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Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Þjóðkirkjunnar, leiddu fylkingu alþingismanna og annarra gesta úr Dómkirkjunni eftir messu yfir í Alþingishúsið þar sem
þing var sett að nýju eftir sumarhlé. Í kvöld flytur Katrín Jakobsdóttir stefnuræðu forsætisráðherra og verður ræðunni og umræðum í kjölfarið sjónvarpað.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Biskup harmar orð formanns Prestafélagsins
Órói er meðal presta í kjölfar
útvarpsviðtals við formann
Prestafélags Íslands. Þar voru
rædd mál sóknarprests í
Digraneskirkju sem sendur
var í leyfi í fyrra eftir ásakanir
um kynferðislega áreitni,
kynbundið ofbeldi og einelti.
erlamaria@frettabladid.is

ÞJÓÐKIRK JAN „Þegar ég á við að
hann sé þolandi, þá er ég að meina að
hann sé þolandi sinna eigin gjörða,“
segir Arnaldur Bárðarson, formaður
Prestafélags Íslands, sem sætir nú
ámæli vegna ummæla um málefni
séra Gunnars Sigurjónssonar, sóknarprests í Digraneskirkju.
Séra Gunnar var sendur í leyfi í lok

síðasta árs eftir að sex konur sökuðu
hann um kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti. Málið var
rætt á Útvarpi Sögu á föstudag.
„Ég fór þarna til að ræða málefni Prestafélags Íslands og málefni
presta. Það kom því mjög á óvart að
spyrjandi skyldi hafa einhver gögn
undir höndum varðandi þetta tiltekna mál. Ég hef engin gögn í höndum og veit ekkert um niðurstöðu
teymisins,“ segir Arnaldur. Mikill
órói hefur skapast innan prestastéttarinnar í kjölfar viðtalsins.
Arnaldur deildi viðtalinu á
Facebook. Af viðbrögðum við færslunni má sjá að talsverður hiti er
meðal presta og starfsfólks kirkjunnar. Einkum vegna þess að Arnaldur
hafi opinberlega og í nafni formanns

Séra Arnaldur
Bárðarson, formaður Prestafélags
Íslands

hagsmunasamtaka presta rætt svo
viðkvæmt mál, á sama tíma og niðurstaða rannsóknar innan kirkjunnar
hefur ekki verið gerð opinber.
Á Útvarpi Sögu vísaði þáttarstjórnandi til gagna sem sögð voru
sýna að gerður hefði verið úlfaldi úr
mýflugu. Arnaldur sagði rannsóknina hafa tekið of langan tíma. Gunnar væri orðinn að þolanda í málinu.
Spurður um hvort hann sé að gera
lítið úr upplifun kvennanna sem

Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands

ásakað hafa Gunnar segir Arnaldur
það ekki hafa verið ætlun sína. „Ég
var bara að vitna til heilsufars Gunnars. Hann er sykursjúkur og er orðinn mjög lasinn af sínum sjúkdómi.
Og þegar ég á við að hann sé þolandi,
þá er ég að meina að hann sé þolandi
sinna eigin gjörða,“ segir Arnaldur
sem viðurkennir að ekki hafi verið
tilefni til að nota orðið þolandi um
Gunnar.
„Við tengjum það gjarnan við þá

sem eru þolendur í ofbeldismálum.
Það er hin rétta notkun þess orðs.“
Í athugasemdum við færslu Arnaldar á Facebook segir Guðbjörg
Jóhannesdóttir, sóknarprestur í
Langholtskirkju, að hún hugleiði að
segja sig úr Prestafélagi Íslands. „Þú
hefur með þessu stórskaðað ímynd
stéttarinnar,“ segir hún meðal annars.
Aðspurður kveðst Arnaldur telja
að hann geti áfram setið sem formaður Prestafélags Íslands. „Ég held
að formaður verði bara að þola gagnrýni á sín störf,“ segir hann.
„Biskup veit af viðtalinu og harmar
þann málf lutning sem þar er að
finna,“ segir í svari frá biskupsritara
við fyrirspurn Fréttablaðsins til
Agnesar M. Sigurðardóttur biskups. n
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Til hamingju með daginn Edda!

Laufey Guðjónsdóttir, forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
Íslands. 

Ríkið sker niður
fjárframlög til
kvikmyndasjóðs
ninarichter@frettabladid.is

MENNING Í nýju fjárlagafrumvarpi
sem fjármála- og efnahagsráðherra
kynnti á mánudag má sjá fyrirætlanir um niðurskurð á fjárheimildum til kvikmyndagerðar á Íslandi.
Á vef Kvikmyndamiðstöðvar
segir að frumvarpið geri ráð fyrir
lækkun fjárheimilda til stofnunarinnar um 50,5 milljónir króna
milli ára, eða 101 milljón króna
árið 2023 í stað 151,5 milljóna árið
á undan.
Þá sé gert ráð fyrir 433,1 milljónar króna lækkun í framlagi til
Kvikmyndasjóðs árið 2023. Árið á
undan hafi heimildir verið 1.527
milljónir. n

Leikkonan Edda Björgvinsdóttir varð sjötug í gær. Fjölskylda og samstarfsfólk Eddu kom listakonunni í opna skjöldu er hún mætti til vinnu í Þjóðleikhúsinu
síðdegis í gær og fögnuðu henni innilega ofan af svölum leikhússins og sungu afmælissönginn. Edda hefur fært íslensku þjóðinni hverja perluna á fætur annarri í gegn um listsköpun sína í áratugi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlutabréfamarkaðir vestra taka dýfu
gar@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Hlutabréf féllu í
verði í Bandaríkjunum í gær eftir að
nýjar verðbólgutölur voru kynntar.
Við lokun markaða höfðu allir
þrír lykilverðbréfamarkaðirnir átt
sinn versta dag það sem af er þessu
ári. Þannig féll Dow Jones vísitalan
um 3,94 prósent, Nasdaq vísitalan
um 5,16 prósent og S&P 500 vísitalan 4,33 prósent.
Samk væmt verðbólg utölum
dagsins í gær var verðbólguhraðinn
í ágúst 8,3 prósent á ársgrundvelli.
Hafði verið vonast eftir að verðbólgan lækkaði niður í 8,0 prósent
eftir að hafa verið 8,5 prósent í júlí.
Það gekk ekki eftir og skapaði það
óróa hjá fjárfestum sem vilja færa fé
sitt á öruggari staði.

Íslendingar fjölmenna á EM
í fimleikum í Lúxemborg
Evrópumeistaramótið í hópfimleikum hefst í dag með
keppni í unglingaflokki áður
en karla- og kvennalandslið
Íslands verja góðan árangur
sinn frá því í fyrra á morgun.

Frá kauphöllinni í New York.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

„Verðbólgutölur dagsins eru sterk
áminning um að það er langur
vegur þar til verðbólgan hjaðnar,“
hefur CNBC eftir Mike Loewen
gart, yfirmanni hjá Morgan Stanley
bankanum. n

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og
skoðið úrvalið

N Ý F O RM
h ú s g a g n a v e r s l u n

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n

magnush@frettabladid.is

ÍÞRÓTTIR Samkvæmt Fimleikasambandi Íslands er von á yfir hundrað
Íslendingum til Lúxemborgar um
helgina þegar úrslitin á Evrópumeistaramótinu í fimleikum fara
fram.
Þrátt fyrir Covid-faraldurinn var
þó nokkuð af stuðningsfólki í höllinni á EM í fyrra en má búast við
enn meiri látum frá íslenska stuðningsfólkinu á föstudaginn og laugardaginn.
Karlalandslið Íslands nældi heldur óvænt í silfurverðlaun á mótinu
í fyrra á sama tíma og kvennaliðið
varð Evrópumeistari. Landsliðin
mættu öll til Lúxemborgar á mánudagskvöldið og fóru fyrstu æfingar
unglingaliðanna fram í keppnishöllinni í dag.
Stúlknalið Íslands fékk silfur á
mótinu í fyrra eftir harða baráttu
við sænska landsliðið um gullið en
Svíarnir enduðu á að vinna með
minnsta mögulega mun, 0,1 stigi.
Það verður því áhugavert að fylgjast
með undanúrslitunum í dag til að sjá
hvernig staðan er á liðunum í ár.
Vegna faraldurs Covid-19 hefst
titilvörn kvennalandsliðsins einungis níu mánuðum eftir sigurinn
fræga í fyrra. Mótið fer vanalega
fram á tveggja ára fresti.
Þónokkrar breytingar hafa orðið
á sigurliði kvennaliðs Íslands en
liðið lenti í miklu áfalli degi fyrir
brottför þegar Kolbrún Þöll Þorradóttir, stigahæsti keppandi liðsins

Stúlknalandslið Íslands æfði í keppnishöllinni í gær en þær vilja bæta árangur
sinn frá því í fyrra er þær náðu í silfur. 
MYND/STEFÁN ÞÓR FRIÐRIKSSON

N við þurfum að passa okkur
að stilla væntingarnar aðeins en
við stefnum samt á toppinn,“e
Andrea Sif Pétursdóttir, fyrirliði
landsliðs Íslands í fimleikum

í fyrra, sleit hásin á síðustu æfingu
fyrir mót. Andrea Sif Pétursdóttir,
fyrirliði liðsins, segir að liðið ætli sér
auðvitað að reyna að verja titilinn.
„Það er markmiðið en við erum
líka með nýtt lið þannig að við
þurfum að passa okkur að stilla
væntingarnar aðeins en við stefnum
samt á toppinn,“ segir Andrea.

„Stemmingin í hópnum er mjög
góð en við eigum eftir að sjá betur
hvernig við stöndum eftir æfingadaginn á morgun,“ sagði Andrea
fyrir utan keppnishöllina í gær.
Spurð um liðsbreytingarnar segir
Andrea að stelpurnar sem nú eru að
koma inn í landsliðið séu með mikla
reynslu þrátt fyrir ungan aldur.
„Við erum með nokkrar sem eru
að koma upp úr unglingaliðunum
frá því í fyrra. Þær eru allar að
keppa á sínu öðru stórmóti og sumar
hafa farið á fleiri. Þannig að það er
reynsla í öllum,“ segir hún.
Andrea Sif er mætt aftur í liðið
eftir að hafa sjálf slitið hásin á EM í
fyrra í síðasta stökkinu sínu á mótinu. Það var með öllu óvíst hvort
hún myndi ná aftur inn í landsliðshópinn fyrir mótið aðeins níu mánuðum eftir að hafa slitið hásin en
hér er hún. Hún er þó í takmörkuðu
hlutverki að þessu sinni þar sem hún
mun ekki stökkva með liðinu. n

Fullkominn borgarjepplingur magnaður með Mild Hybrid tækni

PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 5.790.000 kr.
5 ÁRA ÁBYRGÐ*
FLEX leiguverð frá: 145.490 kr. á mánuði.**

**Miðað við 36 mánuði og 18 þ.km. á ári. Nánar á flex.is

www.nissan.is
*Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.nissan.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

NM012511 Nissan Qashqai almenn Flex 5x3 8 sept
ENNEMM / SÍA /

Nýr Nissan Qashqai
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Telja hraðann of mikinn og þjónustuna vanta
ninarichter@frettabladid.is

Grafarvogsbúar bíða eftir öryggis
myndavélum.

Fjögurra ára bið
eftir myndavélum
benediktboas@frettabladid.is

S TJ Ó R N S ÝS L A Reykjavíkurborg
hugar að stefnumörkun til framtíðar varðandi eftirlitsmyndavélar
í starfsemi borgarinnar en fjögur ár
eru síðan Íbúaráð Grafarvogs kaus
um að setja eftirlitsmyndavélar á
aðkomuleiðir í hverfinu.
Ráðið er orðið langþreytt á biðinni
og vill að lýðræðisleg kosning íbúa sé
virt og farið verði án tafar í að undirbúa uppsetningu eftirlitsmyndavélanna.
„Þó svo að verið sé að vinna að
heildarstefnumótun þessara mála
hjá Reykjavíkurborg þá teljum við
að það eigi ekki að stöðva okkur í að
fara að vilja íbúa í þessu efni. Íbúaráð
telur einnig skynsamlegt að byggja
á reynslu þeirra sveitarfélaga sem
sett hafa upp þennan öryggisbúnað
á undanförnum árum með ágætis
árangri,“ segir í bókun ráðsins.
Í svari Þorsteins Gunnarssonar
borgarritara er bent á að téð stefnumörkun myndi einfalda ferla og
ákvarðanatöku þegar erindi berast
um uppsetningu eftirlitsmyndavéla
frá íbúum, íbúaráðum, stofnunum
eða öðrum hagaðilum. n

Forsætisráðherra
flytur stefnuræðu
gar@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Alþingi var sett í gær.
Í kvöld flytur Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra stefnuræðu sem
verður hluti af eldhúsdagsumræðum sem verður bæði útvarpað og
sjónvarpað af Ríkisútvarpinu.

Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra

Dagskráin hefst klukkan 19.35.
Skiptast umræðurnar í tvær umferðir þar sem hver þingflokkur hefur sex
mínútur í hvorri umferð en forsætisráðherra fær tólf mínútur fyrir framsögu sína. n

SKIPULAGSMÁL Hópur íbúa í Hlíðahverfi sunnan Miklubrautar og
neðan Bústaðavegar hefur tekið sig
saman í kröfu í formi undirskriftalista til borgaryfirvalda um endurskoðun á innviðum í Lönguhlíð.
Samkvæmt skipulagi er Langahlíð skilgreind sem borgargata en
íbúarnir telja þjónustu skorta og
umferðarhraða of háan.
Ólafur Örn Steinunnar Ólafsson
veitingamaður er einn þriggja sem
eru í forsvari fyrir viðburðinn Líf í

Langahlíð er skilgreind
sem borgargata en þó
skortir þar þjónustu.

Lönguhlíð auk Jökuls Sólbergs Auðunssonar forritara og Haraldar Ara
Stefánssonar leikara.
Ólafur segir hópinn vilja vekja

Ólafur Örn
Steinunnar
Ólafsson, veit
ingamaður

athygli á því að í hverfinu sé engin
nærþjónusta utan Krambúðarinnar
í gömlu Sunnubúðinni.
„Alla aðra þjónustu þurfum við

að sækja út fyrir hverfið og nota
til þess farartæki,“ segir Ólafur og
bætir við að verslunarrými á svæðinu séu notuð sem ósamþykktar
íbúðir.
Að sögn Ólafs vinna flestir íbúar
hverf isins miðsvæðis. „Margir
ferðast á hjólum og ganga til vinnu
en svo þurfum við að stíga inn í
bílinn til að kaupa í matinn, fara á
kaffihús eða til skósmiðs.“
Ólafur segir viðbrögðin í hverfinu
hafa verið góð og býst við fjölmenni
á horn Mávahlíðar og Lönguhlíðar á
fimmtudag klukkan 17. n

Nauðsynlegt að vera á tánum vegna
fleiri tilkynninga um heimilisofbeldi
Fyrstu sex mánuði þessa
árs barst lögreglu 651 tilkynning um heimilisofbeldi,
samanborið við 451 fyrstu sex
mánuði ársins 2017, fyrir fimm
árum. Þetta kemur fram í
skýrslu frá Ríkislögreglustjóra.
sigurjon@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL „Ég held að fólk sé
að leita sér aðstoðar, það er að tilkynna, eitthvað sem það gerði
ekki áður,“ segir Eygló Harðardóttir, verkefnastjóri aðgerða gegn
of beldi hjá Ríkislögreglustjóra og
fyrrverandi félagsmálaráðherra,
um fjölgun tilkynninga um heimilisof beldi.
Að því er fram kemur í nýrri
skýrslu frá Ríkslögreglustjóra hefur
tilkynningum um heimilisof beldi
og ágreining innan heimilis fjölgað
úr 1.554 í 2.111 frá árinu 2014.
Af þessum 1.554 tilkynningum
voru 433 vegna heimilisof beldis
en það tvöfaldaðist á sjö árum og
voru tilkynningarnar 1.066 vegna
heimilisof beldis árið 2021.
Fyrstu sex mánuði þessa árs bárust 451 tilkynning um heimilisofbeldi miðað við 451 fyrri helming
ársins 2017.
Linda Dröfn Gunnarsdóttir,
f ra mk væmda st ý ra Kvennaathvarfsins, segir að varast þurfi að
einblína á að fleiri séu að tilkynna.
„Við verðum líka að vera á tánum,
þetta eru hærri tölur og við verðum
að kyngja því og takast á við það.“
Eygló segir að ekki sé einungis
hægt að bæta viðbragð við tilkynningum. „Þetta eru tvíþættar
aðgerðir sem við þurfum að fara í,
það er annars vegar bara það að fara
í ofbeldisforvarnir af krafti þannig

Tilkynningum um heimilisofbeldi hefur fjölgað til muna á síðustu árum.
Flestir gerendur eru ungir karlmenn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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þeirra sem grunaðir eru
um kynferðisbrot eru
karlar yngri en 25 ára.

ára er meðalaldur
þeirra sem grunaðir
eru um kynferðisbrot.

Eygló Harðar
dóttir, verk
efnisstjóri hjá
Ríkislögreglu
stjóra

þeirra sem grunaðir
eru um kynferðisbrot
eru karlmenn.

árásarþola heimilis
ofbeldis eru konur.

Linda Dröfn
Gunnarsdóttir,
framkvæmda
stýra Kvenna
athvarfsins

að vonandi fækki tilvikum en að
sama skapi þegar þú verðir fyrir
ofbeldi að þú vitir að það sé aðstoð
að fá og það sé brugðist við.“
Kvennaathvarfið hefur fundið
fyrir aukningu í heimilisofbeldi, að
sögn Lindu. Aðsókn í viðtalsþjónustu hafi tvöfaldast á fjórum árum.
„Við teljum að með því að konur
séu farnar að geta speglað sig svona,
farið og talað við einhvern og
fengið að ræða sína reynslu, séu þær
kannski fyrri til að gera sér grein
fyrir því að þær séu í ofbeldissambandi,“ segir hún.
Sem fyrr eru konur stærsti hópur
árásarþola, en um 68 prósent þeirra
voru konur. Hlutfall karla í þeim
hópi hefur aukist á síðustu fimm
árum, þó einungis um 5 prósent, frá
26,8 árið 2016 í 31,9 prósent í ár.
Kvennaathvarfið vinnur ekki
með körlum sem orðið hafa fyrir
heimilisof beldi, svo Linda segir
það vera erfitt að segja nákvæmlega
hvers vegna karlkyns þolendum
fjölgi.
„Við sjáum að það er orðin miklu
minni skömm að viðurkenna það
að þú hafir orðið fyrir of beldi,“
segir Linda en bætir við að það sé
enn svolítið feimnisatriði fyrir karlmenn að viðurkenna að þeir séu
beittir ofbeldi af kvenkyns maka.
„Það væri algjörlega frábært
ef karlmenn tækju sig til eins og
konur gerðu fyrir fjörutíu árum,“
segir Linda og á við stofnun
Kvennaathvar fsins. „Það væri
draumur að sjá karlmenn gera slíkt
hið sama fyrir aðra karlmenn.“ Það
sé sannarlega vettvangur til þess
að það sé einhvers konar móttaka
og að sögur séu teknar niður til að
vinna úr þeim, eins og Kvennaathvarfið starfi. n

Fyrsta alþjóðlega Rótarý-ráðstefnan á Íslandi
thorgrimur@frettabladid.is

Snertilausir rofar

Sjálfvirkur
opnunarbúnaður og
snertilausir rofar frá
Þýsk gæðavara.
Skútuvogi 1h - Sími 585 8900

www.jarngler.is

S A M F É L A G Rót a r ý-hrey f ing in
heldur sína fyrstu alþjóðlegu ráðstefnu á Íslandi um helgina. Soffía
Gísladóttir, ráðstefnustjóri og fyrrverandi umdæmisstjóri Rótarý
á Íslandi, segir ráðstefnuna vera
sögulegan viðburð, bæði vegna
þess að hún er sú fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi og vegna þess að
Jennifer Jones, heimsforseti alþjóðlegu Rótarýhreyfingarinnar, verður
viðstödd.
„Vera Jones hér er kannski það
merkilegasta við viðburðinn, því í
hundrað ára sögu Rótarý er kona
í fyrsta sinn forseti,“ segir Soffía.
„Þetta snýst svolítið í kringum hana
og hennar áherslur.“
Soffía segir að fólk viti ekki endilega af umfangi mannúðarstarfs
Rótarý-hreyfingarinnar. „Fólk veit

Jennifer Jones,
heimsforseti
Rótarý-
hreyfingarinnar

að Rótarý-fólk hittist á fundum,
borðar mat og hlustar á erindi en
það vita alls ekki allir hvað Rótarý
þýðir í raun og það er boðskapurinn
sem við viljum breiða út. Við erum
með sjö áherslur innan Rótarý um
allan heim og á laugardeginum taka
átta klúbbar að sér að búa til verkefni í kringum þessar áherslur. Fólk
situr ekki inni á ráðstefnunni allan
tímann heldur fer það út og fær að
kynnast landi og þjóð og þessum
áherslum.“
Áherslurnar sjö eru: Verndum
umhverfið, tryggjum frið, berjumst

Soffía Gísladóttir,
ráðstefnustjóri

gegn sjúkdómum, tryggjum hreint
vatn, björgum mæðrum og börnum
þeirra, tryggjum menntun og styðjum við innlent hagkerfi.
Soffía segir að þátttakendur á
ráðstefnunni verði um 400 talsins
og að séu allir viðburðirnir taldir
með verði íslensku þátttakendurnir
um hundrað. Í reynd sé dagskráin í
kringum ráðstefnuna tvískipt, annars vegar í fræðslu fyrir verðandi
umdæmisstjóra í löndum NorðurEvrópu og hins vegar í ráðstefnuna
sjálfa, sem byrjar á föstudaginn og
stendur fram á sunnudag. n

S-CROSS

4X4 1.5 STRONG HYBRID
ÖRUGGUR OG UMHVERFISVÆNN FERÐAFÉLAGI
KOMDU OG KYNNTU ÞÉR ÞENNAN GLÆSILEGA FJÖLNOTABÍL
VERÐ FRÁ KR.

