir:

- Eldþolnar

- Léttar og sléttar

- Einstakt veður– og efnaþol

- Burðarkerfi sem henta 

  mismunandi verkefnum

- Hávaða– og hitaeinangrun

- Umhverfisvænar 

  (endurvinnanlegt efni)

- Fjöldi lita og efnisáferða

- Allt að 20 ára ábyrgð



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

ÖLL ALMENN GARÐVINNA
Mah ehf tekur að sér alla almenna 
garðvinnu. Runnaklippingu, 
garðslátt, beðahreinsun, Gerum 
tilboð ykkur að kostnaðarlausu. 
Sanngjörn verð, góð samskipti 
og vönduð vinnubrögð. Hafið 
samband í 539-5098 eða á mah@
mah.is

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

 Atvinnuhúsnæði
Skrifstofu-vinnuherbergi ca. 9 fm, 
í Skútuvogi til leigu. Uppl. í s. 864 
1219.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti 
á fundi sínum 8. júní sl. að auglýsa nýtt 
deiliskipulag í Hamranesi í samræmi við 1. 
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Nýtt deiliskipulag fyrir reit 29B í Hamranesi. 
Á reitnum sem úthlutað var sem þróunarreit er 
gert ráð fyrir tveimur 5 hæða fjölbýlishúsum 
með allt að 45 íbúðum. Gert er ráð fyrir 
bílakjallara ásamt bílastæðum á lóð. 

Tillagan er sýnis á umhverfis- og skipulagssviði 
að Norðurhellu 2 og í þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar Strandgötu 6 frá 
21.06.2022. Hægt er að kynna sér 
tillöguna á hfj.is/skipulag.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Skal þeim skilað skriflega á netfangið 
skipulag@hafnarfjordur.is eigi síðar en 
02.08.2022 eða eða skriflega í þjónustuver:

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær

hafnarfjordur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





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  er sjónvarpsút-
gáfan af sívinsælum og 
samnefndum bókaflokki 
Óttars Sveinssonar. 

20.00 Bærinn minn  segir frá 
sjarma og sérstöðu 
bæjarfélaganna hringinn í 
kringum Ísland. 

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni 
dagskrá. 

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

LÁRÉTT
1 krauma
5 skaði
6 átt
8 málaleitun
10 tveir eins
11 skilaboð
12 betur
13 eining
15 sköpun
17 rógberi

LÓÐRÉTT
1 laumast
2 titill
3 óhljóði
4 samtíða
7 orðastaður
9 dálítið
12 viðskipti
14 málmur
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 sjóða, 5 tap, 6 nv, 8 erindi, 10 ll, 11 
orð, 12 skár, 13 stak, 15 tilurð, 17 naðra.
LÓÐRÉTT: 1 stelast, 2 jarl, 3 ópi, 4 andrá, 7 við-
ræða, 9 nokkuð, 12 sala, 14 tin, 16 rr.

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.

Meyer átti leik gegn Jackwerth í 
Sviss árið 1990. 
1...Dxf3+! 2. Rxf3 (2. Hxf3 og 
Dxf3 er svarað með 2...Rg4#).  2...
Rxc4# 0-1. 

www.skak.is: Nýjustu skákfrétt-
irnar.

Svartur á leik

Dagskrá

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2
RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi  
13.10 Kastljós  
13.30 Tónaflóð um landið 2020 

- brot  
13.35 Útsvar 2011-2012 
14.40 Fyrir alla muni  
15.10 90 á stöðinni  
15.30 Basl er búskapur  
16.00 HM í sundi  
18.00 Sumarlandabrot  
18.05 KrakkaRÚV
18.06 Hönnunarstirnin  
18.23 Söguspilið  
18.48 KrakkaRÚV - Tónlist  
18.50 Lag dagsins  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.55 Sumarlandabrot  
20.05 Til Búrma með Simon Reeve      

 Simon Reeve ferðast til 
Búrma, sem nú heitir Mjan-
mar, og kynnist fallegu landi 
á erfiðum tímum. Hann 
kynnir sér aðstæður þar eftir 
að mikill fjöldi Róhingja-
múslima neyddist til að flýja 
landið vegna átaka.

21.05 Z-kynslóðin  Stuttir sænsk-
finnskir heimildarþættir um 
ungt fólk og hugmyndir þess 
um framtíðina.

21.20 Flekklaus  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður  
22.20 Njósnir í Berlín  
23.10 Brot  
23.55 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn  
08.15 The Mentalist  
08.55 Bold and the Beautiful  
09.15 Jamie’s Quick and Easy Food  
09.45 MasterChef Junior  
10.25 Call Me Kat  
10.45 Shark Tank  
11.25 Home Economics  
11.50 30 Rock  
12.10 Nágrannar  
12.35 30 Rock  
12.55 The Great British Bake Off  
13.55 Grey’s Anatomy  
14.35 Cherish the Day  
15.15 The Greatest Dancer  
16.35 The Masked Singer  
17.40 Bold and the Beautiful  
18.00 Nágrannar  
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.45 Sportpakkinn  
18.50 Ísland í dag  
19.00 Hell’s Kitchen 
19.45 Robson & Jim’s Icelandic Fly 

