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SAMFÉLAG Í nýrri skýrslu Grevio-
nefndar Evrópuráðsins segir að 
íslensk stjórnvöld standi sig nokk-
uð vel þegar kemur að forvörnum 
og viðbrögðum við of beldi en að 
gagnaöflun geti verið betri og gagn-
rýnt er að ekki hafi allar konur sama 
aðgang að þeirri þjónustu sem er í 
boði.

Nefndin segir að miðað við þann 
fjölda tilkynninga sem berst árlega 
um heimilisof beldi bendi önnur 
gögn til þess að úrræði um að fjar-
lægja geranda sé ekki nýtt nægi-
lega oft. Þá mælist nefndin til þess 
að yfirvöld nýti oftar nálgunar-
bann gegn gerendum ofbeldis. Það 
undirstriki alvarleika ofbeldisins og 
tryggi öryggi þolenda. SJÁ SÍÐU 4

Gerendur verði 
oftar fjarlægðirFjármálaeftirlitið flýtir athugun sinni

Við erum að breyta 
almannafé, sem bund-
ið var í áhætturekstri, í 
innviði fyrir fólkið í 
landinu.
Bjarni Benediktsson, 
 fjármálaráðherra

Bjarni Benediktsson fjármála-
ráðherra segir að tekist hafi að 
breyta almannafé, sem bundið 
var í áhætturekstri, í innviði 
fyrir fólkið í landinu með 
sölunni á Íslandsbanka.

benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA „Reynt er að f lýta 
athuguninni eins og kostur er,“ segir 
í svari Fjármálaeftirlitsins um söl-
una á Íslandsbanka en Ríkisendur-
skoðun lagði ekki mat á það í skýrslu 
sinni hvort vinnubrögð umsjónar-
aðila söluferlisins hafi verið í sam-
ræmi við gildandi lög og reglur.

„Þar á meðal hvort sölunni hafi 
verið beint að öðrum en hæfum 

fjárfestum. Það síðastnefnda sætir 
eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka 
Íslands,“ segir Ríkisendurskoðun.

Ríkissjóður hefur gert ráð fyrir 
frekari sölu í Íslandsbanka í bók-
haldinu. Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra segir að í skýrslunni 
komi fram mikilvægar ábendingar 
sem stjórnvöld muni horfa til við 
næstu skref í þessum málum.

„Það er jákvætt að sjá að Ríkis-
endurskoðun telur söluna hafa verið 
almennt hagfellda fyrir ríkissjóð. 
Undir þetta verð ég að taka.

Frávik frá síðasta skráða gengi 
var umtalsvert minna en þekkist í 
sambærilegum sölum í nágranna-
ríkjum okkar og söluandvirðið, sem 
hingað til nemur um 108 milljörð-

um, stendur undir allri fjárfestingu 
ríkisins á næsta ári og meira til.

Við erum að breyta almannafé, 
sem bundið var í áhætturekstri, í 
innviði fyrir fólkið í landinu,“ segir 
Bjarni.

Spurður hvort skýrslan hafi ein-
hver áhrif á frekari sölu segir hann 
að stutta svarið sé já. „Áhrifin felast 
helst í því að við vinnum nú í að 
móta nýtt fyrirkomulag við utan-
umhald og sölu hluta – eins og 
boðað var í yfirlýsingu formanna 
ríkisstjórnarflokkanna í vor.

Núverandi lagarammi, sem settur 
var í stjórnartíð Samfylkingarinn-
ar, er einfaldlega úr sér genginn. 
Þess vegna lagði ég til árið 2016 
að Bankasýslan yrði lögð niður og 
nýtt fyrirkomulag tekið upp, en fékk 
ekki hljómgrunn fyrir því á Alþingi. 
Það leggjum við hins vegar aftur 
til nú – og munum hafa skýrsluna 
til hliðsjónar við þá vinnu,“ segir 
Bjarni. SJÁ SÍÐU 6

Úrslitakeppni Skrekks, hæfileikakeppni grunnskólanna, fór fram í gær fyrir fullum sal af áhorfendum í Borgarleikhúsinu. Keppninni var ekki lokið þegar Fréttablaðið fór í prentun en þegar ljósmynd-
ara blaðsins bar að garði var gríðarleg stemning baksviðs og mikil gleði í hópi keppenda. Örlítið stress en tilhlökkun. Um 630 ungmenni hafa stigið á svið fyrir hönd 24 skóla í þremur undankeppnum 
síðustu daga og sýnt glæsileg frumsamin atriði.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Ein rökin sem hún 
kom með eru að 
aðstoðarkonan er 
náttúrulega að njóta 
þess að fara í sund.

María Ellingsen

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

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Leitað að Friðfinni 

Umfangsmikil leit fór fram í gær að Friðfinni Frey Kristinssyni á höfuðborgarsvæðinu en ekkert hefur til hans spurst í fimm daga.  „Við bíðum milli vonar og 
ótta,“ segir séra Kristinn Ágúst Friðfinnsson, faðir Friðfinns.  Hátt í hundrað manns tóku þátt í leitinni sem lögreglan stýrði. Var leitað í lofti, á láði og legi, 
meðal annars með þyrlu Landhelgisgæslunnar. „Öll framganga lögreglunnar hefur verið til fyrirmyndar,“ segir Kristinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Aðstoðarkonu Láru hefur í tvígang verið meinaður aðgangur að Vesturbæjar-
laug, nema að greiða fyrir það fullt gjald.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Móðir konu með ein-
hverfu óskar eftir svörum 
frá borginni vegna liðveislu 
fyrir fatlaða einstaklinga í 
sundlaugum. Í tvígang hafi 
aðstoðarkonu dótturinnar 
verið meinaður aðgangur að 
nema að greiða fyrir það.

erlamaria@frettabladid.is

REYKJAVÍK „Lára er með bein-
greiðslusamning við Reykjavíkur-
borg sem þýðir að hún ræður til sín 
aðstoðarkonur í liðveislu. Hún fer 
mjög oft í sund og gjarnan í Nes-
laugina. Þar labbar hún inn og fær 
ókeypis í sund og aðstoðarkonan 
fylgir með,“ segir María Ellingsen, 
móðir Láru Þorsteinsdóttur er ein-
hverf.

„Svo hefur hún núna lent í því í 
tvígang í Vesturbæjarlaug að hún 
fær ekki að fara með aðstoðarkonu 
inn. Aðstoðarkonan hefur þurft að 
borga sig inn,“ bætir hún við.

„Það er hægt að segja að þetta 
hafi valdið Láru miklu hugarangri 
og svekkelsi af því þetta er óþarfa 
veggur að lenda á.“

Að sögn Maríu var starfsmaður 
sundlaugarinnar inntur svara um 
hvað hefði breyst þegar kemur að 
liðveislu. Hafi svörin verið á þá leið 
að það væru komnar flóknari regl-
ur sem eigi ekki við Láru þar sem 
aðstoðarkonur hennar séu í beinu 
ráðningarsambandi við hana.

„Ein rökin sem hún kom með 
eru að aðstoðarkonan er náttúru-
lega að njóta þess að fara í sund. 
Og ég spurði þá hvort þau sköffuðu  
aðstoðarfólk ef aðstoðarkonan fengi 
ekki að fylgja Láru ofan í. Hún sagði 
að svo væri ekki,“ segir María. Þetta 
sé dæmi um „computer says no“, 
sem sé algjör óþarfi.

„Aðallega virðist ekki vera á 
hreinu hvernig þetta á að vera. Það 
eru engin skýr svör og það virðist 

vera sem þeir sem eru með slíkan 
beingreiðslusamning falli milli skips 
og bryggju í þessu kerfi,“ segir María.

Fréttablaðið hafði samband við 
Steinþór Einarsson, sviðsstjóra 
íþrótta- og tómstundasviðs Reykja-
víkurborgar, og segir hann að þarna 
sé um mistök að ræða.

„Það var einn starfsmaður sem 
var miður sín og hafði haldið annað. 
Þarna hafa orðið einhver mistök og 
það er búið að lagfæra það. Það er 
alltaf þannig hjá okkur að fylgdar-
maður fatlaðs einstaklings fær frítt 
inn. Það eru hreinar línur,“ segir 
Steinþór. n

Einhverf kona átti að borga 
í sund fyrir aðstoðarkonu

Lára 
 Þorsteinsdóttir

benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Jón Gunnarsson 
dómsmálaráðherra mun ekki gefa 
upp hvað var rætt á fundi með 
aðstoðarforsætisráðherra og utan-
ríkisráðherra Namibíu, þann 7. júní. 
Í svari við fyrirspurn Þorbjargar Sig-
ríðar Gunnlaugsdóttur, þingkonu 
Viðreisnar, er vísað til upplýsinga-
laga.

Þau Brynjar Níelsson, aðstoðar-
maður dómsmálaráðherra, Bryn-
dís Helgadóttir, skrifstofustjóri 
skrifstofu réttarfars og stjórnsýslu, 
Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri 
skrifstofu almanna- og réttarörygg-
is, og Hinrika Sandra Ingimundar-
dóttir, staðgengill skrifstofustjóra 
skrifstofu almanna- og réttarör-
yggis, sátu fundinn fyrir hönd ráðu-
neytisins.

Tilefnið var beiðni namibísku 
sendinefndarinnar um fund, sem 
fram kom á fundi með Katrínu 
Jakobsdóttur forsætisráðherra fyrr 

sama dag. Bryndís spurði á hvaða 
forsendum Brynjar hefði ekki 
viljað tjá sig um ástæður eða efni 
fundarins. Bendir Jón á í svari sínu 
að gögnin í þessu máli varði sam-
skipti við erlent ríki.

„Geti erlendir sendimenn ekki 
treyst því að trúnaður um sam-
skiptin sé undantekningarlaust 
virtur, stefnir það nauðsynlegu 
trúnaðartrausti í hættu. Þar með 
gætu stjórnvöld ekki átt í árangurs-
ríkum samskiptum við erlend ríki 
til að sinna lögmætum hlutverkum 
sínum í þágu íslenska ríkisins 
með þeim afleiðingum að brýnir 
almannahagsmunir yrðu fyrir borð 
bornir.“ n

Ólöglegt að greina frá fundinum

Fjórir starfsmenn ráðu-
neytisins sátu fundinn. 

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Vegagerðin mun loka 
fyrir umferð á Reykjanesbraut, frá 
Grindavíkurvegi í átt að Reykjavík 
vegna malbiksframkvæmda. Lok-
unin nær að álverinu í Straumsvík og 
gildir frá klukkan 20 miðvikudaginn 
16. nóvember til klukkan 20 fimmtu-
daginn 17. nóvember.

Reykjanesbrautin verður hins 
vegar opin fyrir umferð til Suður-
nesja og flugvallarins í Keflavík allan 
framkvæmdatímann. Þá verður 
einnig opið fyrir þá sem eiga erindi 
í Voga.

Hjáleið verður um Grindavíkur-
veg, Suðurstrandarveg og Krýsu-
víkurveg fyrir þá sem halda austur til 
höfuðborgarinnar. Vegagerðin bend-
ir hins vegar á að sú leið er þrengri 
og þurfi ökumenn að gera ráð fyrir 
lengri ferðatíma. Umferðartafir gætu 
skapast og eru ökumenn beðnir 
um að sýna tillitssemi. Hraðinn á 
Krýsuvíkurveginum verður færður 
niður í 50 kílómetra á klukkustund 
á nokkrum stöðum. n

Vegagerðin lokar 
á Reykjanesbraut

Malbikað verður nálægt álverinu í 
Straumsvík.  FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

2 Fréttir 15. nóvember 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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Toyotaeigendur fá ókeypis ástandsskoðun 
á bremsubúnaði til 30. nóvember hjá 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota 
og afslátt af vinnu, bremsuklossum, 
bremsuborðum og bremsudiskum til 
ísetningar á staðnum.

ÓKEYPIS ÁSTANDSSKOÐUN Á
BREMSUBÚNAÐI TIL 30. NÓVEMBER

Engin vandamál – bara lausnir

HINGAÐ OG 
EKKI LENGRA!

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Bifreiðaverkstæði Kópavogs Smiðjuvegi 68 Kópavogi 587 1350
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901



Konur á faraldsfæti, 
fatlaðar konur, konur í 
vændi og konur sem 
glíma við vímuefna-
vanda finna sér ekki 
alltaf stað innan þeirr-
ar þjónustu sem er í 
boði.
Úr skýrslu Grevio-nefndar

Katrín sendi tvenn 
smáskilaboð til Bjarkar 
og ræddi við hana í 
síma.

kristinnhaukur@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra sendi Björk Guð
mundsdóttur tónlistarkonu tvenn 
smáskilaboð í aðdraganda loftslags
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 
september árið 2019 og ræddi einu 
sinni við hana í síma. Björk sendi 
nokkur smáskilaboð en Katrín var 
aldrei í samskiptum við sænska 
loftslagsaðgerðasinnann Gretu 
Thunberg.

Þetta kemur fram í svari Katr
ínar við fyrirspurn Jóhanns Páls 
Jóhannssonar, þingmanns Sam

fylkingarinnar, um samskiptin sem 
Björk hefur lýst sem svikum. Í við
tali við breska blaðið The Guardian 
í sumar sagði Björk að Katrín hefði 
svikið sig og Thunberg. Sagði Björk 
að Katrín hefði gert samkomulag 
um að lýsa yfir neyðarástandi í 
loftslagsmálum en hætt við á síð
ustu stundu.

„Í samskiptum forsætisráðherra 
við Björk Guðmundsdóttur voru 
engin fyrirheit gefin um formlega 
yfirlýsingu af hálfu ráðherra, ríkis
stjórnar eða Alþingis um neyðar
ástand í loftslagsmálum,“ segir í 
svari Katrínar. Katrín hafi í ræðu 

sinni sagt að enginn velktist í vafa 
um það lengur að heimurinn stæði 
frammi fyrir neyðarástandi í lofts
lagsmálum.