6.540.000
Nýr Suzuki S-Cross Strong Hybrid er tilbúinn í hvað sem er.
Hann er búinn ríkulegum staðalbúnaði og er með eitt
stærsta farangursrými í sínum stærðarflokki
S-Cross er með ALLGRIP 4x4 kerfi, mjög sparneytinn,
snöggur og aflmikill.

PRÓFAÐU

NÝJAN

S-CROSS

1.5 STRONG

HYBRID

4X4
SUZUKI

STRONG HYBRID

ÁRA
ÁBYRGÐ

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

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

Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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Þrír TikTok-leikir í gangi sem geta valdið andnauð
bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG Þrír leikir hafa verið
í umferð á samfélagsmiðlinum
TikTok síðustu vikur sem fela
í sér áskorun sem getur leitt til
andnauðar og meðvitundarleysis
barna.
Að minnsta kosti einn leikjanna
hvetur börn til að prófa að fara í
„blackout“ vegna áskapaðrar andnauðar. Nokkur fjöldi íslenskra

barna hefur tekið áskorun og misst
meðvitund. Fréttablaðið hefur rætt
við foreldra barna sem hafa fallið í
yfirlið. Kallað er eftir umræðu.
Andrea Marel, deildarstjóri unglingastarfs í frístundamiðstöðinni
Tjörninni, segist hafa heyrt af TikTok-leik þar sem hvatt er til að halda
að hálsi uns líður yfir viðkomandi.
„Við erum að reyna að innleiða
gagnrýna hugsun hjá krökkunum,
við hvetjum foreldra til að eiga

TikTok er sérstaklega
grimmt.

Andrea Marel,
deildarstjóri hjá
Tjörninni

samtal við börnin um hættulegar
afleiðingar þess þegar svona „trend“
kemur upp,“ segir Andrea.
Hjarðhegðun og spenna geta átt
þátt í að börn taka þátt í varasömum leikjum sem geta leitt til hörmulegra afleiðinga, að sögn Andreu.
„TikTok er sérstaklega grimmt
í að allir verði að vera að gera eitthvað spennandi. Við erum að tala
um massaáhorf þar sem börn gera
sig gildandi með því að taka þátt í

því sem þau halda að sé heit áskorun. Ætla kannski að pósta vídeói í
leiðinni,“ segir Andrea.
Annað dæmi um leik á TikTok
sem kyndir undir hættulegri hegðun er þegar fótum er sparkað undan
barni sem hoppar upp og missir
jafnvægið. Skellur á bak getur valdið
skaða, jafnvel á mænu.
„Það eru allmargar áskoranir
í umferð sem halda hættulegum
gjörðum að börnunum okkar.“ n

Ráðherra segir langtímasýn jákvæða
fyrir verktaka í byggingariðnaðinum
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri
Reykjavíkur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flugvöllur gangi
fyrir en framboð
lóða er lykilatriði
ragnarjon@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Spretthópur sérfræðinga ræðir nú uppbyggingu nýs
hverfis í Skerjafirði. Búist er við að
hópurinn skili af sér niðurstöðu 1.
október.
„Við þurfum á allri húsnæðisuppbyggingu að halda, þar á meðal þar.
Þetta er stór hluti af okkar plönum á
þessu ári og því næsta. Þetta er í faglegu ferli núna,“ sagði Dagur B. Eggertsson borgarstjóri.
Sigurður Ingi Jóhannsson innviða
ráðherra sagði á upphafsfundi um
framkvæmd rammasamnings milli
ríkis og sveitarfélaga um aukningu
framboðs á húsnæði að lóðaframboð
væri lykilþáttur í uppbyggingu húsnæðis. Hann er þó ekki tilbúinn að
styðja nýtt hverfi í Skerjafirði þrátt
fyrir að lóðir séu þar í boði.
„Ráðherra mun hvorki geta fallist
á að farið verði í umræddar framkvæmdir í Skerjafirði né aðrar slíkar
framkvæmdir í næsta nágrenni við
f lugvöllinn nema sýnt hafi verið
með óyggjandi hætti fram á að
flugöryggi og rekstraröryggi sé ekki
stefnt í hættu,“ sagði í svari Sigurðar
Inga til Þorgríms Sigmundssonar,
varaþingmanns Miðflokksins, um
hvort ráðherra myndi styðja hverfi
í Nýja-Skerjafirði. n

Upphafsfundur framkvæmdar rammasamnings
ríkis og sveitarfélaga um
aukningu á framboði á húsnæði fór fram í gær. Gert er
ráð fyrir 35 þúsund nýjum
íbúðum á næstu tíu árum.
ragnarjon@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL „Þrátt fyrir að við
höfum búið hér um aldir og ýmislegt brallað og sett okkur stefnur
þá höfum við aldrei sett skýra langtímastefnu á sviði húsnæðismála,“
sagði Sigurður Ingi Jóhannsson
innviðaráðherra á upphafsfundi
um framkvæmd rammasamnings
um aukið framboð á húsnæði sem
undirritaður var milli ríkis og sveitarfélaga nú í júlí.
Áformað er að byggðar verði 20
þúsund íbúðir á næstu fimm árum
en það eru 4 þúsund fleiri íbúðir en
áður hafði verið áformað. Af þessum
íbúðum verði 30 prósent nýrra
íbúða hagkvæm og á viðráðanlegu
verði og 5 prósent í formi félagslegra
húsnæðisúrræða. Heildaráætlun
hljóðar upp á 35 þúsund íbúðir á
næstu tíu árum.
Til þess að geta byggt upp íbúðir
á viðráðanlegu verði sagði Sigurður
Ingi að slíkar íbúðir verði búnar til
með fjárframlögum ríkis og sveitarfélaga.
„Við setjum í lög ákveðnar heimildir til að tryggja að það sé eðlileg
félagsleg blöndun í öllum reitum.
Öll sveitarfélög landsins þurfa að
takast á við það og við ætlum að
beita þessum stuðningi ríkisins til
þess að þetta sé hægt,“ sagði Sigurður Ingi og bætti við: „Það þýðir þó
einnig að ef þú ætlar að búa til viðráðanlega íbúð þá verða lóðir líka að
vera viðráðanlegar í verði.“
Þau sveitarfélög sem taka þátt í
samningum við ríkið muni skuld-

Twitter hafi ráðið njósnara frá Kína
thorgrimur@frettabladid.is

SAMFÉLAGSMIÐLAR Peiter Zaitko,
uppljóstrari og fyrrum öryggismálastjóri hjá samfélagsmiðlinum
Twitter, bar gamla vinnustaðinn
sinn þungum sökum í skýrslu fyrir
öldungadeild Bandaríkjaþings.
Sagði hann Twitter hafa vanrækt
stafrænt öryggi svo verulega að það
hefði gert utanaðkomandi aðilum
auðvelt fyrir að notfæra sér miðilinn
til að koma höggi á aðra.
Ein alvarlegasta ásökunin sem
Zaitko bar á Twitter var sú að
fyrirtækið hefði óafvitandi ráðið
til starfa útsendara frá kínverska
þjóðaröryggisráðuneytinu, sem er
meðal leyniþjónustustofnana Kína.
Zaitko segir að útsendarar ýmissa
ríkja hafi haft aðgang að persónuupplýsingum notenda og að stjórn
Twitter hafi tekið sér fálega þegar
hann benti á þetta.

Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra sagði fyrstu langtímastefnu stjórnvalda um aukið húsnæði vera að
mótast. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

binda sig til að auka framboð lóða
til samræmis við samningagerð.
Sigurður Ingi nefndi að ákveðin
tala um fjárframlög ríkisins til uppbyggingarinnar hefði ekki verið
birt í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar en segir hana þó vera
í mótun.
„Í fjárlögunum er ekki búið að
ákveða nákvæmlega þær fjárhæðir
sem þarf. Við höfum samt tekið það
til hliðar í varasjóð og munum samhliða þessari vinnu með sveitarfélögunum ákveða þá fjárupphæð,“
sagði Sigurður Ingi og tók fram að sú
fjárhæð myndi birtast í síðasta lagi
við aðra umræðu fjárlaga.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri

Ef þú ætlar að búa til
viðráðanlega íbúð þá
verða lóðir líka að vera
viðráðanlegar í verði.
Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra

Reykjavíkur, hóf umræður og spurði
meðal annars hvað byggingariðnaðurinn sjálfur gæti ráðið við.
„Allir sem hafa reynt að fá tilboð
í mannvirki eða jafnvel iðnaðar-

Aftur barist við landamæri
Armeníu og Aserbaísjan
thorgrimur@frettabladid.is

Peiter Zatko gefur skýrslu fyrir öldungadeild Bandaríkjaþings.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

„Fyrst við erum þegar með einn,
hvað er þá að því að hafa f leiri?“
segir Zaitko að yfirmenn hans
hafi spurt þegar hann benti þeim
á útsendara erlendra ríkja innan
fyrirtækisins. n

mann inn á heimilið þekkja að það
er kerfislægt atriði sem þarf að
ávarpa,“ sagði Dagur.
Sigurður Ingi sagði að mat stjórnvalda á þessum vanda væri að með
langtímaáætlun myndi stöðugleiki
færast í stækkun iðnaðarins.
„Ég hef rætt við fjölmarga aðila
í byggingariðnaðinum og jú, það
eru alls konar áskoranir sem þeir
aðilar standa frammi fyrir. Eitt af
því sem þeir sjá sem jákvætt er að
nú sé langtímasýn um uppbyggingu fyrir næstu fimm árin og svo
tíu. Fyrirtækin geti þá vaxið vitandi
það að átaksverkefnin eru ekki til
eins árs eða tveggja heldur að það
sé vaxandi þörf öll þessi ár.“ n

NAGORNÓ-KARABAK Nokkrir tugir
hermanna létust í átökum við
landamæri Armeníu og Aserbaísjan
á aðfaranótt þriðjudags. Rússar segjast nú hafa samið um nýtt vopnahlé
milli landanna tveggja, sem hafa
átt í erjum í marga áratugi og háðu
síðast stríð árið 2020.
Átök ríkjanna fyrir tveimur árum
enduðu með sigri Asera og komu
Rússar þá einnig að samningu
vopnahlés. Síðan þá hafa Rússar
haft hermenn staðsetta í Armeníu í
þeim yfirlýsta tilgangi að sinna friðargæslu. Ekki er fullljóst hvort nýja
vopnahléið heldur en fréttaveitur
í Aserbaísjan hafa þegar fullyrt
að það hafi verið rofið. Nikol Pas-

Nikol Pashinyan greindi armenska
þinginu frá stöðu mála í gær.

hinyan, forsætisráðherra Armeníu,
sagði að átökin hefðu minnkað en
að enn væru árásir yfirstandandandi við landamærin.

A r menar seg ja A sera hafa
hley pt af stórskotaliðsbyssum
og gert drónaárásir á armenska
landamærab æi. Aserska varnarmálaráðuneytið hefur gengist við
árásunum en segir þær hafa verið
„minniháttar“ og að með þeim hafi
Aserbaísjan verið að svara fyrri
árásum Armena á innviði sína.
Pashinyan ræddi símleiðis við
Vladímír Pútín Rússlandsforseta í
gær, auk þess sem hann talaði við
Antony Blinken, utanríkisráðherra
Bandaríkjanna. Pashniyan biðlaði
formlega til Rússlands að uppfylla
skilmála varnarsamnings ríkjanna
frá árinu 1997 innan vébanda Sameiginlegu öryggissáttmálastofnunarinnar, varnarbandalags Rússa og
nokkurra fyrrum sovétlýðvelda. n

FÆRÐU ÁSTVINUM
ÞÍNUM ÓSKASKRÍN

– UPPLIFUN Í ÖSKJU

Kannski dettur vinum þínum og vandamönnum sjaldan í hug að
gera eitthvað fyrir sjálfa sig þó að þeir eigi það svo sannarlega
skilið. Þá er tilvalið að gefa þeim Óskaskrín.
Skoðaðu úrvalið af skrínum á vefsíðu okkar, oskaskrin.is.
Fæst í Pennanum Eymundsson, Hagkaup og á oskaskrin.is.

577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
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Segja að skuldabréfamarkaðurinn geti orðið
álitlegur fjárfestingakostur á komandi árum

Magdalena Anna
Torfadóttir
magdalena
@frettabladid.is

Forstöðumaður eignastýringar Arctica Finance segir
að fjárfestar séu um þessar
mundir að líta til skuldabréfamarkaðarins. Lektor í
fjármálum segir að skuldabréfamarkaðurinn hér á
landi sé álitlegur fjárfestingakostur bæði fyrir innlenda og
erlenda fjárfesta.
Viðmælendur Markaðarins telja að
horfurnar á skuldabréfamarkaði á
næstu árum geti verið góðar þó að
aðstæður hafi verið afar krefjandi á
undanförnum misserum.
Valdimar Ármann, forstöðumaður eignastýringar Arctica Finance,
segir að skuldabréfamarkaðurinn
geti komið til með að reynast áhugaverður fjárfestingakostur á næstu
árum.
„Ég tel að horfurnar á skuldabréfamarkaði á næstu árum geti verið
góðar. Við erum að koma úr mjög
lágu vaxtastigi og Covid var rúsínan
í pylsuendanum varðandi lækkun
kröfunnar á skuldabréfamarkaði,“
segir Valdimar og bætir við að nú
sé krafan búin að hækka og seðlabankar um allan heim hafi sameinast í því að hækka vexti og minnka
peningaprentun í baráttunni gegn
verðbólgunni.
„Hérna heima erum við á undan
löndunum í kringum okkur því við
byrjuðum að hækka vexti fyrr og
betur en margir aðrir. Því tel ég að
skuldabréfamarkaðurinn núna og
næstu misseri geti verið mjög áhugaverður og vegna hækkunar kröfunnar og breytingar á verðlagningu geti
menn farið að skoða skuldabréfaútgáfur fyrirtækja og slíkt.“
Már Wolfgang Mixa, lektor í fjármálum við Háskóla Íslands, segir að
á komandi árum muni skuldabréf
verða álitlegur fjárfestingakostur
bæði fyrir erlenda og innlenda fjárfesta.
„Ég tel að á komandi árum verði
skuldabréfamarkaðurinn klárlega
álitlegur fjárfestingakostur fyrir
innlenda fjárfesta en líka þá erlendu
sem eru tilbúnir að taka á sig gengissveiflur íslensku krónunnar,“ segir
Már og bætir við að ávöxtunarkrafan gefi það til kynna.
„Mínar væntingar segja að við
séum í andstöðu þess umhverfis
sem ríkti um miðbik 2020 til loka
þess árs þegar krafan á lengri bréfunum var í kringum 2,5 prósent til
3 prósent.“
Már bendir á að krafan í dag sé
tvöfalt hærri, eða í kringum 5,5 á
lengri bréfunum.
„Því er ágætis kauptækifæri í dag á
skuldabréfamarkaði. Það er augljóst
að verðbólguálag er búið að myndast
á lengri endann í háa herrans tíð. Ég
held að þetta sé í fyrsta sinn frá hruni
þar sem ávöxtunarkrafa stuttra
skuldabréfa hefur verið hærri heldur
en lengri en það eru skýr skilaboð
um að flestir telji að núverandi verðbólga muni hjaðna á næstu árum.“
Már bætir við að erfitt sé að segja

Ég tel að horfurnar á
skuldabréfamarkaði á
næstu árum geti verið
góðar.

Valdimar Ármann, forstöðumaður
eignastýringar
Arctica Finance

hversu hratt og að hvaða marki verðbólgan muni koma til með að lækka
hér á landi því að þetta mikla verðbólguskot hafi komið mörgum á
óvart.
„Á sama tíma lækkaði ávöxtunarkrafa á lengri skuldabréfunum í
fyrradag og það er klárlega vegna
væntinga um að stríðinu í Úkraínu
ljúki bráðlega en það myndi hafa
jákvæð áhrif bæði á hlutabréfa- og
skuldabréfamarkað.“
Már segir að ef stríðinu ljúki
annað hvort á þann veg að Úkraínumenn beri sigur úr býtum eða ef sest
verði að samningaborðinu myndi
það draga verulega úr hækkun á
hrávörum.
„Það myndi leiða til minni verðbólguþrýstings sem myndi þá lækka

Már Wolfgang
Mixa, lektor í
fjármálum við
Háskóla Íslands
verðbólguálag á óverðtryggðum
bréfum.“
Valdimar bendir á að undanfarin
misseri hafi markaðsaðstæður verið
virkilega krefjandi sökum hækkandi stýrivaxta. Ávöxtunarkrafa á
skuldabréfamarkaði hafi hækkað
linnulaust á árinu og í raun hafi
markaðurinn verið að aðlaga sig
hærri verðbólgu og verðbólguvæntingarnar hafi verið að hækka.
„Markaðurinn hefur verið að
verðleggja inn vaxtahækkunarferli hjá Seðlabankanum, þó eru
vísbendingar sem sýna að Seðlabankinn sé nálægt toppinum í
vaxtahækkunarferlinu og ný verðbólgumæling sýndi að árstakturinn
sjatnaði aðeins,“ segir Valdimar og
bætir við að því til viðbótar séu
merki um að fasteignamarkaðurinn
sé að kólna og hrávöruverðið fari
lækkandi.
„Þá geta skuldabréfafjárfestar
farið að skoða aftur fjárfestingar í
lengri tíma skuldabréfum og hugsa
með sér hvort ávöxtunarkrafan sé
á áhugaverðum stað miðað við allt
saman.“
Valdimar segir að það sem veki
athygli sé hvað verðbólguvæntingar
eru háar til langs tíma og það hljóti

að valda Seðlabankanum töluverðum áhyggjum hversu háar þær séu.
„Maður hefði haldið að þeir
myndu vilja sjá verðbólguvæntingarnar koma niður samhliða takti
verðbólgunnar. Því í rauninni er
það ekki trúverðugleiki á peningastefnunni ef verðbólguvæntingar
leita ekki niður í markmið til lengri
tíma.“
Valdimar bendir á að töluverð
óvissa sé í heimshagkerfinu um
þessar mundir. Stríð geisi í Evrópu
sem ekki sér fyrir endann á. Þá eru
þreifingar í kringum Taívan í Asíu
og óvissa í Evrópu um hvernig fyrirtækin muni koma til með að höndla
nýtt vaxtastig. Þar að auki eigi
af leiðingar af háu orkuverði eftir
að koma í ljós.
„Það mun líklega hafa þær afleiðingar að almenningur mun draga
úr annarri neyslu til að geta borgað
hita og rafmagn. Við erum að sjá
viðskiptahalla í Þýskalandi sem
hefur verið mjög lítið um. Þýskaland
hefur verið burðarliðurinn í Evrópu
en staða þess er að veikjast.“
Valdimar bætir við að þessi staða
geti komið til með að hafa áhrif á
skuldabréfamarkaðinn.
„Maður hefði haldið að eftir að
krafan hefði hækkað gætu skuldabréfin farið að veita skjól ef gefur á
bátinn. Undanfarið hefur það verið
þannig að fjöldi eignaflokka hefur
lækkað í verði, hvort sem það eru
hlutabréf, skuldabréf eða rafmyntir.
Nú gefur hækkandi ávöxtunarkrafa
tækifæri til að leita skjóls í, ef eitthvað bjátar á í hagkerfi heimsins.“ n

Stórar ákvarðanir með lítilli fyrirhöfn
Með Snjallákvörðun Creditinfo getur þú framkvæmt mat
á þínum viðskiptavinum á augabragði.
Snjallákvörðun

Viðmælendur
Markaðarins
segja að horfurnar á skuldabréfamarkaði
séu góðar en
þó sé óvissan
mikil um þessar
mundir.
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MARKAÐURINN

Elskar að elda góðan og spennandi mat

Uppáhaldsborgir Þuríðar
eru Barcelona,
Zagreb, Brussel
og Marracesh
en það er fólkið,
maturinn og
menningin sem
heillar hana
mest.

n Svipmynd
Þuríður Halldóra 		
Aradóttir Braun
Nám: B.S. í ferðamálafræði, með
þjóðfræði sem aukagrein frá Háskóla Íslands, diplóma í almannatengslum og markaðssamskiptum
frá Opna háskólanum í Reykjavík
og MBA frá Háskólanum í Reykjavík.
Störf: Hef starfað við ferðaþjónustu frá unga aldri, við þrif,
bókanir, móttöku, ferðaskipulagningu, leiðsögn og keyrslu en þar að
auki rekið hestaleigu og leiðbeint
í reiðskóla. Frá 2007 hef ég starfað
í stoðkerfi ferðaþjónustunnar,
við markaðsmál og byggðaþróunarverkefni, annars vegar sem
markaðs- og kynningarfulltrúi í
Rangárþingi eystra og hins vegar
frá 2013 hjá Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum við Áfangastaðastofu Reykjaness sem ég
veiti forstöðu í dag. Þá er ég einnig
sem sérfræðingur hjá Reykjanes
jarðvangi og hef í gegnum þann
vettvang verið kosin í ráðgjafaráð
Evrópskra jarðvanga næstu tvö
árin.
Fjölskylduhagir: Ég er gift Arnbirni
Ólafssyni, framkvæmdastjóra
Geocamp Iceland. Við höldum
heimili í Hafnarfirði og eigum
saman þrjú börn.
Þuríður Halldóra Aradóttir Braun
er forstöðumaður Markaðsstofu
Reykjaness. Henni finnst gaman að
elda og ferðast og í störfum sínum
leitast hún stöðugt við að gera betur.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Mér f innst mjög gaman að
ferðast, hvort sem er hér heima eða
erlendis. Ég elska góðan og spennandi mat. Ég elda helst ekki sjálf og
reyni því að fókusa á að njóta þess
að borða hann frekar. Bílar finnst
mér einnig ákaflega skemmtilegir
og eru sérstakt áhugamál.
Hvaða bók hefur haft mest áhrif
á þig?
Ég hef ekki lesið mikið undanfarin ár en það eru nokkrar bækur
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sem ég man eftir. Berlín var mjög
átakanleg bók um lok valdatíðar
nasista. Það tók nokkrar tilraunir að
klára þá bók. En sú bók sem hafði
þó kannski einna mest áhrif á mig er
Njáls saga, en ég veitti Sögusetrinu
á Hvolsvelli forstöðu í nokkur ár og
gat því velt sögunni ansi vel fyrir
mér. Þar má finna sterkar kvenfyrirmyndir sem höfðu áhrif á söguna
án þess að því sé eitthvað sérstaklega veitt athygli. Það verður til
þess að þú ferð að skoða söguna frá
öðru sjónarhorni. Við fáum glansmyndir af söguhetjum sem gerðu
lítið annað en að vera sýnilegar. En
á bak við það sem blasir við eru ansi
magnaðar konur sem breyta gangi
sögunnar. Með þessu voru lagðar
línurnar og þetta varð til þess að ég
fór að hafa áhuga á að vinna meira
í valdeflingu kvenna í gegnum þau
verkefni sem við vinnum.
Hver hafa verið mest krefjandi
verkefnin á undanförnum misserum?