Fishing Adventure  
20.30 Last Man Standing  
20.55 The Goldbergs  
21.15 Magnum P.I.  
22.00 Last Week Tonight with 

John Oliver  
22.30 Æði  
22.50 Gentleman Jack  
00.00 The Teacher  
00.50 The Good Doctor  
01.30 The Pact  
02.25 Supernatural  
03.05 The Mentalist  
03.45 30 Rock  
04.10 30 Rock  

06.00 Tónlist
12.32 Survivor  
12.30 Dr. Phil  
13.56 The Late Late Show 
14.36 The Block  
15.25 The Neighborhood  
15.46 George Clarke’s Old House, 

New Home  
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 mixed-ish  
19.40 Ghosts  
20.10 Good Sam  
21.00 FBI  
21.50 FBI: Most Wanted  
22.40 Love Island  
23.25 The Late Late Show  
00.10 Tell Me a Story  
00.55 The Rookie  
01.40 Chicago Med  
02.25 Rules of the Game  
03.25 Love Island  
04.10 Tónlist

Sjöfn heimsækir Ektafisk á Hauganesi

Sjónvarpsþátturinn Matur og 
heimili verður á faraldsfæti í 
kvöld, en þá leggur Sjöfn Þórðar 
leið sína norður á Hauganes í 
Eyjafirði og heimsækir fyrir-
tækið Ektafisk og veitingastað-
inn Baccalá Bar í eigu Elvars 
Reykjalín sem er réttnefndur 
saltfiskkóngur Íslands. Á Baccalá 
Bar hittir Sjöfn Sölva Antonsson 
sem tók nýverið við rekstrinum 
ásamt konu sinni af Elvari. n
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Kona sækja áfenga 
drykkinn í kalda 
skápinn! Maður 

bíður!

Gjörsvovel! 
Eh … hvað gerðist? 

Ætti þetta ekki 
að hafa í för með 
sér óheppilegar 

afleiðingar?

Neeeei …. af 
hverju ætti 

það að gera 
það?

Maður 
hræddur! 

Engin ástæða 
til! Maður opna 

bjór og njóta 
sín!

Þú  nnur allar nýjustu fréttir dagsins á 
frettabladid.is. Innlendar og erlendar fréttir, 
léttar fréttir, íþróttafréttir, viðskiptafréttir, 
skoðanapistlar, Halldór og auðvitað 
blað dagsins ásamt eldri blöðum.

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?
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ÞRIÐJUDAGA

KL. 19.00 OG
21.00 

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR 

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

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



Samsöngurinn var 
þéttur og einbeittur, og 
svo var bara svo falleg 
og einlæg tilfinning í 
túlkun hvers einasta 
lags.

TÓNLIST

Barbörukórinn flutti 
íslenska dagskrá
Hafnarborg
sunnudaginn 19. júní

Jónas Sen

Ég sá einu sinni hryllingsmyndina 
The Believers. Hún fjallar um Sant-
eria, eins konar vúdútrú á Kúbu og 
víðar. Dýrkunin kom með þræl-
unum frá Afríku og blandaðist kaþ-
ólskri trú. Þrælarnir héldu áfram að 
tilbiðja guði sína, en dulbjuggu þá 
sem dýrlinga. Heilög Barbara var 
til dæmis í rauninni þrumuguðinn 
Shango. Það var vegna þess að hún 
átti að hafa verið líf látin af föður 
sínum á þriðju öld fyrir það að hafa 
gerst kristin. Eftir voðaverkið skall 
á þrumuveður og morðinginn var 
lostinn eldingu sem dró hann til 
dauða.

Barbara var dýrkuð meira áður 
fyrr. Nú er hennar ekki einu sinni 
minnst lengur í messum kaþólsku 
kirkjunnar, því allsendis er óljóst að 
hún hafi yfir höfuð verið til. En vís-
bendingar eru um Barbörudýrkun 
hér á landi fyrr á öldum. Ofurlítið 
líkneski af henni fannst í fornri 
kapellu í Kapelluhrauni til móts við 
Straumsvík um miðja síðustu öld.

Barbara mær
Kristján Eldjárn, fyrrverandi þjóð-
minjavörður og forseti, átti heiður-
inn af fundinum. Sonur hans, Þórar-

inn Eldjárn, hefur ort fallegt ljóð til 
dýrlingsins, Barbara mær. Það var 
tónsett af Huga Guðmundssyni og 
gat að heyra á tónleikum á Söng-
hátíð í Hafnarborg á sunnudaginn. 
Tónlistin var lagræn án þess að vera 
banal. Tóntegundaskiptin voru oft 
óvænt og laglínurnar heillandi. 
Mjög viðeigandi var að Barböru-
kórinn f lutti lagið. Ekki þarf að 
taka það fram að hann er einmitt 
kenndur við heilaga Barböru líka.