„Eftir umræðu á vettvangi ríkis
stjórnar um loftslagsmál var það 
niðurstaðan, eftir pólitískt samráð, 
að betur færi á því að láta verkin 
tala og leggja áherslu á að ná árangri 
með raunhæfum og nauðsynlegum 
aðgerðum í loftslagsmálum en að 
nálgast viðfangsefnið með yfirlýs
ingu af þessu tagi sem væri táknræn 
í eðli sínu og hefði ekki sjálfkrafa 
áhrif á aðgerðir gegn loftslags
vánni,“ segir enn fremur í svarinu. n

Katrín var aldrei í samskiptum við Gretu Thunberg

Lagt er til að íslensk stjórn
völd opni hjálparsíma sem 
er opinn allan sólarhringinn 
fyrir þolendur hvers kyns 
ofbeldis, að hjálparsam
tökum sé tryggt fjármagn og 
að gerendur ofbeldis séu oftar 
fjarlægðir af heimilum.

lovisaa@frettabladid.is

SAMFÉLAG Ný skýrsla Grevio
nefndar Evrópuráðsins segir að 
íslensk stjórnvöld standi sig nokkuð 
vel þegar kemur að forvörnum og 
viðbrögðum við of beldi en segja 
gagnaöflun geta verið betri og gagn
rýna að ekki hafi allar konur sama 
aðgang að þeirri þjónustu sem er í 
boði.

Grevionefnd Evrópuráðsins 
hefur það hlutverk að meta fram
kvæmd stjórnvalda á forvörnum 
og baráttu gegn of beldi gagnvart 
konum og heimilisofbeldi á Íslandi. 
Fyrsta skýrsla nefndarinnar um 
Ísland kom í gær en þar kemur fram 
að nefndin hafi áhyggjur af því að 
gerendur ofbeldis séu ekki nægilega 
oft fjarlægðir af heimilinu.

Nefndin segir að miðað við þann 
fjölda tilkynninga sem berst árlega 
um heimilisof beldi bendi önnur 
gögn til þess að úrræði um að fjar
lægja geranda sé ekki nýtt nægilega 
oft.

Þau segja að um sé að ræða 
úrræði sem gagnist bæði börnum og 
konum sem eru þolendur of beldis 
og að lögreglan ætti að hugsa um að 
nýta það oftar.

Þá mælist nefndin til þess að yfir
völd nýti oftar nálgunarbann gegn 
gerendum ofbeldis. Það undirstriki 
alvarleika of beldisisins og tryggi 
öryggi þolenda.

Í skýrslunni er íslenskum stjórn
völdum hrósað fyrir það átak sem 

Vilja að gerendur séu oftar fjarlægðir
Stjórnvöldum 
er sérstaklega 
hrósað fyrir að 
veita góða þjón-
ustu í Barnahúsi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

hefur verið í viðbrögðum og for
vörnum síðustu áratugina þegar 
kemur að kynferðislegu of beldi, 
kynferðislegri áreitni og heimilis
ofbeldi.

Taldar eru upp aðgerðir eins og 
að samþykki hafi verið sett inn í 
ákvæði um nauðgun og kynferðis
brot, að brot í nánu sambandi séu 
sérstaklega skilgreind í lögum og 
ýmsar aðgerðir til að berjast gegn 
stafrænu ofbeldi. Auk þess er Ísland 
sagt leiðandi í því að kenna kynja
fræði og að minnka launamun 
kynjanna.

Grevionefndin hrósar y f ir
völdum sérstaklega fyrir Barnahús 
og fyrir fjölskyldumiðstöðvarnar í 
Bjarkar og Bjarmahlíð þar sem þol

endur hvers kyns ofbeldis geta leit
að sér aðstoðar á einum stað. Auk 
þess segir í skýrslunni að nefndin 
greini mikinn vilja hjá íslenskum 
yfirvöldum til að innleiða samn
inginn og halda áfram að setja fram 
úrbætur fyrir þolendur hvers kyns 
ofbeldis.

Á sama tíma er þó bent á að ekki 
hafi verið lögð sama áhersla á ann
ars konar of beldi eins og heiðurs
morð, eltihrella, umskurð kvenna 
og þvingaðar ófrjósemisaðgerðir.

„Konur á faraldsfæti [e. migrant 
women], fatlaðar konur, konur 
í vændi og konur sem glíma við 
vímuefnavanda finna sér ekki alltaf 
stað innan þeirrar þjónustu sem er 
í boði.“ n

JEEP.IS • ISBAND.IS
PLUG-IN HYBRID

FÆRÐIN ER 
ALLTAF GÓÐ

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

Leyfðu Jeep® Wrangler Rubicon  
Plug-In Hybrid að spreyta sig á krefjandi 
slóðum. Leiðin verður rafmögnuð.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16 

kristinnhaukur@frettabladid.is

FJARSKIPTI Lagningu fjarskipta
sæstrengsins IRIS, sem tengir Ísland 
við Írland, var fagnað síðastliðinn 
föstudag þegar strengurinn var 
tengdur á Ballyloughnaneströnd
inni við Galway á vesturströnd 
Írlands. Það var fyrirtækið Subcom 
sem lagði strenginn fyrir Farice 
sem er í eigu íslenska ríkisins. Hér á 
Íslandi liggur hann frá Þorlákshöfn.

IRIS er þriðji fjarskiptastrengur
inn frá Íslandi en hinir eru Farice 
(til Skotlands) og Danice (til Dan
merkur). IRIS verður hins vegar ekki 
tekinn í notkun fyrr en á næsta ári. 
Seinna meir munu Íslendingar fá 
aðgang að stórum streng til Norður
Ameríku og Asíu sem verður lagður 
til Galway. n

Lagningu IRIS 
sæstrengsins lokið

Strengurinn er í eigu Farice. 

kristinnhaukur@frettabladid.is

FISKELDI Norska fiskeldisfyrirtækið 
SalMar, sem á meirihluta í Icelan
dic Salmon (áður Arnarlax), sagði í 
gær upp 851 starfsmanni í Noregi. 
Annars vegar var fólki sagt upp í 
laxasláturstöð í Senja í norðurhluta 
Noregs og hins vegar í vinnslustöð í 
Fröya, um miðjan Noreg. En höfuð
stöðvar fyrirtækisins eru í hinum 
síðarnefnda bæ.

SalMar er einn af stærstu fram
leiðendum eldislax í heiminum. 
Uppsagnirnar eru umtalsverðar 
þar sem aðeins störfuðu um 1.500 
manns hjá fyrirtækinu.

Eigendur kenna skattlagningu 
norskra stjórnvalda um uppsagn
irnar. Það er að ofan á 22 prósenta 
fyrirtækjaskatt leggist 40 prósent 
laxaskattur á tekjurnar.

„Ég lofa að við gerum allt sem við 
getum til að halda verksmiðjum 
okkar gangandi og að minnka áhrif 
uppsagnanna,“ sagði Frode Arntsen, 
forstjóri SalMar í yfirlýsingu. n

Miklar uppsagnir 
hjá móðurfélagi
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4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Verð frá kr. 

6.540.000

Verð frá  kr. 

6.340.000

Verð kr. 

4.590.000

Verð frá kr. 

3.850.000

Verð kr. 

4.190.000

ACROSS  GLX 4X4

S-CROSS 4X4

VITARA 4X4

JIMNY 4X4

SWIFT 4X4

IGNIS 4X4

Verð kr. 

9.390.000 

SUZUKI 4X4
ÞAÐ ER ALLTAF SUZUKI VEÐUR

SUZUKI 4X4 FJÖLSKYLDAN
Fjölbreytt úrval af fjórhjóladrifsbílum í öllum 

stærðum og við allra hæfi. 

Suzuki 4x4 fyrir veturinn og öryggið.

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

  

Suzuki á Íslandi

S T R O N G  H Y B R I D

S T R O N G  H Y B R I D

KOMDU 
Í HEIMSÓKN 
OG KYNNTU 
ÞÉR ÚRVALIÐ

P L U G  I N  H Y B R I D



Öll spjót standa á 
Trump og öðrum for-
ystumönnum Repúbl-
ikana.

Kolefnisspor
framkvæmda
- Opinn fundur um áherslur og aðgerðir

Hilton Reykjavík Nordica,
miðvikudaginn 16. nóvember kl. 9

Skráning á
landsvirkjun.is

kristinnhaukur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Talningu í bandarísku 
kosningunum er enn ekki lokið en 
útlit er fyrir að þingdeildirnar verði 
klofnar. Demókratar hafa þegar, 
þvert á allar spár, tryggt sér meiri-
hluta í öldungadeildinni. Haldi 
þingmaðurinn Raphael Warnock 
sæti sínu í aukakosningum í Georg-
íu 6. desember þá bæta Demókratar 
við sig þingsæti og verða með 51 á 
móti 49 sætum Repúblikana.

Hagur Repúblikana er meiri í 
fulltrúadeildinni þar sem þeir hafa 
þegar bætt við sig 12 sætum. Hafa 
þeir tryggt sér 212 sæti á móti 204 
sætum Demókrata en 218 þarf 
fyrir meirihluta. Búist er við því að 
Repúblikanar nái um 220 sætum, 
sem er mun minna en þeir bjuggust 
við og miðað við hversu þingflokk-
urinn er klofinn er óvíst hversu 
starfhæfur meirihlutinn verður.

Þá hafa Demókratar einnig bætt 
við öðrum embættum í kosning-
unum, svo sem ríkisstjórum. Þeir 

misstu reyndar ríkisstjórann í 
Nevada en bættu við sig ríkisstjór-
um í Maryland, Massachusetts og 
eru á góðri leið með að ná Arizona 
líka. Einnig styrktu Demókratar 
stöðu sína innan fylkja og náðu að 
mynda nýja meirihluta í fjórum 
fylkjum en Repúblikanar engum.

Hjaðningavíg eiga sér nú stað 
innan Repúblikanaf lokksins og 
talið er að núverandi forysta, Mitch 
McKonnell í öldungadeild, Kevin 
McCarthy í fulltrúadeild og ekki síst 
Donald Trump fyrrverandi forseti, 
komi stórlöskuð undan kosningum. 
Óvíst er hvort Trump tilkynni fram-
boð sitt eins og til stóð. n

Demókratar styrkja stöðu sína

benediktboas@frettabladid.is

SLÖKKVILIÐ Víðast hvar á landinu er 
þörf á úrbótum á starfsemi slökkvi-
liða. Bæta þarf aðstöðu og aðgengi 
að menntun og þjálfun slökkviliðs-
manna. Þá er víða um land þörf á 
að gera mun betur í fyrirkomulagi 
brunavarna. Þetta er meðal þess 
sem kemur fram í skýrslu Húsnæð-
is- og mannvirkjastofnunar (HMS) 
um stöðu slökkviliða á Íslandi.

Þar kemur fram að aðstöðu til 
að þrífa mannskap eftir útköll var 
aðeins að finna á 22 af 72 slökkvi-
stöðvum landsins. Á 67 prósentum 
slökkvistöðva landsins var enga 

baðaðstöðu að finna. Þá segir að 
geymsla á hlífðarfatnaði var metin 
í lagi í 42 prósentum tilfella. Gerðar 
voru athugasemdir á 42 slökkvi-
stöðvum, þar sem geymsla á hlífð-
arfatnaði var ekki samkvæmt leið-
beiningum og þarfnaðist úrbóta 
eða var óásættanleg.

Stjórn Sambands íslenskra sveitar-
félaga tók skýrsluna fyrir á fundi 
sínum í síðustu  viku en hún er byggð 
á úttektum sem fram fóru á árinu 
2021 á skipulagi og starfsaðstæðum 
allra slökkviliða á landinu. n

Slökkvilið víða skortir baðaðstöðu

4
slökkvilið á Íslandi 
hafa sólarhringsviðveru 
mannskaps á stöð, fimm 
hafa mannaða dagvakt 
og 24 slökkvilið eru 
mönnuð útkallsliði.

Þessir hafa væntanlega ekki komist í 
bað eftir skyldustörf. 

Bankasýslan og fjármálaráðu-
neytið fá harða gagnrýni í 
skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um sölu á hlut í Íslandsbanka. 
Kemur fram að ráðuneytinu 
hefði mátt vera ljóst að starfs-
menn Bankasýslunnar bjuggu 
ekki yfir neinni reynslu af 
sölu ríkiseigna með tilboðs-
fyrirkomulagi.

olafur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Mikil og hörð gagn-
rýni kemur fram á hendur Banka-
sýslu ríkisins og fjármálaráðuneyt-
inu í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
um söluna á Íslandsbanka. Þrátt 
fyrir yfirlýst markmið um að há-
marka söluverð hafi söluaðferðin 
sem valin var ekki verið til þess 
fallin að hámarka verð. 

Strax í byrjun skýrslunnar er 
skýrt tekið fram að Ríkisendurskoð-
un taki ekki afstöðu til ýmissa þátta 
málsins, meðal annars þess hvort 
tilboðsfyrirkomulagið hafi verið 
besta aðferðin til að selja hlutinn.

Enn fremur er ekki tekin afstaða 
til þess í skýrslunni hvort vinnu-
brögð umsjónaraðila söluferlisins, 
söluráðgjafa eða söluaðila hafi verið 
í samræmi við lög og reglur, þar með 
talið hvort sölunni hafi verið beint 
að öðrum en hæfum fjárfestum. Síð-
astnefnda atriðið sæti eftirliti Fjár-
málaeftirlits Seðlabanka Íslands.

Fram kemur að viðskipti með 
hlutabréf bankans þornuðu nær 
algerlega upp í kauphöll 17. mars, 
daginn sem aðalfundur fór fram, 
fimm dögum fyrir útboð og degi 
áður en formleg ákvörðun var tekin 
um að úr sölunni yrði. Bendir það 
til þess að innherjaupplýsingar hafi 
lekið út á markaðinn. Væntanlega er 
það eitt þeirra atriða sem Fjármála-
eftirlitið hefur til rannsóknar.