Eitt mest spennandi en
krefjandi verkefni
fjölskyldunnar var að
gera upp eyðibýli í
Fljótshlíðinni í Covid.

Eitt mest spennandi en krefjandi
verkefni fjölskyldunnar var að gera
upp eyðibýli í Fljótshlíðinni í Covid.
En verandi að vinna við þróun
ferðamála þá var Covid mjög krefjandi tími fyrir þá atvinnugrein og
stoðkerfið, tími til að halda dampi,

Ásbjörn ráðinn markaðsstjóri fjölmiðlasamsteypu Torgs
olafur@frettabladid.is

Ásbjörn Þorsteinsson hefur verið
ráðinn markaðsstjóri Torgs ehf.,
sem rekur meðal annars Fréttablaðið, vefmiðlana frettabladid.is,
DV.is og hringbraut.is, auk sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar.
Ásbjörn, sem er 28 ára gamall Eskfirðingur, hóf störf hjá Torgi í febrúar
síðastliðnum sem markaðssérfræðingur. Fyrir hafði hann starfað
í nokkur ár í ýmsum markaðstengdum verkefnum fyrir fyrirtæki og
stofnanir í Danmörku og á Íslandi.
Þar má nefna meðal annars Copenhagen Architecture Festival, Fjarðabyggð, Ask Taproom og Pizzeria,
Samfylkinguna, SÍM, Almannaróm,
Netgíró og Múla Craft Brew.
Ásbjörn hefur AP-gráðu í margmiðlunarhönnun og samskiptum
og BA-gráðu í hönnun og viðskiptafræði með hönnun markaðssamskipta sem aðalgrein frá
Københavns Erhversakademi og
meistaragráðu í stjórnun nýsköpunar frá Háskólanum í Reykjavík.
Í nýja starfinu verður Ásbjörn
með markaðssetningu, ásýnd miðla
og vörumerkja Torgs og samfélagsmiðla á sinni könnu.
„Ég hlakka til að vinna með frábæru fólki við að gera góða miðla
enn betri. Umhverfi fjölmiðla hefur
breyst mikið á undanförnum árum

Ásbjörn Þorsteinsson er nýr markaðsstjóri Torgs. 

Ég hlakka til að vinna
með frábæru fólki við
að gera góða miðla enn
betri.
með tilkomu stafrænna lausna og
nýrra boðleiða. Það er því mikilvægt fyrir fjölmiðil eins og okkur að
horfa til framtíðar og búa til frjóan
farveg fyrir markaðsstarf okkar. Á
næstu mánuðum förum við í metn-

veita innbástur og byggja upp og
undirbúa fyrir vonandi betri tíma.
Stuttu fyrir það unnum við með fall
Wow sem hafði mikil áhrif á svæðið.
Svo tóku við jarðskjálftar og eldgos með annars konar verkefnum.
Með eldgosunum við Fagradalsfjall komu krefjandi verkefni við
upplýsingagjöf til ferðamanna og
fyrirtækja en á sama tíma kom það
okkur sem áfangastað á óskalista
margra ferðamanna. Þannig að á
sama tíma og við vinnum að þróun
áhugaverðs áfangastaðar með fjölbreytta og spennandi af þreyingu,
þá vinnum við að því að búa til
og móta aðlaðandi umhverfi fyrir
fyrirtæki og íbúa og veita þeim
innblástur til vöruþróunar og að
styrkja ímynd svæðisins.
Hvaða áskoranir eru fram undan?
Áskoranirnar eru að halda áfram
á sömu braut og gera betur. Við
erum ekki búin að sjá fyrir endann
á þeim áföllum sem hafa riðið yfir.
Við þurfum að halda áfram að vera

ANTON BRINK

staðurinn sem fólk vill heimsækja,
svæðið sem fyrirtæki vilja fjárfesta
í og ekki síst vera áfangastaður sem
okkar heimafólk getur verið stolt af.
Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Ég verð á sömu braut. Að vinna
að verkefnum sem koma að byggðaþróun, vöruþróun eða að skapa
virðisauka fyrir samfélagið sem ég
bý í, hvort sem það er í almenna eða
einkageiranum.
Ef þú þyrftir að velja annan starfsframa, hvað yrði fyrir valinu?
Eftir að hafa unnið með eldgos og
fleira í eins konar viðvarandi krýsustjórnun í nokkur ár, þá væri ég til í
að læra meira um það og vinna með
það. En ef ég ætti að fara í róttækari
breytingar þá væri það vélaverkfræði eða húsasmíði.
Hver er uppáhaldsborgin þín?
Það eru nokkrar borgir sem
standa upp úr síðustu ár, það er
aðallega fólkið, maturinn og menningin, það er Barcelona, Zagreb,
Brussel og Marrakesh. n

RAFMÓTORAR
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aðarfull verkefni sem snúa að bættri
þjónustu við lesendur, áhorfendur,
hlustendur, notendur og auglýsendur okkar miðla. Ég er spenntur
að taka þátt í þeirri vegferð og þakklátur fyrir traustið sem mér er sýnt,“
segir Ásbjörn.
Guðmundur Örn Jóhannsson,
framkvæmdastjóri sölu-, markaðs- og dagskrársviðs Torgs, lýsir
ánægju sinni með að fá Ásbjörn til
starfa. „Markaðsmál taka sífelldum
breytingum og við fögnum því að
fá Ásbjörn í hópinn með sína þekkingu, reynslu og kraft. Fram undan
eru spennandi verkefni á spennandi
tímum,“ segir Guðmundur Örn. ■
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Bíó ríkissjóðs
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Garðar Örn
Úlfarsson

gar
@frettabladid.is

Er helst
að heyra
að tekist
hafi að
skapa hér
eilífðarvél
sem þarf
enga utanaðkomandi orku
– nema
náttúrlega þetta
lítilræði úr
ríkissjóði.

asar ríkissjóðs standa nú opnir
því sem næst hverjum þeim kvikmyndaframleiðanda sem nennir að
gera bíó á Íslandi. Kaupi hann vörur
og þjónustu hér á landi fær hann allt
að 35 prósenta afslátt af öllum þeim viðskiptum
– í boði íslenskra skattgreiðenda.
Þetta fyrirkomulag þýðir til að mynda að
vegna gerðar nýrra bandarískra glæpaþátta, sem
reyndar eiga að gerast í Alaska en verða teknir
upp hér, mun hið erlenda fyrirtæki geta sent
reikning upp á 3.150 milljónir króna til íslensku
þjóðarinnar. Sú upphæð er 35 prósent af 9 milljörðum sem Bandaríkjamennirnir eru sagðir
áætla að eyða í okkar gjafmilda landi.
Þakklæti kvikmyndagerðarmanna er mikið
enda keppast þeir við að mæra stjórnvisku valdhafanna. Með þessari risavöxnu vítamínsprautu
segja þeir atvinnugreinina munu stóreflast.
Sú þáttagerð sem fyrr var nefnd er sögð munu
skapa allt að 400 störf fyrir Íslendinga á meðan
á verkefninu stendur. Þetta fólk muni greiða
skatta af sínum launum og ríkissjóður bólgna út.
Það er þakkarvert að þessi hópur greiði launaskatta eins og allir aðrir en betra væri þó ef til
vill að allt það fé rynni ekki margfalt aftur í vasa
þeirra sem borguðu launin upphaflega.
Hinar hressilegu niðurgreiðslur á Íslandi eiga
sem sagt að efla kvikmyndaiðnaðinn hér til
framtíðar í samkeppni við aðrar þjóðir. Er að
heyra að tekist hafi að skapa eilífðarvél sem þarf
enga utanaðkomandi orku – nema náttúrlega
þetta lítilræði úr ríkissjóði. Rúsínan í pylsuendanum er þó landkynningin er sagt. Erlendar stórstjörnur muni tala hlýlega um Ísland í vinsælum
spjallþáttum úti í löndum og náttúran auðvitað
selja sig sjálf á sjónvarpsskjáum um víða veröld.
Enn fleiri útlendingar muni flykkjast hingað til
að sjá Íslendingum bregða fyrir á túnbleðlum
eins og álfum út úr hól.
Vonandi verður hægt að finna gistingu handa
öllum. Að minnsta kosti verða kvikmyndagerðarmenn sem eru að taka upp íslenskt efni
ekki að þvælast jafn mikið fyrir og áður því
framlag ríkisins í Kvikmyndasjóð til þeirra
verður lækkað um 433 milljónir króna á næsta
ári og verður 1.095 milljónir.
Allt mun þetta fjárhættuspil jafnvel blessast
þótt enginn viti það svo sem enn auðvitað. Það
kemur kannski í ljós er óháður aðili á vegum
menningarmálaráðherra mun skila úttekt á
hagrænum áhrifum og samfélagslegum ávinningi af dæminu. Sú niðurstaða á að liggja fyrir að
rúmum tveimur árum liðnum og að horfnum
óvissum fjölda milljarða króna úr sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar. n
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n Frá degi til dags

Nýi Skerjó

benediktboas@frettabladid.is

Subbulegir sjómenn
Hafró henti í rannsókn á rusli á
hafsbotni við Ísland. Þar kemur
í ljós að sjómenn landsins hugsa
lítið um hafið því alls fundust 307
ruslaeiningar á 15 svæðum, allt
frá önglum til trollneta. Veiðarfæri voru algengasta tegund rusls
eða heil 94 prósent og var megnið
af því fiskilína eða 81 prósent.
Sjómenn hafa lengi vælt yfir því
að þurfa að greiða einhvers konar
auðlindagjald til að nýta hafið
en hugsa svo svona um hafið.
Auðvitað ætti að hækka auðlindagjaldið upp úr öllu valdi og einu
rökin sem þyrfti væru að sjómenn
væru sóðar.
Plastið eykst
Hingað til hefur aðeins brotabrot
af hafsbotni innan efnahagslögsögu Íslands verið myndað.
Almennt rusl eins og plastpokar,
plastfilmur, áldósir og fleira
fannst aðeins í sex prósentum
tilfella. Almenningur er því mun
skárri en sóðarnir sem sækja
hafið. Plast er um 92 prósent af
heildarrusli og bendir Hafró á að
ef gert er ráð fyrir að fiskilínur,
trollnet, reipi og bandspottar
séu úr plasti, eins og flest nútíma
veiðarfæri eru, tekur það afar
langan tíma að brotna niður.
Því mun magn rusls á hafsbotni
einungis aukast með tímanum,
segir í skýrslunni. Kannski ætti
að skylda sjómenn í nám til að
fræðast aðeins um hafið. n

Hjálmar
Sveinsson

borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar

Gert er
ráð fyrir
grænu neti
opinna
svæða og
skemmtilegum
gönguleiðum í
gegnum
hverfið.

Nýsamþykkt deiliskipulag nýrrar byggðar í Skerjafirði
gerir ráð fyrir uppbyggingu 685 íbúða, leikskóla, grunnskóla, verslunar, þjónustu og útivistarsvæða. Áhersla er
lögð á forgang gangandi og hjólandi, hæga bílaumferð
og öflugar tengingar við almenningssamgöngur. Öll
bílastæði lóða verða í miðlægu bílastæðahúsi en þar
verður einnig matvöruverslun og þjónusta á jarðhæð.
Sérbýli og raðhús verða í nýja hverfinu og tengja þau
nýja hverfið við gróna byggð í Skerjafirði. Í þessum
fyrri áfanga Skerjafjarðarbyggðar munu búa um 1.700
manns.
Reykjavíkurborg hefur skrifað undir samkomulag um
vilyrði til lóðaúthlutunar á svæðinu til Félagsstofnunar
stúdenta, Bjargs íbúðafélags verkalýðshreyfingarinnar
og HOOS1, félags stofnaðs til að byggja hagkvæmt húsnæði – í samræmi við gildandi húsnæðisstefnu. Gert er
ráð fyrir grænu neti opinna svæða og skemmtilegum
gönguleiðum í gegnum hverfið. Nýi Skerjó er í næsta
nágrenni við stærstu vinnustaði landsins, háskólana tvo
og Landspítalann, að ekki sé talað um nálægðina við sjóbaðsstaðinn vinsæla við Nauthólsvík og útivistarsvæðið
í Öskjuhlíð. Staðsetningin, skipulagið og tengingin við
vistvæna samgöngumáta gerir Nýja Skerjó að einstökum stað til að búa á. Ég spái því að það verði mjög
eftirsótt að búa þarna og hlakka til að ganga um götur,
torg og útivistarsvæði í Nýja Skerjó eftir örfá ár.
Skipulagið byggir á samkomulagi við ríkið frá 2013
sem gerir ráð fyrir að borgin fái afsal og óskoraðan yfirráðarétt yfir landinu. „Reykjavík,“ stendur í samkomulaginu, „mun kappkosta að skipulag verði vandað og
að nýting landsins verði góð. Svæðið verður að meginstefnu til skipulagt sem íbúðarbyggð.“
Borgin þurfti, undir forystu borgarstjóra, að draga
ríkið bæði fyrir héraðsdóm og Hæstarétt til að fá það til
að standa við sinn hluta samkomulagsins. Það mun vera
einstakt í sögunni.
Samkvæmt rannsóknum EFLU og hollensku flug- og
geimferðastofnunarinnar mun Nýi Skerjó ekki raska
þjónustustigi flugvallarins í Vatnsmýri nema að óverulegu leyti – líkt og á við um núverandi byggð umhverfis
flugvöllinn. n
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Hamingjan næst með því að sætta
sig við neikvæðar tilfinningar.

Leit að hamingju
skapar vanlíðan
sandragudrun@frettabladid.is

„Leitin að hamingjunni er ferðalag,
en er hamingjan í raun áfangastaður?“ Að þessu er spurt í nýrri
grein á forbes.com. Þar er sagt frá
því að samkvæmt nýrri rannsókn geti leitin að hamingjunni
í raun orðið til þess að fólk verði
óhamingjusamara. Rannsóknin
sýndi að þegar fólk einblínir um of
á hamingjuna þá upplifir það hana
síður og er almennt ósáttara við líf
sitt en samanburðarhópurinn.

K Y N N I NG A R B L A Ð

Fjölskyldan bestu
stuðningsmennirnir
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, landsliðskona
í fótbolta, segir kollagenið frá Feel
Iceland hafa átt stóran þátt í að
lengja íþróttaferilinn. Hún mælir
með því fyrir allt afreksíþróttafólk en einnig þá sem vilja
styrkja hár og neglur og huga
að heilbrigði húðarinnar. 2

Hvaðan kemur hamingjan?
Felicia Zerwas, sálfræðingur við
Kaliforníuháskóla, útskýrði að
þegar fólk einblínir of mikið á að
finna hamingjuna valdi það því að
fólki spyrji sig oft spurninga eins
og: Hvað ef? og: Hvers vegna ekki?
Það getur leitt til þess að fólki
finnst það ekki hafa náð að uppfylla þau skilyrði sem þarf til að
vera hamingjusamt. Fólk veit oft
ekki hvað veitir því hamingju og
leitar þess vegna að hamingjunni
á röngum stað. Margir telja til
dæmis að það að eyða peningum
í sjálfa sig veiti þeim hamingju en
rannsóknir sýna aftur á móti að
það veiti meiri hamingju að verja
peningum í aðra. Margt fólk finnur
fyrir samfélagslegum þrýstingi
um að vera alltaf hamingjusamt.
En það hefur sýnt sig að vellíðan
til lengri tíma næst frekar með því
að sætta sig við eigin tilfinningar,
bæði jákvæðar og neikvæðar. n

Landsliðskonan og afreksíþróttamaðurinn Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir er atvinnumanneskja í fótbolta og spilar með Orlando Pride í Flórída. Hún segir kollagenið frá Feel Iceland hafa átt þátt í að lengja feril sinn eftir að hafa slitið krossband þrisvar. 
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„Það er í raun alger tilviljun að ég
spila fótbolta. Þegar ég var ung
flutti fjölskylda mín til Bandaríkjanna á meðan mamma var
í sérnámi. Ég talaði enga ensku
en pabbi stelpunnar sem bjó við
hliðina á mér þjálfaði fótboltaliðið hennar. Hann nefndi við
mömmu að íþróttir væru góð leið
fyrir mig til að læra ensku. Ég fór
á eina æfingu hjá liðinu þeirra og
hef elskað þessa íþrótt síðan,“ segir
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, landsliðskona í fótbolta.
Eftir sex ára veru í Bandaríkjunum flutti fjölskyldan aftur til
Íslands og Gunnhildur byrjaði að
spila með Stjörnunni. „Stjarnan
er því mitt uppeldisfélag á Íslandi.
Fjölskylda mín flutti aftur til
Bandaríkjanna, Orlando í Flórída,
þegar mamma fékk vinnu á spítala
þar,“ segir Gunnhildur.
Langur og farsæll ferill
Árið 2013 fór Gunnhildur út í
atvinnumennsku og spilaði í
fimm ár í Noregi. Síðustu tíu ár
hefur hún líka spilað með íslenska
landsliðinu og er komin með 95
landsleiki. „Satt að
segja bjóst ég
aldrei við því að
verða atvinnumaður í fótbolta
eða að spila með
landsliðnu. En
Fanndís, vinkona
mín og landsliðskona, talaði mig
inn á að reyna við
atvinnumennskuna og ég sé ekki
eftir því í dag. Nú
er ég búin að vera
í Bandaríkjunum
í fimm ár. Fyrst
var ég í Utah í
þrjú ár og spilaði
fyrir Utah Royals.
Sú staðreynd að
fjölskyldan mín er
í Bandaríkjunum var stór
ástæða fyrir því að ég flutti til
Orlando 2021 og spila í dag með
Orlando Pride. Fjölskyldan mín
er mikilvægur partur af mínu lífi
og ég vil reyna að vera sem næst
henni. Það er ekkert betra en að
sjá fjölskylduna sína uppi í stúku.
Þau eru líka stór partur af því hvers
vegna ég spila enn þá fótbolta og
eru mínir allra bestu stuðningsmenn.
Ég myndi segja að eitt af mínum
helstu afrekum sé að spila fyrir
íslenska landsliðið og að hafa farið
með því á EM tvisvar. Það var svo
alger draumur að verða bikar- og
Íslandsmeistari með Stjörnunni,
enda er það mitt uppeldisfélag,“
segir Gunnhildur.

heim á milli tvö og þrjú. Þá hefst
endurheimt til þess að geta æft
aftur á fullu daginn eftir. Þegar
við spilum í öðru fylki fljúgum við
alltaf 1-2 dögum fyrir leik.“
Kollagenið hjálpar til við
endurheimt
Fyrir tveimur árum byrjaði Gunnhildur að taka inn kollagen frá Feel
Iceland eftir að Hallbera, samstarfskona hennar, sagði henni
hversu mikið það hefði hjálpað sér.
„Á mínum ferli hef ég slitið
krossbönd þrisvar þannig að það
var mikið afrek fyrir mig að koma
til baka eftir þriðja slitið. Þar sem
ég hef gengið í gegnum margt með
hnén á mér, þá vildi ég gera allt
sem ég gæti til að lengja ferilinn.
Kollagenið hefur þar hjálpað mér
mikið. Ég byrjaði að taka það inn
því ég fann að líkaminn var farinn
að eldast og ég höndlaði minna
álag en ég gerði þegar ég var yngri.
Um leið og ég byrjaði að taka inn
kollagenið frá Feel Iceland fann ég
að ég mýktist öll og mér leið mun
betur í líkamanum.
Kollagenið frá Feel Iceland hefur
hjálpað mér með endurheimt á
milli æfinga og leikja, mýkt liðina
og mér líður vel í líkamanum á
milli æfinga. Það gerir mér kleift
að spila á hæsta leveli. Það má líka
nefna að hárið á mér vex hraðar
og er mun heilbrigðara eftir að ég
byrjaði að taka inn kollagenið og
neglurnar vaxa á methraða.“

Gunnhildur segir Kollagenið frá Feel Iceland hjálpa sér með endurheimt á milli æfinga. Það mýki liðina og lætur henni
líða vel í líkamanum á milli æfinga. Hún segir það gera sér kleift að spila á hæsta stigi. 
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Á mínum ferli hef
ég slitið krossbönd
þrisvar þannig það var
mikið afrek fyrir mig að
koma til baka eftir þriðja
slitið. Þar sem ég hef
gengið í gegnum margt
með hnén á mér, þá vildi
ég gera allt sem ég gæti til
að lengja ferilinn. Kollagenið hefur þar hjálpað
mér mikið.