Kórinn er blandaður og saman-
stendur af sextán manns, fjórum 
í hverri rödd. Stjórnandi er Guð-
mundur Sigurðsson. Söngur kórs-
ins var með eindæmum fagur á 
tónleikunum. Jafnvægið á milli 

raddanna var óvenjugott. Þetta var 
til dæmis  einhver besti kórbassi 
sem ég hef heyrt, svo tær en jafn-
framt þróttmikill. Samsöngurinn 
var þéttur og einbeittur, og svo var 
bara svo falleg og einlæg tilfinning 
í túlkun hvers einasta lags.

Tímalaus tilfinning
Eitt það mest hrífandi var Land 
míns föður eftir Þórarin Guð-
mundsson við ljóð Jóhannesar 
úr Kötlum. Söngurinn var tignar-
legur og í hárréttu tempói, gæddur 
svo mikilli þjóðernisást að maður 
komst við. Tilfinningin var tímalaus 
og handan við hið hversdagslega. 
Þetta var Ísland í þúsund ár – svo 
sannarlega.

Efnisskráin samanstóð af nýjum 
lögum í bland við eldri. Hrímey 
eftir Huga var skemmtileg, og sömu 
sögu er að segja um nokkur lög eftir 
einn kórfélagann, Auði Guðjohn-
sen. Þau voru ljóðræn, tilfinninga-
þrungin og seiðandi; f læðið í þeim 
var afar sannfærandi. Tvö lög eftir 
Báru Grímsdóttur og eitt eftir Þóru 
Marteinsdóttur voru líka glæsileg.

Of langt mál væri að telja upp 
hvert einasta atriði dagskrárinnar, 
sem samanstóð af fimmtán lögum. 
En ég held að meira að segja Allt í 
grænum sjó eða Gamli Nói hefði 
komið frábærlega vel út í meðförum 
kórsins. Söngur hans var einfaldlega 
ekki af þessum heimi. ■

NIÐURSTAÐA: Magnaður söngur, 
falleg tónlist.

Stórfenglegur kórsöngur  
og flott tónlist

Kórinn er blandaður og samanstendur af sextán manns, fjórum í hverri rödd.  MYND/AÐSEND

kolbrunb@frettabladid.is

Sea Lava Circle er sýning í i8 Gall-
eríi Tryggvagötu. Á sýningunni er 
úrval verka úr safni þeirra Péturs 
Arasonar og Rögnu Róbertsdóttur, 
söfnun sem spannar fimm áratugi. 
Náið samband þeirra hjóna við lista-
menn varð kveikjan að safni þar sem 
finna má skúlptúra, málverk, ljós-
myndir og verk á pappír, en leiðar-
stef söfnunarinnar var mínimalísk 
fagurfræði og áhugi þeirra hjóna. 
Sýningarheitið Sea Lava Circle er 
fengið úr skúlptúr eftir Richard Long 
sem er þungamiðja sýningarinnar.

Þeir listamenn sem eiga verk á 
sýningunni eru: Alan Johnston, 
Alan Uglow, Birgir Andrésson, Car-
sten Höller, Celeste Boursier-Mouge-
not, Donald Judd, Dorothy Iannone, 
Gerwald Rockenschaub, Guðmunda 
Andrésdóttir, Hörður Ágústsson, 
Ingólfur Arnarsson, Jeffrey Vallance, 
Jóhann Eyfells, Kristján Guðmunds-
son, Lawrence Weiner, On Kawara, 
Richard Long, Roger Ackling, Roman 
Signer, Roni Horn, Sarah Lucas og 
Sigurður Guðmundsson.

Sýningin stendur til 30. júlí. Opið 
er miðvikudaga til laugardaga 
12-17. ■ 

Verk úr safni Péturs og Rögnu

Áhugaverð sýning er í i8. 
 MYND/AÐSEND

Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun að verðmæti 100.000 kr.
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Úttekt hjá ferðaskrifstofu eða verslun að verðmæti 200.000 kr.
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16935
20416
20578
22950
23079
25445
26838
28349

30134
30727
30966
31550
31780
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32635
32920
33432
35057
35425
37368
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39855
39915
41074
41821
42374
43120
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Krabbameinsfélagið þakkar landsmönnum veittan stuðning.
Handhafar vinningsmiða framvísi þeim á skrifstofu Krabbameinsfélagsins að 
Skógarhlíð 8, sími 540 1900. Byrjað verður að greiða út vinninga þann 4. júlí nk.  

RENAULT ARKANA Intens E-Tech Hybrid – 5.690.000 kr.  
54811

ÚTDRÁTTUR 17. JÚNÍ 2022

Sumar 
happ
drætti

Greiðsla upp í bifreið eða íbúð að verðmæti 1.000.000 kr.
           87876 149692

krabb.is

TREK rafmagnshjól Allant+ 7, 2022 – 509.990 kr.