Litlar upplýsingar fengust frá 
Seðlabankanum um rannsókn 
Fjármálaeftirlitsins á Íslandsbanka-
sölunni aðrar en þær að reynt sé að 
flýta henni eins og kostur er.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar 
kemur fram að fjármála- og efna-
hagsráðuneytinu hefði mátt vera 
ljóst að starfsmenn Bankasýslu 
ríkisins bjuggu ekki yfir neinni 
reynslu af sölu ríkiseigna með til-
boðsfyrirkomulagi og þeir hafi haft 

takmarkað svigrúm til almennrar 
upplýsingagjafar. Úr skýrslunni má 
lesa að starfsmenn Bankasýslunnar 
hafi ekki þekkt grundvallaratriði 
sem fólgin eru í söluaðferðinni.

Gagnrýnt er að ekki hafi verið 
gerðar tilhlýðilegar kröfur til 
umsjónaraðila, söluráðgjafa og 
söluaðila og axarsköft við fram-
kvæmdina hafi leitt til þess að þegar 
ákvörðun var tekin um leiðbein-
andi verð höfðu hvorki umsjónarað-
ilar útboðsins, Bankasýslan né fjár-
málaráðherra, sem tók endanlega 
ákvörðun, yfirsýn yfir raunverulega 
eftirspurn eftir hlutafé í bankanum.

Gagnrýnt er að haldið var utan 
um lista yfir tilboðsgjafa í Micro-
soft Excel-skjali þar sem ruglingur 
á íslenskri og erlendri kommu-
setningu, auk þess sem talnagögn 

voru skilgreind sem texti þannig að 
töflureiknirinn nam þau ekki sem 
tölur, varð til þess að eftirspurn var 
vanmetin um tugi milljarða króna.

R ík isendurskoðun segir að 
umframeftirspurn hafi orðið á verði 
sem var hærra en það leiðbeinandi 
lokaverð sem Bankasýslan og fjár-
málaráðherra ákváðu. „Því verður 
ekki annað séð en að verðmyndun 
í ferlinu hafi gefið tilefni til að 
ákvarða hærra leiðbeinandi loka-
verð en gert var. Í þessu ljósi kann 
vanmat á eftirspurn, vegna takmark-
aðrar greiningar á tilboðabókinni, 
að hafa haft áhrif á niðurstöðuna og 
skaðað hagsmuni ríkissjóðs.“

Í grunninn snýr gagnrýni sem 
sett er fram að því að allir sem að 
málinu komu, fjármálaráðuneytið, 
Bankasýslan og þingnefndir, hafi 
brugðist þeirri skyldu sinni að 
hámarka söluverðmætið.

Kemur jafnframt fram að þrátt 
fyrir upplýsingar frá fjármálaráð-
gjafa um að óvenjulegt sé að einka-
fjárfestum, sem samþykktir hafa 
verið sem fagfjárfestar, sé boðin 
þátttaka í sölu, hafi ráðuneyti og 
Bankasýslan ákveðið að heimila 
þátttöku einkafjárfesta sem væru 
skilgreindir sem hæfir fjárfestar af 
söluaðilum útboðsins. Engar leið-
beiningar eða reglur hafi hins vegar 
verið gefnar út um þau skilyrði sem 
slíkir fjárfestar þyrftu að uppfylla. n

Söluaðferðin sem valin var 
hámarkaði ekki verðið

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra ákvað ásamt Bankasýslu ríkisins að 
heimila einkafjárfestum þátttöku í útboðinu þótt slíkt sé óvenjulegt. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Því verður ekki annað 
séð en að verðmyndun 
í ferlinu hafi gefið 
tilefni til að ákvarða 
hærra leiðbeinandi 
lokaverð en gert var.

Úr skýrslu Ríkisendurskoðunar
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EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF 
VIÐARPARKETI, HARÐPARKETI 
& VINYLPARKETI
GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG GOTT VERÐ
FÁÐU TILBOÐ OG GERÐU GÓÐ KAUP
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Eftir 
stendur að 
Sjálfstæðis-
flokkurinn 
kann ekki 

að selja 
banka.

Ekki er 
síður 

mikilvægt 
að hraða 
tryggingu 
farsíma-

sambands 
á öllum 

þjóð-
vegum.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

gar@frettabladid.is

Allt í rugli
Skýrsla Ríkisendurskoðanda 
um sölu Bankasýslu ríkisins á 
hlutabréfum í Íslandsbanka 
á umhyggjusamlega niður-
settu verði til handvalinna er 
niðurdrepandi. Þar fá margir 
á baukinn, jafnvel besta fólk 
sem meinar vel þótt það virðist 
ekki vita neitt í sinn haus, og þá 
sérstaklega um sölu á hluta-
bréfum í viðskiptabönkum. 
Ljósið í myrkrinu fyrir þennan 
hóp er þó auðvitað að einhver 
af hinum fjölmörgu sem fengið 
hafa skýrsluna í hendur að 
undanförnu sá ástæðu til að láta 
fjölmiðla vita af innihaldinu 
sólarhring áður en hleypa átti 
almenningi í niðurstöðurnar. 
Virðist það vera einn versti 
glæpur síðari tíma á Íslandi.

Kveðjubréf
Allan daginn í gær var keppst 
við að gráta úr sér augun og for-
mæla þeim sem gerst höfðu sekir 
um þann tímamóta skandal að 
upplýsa þjóðina um það sem 
stendur í skýrslunni sem hún 
greiðir fyrir og hefur beðið í 
sjö mánuði eftir. Lítið fór fyrir 
svörum um það sem segir um 
hina fjölmörgu annmarka á 
sölunni heldur fór dagurinn að 
öðru leyti í að draga niðurstöður 
Ríkisendurskoðunar í efa enda 
annað ekki í stöðunni því ef 
skýrsluhöfundarnir hafa lög að 
mæla þurfa einhverjir kannski 
að skrifa kveðjubréf. n

Bjarni Jónsson 
þingmaður Vinstri 

grænna í Norð-
vesturkjördæmi

Sú hættulega staða kom upp fyrir nokkru að net- og 
símasambandslaust varð á Skagaströnd og í Skaga-
byggð. Það var ekki hægt að hringja í neyðarlínuna 
112 eða eiga samskipti fólks í milli vegna aðstæðna 
eða atvika sem kynnu að kalla á neyðaraðstoð. Því 
miður hafa einmitt átt sér stað allnokkur neyðar-
línuútköll á svæðinu að undanförnu, eitt þeirra 
degi eftir þennan atburð, vegna rjúpnaskyttu sem 
slasaðist og þurfti á sjúkraflugi að halda frá Blöndu-
ósflugvelli.

Ekki er síður mikilvægt að hraða tryggingu far-
símasambands á öllum þjóðvegum, ekki síst á fjall-
vegum og þar sem ekið er daglega með skólabörn. 
Nýlegt dæmi, þar sem mjög illa hefði geta farið, er 
þegar tveir sátu fastir í bíl sínum í tvo sólarhringa á 
Kollafjarðarheiði.

Þessir grunninnviðir hafa grundvallarhlutverki 
að gegna fyrir almannaöryggi og uppbygging þeirra 
á að vera órjúfanlegur hluti af þjóðaröryggisstefnu 
Íslands. Í dag er fjarskiptakerfið ekki skilgreint sem 
öryggisfjarskiptakerfi en til þess að tryggja öryggi 
allra, hvort sem er á heimilum sínum, þjóðvegum, 
fjallvegum eða í dreif býli almennt, skiptir máli að 
svo sé.

„Markaðsbrestur“ í öruggum fjarskiptum
Það þjóðaröryggi sem ég skrifa um hér verður ekki 
tryggt á markaðslegum forsendum af þeim fyrirtækj-
um sem nú höndla með það fjöregg þjóðarinnar sem 
fjarskiptin eru. Eitt er að ná að fá einstök svæði tengd, 
annað og meira að ráðist sé í þær ráðstafanir sem til 
þarf svo ekki geti átt sér stað slíkt öryggisrof sem varð 
á Skagaströnd og í Skagabyggð.

Í tilvikum sem þessum þegar leiðarar eru rofnir 
eins og hér gerðist, þarf fleira að koma til en vel hlaðin 
batt erí fyrir fjarskiptasenda. Eins mikilvægt og það 
er að koma á góðu fjarskiptasambandi um landið, þá 
verður einnig að tryggja að það sé öllum stundum til 
staðar þegar á þarf að halda. n

Alvarlegir veikleikar  
í fjarskiptaöryggi

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu á 
hlut ríkisins í Ís lands banka er fráleitt 
nokkur hvítþvottur og miklu heldur 
áfellisdómur um sleifarlag, vankunn-
áttu og spillingu í boði hins opinbera 

sem þarfnast frekari rannsóknar við. Á það 
hlýtur Alþingi að kalla ef það á annað borð 
tekur eitt af meginhlutverkum sínum alvar-
lega, en það lýtur að eftirliti með fjárreiðum 
ríkisins.

Skýrslan er athyglisverð fyrir tvennar sakir, 
annars vegar hvað hún gengur hart og óhikað 
fram í gagnrýni sinni á söluna og allan aðdrag-
anda hennar, þar á meðal leka innan bankans 
sjálfs, og hins vegar sýnir skýrslan að það var 
beinlínis rangt af fjármálaráðuneytinu að fela 
Ríkisendurskoðun að rýna í þessa umdeildu 
sölu, enda hefur hún ekki nógu ríkt umboð til 
að grandskoða gauraganginn. Í reynd má lesa 
það víða út úr 72 síðum skýrslunnar og þá ekki 
síður á milli línanna að forkólfar Ríkisendur-
skoðunar eru beinlínis hissa á að þeir hafi 
fengið verkefnið í hendur.

Skýrsla Ríkisendurskoðunar staðfestir að 
meira og minna allt brást í þessu efni, þar 
á meðal ráðherrann og ráðuneyti hans, að 
minnsta kosti tvær nefndir þingsins, að ekki 
sé minnst á Bankasýslu ríkisins sem hafði 
ekki einu sinni þekkingu til að fara þá leið við 
söluna sem hún valdi, hvað þá meira. „Fjár-
mála- og efnahagsráðuneyti mátti vera ljóst 
að hjá Bankasýslu ríkisins störfuðu einungis 
þrír starfsmenn með enga reynslu af sölu ríkis-
eigna með tilboðsfyrirkomulagi og takmarkað 
svigrúm til almennrar upplýsingagjafar,“ segir 
orðrétt í skýrslunni. Heyr á endemi. Og allt 
saman var þetta gert með blessun ríkjandi 
stjórnvalda sem viðurkenna, ýmist með sem-
ingi eða sæmilega fortakslaust, að salan hafi 
verið klúðursleg. En þó ekkert umfram það.

Ábyrgðin á þessum galna gerningi er 
svo auðvitað engin eins og við má búast af 
íslenskri pólitík. Stjórnarandstaðan hefur 
vitaskuld kallað eftir því að fjármálaráðherra, 
hið minnsta, stígi til hliðar á meðan á óháðri 
framhaldsrannsókn stendur, en læsir menn á 
landsmálin vita sem er að ekkert verður af því 
í stjórnmálamenningu sem leyfir æðstu vald-
höfunum alltaf að njóta vafans, hvað svo sem 
á gengur.

Eftir stendur að Sjálfstæðisflokkurinn kann 
ekki að selja banka. Og það er ekki nokkur 
von til þess að landsmenn treysti honum fyrir 
sölu á frekari hlut í Íslandsbanka, eða öðrum 
bönkum, sem ofan í kaupið setur fjármála-
áætlun næstu ára í uppnám. n

Áfellisdómur
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Jesús sagði:

biblian.is

„Það er hið eilífa líf að 
þekkja þig, hinn eina 
sanna Guð, og þann sem 
þú sendir, Jesú Krist.“

Jóh. 17.3

ÞRIÐJUDAGA KL. 19.30 

OG AFTUR KL. 21.30 
Nýstárlegir og spennandi þættir um 
mannlega möguleika, persónulega færni, 
sálarlíf og hamingju. 

Ásdís Olsen er þekkt fyrir spennandi 
efnistök, persónulega nálgun og áhrifarík 
viðtöl.  

Hver hefur ekki heyrt sprenglærða 
hagfræðinga fullyrða að verðtrygg-
ingin geri ekkert annað en að við-
halda raunvirði skulda og sé því 
saklaus valkostur í flóru lánatilboða 
á markaði?

Fullyrðingin er fræðilega röng 
og langtímum fjarri raunveruleik-
anum. Fullyrðingin er í besta falli 
misheppnuð nálgun sem kostað 
hefur almúgamanninn svo mjög að 
hann eignast lítið sem ekkert allt 
lífið ef hann er óheppinn með tíma-
setningu húsnæðiskaupa.

Í kringum 1980 rýrnaði krónan 
á hraða sem var óbærilegur. Verð-
gildið eða innra virði krónunnar 
rýrnaði um allt að 80% á ársgrund-
velli. Það var þá sem Ólafslög voru 
samþykkt á Alþingi.

Tilgangur laganna var eins og 
kom fram í umsögn með 32. grein-
inni:

„Hin öra verðbólguþróun hér-
lendis að undanförnu hefur eðlilega 
leitt til þess, að leitað er leiða til þess 
að leiðrétta skekkju af völdum verð-
bólgunnar á ýmsum sviðum efna-
hagslífsins. En tilfærsla eigna frá 
þeim, sem lána peninga með vöxt-
um, sem liggja undir hraða verð-
bólgunnar, til hinna, sem skulda á 
vöxtum undir verðbreytingum, er 
ef til vill einn alvarlegasti fylgikvilli 
verðbólgunnar.“

Lög um verðtryggingu eru þann-
ig sett til að koma í veg fyrir eigna-
tilfærslur þegar krónan rýrnar í 
verðbólgu. Gott og vel. Þetta er lög-
mætur tilgangur, gengur m.a. ekki í 
berhögg við eignarréttinn.

Í núgildandi lögum, samanber 
athugasemdir við 13. og 14. greinina 
er þessi tilgangur orðaður þann-
ig: „… reglur um verðtryggingu 
fjárskuldbindinga þjónuðu fyrst 
og fremst þeim tilgangi að verja 
almennt sparifé og lánsfé lands-
manna fyrir rýrnun …“

Löggjafinn mælir síðan fyrir um 
að rýrnun krónunnar skuli mæld 
með vísitölu neysluverðs. Vísitalan 
ákvarði þannig lögskiptin milli 
skuldara og skuldareiganda.