Kemst í kollagenið á netinu
„Ég mæli hiklaust með kollageninu
frá Feel Iceland fyrir alla. Hvort
sem þú ert á fullu í íþróttum eða
vilt fá sterkara hár og neglur, þá er
þetta kollagen fyrir þig. Það hefur
alla vega hjálpað mér gífurlega. Ég
reyni bara að taka einn dag í einu,
njóta þess að spila. Það er allt svo
fljótt að breytast í þessum bransa.
En það væri frábært að tryggja
okkur sæti á HM í fyrsta skipti
núna í október. Það er helsta markmið mitt núna.“
Hvað ber framtíðin í skauti sér?
Sérðu fyrir þér að koma aftur til
Íslands?
„Ég býst alveg við að flytja
aftur til Íslands einhvern tíma, en
tíminn verður bara að leiða í ljós
hvenær það verður. Í millitíðinni
ætla ég bara að njóta þess að spila
á meðan ég get. Sem betur fer get
ég pantað Feel Iceland kollagenið
á netinu svo það er fullkomið fyrir
mig hér í Orlando.“ n

Dagur í lífi afreksíþróttakonu
Það er töluvert álag á líkamann að
vera í atvinnumennsku í fótbolta,
sérstaklega þegar keppnistímabilið hefst. Þá segir Gunnhildur að
kollagenið frá Feel Iceland komi
sterkt inn. „Það er vissulega mikið
álag á líkamann, sérstaklega hér
í Bandaríkjunum, því ferðalög til
þess að spila leiki geta verið mjög
löng. Það tekur enn meira á kroppinn að spila leiki og fljúga beint á
eftir,“ segir Gunnhildur.
Dæmigerður dagur í lífi afrekskonu í íþróttum eins og Gunnhildar hefst klukkan 6.30 á morgnana.
„Ég fer út með hundinn, er mætt á
æfingasvæðið klukkan 8 og fæ mér
morgunmat þar. Lyftingaæfingar
eru oftast klukkan 8.30 og svo er
fundur beint á eftir. Eftir fundinn hefst æfingin sem er í um 90
mínútur og eftir það fer ég í ísbað,
enda mjög heitt hérna í Flórída.
Eftir hádegismat er annar fundur
og svo erum við yfirleitt komnar

Gunnhildur hefur átt glæsilegan feril í atvinnumennsku í fótbolta og ætlar að njóta þess að spila á meðan hún getur. 
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Feel Iceland vörurnar fást meðal
annars í Lyfju, Heilsuhúsinu,
Lyfjum og heilsu, Hagkaupum,
Fjarðarkaupum, Apótekaranum,
Fríhöfninni, Jurtaapótekinu og
Nettó. Sjá nánar á feeliceland.
com.
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Kynningar: ELKO, Múlalundur, YAY

Öruggur búnaður
fyrir fjarvinnu
Fyrirtækjaþjónusta ELKO býður upp á heildarlausnir fyrir fyrirtæki og getur sérsniðið lausnir
fyrir minni sem stærri fyrirtæki þar sem viðskiptavinir hafa aðgang að persónulegri þjónustu og tilboðsgerð sem mætir þeirra þörfum. 2
Stefán Pétur Kristjánsson, fyrirtækjaráðgjafi ELKO, segir mikilvægt að fyrirtæki geti treyst því að starfsmenn séu með öflug en örugg tæki í heimavinnu. 
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Stefán Pétur
segir að nýju
tölvurnar frá
Samsung henti
alveg einstaklega vel í því
vinnuumhverfi
sem við erum í
nú til dags.

Fyrirtækjaþjónusta ELKO sér um
að finna réttu lausnirnar, hvort
sem um er að ræða heimilistæki,
tölvubúnað, skjá/sjónvarpslausnir og allt þar á milli.
Stefán Pétur Kristjánsson,
fyrirtækjaráðgjafi ELKO, segir að
það sé orðið vinsælla að vinna að
hluta til eða alfarið að heiman og
því mikilvægt að fyrirtæki geti
treyst því að starfsmenn séu með
öflug en örugg tæki í þessu nýja
vinnuumhverfi. Vinnuveitendur
þurfa að geta treyst því að starfsfólk sé með örugg tæki þegar þau
eru mögulega notuð til að tengjast
inn á mörg mismunandi net með
misgóðar varnir gegn netóværum.
Öruggar vinnutölvur
Stefán Pétur segir að nýju tölvurnar frá Samsung henti alveg
einstaklega vel í því vinnuumhverfi sem við erum í nú til dags
og heldur áfram: „Samsung
kynnti nýlega tvær nýjar fartölvur til leiks, þá annars vegar
Galaxy Book2 Pro og hins vegar
Galaxy Book2 Pro 360 sem er með
snertiskjá sem hægt er að nota
með S-penna. Báðar vélarnar eru
einstaklega vel hannaðar og uppfylla allar þær kröfur sem nútíma
fartölvunotendur krefjast. Galaxy
Book2 línan er þunn, stílhrein og
létt sem gerir hana meðfærilega og
svo býður hún upp á WiFi 6E til að
auka afkastagetu enn frekar. Rafhlöðuendingin er stórkostleg, allt
að 21 klukkustund í notkun, en svo
fylgir einnig USB-C hraðhleðslutæki sem einnig virkar á Samsungfarsíma, eitt hleðslutæki fyrir öll
þín tæki. Möguleiki er á að sérpanta þessar vélar í 5G-útgáfu sem
býður þá upp á nettengingu hvar
og hvenær sem er, án þess að þurfa
að reiða sig á hot spot-tengingu við
síma,“ útskýrir hann.
„Það er markmið hjá Samsung
að bjóða ekki aðeins upp á bestu
tækni sem völ er á heldur einnig
upplifun sem einfaldar okkur daglegt líf og hjálpar okkur að leysa
verkefni á einfaldan og skilvirkan
hátt. Við lifum á tímum þar sem
samskipti, þægindi og einfaldleiki
skiptir miklu máli og Book2 Pro
vélarnar eru hannaðar með það að
leiðarljósi. Þær eru vel hannaðar,
léttar og öflugar og henta einstaklega vel í þennan heim, þar
sem allir eru tengdir og mikið á
ferðinni.“
Stefán Pétur útskýrir að Galaxy
Book2 línan sé útbúin auknum
öryggisbúnaði í gegnum Intel vPro
og með Intel Hardware Shield
er bæði vélbúnaður og hugbúnaður betur varinn gegn árásum
og óværum. Með því að fylgjast
bæði með BIOS og stýrikerfinu
getur Galaxy Book2 hjálpað fyrirtækjum að halda starfsmönnum
og viðkvæmum gögnum öruggum.
Til viðbótar er Samsung með
Private Share sem er hannað sérstaklega til að dulkóða og deila
gögnum á öruggan hátt milli
starfsmanna og til dæmis er hægt
að setja inn tímaramma á hvenær
gögnin „renna út“. Starfsmenn geta
einnig nýtt sér það að skrá sig inn
með Samsung-reikningnum sínum
og ef þeir skyldu týna vélinni er
hægt að skrá sig inn á Samsung
SmartThings Find og sjá hvar vélin
er stödd í heiminum. Til að setja
enn hærri öryggiskröfur er Book2
Pro línan sú fyrsta sem styður
kröfur Microsoft um Secure Core
tölvur.
Meira fyrir fólk á ferðinni
Galaxy Book2 línan er líka sérstaklega hönnuð með Galaxyumhverfið í huga og Stefán Pétur
segir einfalt að tengjast bæði
símum og aukahlutum, til dæmis
Galaxy Buds heyrnartólum, samnýta gögn á milli tækja og deila
efni yfir á aðra skjái.
„Galaxy Book Smart Switch
Útgefandi: Torg ehf

MYNDIR/AÐSENDAR

Samsung Galaxy Z Fold4
snjallsíminn
er á stærð við
hefðbundinn
snjallsíma ef
hann er lokaður en opinn
verður hann
að spjaldtölvu
sem er tilbúin í
öll dagleg verkefni.

einfaldar þér svo að færa
gögn, myndir, stillingar og fleira
af gömlu tölvunni yfir
á nýju Samsung-vélina
þannig að skiptin eru
einföld og þægileg. Einnig býður Samsung Port
tengikvíin þér einfalda
og stílhreina lausn til
að tengja til dæmis skjá,
lyklaborð, mús, internet
og rafmagn við tölvuna,“
segir hann.
en einnig upplýsingatæknikostnaði
„Við erum meira á
fyrirtækja, sveigjanleikinn eykst og
ferðinni eða meira
framleiðni einnig,“ segir hann.
heimavinnandi en
Með DeX-lausninni veitir
áður, hefðbundið
Samsung möguleika á að
skrifstofustarf
nýta símtækið á sama hátt
hefur breyst mikið
undanfarið og kröfur Samsung Galaxy Book2 Pro. Þessi lína af tölvum er þunn, stíl- og tölvuna. „Þökk sé Samhrein og létt sem gerir hana meðfærilega. Hún býður upp á sung DeX þá getur þú notað
til símtækja einnig.
WiFi 6E til að auka afkastagetu enn frekar.
símann sem tölvu hvar sem
Þetta nýja vinnuumer. Það eina sem þarf að gera
hverfi, blanda af
sem hjálpa okkar viðskiptavinum
er að tengjast við skjá eða sjónheimavinnu og skrifstofu, kallar
inn í framtíðina. Bara vegna þess
varp. DeX gerir þér sem sagt kleift
á nýjar lausnir og hugsun um
að heimurinn gerir meiri kröfur
að hafa aðgang að tölvu hvar og
hvernig við getum nýtt tækin
um sveigjanleika, þá teljum við
hvenær sem er án þess að þurfa að
og tæknina betur í starfi. Og þá
að það eigi ekki að gera of miklar
taka hana með þér, hvort sem það
skiptir líka miklu máli að huga að
málamiðlanir. Þess í stað viljum
er heima hjá þér, á ferðalögum
öryggi tækja sem við veljum að
við skapa ný tækifæri fyrir þig og
eða á fundum úti í bæ. Einnig er
nota.“
nýta tæknina til að mæta þessum
hægt að nota þráðlausa mús og
Samkvæmt Stefáni Pétri hefur
nútíma kröfum.“
lyklaborð í gegnum Bluetooth
Samsung verið brautryðjandi í að
Með Samsung Galaxy Z Fold4
til að breyta hvaða umhverfi
styðja allar nútíma þarfir, með
gerir Samsung það enn auðveldara
sem er í skrifstofu,“ segir Stefán
bæði vélbúnaði og hugbúnaði,
að vera á ferðinni með alla skrifPétur og bætir við að Samsung sé
síðast sameinað í nýja samanstofuna í vasanum þar sem hægt er
í mjög nánu samstarfi við Citrix
brjótanlega snjallsímanum Galaxy
að vera tengdur þínu fyrirtæki hvar
og Microsoft um hin ýmsu forrit,
Z Fold4. „Með Galaxy Z Fold4
og hvenær sem er að sögn Stefáns
sem gerir það að verkum að þau
færir Samsung þér sveigjanlegan
Péturs. „Við vitum að það eru gerðar
virka fullkomlega með DeX. Þetta
vinnustað með meiri hreyfanmiklar kröfur til öryggis og sveigjanþýðir að kerfið sjálft skalast upp
leika, frelsi og afkastagetu – með
leika á vinnustað og með Galaxy
og niður, allt eftir hvaða skjá þú
sömu forritum og öryggiskröfum
Z Fold4 færðu það besta úr báðum
tengir við símann eða ef þú notar
og vinnutölvan. Galaxy Z Fold4
heimum. Risaskjár, KNOX-öryggi,
símann sjálfan.
er nýjasta útgáfa frá Samsung á
meiri afköst og möguleikar á að
Stefán Pétur segir hægt að
hinum fullkomna sveigjanlega
tengjast öðrum skjáum á einfaldan
tengja símann með snúru við
vinnustað, án þess þó að skerða
hátt eru allt kostir sem Galaxy Fold4
hvaða Windows-tölvu sem er og
öryggiskröfur eða frammistöðu á
býður upp á. Við erum að sjá byrjun
komast í forritin og gögnin þín –
nokkurn hátt,“ segir Stefán Pétur
á byltingu í því hvernig fyrirtæki
alveg sama þó að þú sért ekki með
og heldur áfram:
setja upp sínar skrifstofur og vinnu
aðgang að skjá, lyklaborði eða
„Við hjá ELKO teljum að þig
umhverfi. Ef það er hægt að nýta eitt
mús. Tölvan sem þú tengist breyteigi ekki að skorta neitt, jafnvel
tæki í stað tveggja eða jafnvel þriggja
ist þá í þitt vinnusvæði í gegnum
þegar þú vinnur á ferðinni eða
þá segir það sig sjálft að þetta býður
DeX en gögnin þín eru samt sem
heiman frá. Okkar starf felst í því
upp á gríðarlegan sparnað fyrir
áður í símanum þínum, algerað bjóða upp á ný tækifæri og
fyrirtæki. Að útvega starfsmanni
lega ótengt gögnunum í hinni
brjóta niður takmarkanir fyrri
tæki sem er bæði sími og tölva
tölvunni. Þannig getur þú unnið
tíma og því vinnum við hörðum
sparar mikinn pening í tækjakosti
áfram án þess að þurfa að skrá
höndum að því að bjóða lausnir

Ábyrgðarmaður: Jón Þórisson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Samsung
Galaxy Book2
Pro 360
sem er með
snertiskjá
sem hægt er
að nota með
S-penna.

Samsung Multiport tengikví er einföld lausn til að tengja
saman lyklaborð, mús,
internet og rafmagn
við tölvuna.

þig inn á tölvu
sem þú þekkir ekki
og haldið í öryggiskröfur
fyrirtækisins.
Traust og örugg gögn
„Þegar við erum meira á ferðinni,
notum farsíma meira við vinnu
og erum kannski með viðkvæm
gögn í tækjunum þá þarf að huga
betur að öryggi í farsímum. Samsung Knox Suite er lausn sem
er hönnuð með þetta í huga, að
tryggja öryggi gagna en á sama
tíma sjá til þess að við höfum
aðgang að þeim þegar við þurfum
á þeim að halda. Samsung Knox
tryggir meðal annars að gögnin
sem sótt eru á tækið séu alltaf
dulkóðuð. Einnig getur fyrirtækið
fjarlægt viðkvæm gögn úr tækinu
ef það eyðileggst eða er stolið, án
þess að hafa tækið í höndunum,“
segir Stefán Pétur og lýsir því að
hjá Samsung sé öryggið til staðar
frá byrjun.
„Aðalatriðið með KNOX er að
það er innbyggt frá upphafi. Þegar
þú opnar símann – eða spjaldtölvuna eða úrið – úr kassanum
þá er tækið öruggt. Þú þarft ekki
að bæta öryggishugbúnaði ofan á
stýrikerfið, það er þegar innbyggt
frá upphafi. Þetta lágmarkar
hættuna á spilliforritum og að
brotist verði inn í tækið og það er
meiri áhætta fólgin í því að bæta
við hugbúnaði eftir að tækin hafa
verið tekin í notkun. “ n
Fyrir fyrirtækjaþjónustu hafið
samband við b2b@elko.is
Veffang: frettabladid.is

September
tilboð

Verkefnaþjónusta
Hirzlunnar

Skrifborðsstóll
Enjoy Classic
TILBOÐSVERÐ

124.800 kr.

LISTAVERÐ

179.900 kr.

Stóllinn kemur með
örmum og höfuðpúða

H2
Rafmagnsborð
í mörgum
stærðum og litum
Stærðin skiptir
ekki máli

5 ára
ábyrgð

EITT VERÐ

Við komum til þín, mælum
og teiknum upp þitt rými,
þér að kostnaðarlausu
Svo færð þú hagkvæmt tilboð
frá okkur í verkefnið
Við getum einnig séð um
samsetningu og uppröðun
Hafðu samband við okkur
á hirzlan@hirzlan.is
eða í síma 564 5040

84.900 kr.

Soft skilrúm
35% afsláttur
Margar stærðir
og mikið magn
til á lager

www.hirzlan.is
Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00,
föstudaga 09:00-17:00,
laugardaga 12:00-16:00.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 - Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is
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Góður vinnufélagi er örlátur á hrós og hvatningu
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg
@frettabladid.is

Sálfræðingurinn Reynar
Kári Bjarnason segir það
allra hag að starfsfólki líði
vel á vinnustað. Þar þurfi
allir að leggja sig fram til að
skapa góðan starfsanda.
„Það er erfitt að segja til um hvernig
hinn fullkomni vinnustaður lítur
út. Þarfir einstaklinga eru ólíkar
þannig að það sama hentar ekki
öllum. Við getum þó verið sammála
um að góður starfsandi er grunnur
inn að góðum vinnustað. Að komið
sé fram við alla af virðingu, óháð
kyni, aldri, stöðu og uppruna,“ segir
Reynar Kári Bjarnason sálfræð
ingur sem hefur víðtæka reynslu
af verkefnum á sviði vinnusálfræði
hjá Sálfræðingunum.
Hann segir vinnustaði saman
standa af einstaklingum þar sem
hver og einn skipti máli.
„Þegar kemur að samskiptum
þurfa stjórnendur að ganga fram
með góðu fordæmi. Ef traust ríkir á
milli starfsfólks og stjórnenda eru
tjáskipti gjarnan opnari og minni
hætta á árekstrum í samskiptum.
Á góðum vinnustað er skýr verka
skipting þannig að starfsmenn
vita til hvers er ætlast af þeim.
Allir þurfa líka að finna að framlag
þeirra skipti máli fyrir vinnu
staðinn og að þeir fái tækifæri til
að koma hugmyndum sínum og
skoðunum á framfæri.“
Sálfélagslegt áhættumat skylda
Reynar Kári segir mikilvægt að
stjórnendur grípi fljótt inn í þegar
upp koma alvarlegir samskipta
örðugleikar og sendi skýr skilaboð
um að einelti og ofbeldi verði ekki
liðið.
„Vinnustöðum ber að koma sér
upp stefnu og viðbragðsáætlun um
aðgerðir gegn einelti, kynferðis
legri áreitni, kynbundinni áreitni
og ofbeldi. Oft getur verið snúið að
taka á slíkum málum innanhúss
vegna tengsla og því leita atvinnu
rekendur oft til sálfræðinga og
annarra fagmanna þegar upp
koma slík mál.“

Reynar Kári segir
rannsóknir sýna
að góð vinnustaðamenning
ýti undir ánægju
starfsfólks og
auki afköst.