10162
14833
15145
38651

49150
60826
62909
90144
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98815

102881
106132

123884
127676
133277
133780

144681
152809
158804
159811

Vinningar
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Og þessi lög. Alveg 
ógeðslega mörg lög. 
Þetta er hrikaleg náðar-
gáfa sem hann fékk.

SJÓNVARP

Life & Beth
Amy Schumer
Leikarar: Amy Schumer, Michael 
Cera, Violet Young.
Disney+

Nína Richter

Life & Beth eru sjálfsævi-
s ög u leg i r  g r í nþ æt t i r 
eftir Amy Schumer sem 
komu út fyrr á árinu. 
Þættirnir  fjalla  um til-
vistarkreppu framafólks 
á heimsendaþröskuldi, 
y f i rb orð sken nd a s a m-
félagsmiðla, vinnustaða-
menningu, unglingsárin, 
fjölskyldusambönd, fyrir-
gefninguna og ástina. Þá 
má túlka sem ástarbréf aldamóta-
kynslóðarinnar til hversdagsins 
sem fær áhorfandann til að líta inn 
á við. 

Í þáttunum er Beth framakona 
á Manhattan sem þénar vel í starfi 
sínu í vínbransanum. Hún býr 
með myndarlegum manni sem 
hún lýsir sem „New York-áttu,“ og 
nýtur aðdáunar æskuvinanna. Líf 
hennar, æðislegt á yfirborðinu, er 
í raun bragðlaust strit í stafrófsröð.  
Óvæntur atburður sendir Beth á 
æskuslóðirnar sem setur sögu af 
stað sem spannar tíu þætti.

Handrit og persónusköpun er 
vandaðri en gengur og gerist í sam-
bærilegu efni. Amy leikur aðalhlut-
verkið og byggir þættina að stóru 
leyti á eigin lífi. Beth er millinafn 
Amyar sem hefur frá árinu 2004 
átt draumaferil í bandarískum 
skemmtanaiðnaði. 

Eftir hana liggja þáttaraðir, met-
sölubækur og heimsklassa uppi-

standsferill, hún er marg-
verðlaunuð og einhvern 

veginn virðist hún eiga 
helling inni.

Þeir eru margir og 
háværir sem hata Amy 

Schumer. Hennar eldri 
verk hafa oft verið umbúða-

laust jaðarg r ín um 
líkamsvessa og kyn-
ferðisbrot . Núna er 
nálgun Amy að slípast. 

Hún sendir spéhræðslu Banda-
ríkjamanna þó ennþá fingurinn, 
er óhrædd við að hlæja að sjálfri sér 
en tekst að gera það á hátt sem setur 
samfélagið í fókus frekar en hennar 
eigin persónu. Í Life & Beth fær ein-
faldleikinn að njóta sín, efnið er ein-
lægt og ekta. ■

NIÐURSTAÐA: Sjaldséð og vand-
fundin gæði innan um mýgrút 
sjálfsmyndar-uppgjöra kvik-
myndafólks af aldamótakynslóð. 
Drepfyndnir þættir og ferskir, 
ekta og tragískir.

Gæðalegir grínþættir um uppgjör 
aldamótakynslóðarinnar

Amy Schumer byggir 
aðalpersónuna á 
sjálfri sér í Life & Beth

Í dag þriðjudag 21. júní 2022 kl 14:00 
verður stórum áfanga fagnað, en þá munu Hollvinir

afhenda skjólgóðan garð við Grensásdeild 
eftir gagngerar endurbætur.

 Guðrún Pétursdóttir formaður Hollvina Grensáss og Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir,
framkvæmdastjóri meðferðarsviðs LSH, flytja ávörp en Willum Þór Þórsson

heilbrigðisráðherra veitir garðinum viðtöku ásamt Sigríði Hermannsdóttur iðjuþjálfa, 
sem er fulltrúi skjólstæðinga deildarinnar. 

Gradualekór Langholtskirkju syngur undir stjórn
Sunnu Karenar Einarsdóttur.

Í meira en aldarfjórðung hafa Hollvinir 
Grensáss staðið þétt við bakið 
á deildinni og notið stuðnings lands-
manna við að styðja starf deildarinnar.

Mætum á staðinn 
og sýnum stuðning í verki.