Hér verður löggjafanum illilega 
á í messunni. Svo mjög að lög um 
vexti og verðtryggingu verða ólög 
sem fara bæði gegn tilgangi sínum 
og stjórnarskrá.

Vísitala neysluverðs er í engum 
færum til að mæla rýrnun krón-
unnar, þ.e. hvort innra virði hennar 
hefur breyst frá einum tíma til ann-
ars. Vísitala neysluverðs er ekki 
hönnuð í þeim tilgangi. Vísitala 
neysluverðs er hönnuð til að meta 
breytingar á neyslukostnaði meðal-
mannsins á tilteknu tímabili og 
gerir það sennilega þokkalega.

Það er óumdeilt að rýrnun krón-
unnar rekst inn í vísitölu neyslu-
verðs, því þegar innra virði krón-
unnar lækkar hækkar verð vöru 
og þjónustu í krónum talið til sam-
ræmis.

Vandamálið er hins vegar að allir 
hnykkir sem áhrif hafa á framboð 
og eftirspurn á mörkuðum rekast 
einnig inn í vísitöluna og slá þar 
með móðu á þann þátt sem snýr að 
breyttu innra virði gjaldmiðilsins. 
Undanfarið hafa margir atburðir 
sem eru óháðir virði krónunnar 
haft áhrif á vöruverð og þar með á 
vísitölu neysluverðs. Covid, Úkra-
ínustríð, sérstaklega truf lanir á 
orkuframboði eru þar á meðal. Inn-
lendan áhrifaþátt má einnig nefna 
en vaxtalækkanir Seðlabankans 
leiddu eðlilega til hærra húsnæðis-
verðs algerlega óháð breytingum á 
innra virði krónunnar. Allir þessir 
þættir hafa haft áhrif til hækkunar 
vísitölu neysluverðs á meðan krón-
an hefur staðið keik. Ef við horfum 
tvö ár til baka sjáum við að á meðan 
krónan hefur haldið sínu gagnvart 
evru hefur vísitalan hækkað um 
15% að mestu vegna ofantalinna 
atvika. Og því hafa lögskipti milli 
skuldara og skuldareiganda verð-
tryggðra lánasamninga verið með 
þeim hætti þennan tíma að vísi-
talan hefur mokað eignum, raun-
verulegum eignum skuldugra til 
lánastofnana.

Íslendingar eru ekki að upplifa 
þetta í fyrsta sinn. 2004 til 2007 
þrefaldaðist olíuverð vegna rósta 
í Miðausturlöndum og íbúðar-
verð tvöfaldaðist í kjölfar þess að 
bankarnir komu inn á markaðinn 
og lánshlutföll hækkuðu í allt að 
95%. Þessar hækkanir voru óháðar 
virði peninga en endurspegluðust 
engu að síður í vísitölu neyslu-
verðs. Í aðdraganda hrunsins voru 
því hinir verst settu smátt og smátt 
strípaðir eignum sínum í gegnum 
verðtryggða lánasamninga og höfðu 
því ekkert handa milli þegar hrunið 
skall á.

Þegar þær aðstæður eru uppi að 
breytingar vísitölunnar stafa að 
uppistöðu til frá raunbreytingum 
á vöruverði, þ.e. hnykkjum óháð-
um peningum, þá er vísitalan alls 
ónothæf til raunvirðisleiðréttinga. 

Raunvextir hafa þannig verið hærri 
á Íslandi síðastliðin tvö ár en Seðla-
bankinn viðurkennir. Raunvextir 
eru í eðli sínu nafnvaxtastigið að 
frádreginni rýrnun á innra virði 
gjaldmiðilsins.

Íslendingar eiga lögeyri, þann 
gjaldmiðil sem Seðlabankinn gefur 
út, krónuna. Skal krónan vera lög-
eyrir í allar greiðslur hér á landi. 
Þannig er krónan mælistokkur á 
verðmæti. Ekkert er að því í sjálfu 
sér að leiðrétta fyrir því með samn-
ingum þegar lögeyririnn rýrnar að 
innra virði, þannig að rétt sé mælt 
miðað við upphaf leg áform. En 
þegar meint leiðrétting tekur mið 
af atriðum sem hafa enga tengingu 
við lögeyrinn sjálfan eða breytingar 
á innra virði hans er málið komið út 
í móa. Þá erum við stödd í afleiðu-
viðskiptum. 

Og þar erum við stödd kæru 
Íslendingar í miðjum hamförum 
hvar fátækasta fólkið, sem ekki á 
annan kost en verðtryggð lán, er 
strípað eignum sínum reglulega 
og óreglulega eftir teningakasti 
veðurfars og heimsmála og auð-
vitað vaxtaduttlungum Seðlabank-
ans í gegnum lögskipti um vísitölu 
neysluverðs.

Það eru talin mannréttindabrot í 
Evrópu að sveigja neytendalán inn 
á braut afleiðuviðskipta, þar með 
talið lán almennings til húsnæðis-
kaupa. Hvað veldur að Íslendingar 
njóta ekki slíkra mannréttinda sem 
aðrir Evrópubúar?

Um 80% þjóðarinnar hefur viljað 
verðtryggingu feiga mest alla öldina 
að minnsta kosti. Stjórnmálaflokk-
arnir þekkja þennan vilja almenn-
ings og vita að verðtryggingin 
sverfur að. Ekkert gerist hins vegar 
því sumir f lokkar ganga erinda 
fjármálaaf lanna á meðan aðrir 
vilja viðhalda þrýstingi á almenn-
ing í gegnum verðtrygginguna til 
að betur hljómi að taka upp evru. 
Á meðan plokkar verðtryggingin 
eignirnar af fátækasta fólkinu í 
rólegheitum. n

Verðtryggðir lánasamningar  
strípa almúgamanninn – ólöglega

Örn Karlsson 
vélaverkfræðingur
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Kvikmyndaskóli Íslands fagnar 
30 ára afmæli í vikunni og hefur 
starfið, líkt og bíóbransinn allur, 
tekið ýmsum breytingum á þeim 
tíma.

arnartomas@frettabladid.is

Kvikmyndaskóli Íslands fagnar þrjátíu 
ára afmæli sínu um þessar mundir. Fyrstu 
námskeið skólans fóru fram haustið 1992 
að Vatnsstíg 10 og voru nemendur þá 23 
og kennarar og fyrirlesarar 17. Börkur 
Gunnarsson, rektor skólans, segir nám-
skrána og starf skólans hafa orðið sífellt 
betra í gegnum árin.

„Við fylgjumst vel með öðrum kvik-
myndaskólum úti í heimi og metum 
hvort við innleiðum breytingar og ferska 
vinda þaðan hjá okkur,“ segir hann. „Þrjá-
tíu ár eru auðvitað langur tími og það 
hefur verið sérstaklega mikill metnaður 
í þessu á síðustu árum.“

Kvikmyndagerðarbransinn tekur 
skjótum breytingum og segir Börkur 
hlutina gerast hratt á þeim tímum sem 
við lifum á.

„Elstu k vikmyndagerðarskólar í 

heiminum eru f lestir stofnaðir í kring-
um seinna stríð, þeir elstu á Ítalíu og í 
Sovétríkjunum,“ segir hann. „Þetta er 
svo ung grein og breytingarnar eru alveg 
brjálaðar. Í Lísu í Undralandi eftir Lewis 
Carroll var sagt: „Þú þarft að hlaupa eins 
hratt og þú getur til að standa í stað,“ 
sem var auðvitað absúrd ismi þá en á 
algjörlega við í námi eins og þessu í dag.“

Börkur minnist þess þegar hann var 
sjálfur í námi um aldamótin en hann 
lærði kvikmyndagerð í Prag.

„Þá tók ég upp á 35 millimetra vél á 
svarthvíta filmu frá Kodak sem var síðan 
tekin inn í klippiherbergi þar sem maður 
var í alvörunni með skæri,“ lýsir hann. 
„Þetta var meiri háttar mál. 35 millimetra 
vél var risastórt virki eins og maður sér 
á vígvöllunum í Úkraínu. Í dag er allt 
saman í gemsanum – klippiherbergið, 
kameran og hljóðherbergið. Allt saman 
í betri gæðum líka – og þetta eru ekki 
nema tuttugu ár.“

Bíóið ekki alfa og ómega
Miðlun kvikmynda hefur einnig tekið 
miklum breytingum síðan skólinn var 
stofnaður.

„Bíóið var alltaf allt, alfa og ómega sem 
allir vildu fást við,“ segir Börkur. „Það er 
ekkert endilega þannig í dag. Krakkarnir 
horfa miklu meira á YouTube-myndbönd 
og framhaldsþættir og sjónvarp eru 
komin miklu meira inn. Sumar myndir 
fara beint í streymi sem var einu sinni 
áfellisdómur en er það ekki lengur.“

Þegar horft er fram á veginn segir Börk-
ur mikilvægt að halda sterkum staðli.

„Hér fara í gegn nemendur sem eiga 
mikilvægt framlag til listarinnar og kvik-
myndaiðnaðarins og það er mikilvægt að 
halda þeim standard uppi,“ segir hann. 
„Yfir 90 prósent þeirra sem útskrifast 
héðan fara að vinna í kvikmyndagerð og 
yfir 40 prósent hafa gert það allan tímann 
frá útskrift.“

Börkur segir að íslenska hagkerfið njóti 
góðs af grósku í íslenskri kvikmyndagerð 
og vísar til True Detective þáttanna sem 
framleiddir verða hér á landi.

„Ég held að það séu einhverjir níu millj-
arðar sem koma þar inn í hagkerfið. Við 
gætum ekki verið að taka á móti þessum 
stóru verkefnum frá Bandaríkjunum 
nema hér væri fólk sem er fært um að 
sinna þessum verkefnum vel.“ n

Bransi sem breytist hratt

Börkur tók við 
stöðu rektors í 
haust.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi og langafi,

Kristinn Tryggvason
verkstjóri, 

Rjúpufelli 29, Reykjavík,
 

           lést á Sóltúni hjúkrunarheimili 
miðvikudaginn 2. nóvember. Útför fer fram frá Fella- og 

Hólakirkju föstudaginn 18. nóvember kl. 15.00.  
Blóm og kransar afþakkaðir.

Margrét Pálsdóttir
Ásta Hulda Kristinsdóttir Ögmundur Kristinsson
Jónas Kristinsson Ásdís Eva Hannesdóttir
Páll Kristinsson Guðlaug Halldórsdóttir
Kristinn Kristinsson Guðný Ósk Ólafsdóttir
Rúnar Kristinsson Erna María Jónsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn

Steinar Hallgrímsson
Álfhólsvegi 19, Kópavogi,

 
lést að heimili sínu  

þann 5. nóvember síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík, 

þriðjudaginn 22. nóvember kl. 13.00.

Guðbjörg Steinarrsdóttir og fjölskylda
Reynir Steinarrsson og fjölskylda

Valdís Steinarrsdóttir og fjölskylda
og aðrir aðstendendur

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi og langafi,
Einar Ásgeirsson

Hörðukór 5, Kópavogi, 
áður búsettur í Bandaríkjunum,

lést á Sóltúni 11. nóvember 2022. 
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju 

miðvikudaginn 16. nóvember kl. 15.

Ásgeir Einarsson Ásgeirsson Patricia Ásgeirsson
Valur Valtýsson Inga Dóra Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn

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

Þórður Rúnar Valdimarsson 
framleiðslumaður, 

Lækjargötu 32,  
Hafnarfirði,

lést á Tenerife fimmtudaginn 27. október. 
Útförin fer fram í Fríkirkjunni í Hafnarfirði fimmtudaginn 
17. nóvember klukkan 13.00. Blóm og kransar afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð 

Guðrúnar Einarsdóttur og Guðjóns Magnússonar. 
Rnr: 544-14-800108, kt: 510303-3420. Minningarkort fást í 

safnaðarheimili Fríkirkjunnar í Hafnarfirði.

Svanhildur Ísleifsdóttir
Ásdís Þórðardóttir  Hörður Davíð Harðarson
Þórhildur Þórðardóttir  Hafsteinn P. Vattnes 
Guðný Hrund Þórðardóttir Sigurður Örn Arnarson

barnabörn, barnabarnabörn

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

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i
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u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
www.utforin.is w Auðbrekku 1, Kópavogi

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

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

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

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

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
www.utfararstofa.is w Dofrahellu 9b, Hafnarfirði

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði • Sími 565 5892 • Fax 565 5891

ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR

UtfararstHafn bae 2007  11.7.2007  13:29  Page 1

Flatahrauni 5a, Hafnarfirði • Sími 565 5892 • Fax 565 5891

ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
VARÐANDI ANDLÁT OG ÚTFÖR

UtfararstHafn bae 2007  11.7.2007  13:29  Page 1

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
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TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 15. nóvember 2022  ÞRIÐJUDAGUR

Ástkær sonur okkar, bróðir,  
barnabarn og frændi,

Árni Snær Kristgeirsson

lést 3. nóvember. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 

fimmtudaginn 17. nóvember klukkan 15. 
 Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. 

Þeim sem vilja minnast Árna er bent á Batahúsið.

Elín Sigríður Jóhannesdóttir
Kristgeir Kristinsson Sigurborg Unnur Björnsdóttir

Ragnhildur Lovísa
Aníta Sif

Mónika Rán
Hanna Líf

Guðjón Kristinn
Árný Bára Friðriksdóttir Ægir Kristmundsson
Guðjón Kr. Kristgeirsson Elín Þuríður Egilsdóttir

Jóhanna Kristín Hauksdóttir
og fjölskyldur

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Hörður Vilhjálmsson
fyrrverandi fjármálastjóri 

Ríkisútvarpsins, 
Hegranesi 30, Garðabæ,

  lést á Landspítalanum sunnudaginn  
6. nóvember 2022. Útför fer fram í Garðakirkju 

þriðjudaginn 22. nóvember klukkan 13.