FRÉTTABLAÐIÐ/


ANTON BRINK

Samkvæmt vinnuverndarlögum
ber atvinnurekendum skylda til að
framkvæma sálfélagslegt áhættu
mat á vinnustaðnum.
„Atvinnurekandi skal fylgjast
með vinnuumhverfinu, bera
kennsl á hættur sem skapast geta
á vinnustaðnum og meta hvaða
áhrif þær geta haft á starfs
fólkið. Áhættumat er verkfæri
sem aðstoðar stjórnendur við að
bæta vinnuaðstæður. Sálfélags
legir þættir sem eru til athugunar
í slíku áhættumati eru til dæmis
vinnutími, samskipti, fjölbreytni
verkefna, sveigjanleiki, sjálfstæði,

HÆ!
ERTU AÐ FLYTJA?
ekki vera pappakassi

Samkvæmt vinnuverndarlögum ber
atvinnurekendum
skylda til að framkvæma
sálfélagslegt áhættumat
á vinnustaðnum.

stuðningur, einelti og kynferðisleg
eða kynbundin áreitni. Mikilvægt
er að leita til viðurkenndra fagaðila
sem hafa aflað sér réttinda til að
framkvæma slíkt mat inni á vinnu
stöðum, og á heimasíðu Vinnu
eftirlitsins, vinnueftirlitid.is, má sjá
lista yfir fagfólk sem sérhæfir sig í
slíkri vinnu,“ segir Reynar Kári.
Verum vingjarnleg
Á vinnustað þarf hver og einn
starfsmaður að huga að því hvað
hann getur lagt af mörkum til að
skapa góða liðsheild og vera góður
vinnufélagi.
„Ef ég kem í vondu skapi með allt
á hornum mér í vinnuna hefur það
áhrif á hópinn og sömuleiðis hefur
það áhrif á hópinn ef ég kem í góðu
skapi, brosi og býð glaðlega góðan
daginn. Það eru oft litlu atriðin
sem skipta máli þegar kemur
að því að skapa góða liðsheild á
vinnustað; eins og hvort fólk venur
sig á að kasta vingjarnlegri kveðju
á vinnufélagana í upphafi og lok
dags,“ nefnir Reynar Kári sem
dæmi.
Hann segir gagnrýni geta verið
jákvæða en einnig niðurbrjótandi.
„Ef gagnrýni er sett fram á
hrokafullan og neikvæðan máta
hefur hún neikvæð áhrif á starfs
andann. Gagnrýni, sem sett er
þannig fram að auðheyrt er að
borin er virðing fyrir þeim sem
verið er að gagnrýna, getur verið
til góðs og haft þann tilgang að
styðja og leiðbeina. Við gleymum
líka oft að hrósa. Góður og upp
byggjandi starfsfélagi er örlátur
á hrós og hvatningu við vinnu
félagana.“
Nammi og vinnustaðahúmor
Góður vinnuandi er gríðarlega
mikilvægur fyrir vinnustaði og

eitt mikilvægasta verkefni stjórn
enda, að sögn Reynars Kára.
„Rannsóknir sýna að góð vinnu
staðamenning ýtir undir ánægju
starfsmanna og eykur afköst.
Reglulegar starfsánægjukannanir
eru gagnlegt verkfæri fyrir stjórn
endur til að fylgjast með ánægju
starfsfólks og átta sig á því hvort
breytingar og inngrip á vinnu
staðnum skila viðeigandi árangri.“
En hvernig er hægt að skapa
góðan liðsanda innan fyrirtækja?
„Þó að stjórnendur beri ríka
ábyrgð á góðum liðsanda þurfa
allir á vinnustaðnum að leggja
sig fram. Margir vinnustaðir hafa
komið sér upp jákvæðum hefðum
og venjum sem eiga þátt í því að
skapa góðan liðsanda. Dæmi um
slíkar venjur er að hafa eitthvað
gott með kaffinu á föstudögum og
koma með nammi úr Fríhöfninni
þegar komið er heim frá útlöndum.
Þá skiptir einnig miklu máli að
hafa gaman í vinnunni. Vinnu
staðahúmor þjappar fólki saman.
Oft er sá húmor einstakur fyrir
vissan hóp og utanaðkomandi
átta sig kannski ekki á hvað það er
sem hópnum finnst svona fyndið,“
svarar Reynar Kári.
Hann bætir við að í könnunum
hafi komið fram að jafnvægi á milli
vinnu og einkalífs skipti starfsfólk
miklu máli.
„Stytting vinnuvikunnar er
mikilvægt skref til að auka þetta
jafnvægi og sporna við of löngum
vinnutíma. Það er vitað að óánægja
starfsfólks ýtir undir starfsmanna
veltu, fjölgun veikindadaga og
almennt meiri kostnað fyrir
vinnustaðinn. Starfsfólki líður best
þegar það veit til hvers er ætlast af
því og fær tækifæri til að ögra sér
og sýna hvað í því býr. Regluleg
starfsmannasamtöl og endurgjöf
um frammistöðu eru mikilvæg til
að vekja áhuga og fyrir starfsfólk
að sjá að framlag þess skiptir máli.
Flestir íslenskir vinnustaðir eru
meðvitaðir um hversu mikilvægt
það er að hlúa að starfsfólki og
skapa öruggt starfsumhverfi þar
sem öllum á að geta liðið vel. Á
undanförnum árum hafa íslensk
fyrirtæki lagt sig fram með mark
vissari hætti við að auka starfs
ánægju starfsfólks. Það er allra
hagur að starfsfólki líði vel.“ n
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Fyrr á árinu runnu saman
bókaútgáfan Varmá og
Múlalundur vinnustofa
SÍBS. Varmá hefur meðal
annars gefið út afar vinsælar dagbækur og minnisbækur sem seldar eru víða
um land. Með þessu aukast
umsvif Múlalundar og ný
störf skapast fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu.
„Síðustu ár hefur Múlalundur
vinnustofa SÍBS lagt sífellt meiri
áherslu á þjónustu við fyrirtæki
með umsjón ýmissa verkefna
sem fyrirtæki þurfa að láta framkvæma og henta starfsgetu starfsfólks Múlalundar. Einnig hefur
sala á áletruðum dagbókum,
minnis- og fundabókum aukist
verulega,“ segir Sigurður Viktor
Úlfarsson, framkvæmdastjóri
Múlalundar.
Varmá bókaútgáfan
sameinast Múlalundi
Nú hefur Varmá bókaútgáfa sameinast Múlalundi. „Varmá hefur
til fjölda ára gefið út afar vinsælar
dagbækur, funda- og minnisbækur. Um er að ræða innbundnar
bækur í ýmsum stærðum og litum
með og án teygju. Á hverri síðu
eru mikilvægar upplýsingar ásamt
skemmtilegum málsháttum sem
lífga upp á daginn. Við hjá Múlalundi höfum lengi haft þessar
veglegu og fallegu dagbækur frá
Varmá til sölu hjá okkur, en einnig
dagbækur frá öðrum framleiðendum.
Það þekkja líklega flestir þessar
bækur í sjón, enda eru þær seldar í
þúsundatali á ári hverju í verslunum um allt land. Mörg fyrirtæki
kaupa þær fyrir starfsfólkið, og
sum láta enn fremur áletra nafn
fyrirtækisins og heiti starfsmanns
á bækurnar. Það fylgir því töluvert
gagnaöryggi að útvega starfsfólki
sérmerktar minnisbækur enda
minnkar það líkurnar á því að
bókin fari á flakk innan fyrirtækisins eða utan. Sum fyrirtæki
sem vilja gera vel við kúnnahóp
sinn hafa líka keypt dagbækurnar
sem gjafir til viðskiptavina,“ segir
Sigurður.
Fjölbreytt úrval
dag- og minnisbóka
„Nú eru á leið til landsins dagbækur fyrir árið 2023 og eru mörg
fyrirtæki þegar byrjuð að panta
sína árlegu sendingu. Brynjólfur Schram, sem hefur séð um
starfsemi Varmár undanfarin ár,
verður okkur til halds og trausts
fyrstu árin á meðan við tökum við
starfsemi Varmár, svo allt gangi
nú smurt fyrir sig. Fyrirtæki geta
því komið hingað á Múlalund
og keypt sinn árlega skammt af
dagbókunum góðu, og enn fremur
látið okkur áletra þær. Við verðum
að sjálfsögðu með aðrar vinsælar
dagbækur til sölu á Múlalundi og
bjóðum áfram upp á þann kost að
letra á þær einnig. Þau fyrirtæki
sem hafa keypt þær dagbækur af
okkur munu geta gert það áfram.
Þessi nýja starfsemi Múlalundar
mun skapa aukna vinnu fyrir
okkar starfsfólk, en eins og margir
vita starfa hjá Múlalundi einstaklingar með skerta starfsorku. Starfsemi Múlalundar er mikilvægur
hlekkur í því að veita þessum hópi
fólks tækifæri til atvinnu og að
leggja sitt af mörkum til samfélagsins.“
Fyrirtækjaþjónusta Múlalundar
Múlalundur hefur til nokkurra ára
boðið upp á ýmsa þjónustu fyrir
fyrirtæki og stofnanir. „Við erum
sífellt að leggja aukna áherslu á
þennan þátt starfsemi okkar, það
er, verkefni sem við vinnum fyrir
fyrirtæki. Við bjóðum í dag upp á
afar fjölbreytta þjónustu sem gerir
fyrirtækjum kleift að einblína á
reksturinn frekar en handavinnuna. Við framleiðum sérsniðnar
vandaðar matseðlakápur fyrir

Sigurður Viktor
(t.v.) og Brynjólfur Schram
(t.h.) eru
ánægðir með að
nú renni Varmá
inn í Múlalund
sem hefur nú
tekið við útgáfu
og áletrun dagbókanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Varmá
rennur inn í
Múlalund
Störfin á Múlalundi eru sífellt
að verða fjölbreyttari með
nýjum verkefnum.

veitingastaði, sérmerkta bréfpoka,
áletrum á dag- og minnisbækur og
margt fleira.
Í mörgum tilfellum sjáum við
um strikamerkingar á varningi,
einnig pökkum við inn eða
endurpökkum, límum upplýsingar eða merkingar á vörur eða
pakkningar og margt fleira. Sum
fyrirtæki flytja inn vörur og þá
þarf oft að strikamerkja þær eða
merkja þær með íslenskum leiðbeiningum, sem við gerum með
glöðu geði. Einnig höfum við tekið
að okkur að raða í umslög ýmsum
bæklingum og öðrum varningi til
dæmis fyrir bankana, upplýsingabæklingum og fleiru sem fylgir
rafmagnshleðslustöðvum og
margt fleira.
Þá sjáum við um frágang
pantana fyrir Ávaxtabílinn sem
útvistaði til okkar þeim hluta
starfseminnar hjá sér, svo fátt eitt
sé nefnt.
Það er um að gera fyrir fyrirtæki
að hafa samband við okkur þegar
tímafrek verkefni af þessu tagi
koma upp. Við tökum við þeim
með glöðu geði. Þetta skapar enn
fleiri og fjölbreyttari störf fyrir
fólk með skerta starfsorku á Múlalundi.“
Einfaldasta samfélagsverkefni
fyrirtækja
Múlalundur hefur frá árinu 1959
verið rekinn af SÍBS með stuðningi Happdrættis SÍBS. Á Múlalundi hafa þúsundir einstaklinga
með skerta starfsorku fengið
annað tækifæri á vinnumarkaði.
„Með því að versla við Múlalund og kaupa vörur og þjónustu
af okkur, styrkja fyrirtæki enn
fremur mikilvæga samfélagsstarfsemi. Hjá okkur starfa dugmiklir
einstaklingar sem í kjölfar slyss
eða heilsubrests hafa þurft að
takast á við andlega eða líkamlega
fötlun eða veikindi. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna númer
8 tekur til þess að vinna skuli vera
„í boði fyrir alla, þar á meðal ungt
fólk og fatlað fólk“.
Æskilegast er að samfélagsleg
ábyrgð sé fléttuð inn í hefðbundna starfsemi fyrirtækja.
Þegar fyrirtæki kaupa rekstrarvörur, dagbækur eða aðra
þjónustu hafa þau val um að
kaupa þær af Múlalundi vinnustofu SÍBS, og stuðla þannig að
fjölbreyttum störfum fyrir fólk
með skerta starfsorku. Við segjum
stundum að það að panta vörur af
Múlalundi sé einfaldasta samfélagsverkefnið. Þetta eru vörur
sem þarf hvort eð er að kaupa inn
og svo koma þær með sendibíl
daginn eftir. Með því að versla við

Starfsfólk Múlalundar sér um
frágang pantana
fyrir Ávaxtabílinn.

Múlalund lætur fyrirtækið gott af
sér leiða í leiðinni,“ segir Sigurður.
Varmá komin heim
„Það er ánægjulegt að bókaútgáfan
Varmá, sem í upphafi var stofnuð
í Mosfellsbæ og dregur nafn sitt
af ánni okkar sem rennur hérna
neðan við lóðina, sé nú aftur komið
heim.
Við hlökkum til að þjónusta
viðskiptavini Varmár sem munu
hjálpa okkur að skapa mikilvæg
störf á Múlalundi.“ n
Á Múlalundi vinnustofu SÍBS er
glæsileg verslun á lóð Reykjalundar í Mosfellsbæ. Hægt er að
skoða úrvalið á mulalundur.is.
Sími 562- 8500.

Bækurnar góðu þekkja margir
enda afar vinsælar og fást í
mörgum litum.
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Aðgengileg og vel útfærð þjónusta hjá YAY
Framsæknir stjórnendur
fyrirtækja og stofnana hafa
tekið fyrirtækjaþjónustu YAY
fagnandi.
Þrátt fyrir að hafa boðið upp á
þjónustuna í aðeins rúmlega tvö
og hálft ár á Íslandi hefur rúmlega
600.000 stafrænum gjöfum verið
dreift og þær innleystar í gegn um
YAY-kerfið. „Ástæðan fyrir þessari
velgengni er einfaldlega sú að þetta
er afar aðgengileg þjónusta, vel
útfærð og einstök að svo mörgu
leyti og sparar mikinn tíma fyrir
stjórnendur og ekki síður viðtakendur,“ segir Sigríður Inga Svarfdal, sölu- og markaðsstjóri
YAY. Hún segir það afar
gefandi að eiga í samskiptum við framsækna stjórnendur
fyrirtækja sem eru
opnir fyrir nýjum
og umhverfisvænni
þjónustum og
stöðugt að gleðja og
hvetja starfsfólk sitt og
viðskiptavini.
Smáfyrirtæki jafnt sem
Landspítalinn nota YAY
Sigríður segir að þjónustan hafi
breytt miklu fyrir stjórnendur
fyrirtækja eftir að þeir fóru að nota
þjónustuna til að gleðja starfsfólk
sitt og viðskiptavini. „Það hefur
verið mikill höfuðverkur fyrir
fyrirtæki eins og til dæmis Landspítalann að gefa og dreifa jólagjöfum síðustu ár og höfða til allra
starfsmanna. En núna um síðustu
jól breyttist það með tilkomu YAY
sem var nýtt til að gefa og dreifa

Sigríður Inga
Svarfdal
segir það vera
gefandi að eiga
í samskiptum
við framsækna
stjórnendur
fyrirtækja.
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Ástæðan fyrir
þessari velgengni
er einfaldlega sú að þetta
er afar aðgengileg þjónusta, vel útfærð og einstök að svo mörgu leyti
og sparar mikinn tíma
fyrir stjórnendur og ekki
síður viðtakendur.
Sigríður Inga Svarfdal

jólagjöfum starfsmanna
með frábærum árangri
og mikilli ánægju. Það er rétt
hægt að ímynda sér hversu erfitt
það er að gefa um 6.000 starfsmönnum gjöf sem höfðar til allra,
og það sama á við um fyrirtæki
með tíu starfsmenn,“ segir Sigríður.
Gjaldfrjáls þjónusta
og mikið úrval afþreyingar
En það er ekki einungis úrvalið
sem skiptir máli og bendir Sigríður
á að afgreiðslan og dreifingin sé
gríðarlega mikilvægur partur af
þjónustunni. „Okkur hefur ekki
bara tekist að gera gjafabréfin
skemmtileg og lífleg, þau leysa

einnig helsta höfuðverkinn fyrir
kaupendur og gefendur. Til þessa
hefur allt utanumhald og dreifing
verið einn stærsti höfuðverkur
stjórnenda sem vilja umbuna,
hvetja og sýna starfsfólki og viðskiptavinum sínum þakklæti og
því miður einfaldlega staðið í vegi
fyrir því að nýta góð tækifæri til
þess, eins sorglegt og það er. Með
YAY fyrirtækjaþjónustunni er allt
umfangið úr sögunni,“ segir Sigríður og undirstrikar að þjónusta
þeirra sé umhverfisvænn kostur og
kostnaður við dreifingu og framleiðslu heyrir sögunni til.
„Auk þess minnir YAY-appið notendur á gjafabréfin og kemur í veg

fyrir að gjafabréf gleymist eða
glatist. Einnig er hægt að senda
myndbandakveðju og texta með
gjöfinni sem hittir fólk í hjartastað,“ segir Sigríður. Í appinu er
einnig hægt að gefa gjöf áfram,
til dæmis ef viðtakandi sér ekki
fyrir sér að nota gjöfina og vill
gefa öðrum. Notandinn getur þá
pakkað henni stafrænt inn og gefið
öðrum sem nýja gjöf. Notendur
geta einnig selt gjafabréf, sem þeir
ætla sér ekki að nota, á markaði
í appinu sem er líklega öruggasti
endursölumarkaður á gjafabréfum
sem í boði er í dag. Allar stuðla
þessar þjónustur að því að gjafabréfin nýtist.

Af 360.000 manna markaði yfir á
40 milljóna markað
Fyrirtækið og lausnir þess hafa
vakið mikla athygli hér heima og
ekki síður erlendis og hefur YAY
meðal annars verið tilnefnt af UT
Messunni sem Sproti ársins ásamt
Sidekick Health og Hopp, hlotið
styrki frá Rannís og var valið fyrst
íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegt
Lighthouse-verkefni Mastercard
sem telst mikil viðurkenning á
sviði fjártækni og vekur mikla
athygli víða um heim. Mörg af verðmætustu sprotafyrirtækjum heims
á sviði fjártækni hafa verið valin
í þetta merka verkefni ár hvert og
nú er svo komið að erlendir aðilar
vilja opna YAY í öðrum löndum og
markaðssvæðum. Samningur við
aðila í Kanada hefur verið undirritaður og undirbúningur fyrir opnun
þar er í fullum gangi ásamt því að
fyrsti markaðurinn innan Evrópu
er innan seilingar. n
Nánari upplýsingar um YAY er að
finna á vefsíðunni yay.is.

YAY fyrir tíma stjórnenda,
þörfum starfsmanna
og umhverﬁnu
Stafræn gjöf sem hentar öllum
og minnir eigendur gjafabréfana
á sig. Alltaf með í símanum.

d
ban
sam kjau
ð
æ
Haf fyrirt YAY
við nustu
þjó
y.is
@ya
info

Engin pökkunar- eða
sendingarkostnaður

Stafrænt, umhverﬁsvænt
og engin framleiðsla.

Fyrirtækið velur
upphæð og …

Starfsmaðurinn velur
gjöﬁna úr fjölda möguleika.

Umh
verﬁ
svæn
Ekke
t
rt
eða p plast
appír
.

Tímasparnaður
og engin umsýsla

Tími gefenda og viðtakenda er verðmætur.

Gildir hjá 200 +
samstarfsaðilum YAY

Opið gjafabréf gildir hjá
öllum samstarfsaðilum YAY.

Persónuleg kveðja með
texta eða myndbandi
Gerir upplifunina enn
eftirminnilegri.

Öryggi og vernd
gjafabréfa YAY

Alltaf með þér í símanum
og glatast því ekki.

Leiðtogafærni

Develope Your Leadership Potential
Nýtt námskeið sem er sérstaklega hugsað fyrir leiðtoga til að hjálpa þeim að efla sig í leiðtogahlutverkinu með
áherslu á sjálfsvitund og frumkvæði. Í dag þurfa leiðtogar að hafa mikla hæfni í samskiptum, vera umhugað um
samstarfsfólk, vera hvetjandi og sýna þrautseigju.
Námskeiðið hentar stjórnendum, verðandi stjórnendum, teymisstjórum og sérfræðinum. Öflugt sjálfsmat
fylgir þjálfuninni. Námskeiðið er í 8 til 10 skipti eftir útfærslu. Niðurgreitt og viðurkennt af starfsmenntasjóðum.
Nánari upplýsingar og skráning í síma 555 7080 eða á dale.is

Staðbundin námskeið:

Hefst:

Live Online námskeið:

Hefst:

Áhrifaríkar kynningar

6. okt.

Árangursrík sala

25. okt.

Dale Carnegie kvöldnámskeið

19. sept.

Dale Carnegie kvöldnámskeið
Árangursrík sala
Leiðtogafærni

29. sept.
2. nóv.
18. okt.

Dale Carnegie morgunnámskeið

19. okt.

Dale Carnegie 3ja daga

7. okt.

Dale Carnegie á Akureyri

11. okt.