Bítillinn Paul McCartney 
varð 80 ára þann 18. júní og 
fagnaðarlátanna varð ekki 
síst vart á öldungadeildar-
fundum á Facebook þar sem 
aðdáendur fóru í mannjöfnuð 
og deildu uppáhaldslögum 
sínum með afmælisbarninu. 
„Þetta er bara minn meistari,“ 
segir Grímur Atlason, kollegi 
Pauls í bassaleiknum og fram-
kvæmdastjóri Geðhjálpar.

toti@frettabladid.is

„Ég er tíu sinnum meiri McCartney-
maður en næstmesti McCartney-
maður landsins, sama hvað þú segir: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10,“ skrifaði 
blaðamaðurinn Jakob Bjarnar 
Grétarsson á Facebook laust 
fyrir hádegi laugardaginn 
18. júní í tilefni af átt-
ræðisafmæli bítilsins 
Pauls McCartney. 
Y f i r l ý s i n g u n n i 
fylgdi síðan You-
Tu b e -my nd b a nd 
af McCartney taka 
lag ið Maybe I'm 
Amazed, með hljóm-
sveit sinni Wings, á tón-
leikum 1976.

Grímur Atlason, bassaleikari 
og framkvæmdastjóri Geðhjálpar, 
gerði hins vegar pena athugasemd 
við yfirlýsingu frummælandans: „Er 
samt ekki viss … taldirðu mig með?“

Bestu bassalínurnar
„Hann kunni að stilla gítar. End 
of story,“ segir Grímur þegar hann 
er spurður hvað geri hann besta 
Bítilinn áður en honum er bent á að 
heldur sé þessi yfirlýsing snubbótt 
þegar annað eins afmælisbarn eigi 
í hlut.

„Þetta er helvíti góð lína samt. 
Þetta tengir þetta í rauninni allt 
saman. John var alveg „raw tal-
ent“ og geggjaður,“ heldur Grímur 
áfram og bendir á að McCartney 
hafi, umfram hæfileikana og sem 

oft er vanmetið, líka verið dálítið 
ferkantaður.

„Hann var sko líka kassi. Hann 
var leitandi. Hann var kassi og hann 
var svona maður sem hélt farar-
tækjunum gangandi. Menn hafa oft 
gert lítið úr honum út af því en mér 
fannst hann sko alltaf bara mesti 
meistarinn.

Og hann var náttúrlega bassaleik-
ari líka, en hann er auðvitað ekki 
bassaleikari. Þess vegna er hann 
svona góður bassaleikari,“ segir 
Grímur um þversagnakenndan 
kollega sinn á strengjunum fjórum.

„Hann var bara píanómaður og 
gítarmaður og svo þurfti bara ein-
hver að spila á bassa og þá gerði 
hann það og kom náttúrlega bara 
með margar af bestu bassalínunum 

og mótaði bassaleik, öðruvísi.“

Ógeðslega flott
Grímur segir bassa-

leikinn svo f lottan 
hjá Paul að hann 
hey rist ek ki þótt 
hann heyrist. Svo 
haldið sé áfram með 

þversagnirnar í fari 
McCartneys. „Þú heyrir 

ekki en þú heyrir það 
líka ef þú hlustar á línurnar. 

Þetta er ógeðslega f lott og svo 
syngur hann yfir þetta.

Þú veist, að vera að spila svona á 
bassa og syngja. Það er náttúrlega 
eitthvert rugl á milli heilahvela 
sem við höfum ekki, sko.“ Og þessar 
melódíur hans, maður! Og þessi lög. 
Alveg ógeðslega mörg lög. Þetta er 
hrikaleg náðargáfa sem hann fékk.“

Tímaritið Variety birti lista yfir 
80 bestu lög McCartneys um helg-
ina með þeim fyrirvara að valið var 
næstum vonlaust og að vonandi 
verði Paul 120 ára en sá árafjöldi 
myndi gera það aðeins auðveldara 
að þrengja valið.

Senjoríta í kjól
„Ég skoðaði þennan lista og þar í 79. 
sæti er She Loves You. Ég meina … 

Jafn ferskur í tuttuguþúsundasta skipti
Paul McCartney 
eldhress á sviði 
seint á síðasta 
ári og enn er 
hann að. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

fyrir mér var það lagið sem bara 
breytti öllu,“ segir Grímur og rifjar 
upp fyrstu kynni sín af laginu þegar 
hann var fjögurra ára og það var 
spilað af fyrri plötunni í safni bestu 
Bítlalaganna sem skiptist milli 
rauðu plötunnar og þeirrar bláu.

Platan hafði að v ísu far ið 
umslagavillt í einhverju partíinu 
þannig að Grímur fann hana í sól-
strandatónlistarumslagi kenndu 
við Y viva Espana. „Þetta var allt í 
ruglingi og ég fattaði ekkert og spil-
aði þetta bara endalaust og hélt í tvo 
eða þrjá mánuði að Bítlarnir væru 
kona í f lamenco-kjól. Svona sen-
jóríta sem var á plötuumslaginu.“

Móðir Gríms leiðrétti misskiln-

inginn og hann batt sitt trúss við 
jakkafataklæddu fjórmenningana 
og ekki síst Paul sem hann segir ekki 
síður hafa risið hátt eftir að Bítlarnir 
hættu.