Hólmfríður B. Friðbjörnsdóttir
Hjördís Harðardóttir  Örn Sveinsson
Margrét Harðardóttir Steve Christer
Ragnheiður Harðardóttir Jón Scheving Thorsteinsson
Sigrún Harðardóttir Andrew Clarke
Hildur Harðardóttir Þórður Orri Pétursson

og barnabörn

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Helga Guðráðsdóttir
Kópareykjum, 

lést á Brákarhlíð 11. nóvember 2022. 
Útförin fer fram frá Reykholtskirkju 

laugardaginn 19. nóvember kl. 14.00. 
Þakkir til Brákarhlíðar Borgarnesi fyrir hlýju og umönnun. 

Eyjólfur Sigurjónsson
Vigdís Helga Eyjólfsdóttir Sigurjón Kárason
Erla Eyjólfsdóttir Jón Halldórsson
Kristín Eyjólfsdóttir Guðmundur Guðlaugsson
Jón Eyjólfsson Rebecca Dorn
Lára Eyjólfsdóttir Sigurvin Hreiðarsson

og afkomendur

mailto:arnartomas@frettabladid.is
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Svartur föstudagur er góður dagur 
til að versla en varast ber svik. 

elin@frettabladid.

Svartur föstudagur nálgast en 
hann er 25. nóvember. Margir 
hugsa sér eflaust gott til glóðar-
innar enda góð tilboð bæði í 
verslunum og á netinu. Dagurinn 
hentar líka svindlurum því þeir 
eru duglegir að plata fólk á þessum 
degi og möguleikar á svikum 
aukast. Það er því rétt að fara mjög 
varlega í viðskiptum þennan dag.

Fyrst og fremst þarf að athuga 
hvort vefsíðan er örugglega verslun 
sem er til. Flettu upp versluninni 
og skoðaðu umsagnir viðskipta-
vina. Athugaðu hvort verslunin er 
á samfélagsmiðlum. Margir fylgj-
endur og jákvæðar umsagnir segja 
ýmislegt. Athugið einnig hvort 
auðvelt sé að komast í samband 
við netverslunina. Ef það reynist 
ekki auðvelt er best að sniðganga 
hana. Netverslanir eiga að gefa upp 
heimilisfang, netfang og síma-
númer.

Geta verið sannfærandi
Varist slæmt málfar og óeðlilega 
mikla afslætti. Ef tilboðin eru of 
góð til að vera sönn skal varast þau 
nema þekkja vel verslunina. Fals-
aðar netverslanir eru oft reknar 
með mikilli markaðssetningu á 
samfélagsmiðlum í stuttan tíma. 
Svindlarar geta verið mjög sann-
færandi. Þeir eiga líka til að senda 
tilboð í pósti þar sem boðið er 
upp á að smella á tengil sem opnar 
viðhengi. Forðast skal að opna 
slíkan póst. Varkárni á netinu er 
alltaf afar mikilvæg og sérstaklega 
í kringum stóra tilboðsdaga. n

Varist svindlara

Ólafur Már Ólafsson er sölustjóri Aflvéla sem býður Íslendingum upp á frábær hreingerningartæki frá I-Team.     FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hreingerningatæki sem spara 
bæði tíma og peninga
Aflvélar ehf. eru sölu- og þjónustuaðili fyrir  
I-Team sem býður upp á frábært úrval tækja  
til að auðvelda fyrirtækjum dagleg þrif og til að 
tryggja hreint og gott loft á vinnustaðnum. 2

HEILAÞOKA?

Fæst í helstu apótekum - www.celsus.is 

AUKIN ORKA

OG FÓKUS



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

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

I-Team er leiðandi fyrirtæki þegar 
kemur að hreinlæti en fyrirtækið 
er með höfuðstöðvar í Eindhoven í 
Hollandi. Fyrirtækið hefur síðustu 
ár komið með hverja græjuna 
á fætur annarri sem auðveldar 
starfsfólki í ræstingageiranum 
vinnuna sína en á sama tíma spara 
þær tíma og þar með peninga fyrir 
fyrirtækin sem það starfar fyrir.

Aflvélar ehf. eru sölu- og 
þjónustuaðili I-Team á Íslandi 
og að sögn Ólafs Más Ólafssonar 
sölustjóra hafa tækin þeirra slegið í 
gegn hér á landi. „I-Team hóf starf-
semi sína á því að selja eina tegund 
af ryksugu sem heitir i-vac 6. Eftir 
það kom hin byltingarkennda 
skúringavél I-MOP XL á markað 
og þá fór allt í gang hjá þeim. Í dag 
er I-Team leiðandi fyrirtæki á sínu 
sviði.“

Ótrúlega öflugar vélar
Í dag er I-Team með þrjár stærðir 
af I-MOP vélum en það eru Lite, 
XL og XXL. „Þetta eru vélar sem 
búnar eru til fyrir mikla notkun og 
þó þær líti út fyrir að vera hvítar, 
f lottar og viðkvæmar þá eru þær 
einnig sterkar og ótrúlega öflugar,“ 
segir Ólafur Már. „Þetta eru vélar 
sem flest hreingerningafyrirtækin 
eru með í notkun enda væri annað 
vitleysa því þær eru að spara svo 
mikinn tíma við vinnu. Svo skúrar 
I-MOP líka miklu betur en að 
handmoppa. Ég get nefnt einfalt 
dæmi. Ef þú ert í klukkutíma að 
skúra með moppu, þá ertu í 15 
mínútur með I-MOP XL, svo einfalt 
er það,“ segir Ólafur Már.

Frábær viðbót
I-MOP XL er vinsælasta vélin að 
sögn Ólafs Más en hana er hægt að 
fá í nokkrum útgáfum. „Í Pro-gerð-
inni er einnig hægt að fylgjast með 
því hvar vélin er, svæðin sem hún 
hefur þrifið og hversu mikið hún er 
í notkun. Þessi nýja tækni sem er 
að koma í tækjabúnaði hjá I-Team 
heitir I-Link og er algerlega frábær 
viðbót hjá þessu öfluga fyrirtæki.“

I-MOP Lite hentar síðan fyrir 
minni fyrirtæki sem eru allt að 700 
m2 að stærð og þarf að þrífa dag-
lega. Fullkomin fyrir minni versl-
anir til dæmis á Laugaveginum, í 
Smáralind eða í Kringlunni.

Ryksugar þegar enginn er við
I-Drive skúringabíllinn var að 
koma til landsins og það sniðuga 
við hann er að það er ein I-MOP 
Lite aftan á honum segir Ólafur 
Már. „Þá er hægt að stoppa bílinn 
og þrífa minni svæði með litlu 
vélinni sem bíllinn kemst ekki til. 
Þennan bíl er einnig hægt að fá 

Rótgróið fjölskyldufyrirtæki

Aflvélar eru fjölskyldufyrirtæki 
sem í grunninn var stofnað 
árið 1930. Fyrirtækið hefur 
þrjár starfsstöðvar, í Garðabæ, 
á Selfossi og söluskrifstofu á 
Akureyri.

Aflvélar hafa sérhæft sig í 
hreinsun af öllum gerðum, 
innan- og utandyra, bæði í 
tengslum við óhreinindi og 
snjó. Fyrir tveimur árum var 
bætt við landbúnaðarsviði sem 
selur meðal annars dráttarvélar 
frá Valtra ásamt fjölmörgum 
tækjum fyrir landbúnað. 

Slagorð fyrirtækisins er „Afl-
vélar – fyrir hreint land“ og lýsir 
það bæði vörum fyrirtækisins 
ásamt stefnu þess í umhverfis-
málum. Flestir bílar fyrirtækis-
ins eru rafmagnsbílar.

Í sumar var opnaður nýr og 
veglegur sýningarsalur á Sel-
fossi að Gagnheiði 35 þar sem 
einnig er unnt að sýna stærri 
tækin.

Fyrirtækið hefur fengið viður-
kenningu sem „Framúrskarandi 
fyrirtæki“ hjá Creditinfo undan-
farin ár.

Aflvélar eru sölu- og þjónustuaðili I-Team sem er leiðandi fyrirtæki á sínu sviði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

I-Air bætir 
loftgæðin 

sem skipta alla 
máli.

Með 
I-Drive nást 

betri þrif fyrir 
stærri svæði. 

I-Sense mælir loftgæðin. 

Þetta eru vélar sem 
flest hreingern-

ingafyrirtækin eru með í 
notkun enda væri annað 
vitleysa því þær eru að 
spara svo mikinn tíma 
við vinnu.

Co-Botic 
1700

ryksuguvél-
menni.

algerlega sjálfkeyrandi og heitir 
bíllinn þá Co-Botic 65.“

Co-Botic 1700 ryksuguvélmenni 
er frábær lausn fyrir fyrirtæki sem 
vilja láta ryksuga þegar enginn er 
í vinnu. „Ryksuguvélmennið fer á 
stöðina sína þegar það er búið. Auk 
þess er hægt að fá sérstaka stöð 
sem ryksugar upp úr vélmenninu 
á meðan það er í hleðslu. 
Sérstakt app er í boði 
til að sjá hvernig 
það stendur sig.“

Hreint og gott loft
I-Team framleiðir 
meira en ryksugur 
og gólfþvotta-
vélar og bjóða Aflvélar 
meðal annars upp á öflug 

tæki frá þeim sem tryggja hreint og 
gott loft. „I-Air er tæki sem tryggir 
hreint og gott loft fyrir 
svæði allt að 500 m2 að 
stærð. Sérstök tækni 
eyðir örverum og vír-
usum með hlutleysis-
hlutfalli ≥ 99,9999% 
og ≥95–97% fyrir 
örverur.“

I-Sense er svo nýtt 
loftgreiningartæki 
frá I-Team. „Það er 
ekki bara nóg að selja 
búnað til að þrífa, 
heldur þarf einnig að 
vera hægt að greina 
gæði þrifanna. Gæði loftsins 
innanhúss hafa bein áhrif á alla 
sem nota eða heimsækja rýmið. 

Léleg loftgæði innan-
dyra geta valdið ofnæm-

isviðbrögðum, astmaköst-
um og veirusmiti. Þökk sé I-Sense 
þá er hægt að vita hvenær þörf er 
á að bæta gæði innandyra. Oft eru 
það lítil mælanleg skref sem hægt 
er að taka til að bæta loftgæðin.“

Ólafur Már segir að í raun sé 
svo mikið í boði hjá I-Team í dag 
að erfitt sé að fara yfir það í f ljótu 
bragði. „Við erum alltaf til taks við 
að ráðleggja viðskiptavinum okkar 
þá möguleika sem fyrir hendi eru 
hverju sinni og hvetjum við þá til 
að hafa samband við okkur í síma 
480-0000 eða að heimsækja  
aflvelar.is og i-teamglobal.com.“ n
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Miklaborg kynnir: Einbýlis-
hús á tveimur fastanúm-
erum sem skiptist í neðri 
hæð, bílskúr og kjallara 131,7 
fm og risíbúð 43,6 fm. Sam-
tals er birt flatarmál 175,3 
fm auk sameignar. Frábær 
staðsetning alveg við Breiða-
gerðisskóla.

Álklætt hús. Stofa, eldhús, bað og 
tvö svefnherbergi á hvorri hæð. 
Þvottahús og geymslur í kjallara. 
42,2 fm bílskúr með rafmagni og 
hita. Góður suðurpallur.

Gengið er upp nokkur þrep á 
vesturhlið hússins að aðalinn-
gangi. Komið er inn í forstofu sem 
er sameiginleg með íbúðunum. 
Beint af augum er gengið inn í 
íbúðina á neðri hæðinni. Á hægri 
hönd er björt og skemmtileg stofa 
með stórum gluggum til suðurs 
og vesturs þaðan sem horft er út í 
garðinn sem er fallegur með gróðri 
og timburpalli.

Við hlið stofu er borðstofa en 
þaðan er gengið í eldhúsið, en 
einnig tengist eldhúsið beint gang-
inum. Þar er til hægri flísalagt bað-
herbergi með baðkeri með sturtu 
og vaskaskáp. Það var endurnýjað í 
kringum 1986. Við hliðina á því er 
barnaherbergi og á móti er hjóna-
herbergið með góðum skápum. 
Úr forstofu er stigi upp á efri hæð 
þar sem er íbúð með þremur her-
bergjum, eldhúsi og baði.

Innst til hægri er stofan sem er 
björt og skemmtileg með kvistum 
á tvo vegu og glugga á suðurgafli. 
Eldhúsið er lokað, það er heillandi 
með upprunalegri innréttingu og 
glugga til austurs. Á móti því er 
barnaherbergi með kvistglugga. í 
hinum enda íbúðarinnar er rúm-
gott hjónaherbergi sem nær í gegn, 
það er með glugga á tvo vegu, kvist 
til austurs og glugga til suðurs. 
Súðarskápar eru eftir vesturhlið. 
Baðherbergið er upprunalegt með 
baðkari.

Birt flatarmál íbúðarinnar er 
43,6 fm en grunnflöturinn er 
umtalsvert stærri og nýtist íbúðin 
afar vel. Úr íbúð á neðri hæð er 
stigi niður í kjallara þar sem ekki 
er full lofthæð. Niðri er geymsla 
og þvottahús og sérinngangur á 
norðurhlið. Undir tröppum er köld 
geymsla. Bílskúrinn er 42,2 fm 
hann er upphitaður og með heitu 
og köld vatni.

Raflagnir og margt fleira í skúr 
var endurnýjað árið 2013. Húsið er 
hlaðið og var álklætt upp úr 1980. 
Í kringum árið 1990 var húsið 
drenað og gler og gluggar endur-
nýjaðir. Innréttingar og gólfefni 
eru að miklu leyti upprunaleg. 
Virkilega skemmtileg eign á 
þessum vinsæla stað sem býður 
upp á marga möguleika. n

Allar frekari upplýsingar gefur 
Þórunn Pálsdóttir lgf., s. 773-6000 
og thorunn@miklaborg.is

Einbýli með tveimur íbúðum
Húsið er við Mosgerði í Reykjavík nálægt Breiðagerðisskóla.  MYNDIR/AÐSENDAR

Innflutningsfyrirtæki til sölu

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Um er að ræða ca. 20 ára rótgróið fyrirtæki með góð  
viðskiptasambönd og mikla vaxtarmöguleika.