Dale fyrir 20 til 25 ára

22. sept.

Leiðtogafærni

6. okt.

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur

17. okt

Live Online fjarþjálfun á sér stað í rauntíma.
Þú tekur virkan þátt, leysir verkefni og
kynnist fólki. Þjálfararnir eru tveir og annar
aðstoðar þig við tæknimálin allt námskeiðið.
Nánar á dale.is

Rannsóknarfyrirtækið Training
Industry sem er leiðandi á
heimsvísu hefur ítrekað valið Dale
Carnegie sem eitt af 20 bestu
þjálfunarfyrirtækjum í heimi.
Copyright © 2022 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Ad_25x38c_091322
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Nudd á vinnutíma dregur úr streitu
sandragudrun@frettabladid.is

Gómsætt salat sem gleður á löngum
vinnudegi.

Margir vinnustaðir eru farnir að
taka upp á því að bjóða starfsfólki
sínu nudd á vinnutíma, oft því að
kostnaðarlausu eða á sérstökum
tilboðskjörum. Þegar fólk situr
fyrir framan tölvu allan daginn
verður það oft stíft í baki og öxlum
sem getur valdið vöðvabólgu og
jafnvel höfuðverk. Að bjóða upp
á nudd á vinnutíma gerir það
að verkum að fleira starfsfólk

gefur sér tíma til fara í nudd og
þannig fyrirbyggja vöðvabólgu,
eða fá lausn við vöðvabólgu sem
nú þegar er til staðar. Nudd er
slakandi og getur dregið úr streitu
og eymslum. Minni streita þýðir
hamingjusamara starfsfólk sem
leiðir af sér betri anda á vinnustaðnum. Það er því til mikils að
vinna fyrir stjórnendur vinnustaða að bjóða starfsfólki sínu upp
á nudd frá viðurkenndum nuddara
á vinnustaðnum. n

Ljúfur biti fyrir
lúið starfsfólk
starri@frettabladid.is

Góður aukabiti gleður flest starfsfólk á löngum og erfiðum vinnudegi. Hér er uppskrift að einföldu
en ljúffengu túnfisksalati sem
tekur enga stund að gera.

Túnfisksalat
1 dós af túnfiski í olíu
⅓ bolli kotasæla
2 msk. majónes
¼ bolli smátt skorinn rauðlaukur
1 sellerístöngull, smátt skorinn
1 msk. capers
1 msk. sítrónusafi
1-2 tsk. af söxuðu fersku dilli
2 msk. söxuð fersk steinselja
1 tsk. Dijon-sinnep
Blandið saman í skál túnfiski (hellið smá af olíunni), kotasælu, majónesi, rauðlauk og selleríi. Hrærið
saman og bætið svo sítrónusafa,
capers, dilli, steinselju og sinnepi
við og hrærið vel saman.
Salatið er frábært með góðu
brauði, hrökkbrauði eða kexi.
Einnig er salatið gott með
þykkum agúrkusneiðum og
tómatsneiðum. n

Hvað er
að frétta?
Þú finnur allar nýjustu fréttir dagsins á
frettabladid.is. Innlendar og erlendar fréttir,
léttar fréttir, íþróttafréttir, viðskiptafréttir,
skoðanapistla, spottið og auðvitað blað
dagsins ásamt eldri blöðum.

Vellíðan á vinnustað er mikilvæg.

Góð ráð við
vinnustöðvar
Atvinnurekendum ber að tryggja
að aðbúnaður starfsfólks sé heilsusamlegur og öruggur og starfsfólki
ber að taka þátt í að stuðla að eigin
öryggi og heilsu við störf sín.
Takið stutt hlé reglulega,
gjarnan fjarri vinnustöðinni.
Ekki sitja í sömu stöðu við
tölvuna í langan tíma og breytið
um líkamsstöðu eins oft og mögulegt er.
Gangið úr skugga um að mús og
lyklaborð séu þægilega staðsett
þannig að ekki þurfi að vinna með
handleggi langt frá líkamanum.
Gangið úr skugga um að lýsing
á vinnustöðinni sé alltaf nægileg
og taki mið af dagsbirtu eftir árstíðum.
Æskilegt er að vinnuborð sé
auðstillanlegt svo fljótlegt sé að
aðlaga hæð þess starfsfólki. Vinnuhæð skal miðast við að hægt sé
að vinna með beint bak og slakar
axlir. Röng vinnuhæð getur valdið
óþarfa álagi á herðar, handleggi og
úlnliði. n
HEIMILD: VINNUEFTIRLITID.IS

frettabladid.is

Að fá nudd
á vinnutíma
dregur úr
streitu.
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Ekki lengur þjáður af liðverkjum
Einar Ásgeirsson tekur inn
Liði frá Protis. Hann er alsæll
með árangurinn og segir
bætiefnið gera sér kleift að
stunda hreyfingu án verkja.
Nú eru bætiefnin frá Protis
komin í nýjar og glæsilegar
umbúðir.
Áður en Einar hóf inntöku á
Liðum var hann farinn að
finna fyrir verkjum
sem höfðu neikvæð
áhrif á getu hans til
að hreyfa sig og þar af
leiðandi slæm áhrif á
lífsgæði hans. „Ég
var með liðverki í
öxlum og hnjám,
svona eins og
gengur og gerist
en svo var ég líka
sárþjáður af vefjaog vöðvaverkjum.
Ég var farinn að
ímynda mér að ég
væri kominn með
vefjagigt eða eitthvað í þeim dúr,“
segir hann.
Einar segir
kynni sín af bætiefninu hafa verið
hálfgerða tilviljun.
„Ég var búinn að
prófa ýmislegt og prófaði þetta af rælni. Þetta reyndist
síðan virka svona rosalega vel. Ég
er orðinn mjög góður í liðunum í
dag.“
Áþreifanlegur munur
Einar hefur nú notað Liði frá
Protis í um þrjú ár og hafa komið
upp tímabil þar sem hann hefur

sem það er skokk, hlaup eða ganga
á fell og fjöll.“
Synd að koma því ekki á framfæri
Einar mælir heils hugar með
Liðum frá Protis. „Ég hugsaði með
mér hvort maður ætti nokkuð
að vera að tjá sig en síðan er ég
alltaf að lesa um fólk sem þjáist
til dæmis af vefjagigt. Ég hélt til
dæmis sjálfur að ég væri kominn
með vefjagigt en það lagaðist eftir
að ég fór að taka þetta inn. Það eru
svo mikil lífsgæði sem fylgja því
að vera í formi.
Ef annað fólk getur lagað það
með þessu í staðinn fyrir að þjást,
þá væri algjör synd að koma því
ekki á framfæri. Mér er því ljúft
og skylt að deila þessu með fólki
ef þetta skyldi vera eitthvað sem
gæti hjálpað því,“ segir Einar.

Einar Ásgeirsson segist mun fljótari að ná sér eftir hreyfingu þegar hann tekur inn Liði frá Protis. 



af einhverjum
ástæðum ekki
tekið bætiefnið inn.
„Ég er búinn að prófa
að sleppa þessu og þá fer ekkert
á milli mála hvað þetta virkar vel.
Ég hef svo fundið áþreifanlegan
mun þegar ég byrja aftur. Ég þarf
að taka þetta með mat til að styðja
við upptökuna þannig að ég tek
þetta með sjússi af ólífuolíu,“ segir
Einar og hlær.
Einar hefur einnig prófað aðrar
sambærilegar vörur, bæði erlendar
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Ég er búinn að
prófa að sleppa
þessu og þá fer ekkert á
milli mála hvað þetta
virkar vel. Ég hef svo
fundið áþreifanlegan
mun þegar ég byrja aftur.
Einar Ásgeirsson

og innlendar, og segir hann Protis
hafa reynst sér best. „Þetta erlenda
virkaði ekki neitt og þetta innlenda virkaði ágætlega en var bara
alltof dýrt.“
Eins og þegar maður var yngri
Einar stundar ýmsa hreyfingu sér
til ánægju og segir bætiefnið nú
orðið ómissandi. „Ef ég ætla að vera
góður, njóta lífsins og geta hreyft
mig fram eftir aldri, þá finnst mér
algjört möst að taka þetta inn.
Þetta styður alla hreyfingu, hvort

Verndar liði, bein og brjósk
Protis Liðir er unnið úr kollagenríkum skrápi sæbjúgna með
viðbættu vatnsrofnu þorskprótíni
fyrir viðhald vöðva og túrmeriki
fyrir bólgueyðandi áhrif. Blandan
inniheldur einnig mangan og
nauðsynleg vítamín fyrir heilbrigð bein, brjósk og liðvökva. n
Protis Liðir fæst í flestum matvöruverslunum, apótekum og
Heilsuhúsinu. Þess má geta að nú
eru bætiefnin frá Protis komin í
nýjar og glæsilegar umbúðir.

Markmiðið að bæta heilsufar og auka lífsgæði
Svefnbyltingin er alþjóðlegt
rannsóknarverkefni sem
hefur það að markmiði að
umbylta greiningaraðferð
um og meðferðarúrræðum
við kæfisvefni og öðrum
svefnháðum öndunar
truflunum. Aðstandendur
rannsóknarinnar leita nú að
þátttakendum.

Katrín Ýr Friðgeirsdóttir,
doktorsnemi
við íþróttafræðideild
Háskólans í
Reykjavík, og
þátttakandi í
Svefnbyltingunni sem hefur
höfuðstöðvar
í HR.

starri@frettabladid.is

Um þessar mundir leita aðstandendur alþjóðlega rannsóknarverkefnisins Svefnbyltingin að þátttakendum á aldrinum 18 til 40 ára í
lífsstílsrannsókn sem miðar að því
að finna nýja nálgun til að meðhöndla hrotur og vægan kæfisvefn
með breytingum á lífsstíl.
Svefnbyltingin er alþjóðlegt
rannsóknarverkefni sem hlaut
Horizon 2020 styrk frá Evrópusambandinu en um er að ræða
fjögurra ára rannsóknarverkefni
sem hófst á síðasta ári, segir
Katrín Ýr Friðgeirsdóttir, doktorsnemi við íþróttafræðideild
Háskólans í Reykjavík (HR) og
þátttakandi í Svefnbyltingunni
sem hefur höfuðstöðvar í HR.
„Rannsóknarverkefnið hefur
það að markmiði að umbylta
greiningaraðferðum og meðferðarúrræðum við kæfisvefni
og öðrum svefnháðum öndunar
truflu num. Umbyltingin felur
meðal annars í sér að gera
greininguna og meðferðina
notendavænni og persónulegri,
en einnig er stefnt að því að
greiningarferlið verði ódýrara
fyrir heilbrigðiskerfið og að stytta
biðtíma sjúklinga eftir greiningu
og meðferð,“ segir Katrín sem
jafnframt er fyrsti doktorsneminn
við íþróttafræðideild HR.
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Rannsóknir sýna að um fjórðungur fullorðinna Íslendinga sofi of lítið eða sex
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Vilja finna nýja nálgun
Hópurinn leitar að fólki á aldrinum
18 til 40 ára af öllum kynjum til að
taka þátt í lífsstílsrannsókninni,
segir Katrín. „Inntökuskilyrðin eru
að viðkomandi sé með líkamsþyngdarstuðul (BMI) yfir 25, stundi
ekki reglulega hreyfingu, hrjóti eða
sé með sterkan grun um kæfisvefn.
Þeim sem hafa áhuga á að taka þátt
í rannsókninni er bent á vefsíðu
Svefnseturs Háskólans í Reykjavík,
svefnsetrid.ru.is.“
Katrín segir lífsstílsrannsóknina
hafa það að markmiði að finna nýja
nálgun til að meðhöndla hrotur og
vægan kæfisvefn með breytingum
á lífsstíl. „Meðferðarmöguleikar við
vægum kæfisvefni eru takmarkaðir. Meðferðin felur oftast í sér
almennar ráðleggingar, svo sem að
léttast eða hætta að reykja, en þessar ráðleggingar eru ekki staðlaðar.
Markmiðið er því að þróa staðlaða
lífsstílsáætlun til að minnka ein-

kenni hrota/vægs kæfisvefns og þar
með bæta heilsufar og auka lífsgæði
einstaklinga.“
Tekur tólf vikur
Þátttaka í rannsókninni felur í
sér nokkrar heimsóknir í HR yfir
tólf vikna tímabil, þar sem hluti
gagnaöflunar fer fram. „Í HR eru
gerð taugasálfræðileg verkefni,
mælingar á líkamssamsetningu
og líkamlegu atgervi ásamt uppsetningu á snjallúri og rafrænni
svefndagbók.
Þátttakendur sofa heima með
svefnbúnað, svara svefndagbók
og spurningalistum, gera taugasálfræðileg verkefni í símanum
og í tölvu auk þess að ganga með
snjallúr í tólf vikur. Í þátttöku felst
því ástandsskoðun á svefni og
líkamlegum og hugrænum þáttum
sem þátttakendur fá aðgang að í lok
rannsóknar.“
Margir sofa of lítið
Of lítill svefn hrjáir of margar
Íslendinga, segir Katrín. „Flestir
fullorðnir einstaklingar þurfa að
sofa á bilinu 7 til 9 klukkustundir.
Rannsóknir sýna að um fjórðungur
fullorðinna Íslendinga sofi of lítið,
eða sex klukkustundir eða minna
á nóttu. Þegar við berum okkur
saman við löndin í kringum okkur
eru ekki vísbendingar um að
Íslendingar sofi minna en aðrar
þjóðir. Hins vegar eru vísbendingar
um það að svefntími Íslendinga
sé seinni en hjá fólki í löndunum í
kringum okkur. Líkleg skýring er
staðsetning Íslands og misræmi
milli staðartíma og sólartíma og
mögulegir menningarþættir.“
Stefnt er að því að kynna niðurstöður rannsóknarinnar innan
rannsóknartímabilsins, eða fyrir
lok árs 2025. n

Sveitarfélagið Árborg hefur haft til meðferðar tillögu að
endurskoðun á Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036.
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum þann
20.10.2021, að auglýsa tillögu að endurskoðuðu
aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 í samræmi við
ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun
var í kjölfar samþykktar bæjarstjórnar send tillaga til
yfirferðar, og gerði stofnunin í bréfi dags. 16.12.2021
nokkrar athugasemdir, sem var brugðist við. Tillagan
var auglýst í samræmi við 31.gr. skipulagslaga, í Lögbirtingablaði, Fréttablaðinu , Dagskránni miðvikudaginn 16.3.2022 og var veittur frestur til athugasemda
til og með 27.4.2022. Tillagan var einnig aðgengileg á
heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar auk tengingar við
vefsvæði ráðgjafafyrirtækisins Eflu.
Borist hafa umsagnir frá lögboðnum umsagnaraðilum
Heilsuvörur
Húsnæði
í boði
auk nokkurra frá almennum
borgurum.
Gerðar hafa
verið óverulegar breytingar á tillögu í kjölfar ábendinga
Herb. til leigu áog
svæði
108. Meðborgara
og athugasemda umsagnaraðila
almennrar
aðgangi að eldh., baðherb. og
í kjölfar auglýsingar, þvottavél.
og taldi bæjarstjórn
Árborgar
Uppl. í síma 892
3341
athugasemdir og ábendingar vera þess eðlis að ekki
þætti ástæða til að auglýsa tillöguna að nýju.

Smáauglýsingar
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Farartæki
Bátar

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
Getum bætt við okkur utan
og innanhúss málningarvinnu.
runarmurari.is S. 7743800
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Húsnæði

Geymsluhúsnæði

Bæjarstjórn Árborgar tók til afgreiðslu dags.
22.6.2022, að lokinni auglýsingu tillögu að endurRAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
GEYMSLUR.IS
skoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036, og var
S. 663 0746.
SÍMI
555-3464
eftirfarandi bókað:
Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
Suma hlutiog
er betra
að geyma.
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Tillaga frá 1. fundi skipulagsbyggingarnefndar
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
Rafverktaki. straumblik@gmail.com
frá 15. júní sl. liður 2.20%
Tillaga
um endurskoðun
aðalafsláttur.
www.geymslur.is
skipulags Árborgar 2010-2030 Bæjarstjórn Árborgar
samþykkti á fundi sínumWWW.GEYMSLAEITT.IS
þann 20.10.2021, að auglýsa
Sérgeymslur
á mjög góðum
tillögu að endurskoðuðu
aðalskipulagi
Árborgar 2020verðum.skipulagslaga
Frá 2-17 m2. S: 564-6500
2036 í samræmi við ákvæði
nr. 123/2010.
Skipulagsstofnun var í kjölfar samþykktar bæjarstjórnar send tillaga til yfirferðar, og gerði stofnunin
í bréfi dags. 16.12.2021 nokkrar athugasemdir, sem
var brugðist við. Tillagan var auglýst í samræmi við
31.gr. skipulagslaga, í Lögbirtingablaði, Fréttablaðinu
Til sölu
, Dagskránni miðvikudaginn 16.3.2022 og var veittur
frestur til athugasemda til og með 27.4.2022. Tillagan
var einnig aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar auk tengingar við vefsvæði ráðgjafafyrirtækisins Eflu. Borist hafa umsagnir frá lögboðnum umsagnaraðilum
fir aldarlangri hefð. Við höfum búið til stóla síðan 1881, byggð
á auk nokkurra frá almennum borgurum. Í
samræmi við 32.gr. skipulagslaga nr.123/2010, liggur
gagnagerðarhefðarinnar. Við erum erfingjar í hæsta stigi fyrir fundi skipulags- og byggingarnefndar samantekt
á athugasemdum og einnig tillögur að svörum við
m er vel þegið af samfelldum kynslóðum viðskiptavina, undanathugasemdum og ábendingum. Gerðar hafa verið
óverulegar breytingar á tillögu í kjölfar ábendinga og
öruggir í vörumerkinu okkar.
athugasemda umsagnaraðila og almennrar borgara.
Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti í samræmi
við 32.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að endurrirtæki
skoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036. Nefndin
ðar beygja tækni var upprunnin á 19. öld af Michael Thonet.taldiÍ að þær breytingar sem gerðar hafa verið á tillögu
eftir að auglýsingu lauk, séu ekki þess eðlis að auglýsa
öld höfum
við
haldið
áfram
með
þetta
magnaða
iðn,
búið
til
skuli að nýju. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til
Málarar
bæjarstjórn Árborgar að tillagan yrði samþykkt í
ögn fyrir komandi kynslóðir. Við hegðum okkur með tilliti tilvið
samræmi við 32.gr. skipulagslaga nr.123/2010, og feli
REGNBOGALITIR EHF
skipulagsfulltrúa að svara þeima athugasemdum og
u í kringum
Getum bættokkur.
við okkur verkefnum
ábendingum sem fram hafa komið, og senda Skipuinnanhúss. Löggiltur málarameistari.
lagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 1. og
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
2. mgr. 32.gr. skipulagslaga.
vanir menn. www.regnbogalitir.is
nn malarar@simnet.is. Sími 8919890
Bragi Bjarnason, D-lista, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista
og Sigurjón V. Guðmundsson, S-lista taka til máls.
Bæjarstjórn Árborgar samþykkir samhljóða með
11 atkvæðum í samræmi við 32. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010, tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi
Árborgar 2020-2036. Bæjarstjórn Árborgar telur að
þær breytingar sem gerðar hafa verið á tillögu eftir að
auglýsingu lauk, séu ekki þess eðlis að auglýsa skuli
að nýju. Bæjarstjórn Árborgar samþykkir samhljóða
með 11 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að svara
þeima athugasemdum og ábendingum sem fram
hafa komið, og senda Skipulagsstofnun tillöguna til
afgreiðslu í samræmi við 1. og 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga.

Keypt
Selt

Þjónusta

Húsgögn fyrir kaffihús,
bari og veitingastaði

Skipulagsfulltrúi f.h. bæjarstjórnar Árborgar hefur
svarað athugasemdum og þeim ábendingum sem
bárust frá almennum borgurum og umsagnaraðilum.
Í samræmi við 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er
ákvörðun stjórnvalds kæranleg til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í
B-deild Stjórnartíðinda.