Magnað vænghaf
„Wings er stórkostlegt band og nátt-
úrlega lög eins og Maybe I´m Ama-
zed, sko. Þetta er náttúrlega rosalegt 
lag. Þetta er náttúrlega alveg sturlað 
lag. Þetta voru bara lög sem maður 
hlustaði á. Þeir komu bara Wings-
ararnir og dældu út lögum,“ segir 
Grímur og minnir á að ekki megi 
heldur gleyma frábærum sóló-
plötum McCartneys.

Þá bætir Grímur við að heldur 
megi ekki taka af McCartney hversu 
lagið honum er að skapa tónlistinni 
umgjörð, gott „show“. Hann er ekki 
eitthvað alltaf að fela sig í því að 
vera nógu skrýtinn eitthvað,“ segir 
Grímur, sem hefur séð kappann 
fjórum sinnum á tónleikum.

Alltaf jafn gaman
„Ég kom svo snemma á fyrstu tón-
leikana sem ég sá af því ég var svo 
spenntur þannig að ég var fyrir utan 
og hlustaði á sándtékkið og þar var 

bara rennandi í Hey Jude og Yest-
erday. Til að æfa sig.

Þetta voru örugglega tuttugustu 
tónleikarnir á túrnum og þegar 
hann tók Yesterday á tónleikunum, 
sem er náttúrlega ofspilað, þannig 
lagað, var það eins og hann væri að 
taka þetta í fyrsta skipti.

Þá skildi maður að hann fattar 
þennan þátt í „showbissnisinum“ og 
hvernig það sem þú gerir er metið ef 
þú vandar þig, leggur þig fram. Þess 
vegna er hann svona risastór, ennþá. 
Af því að hann gerir þetta svo ekta 
og manni líður svo vel vegna þess 
að manni finnst þetta svo vel gert 
og lítur út fyrir að vera gaman. Að 
spila þetta lag í þúsundasta skipti. 
Eða tuttuguþúsundasta eða hvað 
það er og það er alltaf bara, vá!“

Grímur stefnir ótrauður á að ná 
McCartney á tónleikaferð sinni 
þegar hann fer um Evrópu. „Af því 
að þetta er alltaf skemmtilegt. Þú 
veist, á meðan Rolling Stones taka 
átján lög þá tekur Paul McCartney 
30,“ segir Grímur og hlær. „Rolling 
Stones, munurinn á þeim einhvern 
veginn er að þar er bara ótrúlegt 
magn en þú veist örfáar perlur. 
Alveg örfáar.“ ■

Grímur Atlason
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Í Opna háskólanum í HR er úrval námskeiða 
sem gefa einstaklingum tækifæri til að auka 
samkeppnishæfni og árangur í starfi með því 
að bæta við færni sína og auka þekkingu.

Komdu 
í Opna
háskólann

@opnihaskolinn

Sunna Hrönn Sigmarsdóttir
Framkvæmdastjóri Regins Fasteignafélags

 NÁM: PMD Stjórnendanám HR

Berglind Bergþórsdóttir
Mannauðsstjóri Bílaumboðsins Öskju

NÁM: Stjórnenda-markþjálfun

Kynntu þér fjölbreytt námsframboð  
Opna háskólans á opnihaskolinn.is

Lengri námslínur Opna háskólans:

Nýir stjórnendur
 5. október, 2022 20 klst.

Vinnsla og greining gagna (Data Analytics)
 27. september, 2022 126 klst.

Fjármál og rekstur fyrirtækja 
 5. október, 2022 28 klst.

Mannauðstjórnun og leiðtogafærni
 6. september, 2022 56 klst.

APME verkefnastjórnun
 10. september, 2022 Fjarnám

Stjórnenda-markþjálfun
 28. september, 2022 77 klst.

Viðurkenndir bókarar
 16. ágúst, 2022 136 klst.

Ábyrgð og árangur stjórnarmanna
 28. september, 2022 30 klst.

PMD Stjórnendanám HR
 8. september, 2022 98 klst.

Ferla- og gæðastjórnun
 15. september, 2022 28 klst.

Bókhald - Grunnur
 8. febrúar, 2023 48 klst.

Verðbréfaréttindi
 5. október Fjarnám með staðarlotum

Sæmundur Karl Finnbogason
Sjóðsstjóri Kríu sprota- og nýsköpunarsjóðs
NÁM: Ábyrgð og árangur stjórnarmanna

Halldóra Jóna Guðmundsdóttir
Sérfræðingur á fjármálasviði Bláa Lónsins
NÁM: Ferla- og gæðastjórnun

Vilhjálmur Theodór Jónsson
Deildarstjóri fyrirtækjaþjónustu Vodafone
NÁM: Nýir stjórnendur
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Sumarliði er víða og var frekur til 
fjörsins þegar Bjartmar Guðlaugsson 
og Bergrisarnir léku fyrir troðfullum 
sal í Háskólabíói á 70 ára afmælis-
tónleikum textaskáldsins 
og tónlistarmannsins á 
laugardaginn.