Fyrirtækið selur öryggisbúnað og tengdar vörur og eru 
viðskiptavinir fyrirtækisins mörg stór og öflug fyrirtæki. 
Vörur eru afgreiddar af lager.

Fyrirtækið er í eigin húsnæði, sem fæst keypt eða leigt.
Góðar vörubirgðir og bifreið. Hagstætt verð.

Tilvalið fyrir samhenta fjölskyldu til þess að hafa traustar 
og öruggar tekjur.

Vinsamlegast sendið fyrirspurnir á dan@kjoreign.is
eða hringið í síma 896-4013

ÁRANGUR Í SÖLU 
FASTEIGNA

ÓSKAR BERGSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SÍMI 893 2499 OG oskar@eignaborg.is 

www.eignaborg.is

2022
2002 Á traustum 

grunni í 20 ár
Grensásvegur 3, 2 hæð        108 Reykjavík        Sími 530 6500        heimili@heimili.is      heimili.is

Við seljum vel og örugglega.
Hrafnhildur

Björk
Baldursdó�r

862-1110
hrafnhildur@husasalan.is

Geir
Sigurðsson
655-9000
geir@husasalan.is

HRINGDU NÚNA!



Fálkagata 27a 
Opið hús þriðjud. 15.11 kl.16:30-17:15

Ca. 118,5 fm. fallegt 
raðhús á frábærum stað 
í vesturborginni: Á neðri 
hæð er forstofa, stofa, 
borðstofa eldhús og gesta
snyring auk þvottahúss 
og geymslu, útgengi á pall 
með heitum potti.  Góður 
stigi upp á efri hæð. Á efri 
hæð eru þrjú svefnherbergi 
og  baðherbergi. Geymslu
ris er yfir efri hæðinni. 

Opið hús þriðjudag 15.11 kl. 
16:30-17:15, verið velkomin.

Til leigu: sóltún , 
105 rvk., glæsileg penThOuse íbúð + bílageymsla.

Stórglæsileg 215 FM þakíbúð 
á 7. hæð (efstu)  í Sóltúni , auk 
bílageymslu. Aðeins þessi eina 
íbúð á hæðinni. Vandaðar inn
réttingar sem og gólfefni. Arinn 
í stofu. Stórar stofur. Eldhúsið er 
opið með fallegri ljósri viðarinn
réttingu og granít í borðplötum. 
Tvö svefnherbergi og tvö bað
herbergi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Heitur pottur og 200 
FM svalir. Þetta er eintaklega 
vönduð eign. Leiguverð 420 þús 
á mánuði. Nánari upplýsingar 
á skrifstofu Foldar 552-1400 / 
fold@fold.is

skólavörðustígur 16a, 
101 rvk., verslunarhúsnæði.

Fallegt 70 FM verslunarhús
næði í nýlegu húsi á góðum 
stað við Skólavörðustíg.   
Um er að ræða frábært fjár
festingatækifæri í björtu og 
huggulegu húsnæði. Það 
skiptist í verslunarrými og 
starfsmannarými sem er með 
góðum birtugluggum í lofti. 
Húsnæðið er með leigu
samningi með endurskoðunar
ákvæði eftir tvö ár.  
Vinsamlegast bókið skoðun 
hjá löggiltum fasteignasölum 
Foldar. Frábær fjárfesting. 
Verð 56 millj.

hvað kostar eignin mín?
kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is  • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
Viðskiptalögfr. og lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hörður Sverrisson
Hagfræðingur

lögg.fast
hordur@fold.is / 899-5209

OPIÐ HÚS

- íbúðum í öllum hverfum  
reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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



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

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

Þarft þú að stækka eða minnka við þig en finnur ekki réttu eignina?
Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	Virkilega	falleg	4ra	herbergja	134,9	fermetra	íbúð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	álklæddu	og	viðhaldslitlu	fjölbýlishúsi	í	
Akrahverfi	í	Garðabæ.		Sérinngangur	er	í	íbúðina.

•	Nýlegt	mjög	fallegt	harðparket	á	gólfum	og	innréttingar	og	innihurðir	voru	filmaðar	í	svörtum	viðarlit	nýlega.
•	Stofa/borðstofa	með	útgengi	á	skjólsælar	svalir	til	suðurs.	Eyja	í	eldhúsi	með	steyptri	borðplötu.	Þrjú	rúmgóð	svefn-
herbergi.

•	Leikskóli	handan	götunnar,	stutt	í	Hofstaðaskóla,	Fjölbrautarskóla	Garðabæjar,	verslun	Krónunnar	og	út	á	aðalbraut.	

Verð 93,9 millj.

•	Naustavör	58	er	4ra	hæða	nýbygging	í	Bryggjuhverfinu	í	vesturbæ	Kópavogs.
•	Um	er	að	ræða	2ja	–	3ja	og	4ra	herbergja	íbúðir	sem	eru	til	afhendingar	í	mars	2023.
•	Allar	innréttingar	eru	frá	Brúnás,	AEG	eldhústæki	og	blöndunartæki	frá	Tengi.		Íbúðirnar	verða	afhent	án	gólfefna,	en	
flísar	verða	á	gólfi	á	baðherbergi	og	þvottaherbergi.							

•	Stæði	í	bílageymslu	fylgir	öllum	íbúðum.	
•	Byggingaraðili	er	Byggingarfélag	Gylfa	og	Gunnars	hf.,	www.bygg.is

Aðeins	7	íbúðir	óseldar	auk	einnar	2ja	herbergja	íbúðar	í	nr.	52

Eignin	verður	til	sýnis	í	dag,	þriðjudag	frá	kl.	17.00	–	17.30
•	137,1	fermetra	4ra	herbergja	endaíbúð	á	3.	hæð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	mjög	vönduðu	og	nýlegu	lyftuhúsi	við	
Sóltún	3	í	Reykjavík.	Íbúðinni	fylgir	sér	bílastæði	í	bílageymslu.

•	Eignin	er	mjög	björt	og	vönduð.	Gluggar	eru	í	þrjár	áttir	og	yfirbyggðar	14,9	fermetra	svalir	til	suðurs.	
•	Bæði	baðherbergi	innaf	gangi	og	snyrting	innaf	hjónaherbergi.	Stofa	er	mjög	rúmgóð	og	með	gluggum	í	austur	og	
suður.	Stór	eyja	í	eldhúsi,.	Þrjú	svefnherbergi.	

•	Lóðin	er	falleg	með	góðri	aðkomu	og	fjölda	bílastæða.	
Verð 109,5 millj.

•	Glæsileg	85,6	fermetra	2ja	herbergja	íbúð	á	jarðhæð	með	sérinngangi	í	vönduðu	5	íbúða	húsi,	byggðu	árið	2020,	við	
Drangsskarð	í	Hafnarfirði.		Íbúðinni	fylgja	tvær	geymslur	á	geymslugangi	sem	innangengt	er	í	úr	íbúðinni.

•	Aukin	lofthæð	er	í	íbúðinni	um	2,8	metrar	og	innfelld	lýsing	í	loftum	að	hluta.	Stórir	gluggar	til	suðurs	og	íbúðin	því	
mjög	björt.

•	Hellulögð	og	skjólsæl	verönd	er	við	anddyri	íbúðarinnar	og	sameiginleg	lóð	til	suðurs.	Hellulögð	sérmerkt	bílastæði	
með	hitalögnum	undir	og	þar	er	gert	ráð	fyrir	rafhleðslustöð.

•	Eignin	getur	verið	laus	til	afhendingar	fljótlega.	
Verð 62,9 millj.

Línakur 3 – Garðabæ  -  Glæsileg 4ra herbergja íbúð. 

Naustavör 58 - Nýjar og glæsilegar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kóp.

Sóltún 3 -   4ra herbergja endaíbúð - gluggar í þrjár áttir 

Drangsskarð 10B - HF.  2ja herbergja íbúð með sérinngangi.

OPIÐ HÚS
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Starfandi í 40 ár – 1982-2022

Ásland Hafnarfirði
Glæsilegt einbýlishús vel staðsett í Áslandinu. Skipti möguleg á minna einbýlishúsi eða raðhúsi.

Skipholt- til sölu eða leigu
Vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði til sölu eða leigu á horni Skipholts og Nóatúns.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is
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Björgvin Óskarsson lglm, s. 773-4500  bjorgvin@atv.is  
Óskar Mikaelsson lgfs., s. 773-4700  oskar@atveignir.is

Veitingastaður - 101 Reykjavík
Einstakt tækifæri! Á besta stað miðsvæðis. 
Einn þekktasti og vinsælasti veitingastaðurinn!

Sérverslun f. vistvænan lífsstíl
Með áherslu á náttúrulegar og umhverfisvænar nauð-
synjavörur. Verslun og netverslun. 

Kaffihús – Kópavogur – Gott verð !
Lítið nett kaffihús með afgreiðslu-bakarí á besta stað í 
Kópavogi. Góð kjör og langtíma-leiga.

Framleiðslu Eldhús – Tækifæri !
Fullbúið glæsilegt nýtt húsnæði með starfsleyfi fyrir 
hverskyns matvælaframleiðslu um 550 m2.

Blóma- og gjafavöruverslun
Glæsilegt vöruúrval. Einstaklega góð staðsetning. 
Verslun, smásala, heildsala, netverslun.

Glæsileg Líkamsmeðferðarstofa
Vel staðsett miðsvæðis. Fjölbreyttar meðferðir.

Meðeigendur - Fyrirtæki
Leitum að meðeigendum í ýmis fyrirtæki: verslun, hár- 
og snyrtistofu, innflutning, verktöku o.m.fl. 

Síðumúla 31
108 Reykjavík

517 3500
fyrirtækjasala.is

Viltu selja rekstur eða húsnæði? Hafðu samband við okkur

Hafðu samband, fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!





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

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464 

Rögnvaldur Örn Jónsson
Löggiltur fasteignasali
660 3452

Stapahraun 4 - Hafnarfirði
Til sölu heil húseign við Stapahraun 4, Hafnarfirði. Heildarstærð hússins er 630,5 fm.
Um er að ræða atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði sem stendur á 1.110 fm lóð.

Húsið er ein heild í dag og skiptist í skrifstofur á efri hæð í framhúsi og svo móttöku, eldhús, 
fundarsali og skrifstofur á neðri hæð.
Lager og vinnslueldhús er einnig á neðri hæð.
Innkeyrsluhurð er á suðurhlið hússins.

Fasteign sem býður upp á mikla möguleika.

Afhending samkvæmt samkomulagi.

Óskað er eftir tilboðum.

TIL SÖLU

Erum við 
að leita að þér?



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

Fasteignablaðið
Fasteignablað Fréttablaðsins kemur út alla þriðjudaga



viftur.is

Innfelldir Loftventlar

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

loftventlar sem falla inn í Gifsplötur

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is



MEÐ
BÍÓMYNDINNI



Bílar 
Farartæki

Ford Transit Custom stuttur 2017 
ekin 91 þús km. Eigum einn bíl 
eftir af útlitsgölluðum bílum 
sem við fengum á lágu verði og 
erum að bjóða á fáránlega lágu 
verði á aðeins 2.490.000 án vsk. 
Fínn í akstri og kemur vörunum 
milli staða þó hann vinni enga 
fegurðarsamkeppni.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum 

að okkur alla almenna 
málningarvinnu. Sanngjarnt verð. 

S. 782 4540 / loggildurmalari@
gmail.com

REGNBOGALITIR EHF
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Löggiltur málarameistari. Löggiltir 
málarar. Vönduð vinna, vanir menn. 
www.regnbogalitir.is malarar@
simnet.is. Sími 8919890

 Nudd

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

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-17

Ódýr verkfæri til sölu. Loftpressa, 
Smergel, hefill og rafmagnskefli. 
Einnig dekk 265/17/65. S. 8988601

Heilsa

 Heilsuvörur

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Ákvörðun um matsskyldu  

Stækkun seiðaeldisstöðvar á Gileyri, Tálkna-
fjarðarhreppi 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreind framkvæmd 
skuli ekki háð umhverfismati samkvæmt lögum nr. 111/2021. 
Ákvörðunina er að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. 
Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
til 13. desember 2022. 

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Ákvörðun um matsskyldu  

Efnistaka í Almannaskarði, Sveitarfélaginu 
Hornafirði 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreind framkvæmd 
skuli háð umhverfismati samkvæmt lögum nr. 111/2021. Ákvörðunina er 
að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 16. desember 2022. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

4 SMÁAUGLÝSINGAR 15. nóvember 2022 ÞRIÐJUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

HH RÁÐGJÖF www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og 
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

Ódýrt
• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

Skilvirkt
• Flokkunarkerfi 
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín birtist í Atvinnuappinu og á Atvinnuvef HH Ráðgjafar og dv.is

Á Atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr 
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.

ATVINNUAUGLÝSING HJÁ HH RÁÐGJÖF  
KOSTAR AÐEINS 24.500 kr.*

*Verð er án vsk.