Auglýsing um skipulagsmál
í Sveitarfélaginu Árborg
Auglýsing um niðurstöðu bæjarstjórnar Árborgar vegna
tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036.
Niðurstaða Bæjarstjórnar Árborgar er auglýst í samræmi
við 2.mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarfélagið Árborg hefur haft til meðferðar tillögu að
endurskoðun á Aðalskipulagi Árborgar 2020-2036.
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum þann
20.10.2021, að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 í samræmi við ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun var í kjölfar samþykktar
bæjarstjórnar send tillaga til yfirferðar, og gerði stofnunin
í bréfi dags. 16.12.2021 nokkrar athugasemdir, sem var
brugðist við. Tillagan var auglýst í samræmi við 31.gr.
skipulagslaga, í Lögbirtingablaði, Fréttablaðinu , Dagskránni
miðvikudaginn 16.3.2022 og var veittur frestur til athugasemda til og með 27.4.2022. Tillagan var einnig aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar auk tengingar við
vefsvæði ráðgjafafyrirtækisins Eflu.
Borist hafa umsagnir frá lögboðnum umsagnaraðilum
auk nokkurra frá almennum borgurum. Gerðar hafa verið
óverulegar breytingar á tillögu í kjölfar ábendinga og
athugasemda umsagnaraðila og almennrar borgara í kjölfar
auglýsingar, og taldi bæjarstjórn Árborgar athugasemdir
og ábendingar vera þess eðlis að ekki þætti ástæða til að
auglýsa tillöguna að nýju.
Bæjarstjórn Árborgar tók til afgreiðslu dags. 22.6.2022, að
lokinni auglýsingu tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi
Árborgar 2020-2036, og var eftirfarandi bókað:
Tillaga frá 1. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá
15. júní sl. liður 2. Tillaga um endurskoðun aðalskipulags
Árborgar 2010-2030 Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi
sínum þann 20.10.2021, að auglýsa tillögu að endurskoðuðu
aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 í samræmi við ákvæði
skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsstofnun var í kjölfar
samþykktar bæjarstjórnar send tillaga til yfirferðar, og gerði
stofnunin í bréfi dags. 16.12.2021 nokkrar athugasemdir, sem
var brugðist við. Tillagan var auglýst í samræmi við 31.gr.
skipulagslaga, í Lögbirtingablaði, Fréttablaðinu , Dagskránni
miðvikudaginn 16.3.2022 og var veittur frestur til athugasemda til og með 27.4.2022. Tillagan var einnig aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar auk tengingar við
vefsvæði ráðgjafafyrirtækisins Eflu. Borist hafa umsagnir
frá lögboðnum umsagnaraðilum auk nokkurra frá almennum
borgurum. Í samræmi við 32.gr. skipulagslaga nr.123/2010,
liggur fyrir fundi skipulags- og byggingarnefndar samantekt
á athugasemdum og einnig tillögur að svörum við athugasemdum og ábendingum. Gerðar hafa verið óverulegar
breytingar á tillögu í kjölfar ábendinga og athugasemda
umsagnaraðila og almennrar borgara. Skipulags- og
byggingarnefnd samþykkti í samræmi við 32.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi
Árborgar 2020-2036. Nefndin taldi að þær breytingar sem
gerðar hafa verið á tillögu eftir að auglýsingu lauk, séu ekki
þess eðlis að auglýsa skuli að nýju. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan yrði
samþykkt í samræmi við 32.gr. skipulagslaga nr.123/2010,
og feli skipulagsfulltrúa að svara þeima athugasemdum og
ábendingum sem fram hafa komið, og senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 1. og 2. mgr.
32.gr. skipulagslaga.
Bragi Bjarnason, D-lista, Arnar Freyr Ólafsson, B-lista og
Sigurjón V. Guðmundsson, S-lista taka til máls.
Bæjarstjórn Árborgar samþykkir samhljóða með 11
atkvæðum í samræmi við 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 20202036. Bæjarstjórn Árborgar telur að þær breytingar sem
gerðar hafa verið á tillögu eftir að auglýsingu lauk, séu ekki
þess eðlis að auglýsa skuli að nýju. Bæjarstjórn Árborgar
samþykkir samhljóða með 11 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að svara þeima athugasemdum og ábendingum sem
fram hafa komið, og senda Skipulagsstofnun tillöguna til
afgreiðslu í samræmi við 1. og 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga.

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi Árborgar

Skipulagsfulltrúi f.h. bæjarstjórnar Árborgar hefur svarað
athugasemdum og þeim ábendingum sem bárust frá
almennum borgurum og umsagnaraðilum.

Sýningarsalur Draghálsi 4 Sími: 535 1300 verslun@verslun.is
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Í samræmi við 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er ákvörðun
stjórnvalds kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.
Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi Árborgar
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Metró fyrir tvö hundruð þúsund manns
Pawel
Bartoszek

varaborgarfulltrúi
Viðreisnar

Í sumar var ég staddur í borginni
Brescia á Norður-Ítalíu. Í Brescia
er nýjasta Metró-kerfi Evrópu sem
tekið var í notkun árið 2013. Í borginni búa um 200 þúsund manns.
Borgin er þannig svipuð að íbúatölu
og flatarmáli og höfuðborgarsvæðið
og þótt þéttbýlið kring sé vitanlega eitthvað stærra þá er Brescia
samt mun nær því að vera eins og
Reykjavík heldur en að vera einhver
London eða París.
Brescia er sem sagt ekki risaborg.
En samt er Brescia með flotta 14 km
langa neðanjarðarlestarlínu með 17
stöðvum. Í Reykjavík snýst umræðan hins vegar um hvort sérstakar

akreinar fyrir almenningsvagna á
hjólum eigi að liggja hægra megin
á götunni eða að vera fyrir miðju.
Hvort flottari strætóstöðvar kosti
of mikið, hvort vagnarnir trufli aðra
umferð og hvort reksturinn verði
okkur ofviða. Allt lögmætar spurningar, en auðséð er að í alþjóðlegu
samhengi er Borgarlínuhugmyndin
kurteis og hófstillt.
En hvað með neðanjarðarlestir?
Auðvitað yrðu sjálfvirkar neðanjarðarlestir frábærar í landi grænnar
orku, dýrs vinnuafls og misjafnrar
veðráttu. Fólk gæti komið sér á
næstu stöð og ferðast í hlýju og þægindum alla leið til vinnu eða skóla
án þess á hafa áhyggjur af því að
illa búnir smábílar tefji ferðalagið
í fyrsta snjó.
Ef einhver hefði verið nægilega hugaður (eða sturlaður) til að
byggja neðanjarðarlestir í Reykjavík þá myndi fólk nota þær, vilja
búa nálægt þeim, krefjast þess að
þær gengju allan sólarhringinn
og allar kosningabaráttur myndu

snúast um hver myndi lofa því að
lestin kæmi í sem flest hverfi sem
fyrst. Allir sem fengju erlenda gesti
til borgarinnar myndu fara með
þá beint í lestina, stoltir. Leiðsögumenn landsins myndu glaðir segja
söguna af lestinni sem flytti fólk um
bæinn á umhverfisvænni orku. Og
bandarískar fréttastöðvar myndu
gera hallærislegar fréttir um „jarðvarmalest norðursins“.
Metróið í Brescia kostaði á sínum
tíma um 900 milljónir evra, sem
er um 130 milljarðar króna. Það er
svipuð upphæð og lögð er í samgöngusáttmálann á höfuðborgarsvæðinu. Samgöngusáttmálinn er
bæði grænn og grár. Um helmingur
fjármuna hans fer í Borgarlínu en
hinn helmingur í akvegi. Það er
ákveðið jafnvægi og auðvitað skref
í rétta átt. En við þurfum að halda
áfram og við höfum varla val um
annað en að verða enn grænni í
framtíðinni.
Á atvinnusvæði höfuðborgarinnar, suðvesturhorninu, búa nú þegar

Auðvitað yrðu sjálf
virkar neðanjarðar
lestir frábærar í landi
grænnar orku, dýrs
vinnuafls, og mis
jafnrar veðráttu.

um 300 þúsund manns. Þeim á bara
eftir að fjölga. Eigum við að leysa
samgöngur þessa svæðis einungis
með tvíbreiðum vegum þar sem
bannað er að hjóla og niðurgreiddum strætisvögnum milli bensínstöðva bæjarfélaganna á tveggja
tíma fresti? Þurfum við ekki að
hugsa þetta aðeins metnaðarfyllra?
Árið 2000 voru um 110 neðan-

jarðarlestarkerfi í heiminum. Á
fyrstu tveimur áratugum aldarinnar hefur þeim fjölgað um 90 og
eru orðin um 200. Léttlestarkerfum
hefur fjölgað um 150 á sama tíma.
Þannig að þrátt fyrir það sem sumir
halda eru lestir ekki einhver úreld
tækni sem allar borgir eru að hverfa
frá. Þvert á móti eru æ fleiri borgir
að leggja spor og kaupa vagna.
Af og til hafa möguleikar á lestum
á Íslandi verið rýndir af mismiklum
þunga og svarið hefur hingað til
verið að lestir borgi sig ekki. En
eftir því sem tækni f leygir fram
og íbúum fjölgar kann að koma að
því að svarið breytist. Kannski er
draumurinn um lest að einhverju
leyti byggður á rómantík. En þegar
maður lendir í Kef lavík, labbar
fram hjá bílaleiguröðinni, keyrir
út af risabílastæði og brunar heim
á bensínbíl á tvíbreiðum vegi, samferða nánast öllum í sömu vél þá
er eitthvað sem hvíslar að manni:
„Það myndi nú stundum ekki drepa
okkur að hugsa stórt.“ n

Opið bréf til rektors Háskóla Íslands
og formanns Happdrættis Háskóla Íslands
stúdenta í háskólaráði og prófessor
í félagsráðgjöf.
Niðurstaða þessa starfshóps var
afdráttarlaus:
Nú vísar forstjóri
Alma
„Þótt spurningin um það hvort
Happdrættis
Háskóla
Hafsteins
reka eigi spilakassa sé torleyst, er
Íslands
í
mikla
vinnu,
formaður Samtaka
þó óhætt að segja að ámælisvert
áhugafólks um
lagaflækjur og jafn
væri að beita ekki öllum tiltækum
spilafíkn
ráðum til þess að tryggja ábyrga
vel heimsfaraldur
spilun og grípa tafarlaust til slíkra
sem komið hafi í veg
Nokkur orðaskipti hafa að undanaðgerða. Vandséð er að samkeppnfyrir aðgerðir af hálfu
förnu farið fram í Fréttablaðinu á
issjónarmið og mögulegt tekjutap
milli talsmanna Háskóla Íslands og
dugi sem rök til að slá þeim á frest.“
Happdrættis Háskóla
mín fyrir hönd Samtaka áhugafólks
„ Niðu rstöðu r innlendra og
Íslands.
Þetta kallast á
um spilafíkn. Ég hafði furðað mig á erlendra rannsókna sýna einnig
mannamáli
að tefja og
því hve drægist að nefnd á vegum
fram á skýr tengsl milli spilavanda
dómsmálaráðuneytisins skilaði af
og notkunar spilakassa. Háskóla
þæfa mál.
sér tillögum að úrbótum og velti Íslands ber því að leggja áherslu
fyrir mér hvort verið væri að tefja
á skaðaminnkandi aðgerðir í
málið af hálfu rekstraraðila spilatengslum við rekstur spilakassa
kassa, þar á meðal ykkar. Einnig … Háskóli Íslands er menntavakti ég enn einu sinni athygli á stofnun sem hefur það hlutverk
að þjóna íslensku samfélagi með ferðilegu álitamál sem fylgja spilasinnuleysi ykkar varðandi niðurstöður faglega skipaðsFimmtudaginn
starfshóps
kennslu,
rannsóknum
og framlagi kössunum
… þá er það engum vafa
15. mars
gefur Fréttablaðið
út
rektors, en liðið er vel á annað ár frá
til lausna á þeim áskorunum sem undirorpið að þessi helsta menntabráðsniðugt
aukablað
innheldur
því hann sendi frá sér skýrslu
sína.
stofnun þjóðarinnar getur ekki
samfélag
okkarsem
stendur
frammiótal
Fyrrnefndan starfshóp skipuðu
staðið að rekstrinum öðruvísi en
fyrir. Hann nýtur mikils trausts
hugmyndir
að
fjölbreyttum
fermingargjöfum.
prófessor og varaforseti háskólaað taka tillit til nýjustu rannsókna
meðal almennings enda hefur
ráðs, prófessor í sálfræði, prófessskólinn ávallt leitast við að standa
áhrif spilakassa á tiltekna hópa
Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekkium
síst
or í lögfræði, doktor í heimspeki, undir samfélagslegri ábyrgð sinni …
samfélagsins og með því að taka
stjórnarmaður hjá Siðfræðistofnun
á vegum Siðfræðistofnunar
upp allar mögulegar aðgerðir sem
gjafirnar lifaSkýrsla
í minningunni
um aldur og ævi.
HÍ, stjórnmálafræðingur, fulltrúi
HÍ frá 1993 benti strax á þau siðgeta stuðlað að ábyrgri spilun og

FERMINGARGJAFIR

lágmarkað neikvæðar af leiðingar
jafnt fyrir einstaklinga og samfélagið í heild.“
Nú er mér borið á brýn að ég
fari með rangt mál eða tali gegn
betri vitund þegar ég gagnrýni
aðgerðaleysi stofnunar sem sjálf
vísar í eigin skýrslu frá 1993, þar
sem bent er á að álitamál sé að
spilakassarekstur Háskóla Íslands
standist gott siðferði. Nú vísar forstjóri Happdrættis Háskóla Íslands
í mikla vinnu, lagaflækjur og jafnvel heimsfaraldur sem komið hafi
í veg fyrir aðgerðir af hálfu Happdrættis Háskóla Íslands. Þetta kallast á mannamáli að tefja og þæfa
mál.
Ef það er svo að yfirgnæfandi
líkur eru á að Háskóli Íslands
standi að starfsemi sem leggi líf
einstaklinga og fjölskyldna í rúst,
er þá til of mikils mælst að þessi
æðsta menntastofnun þjóðarinnar fari að ósk Samtaka áhugafólks
um spilafíkn og loki spilakössum
sínum á meðan fundið er út úr því
hvernig hún verði við kröfum síns
eigin starfshóps um að taka upp
„allar mögulegar aðgerðir sem
geta stuðlað að ábyrgri spilun og
lágmarkað neikvæðar af leiðingar

jafnt fyrir einstaklinga og samfélagið í heild“?
Starfshópur háskólarektors segir
það vafningalaust að verði tekin
upp spilakort megi ganga út frá því
að það muni „óhjákvæmilega leiða
til tekjuhruns sem aftur mun koma
verulega niður á innviðauppbyggingu HÍ. Með hliðsjón af framansögðu er nauðsynlegt að horfa á
málið heildstætt og leita allra leiða
til að bregðast við væntum tekjumissi.“
Er þarna komin skýring á áhugaleysi og jafnframt f ullkomnu
ábyrgðarleysi stjórnvalda, að þau
gef i ekkert fyrir ógæfuna sem
aðgerðaleysi þeirra veldur, hugsi
eingöngu um eigin pyngju? Og er
ekki heldur langt seilst að saka
formann Samtaka áhugafólks um
spilafíkn um að tala gegn betri vitund þegar hann leyfir sér að spyrja
hvað valdi töfum á því að Háskóli
Íslands og Happdrætti Háskóla
Íslands sýni meintan vilja sinn í
verki?
Er til of mikils mælst að biðja
ykkur sem þetta opna bréf er stílað á að svara því opinberlega með
skýrum hætti, hvernig og hvenær
þið ætlið að axla ábyrgð ykkar? n

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

Föstudaginn 23. september kemur út sérblaðið

Upplýsingatækni

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Arnar Magnússon, markaðsfulltrúi
Sími: 550 5652 / arnarm@frettabladid.is
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ
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Okkar ástkæri

Jóhannes G. Christensen
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli þann
20. ágúst síðastliðinn. Útför hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Guðmundur Helgi Christensen
Jórunn Harðardóttir
Hera og Hörn

Elsku eiginkona mín, móðir okkar,
dóttir, tengdadóttir og amma,

Berglind Sigurðardóttir
Finnsbúð 3, Þorlákshöfn,

lést þriðjudaginn 6. september.
Útförin mun fara fram í kyrrþey
að ósk Berglindar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Bjarki Sveinn Smárason

Okkar ástkæri

Jón Ingvar Jónsson

leiðsögumaður,
Laugarnesvegi 114, Reykjavík,
varð bráðkvaddur í Hamborg 26. ágúst sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Brigitte M. Jónsson
Jón Stefán Jónsson
Eva Sólan
Bríet Helga og Yrsa Röfn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Fanney Björnsdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Hólmavík 22. ágúst.
Útför hefur farið fram í kyrrþey
að ósk hinnar látnu.
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Dagný Júlíusdóttir
Ólafur Björn Halldórsson Elsa Björk Sigurðardóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Guðný Erla Guðmundsdóttir
píanókennari,
Lindasíðu 2, Akureyri,

lést 5. september.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 19. september kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinasamtök
Sjúkrahússins á Akureyri.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Gjörgæsludeildar SAk fyrir
hlýja og kærleiksríka umönnun.
Eyrún Halla Eyjólfsdóttir
Örvar Sigurgeirsson
Ingunn Eir Eyjólfsdóttir
Jón Arnar Emilsson
Guðmundur F. Eyjólfsson Hólmfríður H. Pálmarsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Páll er með doktorspróf í umhverfissálfræði frá Háskólanum í Sydney í Ástralíu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kannar samspil manns og náttúru
Páll Líndal umhverfissálfræðingur flytur erindi í Náttúrufræðistofu Kópavogs í hádeginu í
dag þar sem áhrif náttúrunnar á
andlega heilsu verða skoðuð.
arnartomas@frettabladid.is

„Það er hægt að tala um alls konar
umhverf i, allt frá áhrifum himingeimsins á okkur og alveg niður í kústaskápinn,“ segir Páll um umhverfissálfræðina. „Þetta er mjög víðfeðmt fag.“
Þegar kemur að náttúrunni á Íslandi
segir Páll að við búum við ýmsar
aðstæður sem geti þótt sérstakar út frá
sjónarhorni umhverfissálfræðinnar.
„Við Íslendingar búum við það að við
erum með ákveðnar öfgar þegar kemur
að birtu. Hér er mjög bjart á sumrin og
dimmt á veturna,“ segir hann. „Þetta er
mjög sérkennandi fyrir Ísland, þessar
sveiflur sem hafa áhrif á marga en fyrir
marga Íslendinga er þetta bara eðlilegt.“
Aldagamall siður
Páll telur upp önnur sérkenni Íslands
á borð við síbreytilega veðráttu, lágt
meðalhitastig sem sveiflast lítið og svo
opið umhverfi og magnaða náttúru.
Hann segir byggðau mhverfið á Íslandi
líka eftirtektarvert.
„Litaf lóran, byggingarstíllinn og
f leira vekur athygli,“ segir hann. „Þess
vegna er frekar grátlegt að við skulum
ekki virða þessi sérkenni okkar meira

en við gerum í raun því þetta er mjög
gott umhverfi fyrir okkur.“
Í erindi sínu í dag hyggst Páll segja
frá samspili manns og náttúru og hvað
náttúran geri fyrir okkur. Þar mun
hann meðal annars koma inn á græn
og blá svæði og áhrif þeirra á fólk.
„Þegar við tölum um græn svæði
þá erum við að f lytja náttúruna inn í
borgina til að viðhalda þessari tengingu
við náttúruna sem við virðumst hafa
mikla þörf fyrir,“ útskýrir hann. „Alveg
frá því að borgmenning hefst fyrir tíu
þúsund árum þá hefur maðurinn alltaf
viljað taka náttúruna með sér inn í það
umhverfi.“
Páll segir mikilvægt að velta þessum
hlutum fyrir okkur nú þegar þéttbýlisíbúar í heiminum séu komnir yfir
fimmtíu prósent af heildarfjölda og
stefni í sjötíu prósent eftir þrjátíu ár.
„Við þurfum að huga vel að grænum
svæðum, hvað þau séu og hvernig við
getum búið þannig í haginn að þau séu
að skila því af sér sem við viljum að þau
séu að gera,“ segir hann. „Það er ekki
nóg að tyrfa bara einhvern reit og segja
að þar sé grænt svæði.“
Græn svæði og blá
Páll minnist skýrslu sem Reykjavíkurborg gerði fyrir um tíu árum síðan þar
sem talað var um að um níutíu prósent
íbúa byggju innan við þrjú hundruð
metra frá grænu svæði.
„Ég fór að skoða sum af þessum svæð-

Það er ekki nóg að tyrfa
bara einhvern reit og segja
að þar sé grænt svæði.

um og þau voru mörg hver handónýt.
Við þurfum að hugsa þessi svæði út frá
því hvernig þau geti þjónað mannlegum þörfum og séu bandamaður okkar
í lífsbaráttunni.“
En hvað er þá átt við með bláum
svæðum?
„Þá erum við að tala um tjarnir, sjó
og alla staði þar sem vatn er notað
sem hluti af hönnuninni,“ segir Páll og
bendir á að Íslendingar séu ákaflega vel
settir þegar kemur að aðgangi að vatni.
„Þetta eru svæði sem hafa miklu minna
verið rannsökuð, en niðurstöður hafa
sýnt að hafi jafnvel enn betri áhrif á
okkur en grænu svæðin. Vatnið virkar
alveg rosalega vel á okkur.“
Erindi Páls hefst klukkan 12.15 og er
aðgangur gjaldfrjáls. n

Elsku eiginkona mín, mamma,
tengdamóðir, amma og systir,

Guðrún Pétursdóttir
Hnjúkaseli 3, Reykjavík,

lést þann 11. september á
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.
Útför hennar fer fram mánudaginn
19. september, klukkan 13.00, frá Fríkirkjunni í Reykjavík.
Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.
Fyrir hönd aðstandenda,
Þorkell Þorsteinsson
Pétur Þorkelsson
Þorsteinn Þorkelsson
Elín Blöndal
Arna Björk Þorkelsdóttir
barnabörn og systur hinnar látnu.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Elsku eiginmaður minn,
pabbi okkar og tengdapabbi,

Gísli Rúnar Guðmundsson

Guðmundur Ásmundsson

lést á Sólvöllum
miðvikudaginn 7. september.
Útförin fer fram frá Stokkseyrarkirkju
laugardaginn 17. september kl. 13.

lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili
sínu í Basking Ridge, New Jersey,
sunnudaginn 11. september.
Útförin mun fara fram á Íslandi og verður auglýst síðar.

frá Sunnuhvoli, Stokkseyri,

Anna Gísladóttir
Ólafur Ingi Sigurmundsson
Gísli Gíslason
Þórdís Kristinsdóttir
Guðmundur A. Gíslason Vigdís Berglind Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Helga Guðlaugsdóttir
Hildur Guðmundsdóttir Bjarki Þór Friðleifsson
Ásgrímur Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Hefur lekið loft úr dekki hjá þér
og engin loftdæla nálægt?