Stuttermabolir með 
mynd af Sumarliða 
og yfirlýsingu hans 
um að hann sé ekki 
alki seldust nefnilega 
eins og heitar lummur 
á tónleikunum. „Við 
seldum mikið magn af 
bolum en það er eitt-
hvað til ennþá,“ segir 
Elma, dóttir Bjartmars, 
sem sá um tónleikana 
og allt í kringum þá.

Þá bendir hún áhugasömum á 

að fyrir þá sem vilja tryggja sér bol 
sé einfaldast að senda henni bara 
skilaboð á Facebook.

„Þetta hafði þvílíkt stemnings-
gildi á tónleikunum en f lestir 

vippuðu sér í bolinn svo það 
voru Sumarliðar úti um 

allt,“ segir Elma og lætur 
þess getið að Bjartmar 

sjálfur hafi teiknað 
myndina af Sumar-
l iða 1985. „ Hú n 
hékk árum saman 
í eldhúsinu hjá Erlu 

tengdamömmu hans,“ 
segir Elma um Sumar-

liða, sem var haldið á lofti 
í aðdraganda tónleik-
anna. „Svo við ákváð-
um í sameiningu, ég og 
pabbi, að gera boli með 

myndinni og þá lá beinast við að 
hafa bara: „Ég er ekki alki“ með.“ ■

Ég er ekki alki

Sara og Styrmir, börn Elmu, í Sumar-
liðabolum sínum ásamt Bjartmari 
afa sem bæði samdi um og teiknaði 
þann kunnuglega kvist í þjóðar-
sálinni.  MYNDIR/ELMA BJARTMARS 

Andi Sumarliða sveif yfir 
vötnum í Háskólabíói. 

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100
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PÓSTLISTASKRÁNING 
Viltu skrá þig á póstlista?

Skannaðu QR kóðann.

KOS 
3XL sófi. Drapplitað slitsterkt áklæði.  
248 x 100 x 84 cm.  239.992 kr.   299.990 kr.

ÚTSALA
SUMAR

Í FULLUM GANGI

SCOTT
Hornsófi, hægra eða vinstra horn. Kentucky koníak eða Stone 
bonded leður. 293 x 217 x 85 cm.  195.993 kr.   279.990 kr.

20%

30%

20%

CLEVELAND
Hornsófi. Dökkgrátt áklæði. 308 x 203 x 81 cm.  
 139.993 kr.  199.990 kr. Hnakkapúðar seldir sér.

PASO DOBLE 
Night Tungusófi. Hægri. Ljósgrátt áklæði. 311 x 156 x 80 cm. 
  271.992 kr.   339.990 kr.

40%

GIRONA
Hornsófi, hægri eða vinstri. Dalton grænt bonded leður.  
262 x 202 x 82 cm.  143.994 kr.  239.990 kr.

ÚTSÖLUBÆKLINGUR Á  
www.husgagnahollin.is/ 

baeklingar
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Að skjóta menn sem 
hreyfðu sig allir í 
slow-motion á færi eða 
ganga upp að þeim og 
berja þá var æðislegt.

Ný heimildarmynd um Nin-
tendo 64 leikinn Goldeneye 
er væntanleg á 25. afmælisári 
leiksins. Andlit Pierce Brosn-
an strekkt yfir örfáa marg-
hyrninga er enn ein af helstu 
táknmyndum leikjasögunnar.

arnartomas@frettabladid.is

Tölvuleikurinn Goldeneye frá árinu 
1997 kemur reglulega fyrir á listum 
yfir áhrifamestu tölvuleiki sögunn-
ar. Þrátt fyrir að hafa elst frekar illa 
þá olli leikurinn straumhvörfum í 
fyrstu-persónu-skotleikjasenunni 
og var í þokkabót svo góð útfærsla 
á fyrstu Bond mynd Pierce Brosnan 
að heil kynslóð tengir titilinn Golde-
neye frekar við tölvuleikinn heldur 
en myndina.

Tilraunir til að endurgera Golden-
eye hafa í besta falli verið slappar 
enda hefur umhverfi fyrstu persónu 
skotleikja breyst mikið og er leikur-
inn barn síns tíma. Mikilvægi hans 
í tölvuleikjasögunni verður þó ekki 
dregið í efa og heimildarmynd um 
leikinn er væntanleg í lok mánaðar. 
Sú ber heitið Goldenera og verður 
aðgengileg á vefnum á 25 ára afmæli 
leiksins. En hvað var það eiginlega 
við þennan leik sem situr enn í fólki 
svona löngu síðar?

Leyniskyttublætinu svalað
„Fyrir mér er þetta einn af þessum 
leikjum sem stóð upp úr og markaði 
tímamót,“ segir Jón Gnarr sem var 
einu sinni nörd. „Þetta var leikur sem 
sló í gegn á mínu heimili og höfðum 
við krakkarnir ógeðslega gaman af 
því að spila hann. Þarna voru hlutir 
sem ég hafði ekki séð áður, eins og til 

dæmis að nota snip er-riffilinn sem 
hægt var að zooma langt inn með.