Þú finnur 
Fréttablað dagsins
• Í aldreifingu á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri

• Í Nettó á höfuðborgarsvæðinu

• Í öllum verslunum Bónus

• Í Húsasmiðjunni á höfuðborgarsvæðinu

• Í Firðinum

• Í Kringlunni

• Í Fjarðakaup

Opnaðu myndavélina í símanum 
og skannaðu QR kóðann 

QR flýtilausn fyrir stafrænar útgáfur



LÁRÉTT
1 fótmál
5 segja
6 í röð
8 hálfbirta
10 íþróttafélag
11 þráður
12 jurtatrefjar
13 urgur
15 ávöxtur
17 verður

LÓÐRÉTT
1 spenna
2 kosning
3 skora
4 flónskur
7 sást
9 mylja
12 hrikt
14 þangað til
16 verkfæri

LÁRÉTT: 1 skref, 5 tjá, 6 áb, 8 rökkvi, 10 ír, 11 vír, 
12 bast, 13 kurr, 15 ananas, 17 skalt.
LÓÐRÉTT: 1 stríkka, 2 kjör, 3 rák, 4 fávís, 7 
birtist, 9 kvarna, 12 brak, 14 uns, 16 al.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

Hvítur á leik

Dagskrá
Á slóðum gamalla húsa og listafólks í Stykkishólmi

Sjöfn Þórðar heimsækir Ingibjörgu Helgu Ágústs-
dóttur listakonu í Stykkishólmi í þætti sínum 
matur og heimili á Hringbraut í kvöld. Helga lærði 
fatahönnun í Lundúnum og Kaupmannahöfn en í 
dag sker hún út í linditré, verk byggð á þjóðsögum, 
ásamt fuglum og freyjum á vinnustofu sinni í kjall-
ara gamla verslunarhúss Tang & Riis í Stykkishólmi. 
Einnig hittir Sjöfn þúsundþjalasmiðinn og hús-
gagnasmiðinn Georg Pétursson sem hefur verið 
að endurgera gömul hús í Stykkishólmi og víðar, 
en Hólmurinn er þekktur fyrir fallega götumynd 
þar sem gömul hús með sál prýða bæinn. n

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

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

19.30 Undir yfirborðið  Ásdís 
Olsen fjallar hispurs-
laust um mennskuna, 
tilgang lífsins og leitina 
að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt. (e)  

20.00 Vísindin og við  Vísindin 
og við er þáttaröð um 
fjölþætt fræða- og 
rannsóknarstarf innan 
Háskóla Íslands. Fyrsti 
þáttur í annarri þáttaröð.  

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

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2015-2016  Strand-

abyggð - Fjarðabyggð.
14.45 Viðtalið. Hákon krónprins 

Noregs
15.05 92 á stöðinni 
15.30 Kiljan
16.20 Menningarvikan
16.45 Soð í Dýrafirði  Kaldbakur.
17.00 Íslendingar  Steingrímur Her-

mannsson.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Tilraunastofan 
18.23 Litlir uppfinningamenn 
18.31 Bitið, brennt og stungið 
18.38 Áhugamálið mitt 
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins  Vök - Running 

Wild.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Kveikur
20.50 Draugagangur Ghosts II
21.25 Hljómsveitin Orkestret 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ummerki Traces  Spennu-

þættir frá BBC. Ung kona 
sem starfar á réttarrann-
sóknarstofu finnur upp-
lýsingar um hvarf móður 
sinnar. Ásamt tveimur sam-
starfskonum sínum ákveður 
hún að grafast fyrir um 
málið. Þættirnir eru ekki við 
hæfi barna yngri en 12 ára.

23.05 Frægðin heillar Make Me 
Famous 

00.00 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Impractical Jokers
09.40 30 Rock
10.00 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
10.25 Best Room Wins
11.05 Conversations with Friends
11.35 B Positive
11.55 Wipeout
12.35 Nágrannar
13.00 The Great British Bake Off
13.55 Skreytum hús
14.10 How to Cure...
14.55 Supergirl
15.35 The Masked Singer
16.40 30 Rock
17.20 BBQ kóngurinn
17.40 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 Shark Tank
19.50 Inside the Zoo
20.50 Masterchef USA
21.35 S.W.A.T.
22.15 Last Week Tonight 
22.45 Unforgettable
23.25 Monarch
00.10 Swimming with Sharks
00.30 Silent Witness
01.25 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
01.50 Best Room Wins
02.30 Conversations with Friends
03.00 30 Rock

12.00 Dr. Phil 
12.40 The Late Late Show
13.25 Love Island Australia 
14.25 Survivor 
15.10 The Block 
16.10 Venjulegt fólk
17.00 90210
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island Australia 
20.10 A Million Little Things 
21.00 CSI. Vegas 
21.50 4400  Á hundrað ára tímabili 

var fjögur þúsund og fjögur 
hundruð einstaklingum rænt. 
Þegar þeim er skilað aftur til 
jarðar hafa þeir ekki elst og 
muna ekkert.

23.25 The Late Late Show
00.10 Love Island Australia 
01.00 Law and Order. Special Vic-

tims Unit
01.45 Chicago Med 
02.30 New Amsterdam
03.15 Super Pumped 
04.15 Guilty Party

Þegar kemur 
að því að 
merkja sig 

fyrir lífstíð...

Þá er mikilvgæt 
að velja eitthvað 
persónulegt sem 

hefur þýðingu!

Ekki satt? Ég sé 
svo oft eitthvað 

heimskulegt!

Við vitum 
það jú!

Það vil ég 
meina!

Heyrumst, 
Pondus!

Heyrumst, 
Þorkell!

GAS UNDIR 
ÞRÝSTINGI 

Lifandi þáttur um matargerð í bland við 
innanhússarkitektúr, hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 

ÞRIÐJUDAGA KL. 19.00 OG 21.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

Lasker átti leik gegn Steinitz árið 
1895.
 
1. Dxf4!! exf4 2. Rf6 1-0. 
Skákþing Kópavogs fer fram í 
Smáranum helgina 18.–20. nóv-
ember. Tefldar verða 7 umferðir 
(3 atskákir og 4 kappskákir) eftir 
svissnesku kerfi. 

www.skak.is:  EM ungmenna.   

DÆGRADVÖL 15. nóvember 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



„

ljosid.is

Eftir að ég  
 greindist   
sé ég lífið 
í nýju ljósi

Vertu ljósavinur
Tryggðu krabbameinsgreindum
fría endurhæfingu.

Vildi að ég gæti 
verið úti að hlaupa“

„

Hólmfríður Árnadóttir
Brjóstakrabbamein



Edda Björg Eyjólfsdóttir fer með hlutverk Vinníar í leikritinu Hamingjudagar eftir Samuel Beckett.  MYND/AÐSEND

LEIKHÚS

Hamingjudagar
eftir Samuel Beckett
Borgarleikhúsið – Gestasýning frá 
Leikfélagi Akureyrar
Leikstjóri: Harpa Arnardóttir
Leikarar: Edda Björg Eyjólfsdóttir 
og Árni Pétur Guðjónsson
Leikmynd og búningar:  
Brynja Björnsdóttir
Tónlist og hljóðmynd:  
Ísidór Jökull Bjarnason
Lýsing: Ólafur Ágúst Stefánsson
Þýðing: Árni Ibsen
Þýðing yfirfarin:  
Hafliði Arngrímsson

Sigríður Jónsdóttir

Enn einn himneskur dagur! Og 
annar! Og síðan enn annar … Vinní 
er í óðaönn að láta dagana líða en 
það er hægara sagt en gert. Vinní 
er nefnilega aðþrengd eiginkona, 
bókstaflega. Við hittum Vinní fyrir 
þar sem hún er grafin upp að mitti 
í jörð, ófær um að hreyfa sig og ófær 
um að breyta einhverju í sinni til-
vist eða fari. Hennar einu haldreipi í 
heiminum eru tuðran (gömul hand-
taska), sorgleg samskipti hennar við 
eiginmann sinn (fámáli Villý) og 
orðin (afar mörg). Hamingjudagar 
eftir Samuel Beckett voru frum-
sýndir hjá Leikfélagi Akureyrar fyrr 
í haust og eru nú búnir að grafa sig 
niður á Nýja sviði Borgarleikhúss-
ins.

Tímalaus og viðeigandi texti
Texti Beckett er tímalaus, sprott-
inn upp úr helvíti seinni heims-
styrjaldarinnar en fullkomlega við-
eigandi fyrir upplausn samtímans 
og yfirvofandi hamfarahlýnun 
framtíðarinnar. Áhorfendur verða 
að opna sig fyrir textanum, láta 
orðin f læða í gegnum sig og finna 
eigin tengingar í texta sem er nánast 
of hlaðinn túlkunarmöguleikum. 
Ástand Vinníar er nefnilega per-
sónulegt en að sama skapi okkar 
allra. Líf hennar snýst um leitina að 
merkingu, að rifja upp gamla tíma 
og að fela sig heiminum. Hún dvelur 
í sjálfskaparvíti en á samtímis í sam-
félagi þar sem hún hefur enga rödd, 

af þeim sökum er henni mikilvægt 
að tala látlaust. Vinní vill að rödd 
sín heyrist og þráir að einhver hlusti 
en hennar harmleikur er að nánast 
enginn gerir það, hún er hundsuð 
og þannig hundelt af sínum eigin 
hugsunum.

Afskaplega krefjandi leikrit
Edda Björg Eyjólfsdóttir fremur leik-
húsgaldur í hlutverki Vinníar, einu 
mest krefjandi hlutverki nútíma-
leikhúsbókmenntanna. Edda Björg 
f lakkar á milli tilfinningasviða, 
ferðast gegnum tíma og finnur 
hið broslega í hörmungarástandi 
Vinníar þar sem tilgangslausar en 
vandlega framkvæmdar athafnir 
hylja tilgangsleysi. Hún dregur 
áhorfendur til sín með einbeiting-
una og persónutöfrana að vopni, 
svo er Vinní líka með skammbyssu. 
Texti Beckett lifnar við og f læðir 
frá henni, framsögnin er skýr og 
persónusköpunin nákvæm. Ekki 
skemmir fyrir að þýðandinn er hinn 
óviðjafnanlegi Beckett-túlkandi 
Árni Ibsen, með leiðréttingum frá 
Hafliða Arngrímssyni.

Hamingjudagar er afskaplega 
krefjandi leikrit og Beckett þekktur 
fyrir nákvæmar leiklýsingar. Leik-
stjórinn Harpa Arnardóttir lætur 
leiðbeiningarnar ekki aftra sér 
heldur nýtir tækifærið og leyfir 
leikritinu að blómstra, enda einn 
af okkar færustu leikstjórum. Árni 
Pétur Guðjónsson nýtur góðs af í 
hlutverki hins líkamlega nálæga 
en andlega fjarverandi Villýs, sem 
nennir ekki að hlusta á eiginkonu 
sína en hlýðir henni með semingi. 
Lokasena Villýs er þráðbeint úr 
ranni Hörpu, sem er í senn óhikandi 
táknrænn og tilfinningaþrunginn, 
og Árni Pétur leysir hugmyndirnar 
úr læðingi, hann hefur engu gleymt.

Verðum sjálf að taka ábyrgð
Ekkert er eðlilegt eða náttúrulegt í 
þessum hverfula heimi, Vinní segir 
það meira að segja sjálf. Brynja 
Björnsdóttir hannar leikmynd og 
búninga af kostgæfni. Náttúran er 
endursköpuð í gerviham. Hóllinn er 
plat og útsýnið tölvustýrt en skelfi-
legur veruleiki Vinníar er hræðilega 
raunverulegur. Heimurinn þenst 

út í hið óendanlega á meðan hún 
hverfur ofan í jörðina, þyngdaraflið 
bjargar henni ekki heldur dauða-
dæmir. Hattur Vinníar er með gati 
og fötin líkjast helst lífstykki eða 
spennitreyju. Tónlistarmaðurinn 
Ísidór Jökull Bjarnason stökk fram 
á sjónarviðið í Ég hleyp, líka í leik-
stjórn Hörpu, á síðasta leikári og 
sýnir hér að þroskaða tónlistar- og 
hljóðmyndarsköpun hans var ekki 
slembilukka heldur eftirtektar-
verðir hæfileikar sem fara óðum 
vaxandi. Vinní dvelur að mestu 
í tómi þar sem bergmál fortíðar, 
nútíðar og framtíðar eru ávallt í 
bakgrunninum. Hægt og bítandi 
verður bergmálið óbærilegt.

Veröldin mun ekki koma okkur 
til bjargar, við verðum að taka 
ábyrgð á okkur sjálf og afleiðingum 
gjörða okkar. Leikverk eftir Samuel 
Beckett sást síðast á íslensku sviði á 
vormánuðum 2015 þegar Endatafl í 
leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur 
rataði á fjalir Tjarnarbíós, stórkost-
leg sýning sem alltof fáir upplifðu. 
Nú er komið kjörið tækifæri til að 
leiðrétta þau mistök og taka ábyrgð 
á fyrri mistökum, í leikhúsinu og í 
samfélaginu. Edda Björg er framúr-
skarandi í Hamingjudögum, leik-
sýningu sem enginn leikhúsaðdá-
andi ætti að láta fram hjá sér fara. Ó, 
þetta er hamingjudagur! Og annar! 
Og síðan enn annar … n

NIÐURSTAÐA: Hápunktur leik-
húshaustsins.

Indælis heimsendir

Edda Björg Eyjólfs-
dóttir fremur leikhús-
galdur í hlutverki 
Vinní, einu mest 
krefjandi hlutverki 
nútímaleikhúsbók-
menntanna. 

Sigríður Jónsdóttir

tsh@frettabladid.is

Þrír meistaranemar í ritlist við 
Háskóla Íslands lesa upp á Gljúfra-
steini miðvikudaginn 16. nóvember 
á degi íslenskrar tungu. 

Karólína Rós Ólafsdóttir skrifar 
bæði á íslensku og ensku. Hún skrif-
ar mest ljóð og smáprósa en vinnur 
einnig við þýðingar og fræðitexta.

Sölvi Halldórsson lærði íslensku 

og dönsku við Háskóla Íslands. 
Síðasta útgefna verk hans er ljóða-
safnið Eplaástøðið endurskoðað/
Udvidet kartoffelteori/Kartöf lu-
kenningin endurskoðuð.

Daníel Daníelsson er með BA-
gráðu í sagnfræði. Hann var með-
höfundur í bókinni Þættir af sér-
kennilegu fólki og gaf út jólasögu í 
örsagnaritinu Grautur. Dagskráin 
hefst klukkan 17.00 og frítt er inn. n

Ritlistarnemar lesa á Gljúfrasteini

Skannaðu QR 
kóðann og skoðaðu 
jólatilboðin

Verðdæmi: 180 x 200 cm. 
Fullt verð: 189.900 kr.

Nú 164.920 kr.