Enox Pumpmaster
...er svarið!

Bílar

Blöðrur

Reiðhjól

Boltar

Sjálfvirk snjallpumpa fyrir:
• Bíla • Mótorhjól • Reiðhjól • Hlaupahjól
• Gúmmíbáta • Vindsængur • Bolta • Blöðrur
Auk þessa er Pumpmaster:
• Vasaljós • Viðvörunarljós
• Öflugur orkubanki, 5.000mAh,
fyrir snjallsíma og spjaldtölvur.

9.990

Fæst í Húsasmiðjunni um allt land og á husa.is

kr

Allt í
ítalskan
pastarétt
169

279

kr./stk.

kr./pk.

E.S. Pastasósa
520g

E.S. Fusilli pasta
1 kg
ítalskt

198

kr./stk.

598

1.498

E.S. Pestó
190 g
grænt eða rautt

kr./stk.

Grana Padano ostur
200 g

Ódýrustu
kjúklingabringurnar
kr./pk.
í Bónus

259

kr./pk.

E.S. Hveiti
2 kg

Verð gildir til og með 18. september eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

100%
kjöt
Frosnar kjúklingabringur
900 g
Danmörk

219

795

795

kr./pk.

kr./pk.

kr./pk.

Egils Kristall
4x 2 ltr kippa
Mexíkó - Límónubragð
Pepsi og Pepsi Max
4x 2 ltr kippa

Bónus pylsubrauð
5 stk. í pk.

199

kr./pk.

MS abt mjólk
170 g
jarðarberja

398

kr./pk.

159

698

kr./stk.

kr./pk.

6x
250 ml

Hámark létt
250 ml
tvær teg.

MS Kókómjólk
6x 250 ml
tvær teg.

Þú
sækir!

398

kr./pk.

Roncadin Pizzur
frosnar
350-380g
ítalskar
SS frosið folaldahakk
800 g

Heilsusnakk
vikunnar

398

kr./pk.
Piccolo tómatar

180
g

DÆGRADVÖL

Dagskrá

Skák

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn V
 iðskipta
fréttir samtímans í
umsjón blaðamanna
Markaðarins.
19.30 Útkall (e) Ú
 tkall er sjón
varpsútgáfan af sívin
sælum og samnefndum
bókaflokki Óttars Sveins
sonar.
20.00 Bíóbærinn F
 jallað um
væntanlegar kvikmyndir
og þáttaraðir ásamt
almennu bíóspjalli.
20.30 Fréttavaktin (e)
21.00 Markaðurinn (e)

12.00 Dr. Phil
12.45 The Late Late Show
13.30 Love Island (US)
14.30 We Need to Talk About
Cosby
15.30 The Block
16.55 90210
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island (US)
20.10 Amazing Hotels. Life Beyond
the Lobby
21.05 Transplant Læknadrama af
bestu gerð þar sem fylgst er
með lækni bráðamóttöku sem
flýja þurfti heimaland sitt.
21.55 Yellowjackets
22.55 Queen of the South
23.40 The Late Late Show
00.25 Love Island (US)
01.20 FBI. Most Wanted
01.55 Yellowstone
02.35 The Resident
03.20 Dan Brown’s The Lost
Symbol
04.05 Walker B
 andarísk þáttaröð
um lögreglumanninn Cordell
Walker.

Hvítur á leik

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 djörf
5 litþrota
6 hætta
8 alger
10 tveir eins
11 jafnvel
12 ljómi
13 leiðsla
15 býsn
17 kvk. nafn

7

12
13

14

15

Kotschijev átti leik gegn Maric í
Kapfenberg árið 1976.

LÓÐRÉTT
1 fyrstu
2 þvengur
3 annríki
4 yrki
7 aldur
9 burgeis
12 gorta
14 struns
16 tveir eins

1. Hd8+! Bxd8 2. e7+ 1-0.
Dagur Ragnarsson, Hjörvar Steinn
Grétarsson og Lenka Ptácník
ová eru efst og jöfn á Skákþingi
Garðabæjar að lokinni fimmtu
umferð. Lenka vann Dag og þar
með galopnaðist toppbaráttan.
Sjötta umferð fer fram á mánu
dagskvöldið.
www.skak.is: Skákþing Garða
bæjar.

16
17

Stöð 2
07.55 Heimsókn
08.10 The Mentalist
08.50 Bold and the Beautiful
09.15 Grand Designs. Sweden
10.00 Manifest
10.40 Your Home Made Perfect
11.40 Matargleði Evu
12.00 Besti vinur mannsins
12.25 Nágrannar
12.50 Um land allt
13.30 Ísskápastríð
14.00 Einkalífið
14.40 Gulli byggir
15.15 Fósturbörn
15.45 X-Factor Celebrity
17.05 Last Week Tonight
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 LXS
19.25 10 Years Younger in 10 Days
20.10 Cheaters
20.40 Monarch
21.25 Unforgettable
22.05 The PM’s Daughter
22.30 Rutherford Falls
23.00 S.W.A.T.
23.40 Absentia
00.25 MacGruber
01.00 The Mentalist
01.40 Grand Designs. Sweden
02.25 Manifest
03.05 Your Home Made Perfect
04.05 Besti vinur mannsins

Gunnar Björnsson

Klukkan hálf átta byrjar sjónvarps
þátturinn Útkall, sem byggir á bóka
flokki Óttars Sveinssonar. Í bókun
um fjallar Óttar um útköll á Íslandi
og rekur björgunarsögu þjóðarinnar.
Fjallað er um þjóð sem er í stöðugri
baráttu við náttúruöflin og björg
unarsveitirnar sem hafa hvað eftir
annað verið kallaðar á vettvang.
Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur
heiðrað Óttar fyrir framlag hans til
björgunarsögu Íslendinga.

LÁRÉTT: 1 frökk, 5 ren, 6 vá, 8 einber, 10 mm, 11
eða, 12 glit, 13 taug, 15 urmull, 17 karla.
LÓÐRÉTT: 1 fremstu, 2 reim, 3 önn, 4 kveði, 7
áratala, 9 belgur, 12 guma, 14 ark, 16 ll.

Sjónvarp Símans

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2013-2014 Akranes Grindavíkurbær.
14.40 Örlæti Nafir - Svarfaðardalur.
14.55 Bækur og staðir H
 ellnar.
15.05 Frakkland - Ítalía B
 ein
útsending frá leik í 8-liða
úrslitum á EM karla í körfu
bolta.
17.10 Bæir byggjast Akureyri.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hundurinn Ibbi
18.05 Hæ Sámur
18.12 Lundaklettur
18.19 Víkingaprinsessan Guðrún
18.24 Lestrarhvutti
18.31 Skotti og Fló
18.38 Minnsti maður í heimi
18.40 Krakkafréttir
18.45 Lag dagsins
18.52 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.25 Veður
19.30 Stefnuræða forsætisráðherra Bein útsending frá
Alþingi þar sem Katrín Jak
obsdóttir forsætisráðherra
flytur stefnuræðu sína.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Samtal við Gorbatsjov
Meeting Gorbachev B resk
heimildarmynd frá 2018. Í
spjalli við Mikhaíl Gorba
tsjov, fyrrverandi leið
toga Sovétríkjanna, er
farið yfir líf hans og störf.
Gorbatsjov var áttundi og
síðasti aðalritari sovéska
kommúnistaflokksins og
átti ríkan þátt í endalokum
kalda stríðsins.
23.50 Í saumana á Shakespeare Kaupmaður í Feneyjum
00.45 Dagskrárlok

14. september 2022 MIÐVIKUDAGUR

Björgunarsaga Íslendinga á Hringbraut

Hringbraut

RÚV Sjónvarp

FRÉTTABLAÐIÐ
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Pondus
Jeminn! Fönkí litur, Enginn
frú mín góð! Hvaða litur! Þetta
litakóða erum við er minn
náttúrulegi
að tala um?
hárlitur!

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

Eftir Frode Øverli

Blár? Enginn Jú! Ég! Og ekki
er með
þvinga mig til
náttúrulega að sanna það
blátt hár!
fyrir þér!

Nei!
Nei!
Nei!

Guð
forði
okkur!

Eh … ég
meina …

Ég veit
hvað þú
meinar!

MARKAÐURINN
MIÐVIKUDAGA KL. 19.00
OG AFTUR KL. 21.00
Vikulegur þáttur um íslenskt viðskiptalíf
þar sem farið er yfir helstu viðskiptafréttir
vikunnar ásamt öðru því sem hæst ber í
efnahagslífinu hverju sinni.

Setjum gæðin í fyrsta sæti
Eitt mesta úrval af skrifborðsstólum á Íslandi, komdu í heimsókn
og við aðstoðum þig að finna rétta stólinn sem hentar þér.

Herman Miller er 115 ára amerískt
fyrirtæki sem er leiðandi í þróun
á skrifborðsstólum.
Fyrirtækið hefur átt í samstarfi við
marga virtustu hönnuði heims og hlotið
ótal viðurkenningar fyrir hönnun,
gæði og sjálfbærni.
Skrifborðsstólar frá Herman Miller
standast strangar gæðaprófanir,
eru allt að 96% endurvinnanlegir
og hafa 12 ára ábyrgð.

To-Sync

Kinnarps 6242

Verus

Tilboðsverð 79.900 kr.

Tilboðsverð 119.900 kr.

Tilboðsverð 129.900 kr.

Vandaður skrifborðsstóll með allar helstu
stillingar. Stóllinn hentar vel á skrifstofuna
eða fyrir vinnustöðina heima.

6242 er einn vinsælasti skrifborðsstóll
Pennans fyrr og síðar. Góður skrifborðsstóll
með hæðarstillanlegu bólstruðu baki, fljótandi
setu og öllum helstu stillingum.

Vandaður skrifborðsstóll með bólstraðari setu
og sveigjanlegu gataplasti í baki. Stóllinn hefur
fjölda stillimöguleika og er 91% endurvinnanlegur.

VERÐ ÁÐUR 99.875 KR.

VERÐ ÁÐUR 162.375 KR.

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

540-2000 // Skeifunni 10, Reykjavík // Hafnarstræti 91-93, Akureyri

VERÐ ÁÐUR 162.375 KR.
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Danskir
DAGAR

20%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

DÖNSKUM VÖRUM*

CHRISTO
Borðstofuborð. Hvítolíuborin eik. Ø120 cm.
Nú 111.992 kr. 139.990 kr.
Verkefnisstjórinn Hólmfríður Ólöf Ólafsdóttir renndi svolítið blint í sjóinn með Anime-klúbbinn sem hefur slegið
svo hressilega í gegn að klúbbarnir á safninu eru sjö í haust. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sprenging í klúbbastarfi
bókasafnsins

CHARLIETOWN
3ja sæta sófi. Dökkgrátt Vic sléttflauel. 219 x 88 x 78 cm.
135.992 kr. 169.990 kr.

GRAN
Hægindastóll, Rust, offwhite
eða svartur.
79.992 kr. 99.990 kr.

MAXIME
Sófaborð, eik.
Ø90 x 42 cm.
51.992 kr. 64.990 kr.

Þú finnur bæklinginn á
husgagnahollin.is eða
með því að skanna QR kóðann
*Nema Skovby og sérpöntunum. Verð og vöruupplýsingar í
auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Anime-klúbburinn sem var
stofnaður í Borgarbókasafninu í fyrra sló svo hressilega í gegn að sjö mismunandi
klúbbar fyrir börn og unglinga verða í gangi hjá safninu
í haust og þar koma meðal
annars Star Wars- og Stranger
Things-klúbbarnir nýir inn.
toti@frettabladid.is

Sprenging hefur orðið í klúbbastarfi
Borgarbókasafnsins í kjölfar stofnunar Anime-klúbbs á síðasta ári en
sameiningarmáttur þessa japanska
myndasögustíls hefur reynst býsna
magnaður og vel til þess fallinn að
rjúfa félagslega einangrun reykvískra ungmenna.
„Þetta er alveg frábær viðbót við
úrræði fyrir krakkana sem eru ekki
í dæmigerðum frístundum. Það er að
fyllast í flesta klúbbana og ég held að
þetta sé flottasta samfélagsverkefnið
sem við höfum verið með fyrir unga
krakka lengi,“ segir Hólmfríður Ólöf
Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá Borgarbókasafninu.
Hún segir Anime-klúbbinn hafa
valdið straumhvörfum en eftir að
hann sló í gegn hefur klúbbunum
fjölgað jafnt og þétt og sjö mismunandi klúbbar verða í gangi hjá
safninu í haust.
Út í óvissuna
Hólmfríður segist hafa orðið vör við
að japanski myndasögustíllinn sem
kenndur er við anime virðist höfða
sterkt til krakka sem glími við félagslega einangrun af ýmsum ástæðum.
Hún segist því nánast umhugsunarlaust hafa ákveðið að stofna animeklúbb á safninu.
„Ég vissi í rauninni ekkert hvað
ég var að fara út í. Henti bara út auglýsingu og það mættu held ég eitthvað um 50 krakkar. Mér til mikillar
gæfu mætti Atla Hrafney úr Íslenska
myndasögusamfélaginu og sá bara
að ég kunni ekkert á þetta og tók
þetta bara yfir fyrsta daginn.“
Íslenska myndasögusamfélagið
hefur allar götur síðan haldið uppi
dagskrá klúbbsins við miklar vinsældir. „Sum eru bara búin að mæta
alltaf, hverja einustu viku, síðan við
byrjuðum fyrir einu og hálfu ári,“

Stemningin í Anime-klúbbnum er hress og áhuginn mikill enda hefur hópurinn á einu og hálfu ári getið af sér nokkra nýja hópa til viðbótar.

MYND/BORGARBÓKASAFNIÐ

Ég fæ sko ástarbréf frá
foreldrum sem eru
þannig að maður fer
bara að grenja.

segir Hólmfríður og bætir við að
það sé búið að vera undursamlegt
að fylgjast með mörgum krakkanna
koma út úr skel sinni og finna sig í
klúbbnum.
„Ég fæ sko ástarbréf frá foreldrum
sem eru þannig að maður fer bara að
grenja. Þetta er ótrúlega gefandi og
frábært verkefni og Atla og félagar
eiga svakalega stóran þátt í því. Ég
átti í rauninni bara hugmyndina og
þau hafa svo tekið við og haldið utan
um þessa krakka sem þurftu greinilega einhvern svona stað.“
Frjáls og áhyggjulaus
Áhrif Anime-klúbbsins hafa síðan
verið slík að klúbbarnir hjá safninu eru orðnir sjö, þar á meðal Star
Wars-, Stranger Things- og Harry
Potter-klúbbar. Auk leiklistar-,
bóka- og föndurklúbba.
Til marks um almennan áhugann
á klúbbastarfinu má benda á að
Hólmfríði telst til að um 100 börn
séu á biðlista í Harry Potter-klúbbinn. „Það eru náttúrlega yngri krakkar en við gætum verið með Harry

Hin fornfræga japanska mangahetja Inuyasha.

Potter-klúbba í öllum söfnum og það
væri alls staðar fullt.“
Hólmfríður segir klúbbana hafa
þann mikla kost að þeim fylgja
engar kvaðir. „Það er ekki skyldumæting og þetta kostar ekkert,“ segir
hún og bendir á að hún telji ljóst að
börnin mæti glaðari til leiks á eigin
forsendum þegar þau finni ekki fyrir
þrýstingi vegna þess að foreldrarnir
hafi greitt háar upphæðir fyrir tómstundastarf þeirra.
„Klúbbarnir henta einnig vel fyrir
krakka sem annars eru ekki í miklum frístundum eða hópastarfi eftir
skóla og hafa í klúbbunum fundið
vettvang fyrir áhugamál sín.
Þetta er bara eitt það skemmtilegasta og mest gefandi verkefni
sem ég hef tekið þátt í á löngum
verkefnastjóraferli mínum,“ segir
Hólmfríður. n
Allar frekari upplýsingar um
klúbbana og skráningu eru á
borgarbokasafn.is.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: Andrés Bertelsen andres@
frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar
Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is FÓLK
OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is TÍMAMÓTA- OG
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hefur þú séð
lægra verð?
Gerðu verðsamanburð

15%

29%

Þvottavél, 1400 sn.

Kolalaus mótor, 7 kg, gufukerfi og ullaþvottakerfi. Stærð: 60x56,5x85 cm. 1860474

69.990
97.990 kr

kr

Tekur 8 kg af þvotti. Orkuflokkur C.
1860465

76.490

89.990kr

24%

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Þvottavél , 1400 sn.

kr

10%

Þurrkari, 7 kg

Barkalaus, orkuflokkur B. Stærð: 85x59,6x57
cm, 67dB, tromla 104 ltr. 1835643

66.990

kr

88.590kr

30%

Þvottavél, 1400 sn.

8 kg, tromla 53 ltr., barnalæsing,
skjár. Stærð: 60x85x60 cm. 1860499

87.990
97.990kr

Kolalaus mótor, 8 kg, með 15
þvottakerfum. 1853100

kr

Heimilisryksugur á lægra verði
14%

Þvottavél, 1400 sn.

22%

20%
Ryksuga

Ryksuga fyrir parket.
1805300

Ryksuguvélmenni

Ryksugar gólfið og þurrkar,
beygir frá stigum og öðrum
hindrunum. 1852102

55.990
64.990 kr

kr

18.990

Ryksuguvélmenni

23.990 kr

Moppar og ryksugar,
beygir frá stigum og
öðrum hindrunum. 1852100

39.990
48.990 kr

kr

kr

59.490

kr

84.990 kr

frettabladid.is
n Bakþankar
Láru G.
Sigurðardóttur

Hundrað prósent
Talan 100 er merkileg fyrir margar
sakir. Það eru 100 ár í öld og vatn
sýður við 100 gráður. Summa
fyrstu tíu oddatalnanna er 100 og
í hlutfallareikningi er 100 prósent
fullkomið.
Þegar ég fékk boð um að skrifa
bakþanka fyrir fimm árum þáði ég
það með hjartað í brókinni og hugsaði með mér hvernig í veröldinni
ég ætti að geta bryddað upp á nýju
efni til að skrifa aðra hverja viku.
En með þessum bakþanka eru þeir
orðnir hundrað. Ætli maður verði
jafn hissa á að ná 100 ára aldri?
Elísabet I., móðir Elísabetar II.
Bretadrottningar sem lést í síðastliðinni viku, varð 100 ára. Drottningin lét eitt sinn hafa eftir sér:
„Væri ekki hræðilegt ef þú myndir
eyða öllu lífinu eins og ætlast er
til af þér og svo skyndilega einn
daginn lendir þú undir rútu. Á
meðan hjólin væru að kremja þig
segðir þú: „Guð minn góður, ég
hefði getað orðið svo full í gærkveldi.““ Skilaboð hennar voru að
það er mikilvægt að njóta lífsins
áður en það er búið.
Alþýðumálarinn Grandma
Moses varð einnig 100 ára. Hún
byrjaði ekki að mála fyrr en 78 ára
gömul, en skildi samt eftir sig 1.500
verk. Í ævisögu sinni sagðist hún
líta á lífið sem góðan vinnudag.
Hún gerði það besta úr því sem
lífið hefur að bjóða: „Lífið er eins og
við sköpum það.“ Á hundraðasta
ári sínu sagði hún að mikilvægast
væri að hafa nóg fyrir stafni, en
viðurkenndi einnig að eiga marga
kærasta. Þannig héldi hún sér ungri.
Sumarið 2017, þegar ég þáði
boðið, hefði mig ekki grunað að
pistlarnir yrðu 100. Kannski fer
þetta að verða gott. Kannski ekki.
Er það ekki samt svolítið kjarninn
í þessu öllu, að koma sjálfum sér
af og til á óvart? Vera samkvæmur
sjálfum sér og 100 prósent ekta. n

UMHVERFISVÆN

PRENTUN
Vatnagörðum 14 104 Reykjavík
litrof@litrof.is 563 6000 litrof.is

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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Er þitt fyrirtæki
tryggt fyrir
netárásum?

Hugsum í framtíð