Meðal þeirra fídusa sem Golden-
eye bauð upp á voru nýstárlegar 
leiðir til að svindla, eitthvað sem Jón 
nýtti sér til hins ítrasta.

„Ég hef alltaf haft sérstakt dálæti 
á því að svindla í tölvuleikjum og 
að spila Goldeneye í slow-motion 
er einhver af mínum ánægjulegustu 
leikjaminningum,“ segir Jón, en í 
leiknum var hægt að svindla til að 
láta andstæðingana hreyfa sig lötur-
hægt. „Að skjóta menn sem hreyfðu 
sig allir í slow-motion á færi eða 
ganga upp að þeim og berja þá var 
æðislegt.“

Þá hefur Jón áður sagst alltaf 
hafa leyft hægfara andstæðingum 
sínum að draga vopn sín á loft áður 
en hann gataði þá með fjölbreyttu 
úrvali skotvopna. „Ég naut þess að 
labba aftan að þeim, leyfa þeim að 
sjá mig, og þegar þeir voru að draga 

byssuna á loft þá drap ég þá,“ segir 
Jón og rekur upp illkvittinn hlátur. 
„Það var svolítill Predator í þessu.“

Einfaldari tímar
Á þessum tíma svalaði Jón einn-
ig stafrænni ofbeldishneigð sinni í 
öðrum tímamótatitlum á borð við 
Grand Theft Auto 3 sem kom út 
stuttu síðar. Leikjaspilunin hefur þó 
eitthvað minnkað síðan þá.

„Ég sæki svolítið í svona gamla 
retróleiki og lengi vel gat ég spilað 
gamla Apple-leikinn Shufflepuck 
Café,“ segir Jón, sprengjandi nörda-
skalann. „Ég spilaði líka mikið af 
Lemmings, en annars hef ég verið 
að spila gömlu Heroes of Might 
and Magic leikina og Warcraft. Mér 
fannst þetta mjög gaman en þessir 
leikir sem eru að koma út í dag 
eins og Call of Duty eða Red Dead 
Redemption eru bara allt of flóknir 
fyrir mig.“ ■

Marghyrnd bylting Bonds

Þótt grafíkin 
þyki ekki upp 
á marga fiska 
í dag var hún 
byltingarkennd 
árið 1997.

Oddjob var lágur í loftinu og erfitt 
að koma á hann skoti í fjölspilun. Jón Gnarr
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Péturs Georgs 
Markan

n Bakþankar

Samgöngur eru æðakerfi sam-
félaganna. Ef æðarnar þrengjast, 
teppast eða leggjast af er hætta á 
drepi í hjartavöðvanum, áfalli sem 
tjónar og drepur. Samgöngur ráða 
takti atvinnulífsins – ef þær hiksta, 
hnýtur kerfið allt. Ef það gerist 
ítrekað leggst kerfið af og byggðin 
visnar.

Uppgangur suðurfjarða Vest-
fjarða undanfarin ár hefur verið 
aðdáunarverður – þar hefur skipt 
sköpum leiftursókn nýrra atvinnu-
greina og fjárfestinga. Fiskeldi, kalk-
þörungavinnsla og ferðaþjónusta 
bjóða ný störf og möguleika fyrir 
fólk til að setjast að – rækta plássin 
og menninguna. Fylla skólana, leik-
skólana og halda sveitarstjórnum 
við efnið í skipulagsmálum.

Í einni vinnuferðinni hjá mér á 
Bíldudal fylgdist ég sjálfur út um 
gluggann með kappakstrinum um 
bílastæðin á kajanum einn mánu-
dagsmorguninn í janúar – hver hefði 
trúað því þegar plássið var í líknandi 
byggðameðferð hjá stjórnvöldum.

Þessi viðsnúningur er í boði fólks-
ins á svæðinu, atvinnulífs og fram-
sýnna fjárfesta sem trúa á svæðið. 
Þrátt fyrir þennan góða árangur 
steðjar enn ógn að svæðinu – engar, 
takmarkaðar eða úrsérgengnar 
samgöngur einkenna stóran hluta 
svæðisins.

Þegar kemur að samgöngum leiða 
stjórnvöld framrásina. Eða öllu 
heldur; ættu að gera það.

Baldur er 40 ára gömul ferja sem 
tengir Vestfirði yfir Breiðafjörðinn 
og bilar oft en reglulega er birtingar-
mynd þess að stjórnvöld hafa ekki 
tekið þátt í viðsnúningi svæðisins af 
sama krafti og dugnaði og heima-
menn. Ferja sem flytur líf á að vera 
traustsins verð – ferja sem tengir 
atvinnulíf og vörur við kaupendur 
og neytendur þarf að vera áreiðan-
leg.

Nýjan, nútímalegan og öflugan 
Baldur fyrir Vestfirði í vexti – þjóð í 
vexti. n

Nýjan Baldur
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