CHIRO UNIVERSE
heilsurúm með Classic botni

Vandað pokagormakerfi. Svæðaskipt 
yfirdýna með mjúku bómullaráklæði.

AUSTIN  
hægindastóll
Mjúkur og notalegur. Grár, 
brúnn eða svartur. 
Fullt verð: 149.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Jól

JÓLIN ERU
Í DORMA
Frábært úrval og gott verð

20%
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLUM SÆNGUM 
OG KODDUM

Nú 119.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

af dýnu

JÓL

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37 - Sími: 564-5040

hirzlan@hirzlan.is

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

www.hirzlan.is

Rafmagnsborð
H2

Breiddir: 120-140-160-180-200 cm og dýptin ýmist 70 eða 80 cm

Borðplötur á lager í öllum stærðum í hvítu, svörtu, eik og beyki

Fætur til í gráu, hvítu og svörtu. 

Fæturnir eru með tveimur mótorum, 

stillanlegri hæð frá 63 cm - 128 cm og 5 ára ábyrgð

Færist upp og niður

Tíma áminning

3 minnisstillingar

Skjár sem sýnir hæðina

Hægt að stilla 
lægstu og hæstu hæð

Árekstrar og veltivörn

Barnalæsing

EITT VERÐ

84.900 kr.

Stærðin skiptir ekki máli

5 ára
ábyrgð

30% afsláttur
af allri Enjoy fjölskyldunni  Verð frá: 76.900kr  Listaverð frá: 109.900kr

Með höfuðpúðaClassic New



ninarichter@frettabladid.is

Bandaríska leikkonan Julia Fox 
talar gegn æskudýrkun í nýju Tik-
Tok-myndbandi sem farið hefur 
eins og eldur í sinu um netheima 
og sagði meðal annars að „það að 
eldast er algjörlega í tísku.“

Hin þrjátíu og tveggja ára gamla 
Julia birti fjögur myndbönd á Tik-
Tok í fyrradag þar sem hún ræddi 
pressuna sem konur sæta í því skyni 
að halda í unglegt útlit.

Þar sagðist Julia ætla að „fara í 
mál“ ef hún sæi f leiri vörur sem 
lofuðu eilífri æsku á miðanum, og 
bætti við að: „Vegna þess að ég mun 
eldast óháð því hvort ég setji eitt-
hvert fjárans fimm hundruð dollara 
serum á andlitið á mér. Og þið and-
skotann vitið það öll.“

Hún bætti við að fólk ætti að 
hætta að ljúga að sjálfu sér og að það 
að eldast væri fjári heitt. „Það er sexí 
og það er sennilega kynþokkafyllsti 
tími ævinnar, vegna þess að það að 
vera falleg og glæsileg um tvítugt 
væri á við hrylling í skotgröfum,“ 
sagði Gisele. „Og ég ætla ekki þang-
að aftur,“ bætti hún við.

Þá rifjaði hún upp minningu frá 
tuttugu og sjö ára afmælisdeginum 
sem hún eyddi grátandi uppi í rúmi, 
vegna þess að þrítugsaldurinn væri 
að renna henni úr greipum.

„Það er djúpur skítur fyrir konur 
að skemmtanabransinn álíti þrí-
tugar konur vera gamlar.“

Hafa samfélagsmiðlar logað af 
viðbrögðum kynsystra hennar, 
f lest á þann veg að ummæli Juliu 
séu tímabær og sönn. n

Fox segir æskudýrkun stríð á hendur

Bandaríska leikkonan Julia Fox hefur 
fengið nóg af útlitspressu og æsku-
dýrkun skemmtanabransans. 

Brasilíska ofurfyrirsætan 
Gisele Bündchen og Tom 
Brady, atvinnumaður í amer-
ískum fótbolta, eru skilin eftir 
þrettán ára hjónaband. Parið 
var hæstlaunaða par skemmt-
anabransans vestra árið 2009, 
samkvæmt viðskiptablaði 
Forbes.

ninarichter@frettabladid.is

Gisele er fædd árið 1980, dóttir 
sjöttu kynslóðar þýskra innflytj-
enda í Brasilíu, dóttir bankastarfs-
manns og félagsfræðings. Hún á 
fimm systur og þar af tvíburasyst-
urina Patriciu. Gisele talar fimm 
tungumál og stefndi á feril í blaki 
áður en móðir hennar sendi þær tví-
burasysturnar á módelnámskeið.

Fyrirsætan fékk sinn skerf af 
höfnun í upphafi ferilsins og í við-
tali við tímaritið Elle árið 2016 
kemur fram að Gisele hafi verið 
hafnað fjörutíu og tvisvar sinnum 
áður en hún fékk starf í sýningu 
fyrir tískuhús Alexander McQueen 
árið 1998. Í framhaldinu kepptust 
frægustu hönnuðir heims um að 
bóka hana á sýningar og árið 
2000 var Gisele forsíðustúlka 
á 37 forsíðum af alþjóðlegum 
útgáfum Vogue-tískutíma-
ritsins.

Gisele hefur notað vett-
vanginn til að styðja ýmis 
baráttusamtök og góðgerð-
armál, og þá helst umhverfis-
vernd með áherslu á stuðning 
í heimalandinu Brasilíu, þar sem 
regnskógar eiga undir högg að sækja 
vegna ágangs stóriðnaðar.

Auk blómlegs ferils hefur ástarlíf 
fyrirsætunnar verið vinsælt frétta-
efni. Í samantekt slúðurmiðla ber 
eftirfarandi nöfn einna hæst. n

João Paulo Diniz
Fyrsti kærastinn sem komst 
á síður slúðurblaðanna var 
brasilíski auðmaðurinn João 
Paulo Diniz sem er sautján 
árum eldri en Gisele. Sam-
bandið hófst árið 1999 þegar 
Gisele var nítján ára gömul og 
stóð í nokkra mánuði.

Scott Barnhill
Gisele átti í sambandi við fyrir-
sætuna og kollega í faginu, 
Scott Barnhill. Scott ber fyrr-
verandi eiginmanni Gisele, 
Tom Brady, ekki góða söguna 
og tjáði sig við fjölmiðla um 
málið. Að sögn Scotts var Tom 
dónalegur við hann í veislu.

Rico Mansur
Gisele átti í hálfs árs löngu 

sambandi við brasilíska 
póló-leikmanninn 

Rico Mansur árið 
2002. Rico var þá 
í sambandi við 
fyrirsætuna Isabellu 

Fiorentino en sleit 
því fyrir Gisele.

Leonardo DiCaprio
Leikarinn Leonardo 
DiCaprio er líklega 
manna frægastur 
á listanum yfir 
fyrrverandi 
kærasta Gisele 
Bündchen. Þau 
áttu í sambandi 
með hléum á 
árunum 1999 til 
2005. Hún tjáði sig 
lítillega um sambandið 
við stórleikarann í ævi-
sögunni Lessons: My path to 
a meaningful life og gerði því 
skóna að DiCaprio væri fastur 
í óheilbrigðu neyslumynstri 
á meðan hún sjálf sagði skilið 
við ofurálag, reykingar og 

áfengisneyslu.

Kelly Slater
Gisele átti í stuttu sambandi 

við brimbrettakappann Kelly 
Slater á árunum 2005 

til 2006.

Josh Hartnett
Annar stór-
leikari og 
hjartaknús-
ari á listan-

um er Josh 
Hartnett. 

Paparassar náðu 
myndum af þeim 
kyssast fyrir utan 
veitingastað í New 
York skömmu eftir að 
Josh sleit sambandi 
við leikkonuna Scarlett 
Johansson.

Bündchen engum bundin

VERÖLD
HVÍLDAR

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Verð 15.900 kr.

www.betrabak.is

FROST HEIL SUINNISKÓR 
Með NÍU svæða nuddinnleggi nærðu slökun og vellíðan sem 
dregur úr spennu og örvar blóðflæði. Heilsuinniskórnir eru 
fallegir, hlýir og einstaklega þægilegir. 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

 MJÓBAK & HRYGGUR

 NÝRU & HNÉ

 STUÐNINGUR VIÐ LANG- 
BOGANN & MJÓBAK
 LUNGU, HJARTA & 
FRAMRISTARBEIN

 ENNISHOLUR

 HÖFUÐ

 HÁLS

 AUGU

 EYRU

9 SVÆÐA NUDD- 
INNLEGG ÚR LEÐRI

Verð 13.900 kr.

SILKIKODDAVER 
100% Mulberry silki með 
koparögnum. 50x70 cm. Hvítt, blátt 
eða grátt.

JOOP RÚMFÖT 
Vönduð og glæsileg rúmföt. 100% 

egypsk bómull. Hnökrar ekki og  
er silkimjúk viðkomu. Straufrí.

140x200 cm.  Verð 28.900 kr.

Jólaverð: 23.120 kr.

BELLA DONNA 
Þegar mjúkt á að vera mjúkt. 
Bómullin fær dekurmeðferð og 
er blönduð með Aloe Vera geli. 
Lökin halda sér ár eftir ár.  
97% bómull og 3% elastin. 

Verð frá 7.900 kr.

Jólaverð: 20.720 kr.

BOSS SENSE 
Baðsloppur, ljósgrár eða dökkgrár. 
S, M, L og XL. Verð 25.900

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Verð og vöru upp lýsingar í auglýs ingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur
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Beltone Imagine™ – hágæða heyrnartæki

Hljóðheimurinn er stór hluti lífs okkar. Við hjálpum þér að njóta hans með hágæða 

heyrnartækjum sem bæta lífsgæði þín til muna. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 

og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu. Það gæti verið farmiðinn þinn 

inn í ævintýraheim hljóðsins.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN

Lí�ð í nýrri mynd,
nú með hljóði



Stjörnubörn skína í jólalagabransanum
Hvað sem landsmönnum þykir um jólalög 
í nóvember hamast jólatónlistarfólk við að 
kynna nýtt efni þessa dagana, sem hreinlega 
snjóar yfir þjóðina. Það vekur athygli að nýrri 
kynslóð jólapoppara tilheyrir fólk sem á fræga 
foreldra úr skemmtanabransanum sem í ein-
hverjum tilfellum hafa reynt fyrir sér í sama 
bransa. Við lítum á örfá dæmi.

ninarichter@frettabladid.is

Svala Björgvinsdóttir

Ellefu ára gömul söng hún lag sem átti eftir að verða eftirlætislag 
íslenskra jólabarna sem fjallar um að láta sig hlakka til jólanna, og 
lagið heitir að sjálfsögðu Ég hlakka svo til. Texti lagsins hefur einnig 
verið notaður til að berja inn í máltilfinningu landans að „maður 
segi ekki mér hlakkar til, heldur ég hlakka til.“ Svala er dóttir Björg-
vins Halldórssonar stórsöngvara og kanónu í jólalagabransanum, og 
Ragnheiðar Bjarkar Reynisdóttur.

Krummi  
Björgvinsson

Einnig sonur gullbarkans 
Björgvins og Ragnheiðar. Hann 
hefur komið við í ýmsum ólíkum 
kimum tónlistar og lengst af 
verið orðaður við rokkið. 
Hann hefur færst yfir í 
afslappaðri kima rokksins 
eftir farsæl ár með metal-
bandinu Mínus í byrjun 
aldar. Hann sendi frá sér 
hugljúfa jólalagið Lon ely 
Mistletoe árið 2019.

Salka Sól Eyfeld

Salka Sól er dóttir 
leikarans Hjálmars 
Hjálmarssonar og 
Guðbjargar Ólafs-
dóttur. Hún hefur 
átt blómlegan feril 
sem ein af vinsæl-
ustu leik- og söng-
konum landsins í um 
áratug. Salka hefur tekið 
þátt í ótal stórum jólatónleikum 
og flutt klassísk jólalög í bland við eigið efni. Í 
fyrra gaf hún út lagið Æskujól.

Örn, Ösp og Björk 
Eldjárn

Eldjárns-systkinin 
frá Tjörn mynda 
sveitina Blood 
harmony. Þau eiga 
tónlistina ekki 

langt að sækja en 
foreldrar þeirra eru 

tónlistarmennirnir 
Kristján Eldjárn og Krist-

jana Arngrímsdóttir sem sungu 
með Tjarnarkvartett og gáfu út Á jólanótt árið 
1995, sem er orðin klassík á íslenskum heimilum. 
Örn og Ösp sungu með Brother Grass og gáfu út 
jólaplötu árið 2012 sem heitir einfaldlega Jól.

Elísabet Ormslev

Elísabet er dóttir hinnar einu sönnu 
Helgu Möller, þjóðargersemi og 
jóladrottningar með meiru. Elísabet 
hefur sungið sem gestasöngvari á 
stórum jólatónleikum, meðal annars 
jólatónleikum Fíladelfíu. Hún sendi 
frá sér lagið Get ekki beðið árið 2020 
og íslenska þjóðin getur aðeins vonað 
að það sé upphafið að stórfenglegum 
jólatónlistarferli, við getum ekki beðið.

Steiney Skúladóttir

Dóttir leikkon-
unnar Halldóru 
Geirharðsdóttur 
og Skúla Gauta-
sonar leikara er 
fjöllistakona í 
fremstu röð. Hún 

hefur getið sér 
gott orð í leiklist, 

sem sjónvarpskynnir 
og sem tónlistarkona 

með rappsveitinni Reykja-
víkurdætrum. Reykjavíkurdætur sendu frá sér 
lagið Komi desember árið 2020 og því er Steiney 
í mengi íslenskra frægra stjörnubarna sem hafa 
dýft tánni í jólalagabransann.

Garðar Thór Cortes 
yngri

Sonur óperu-
söngvarans Garðars 
Cortes hefur átt 
gríðarlega farsælan 

feril í klassískum 
söng og tilheyrir eftir-

sóttu mengi Íslendinga 
sem hafa meikað það 

erlendis. Auk þess að hafa 
sungið heimsþekkt klassísk verk 

hefur Garðar Thór komið fram á stórum jólatón-
leikum hér á landi, meðal annars sungið með 
Jólagestum Björgvins og Frostrósum á bæði tón-
leikum og plötum.

Dísa Jakobsdóttir

Dóttir Ragnhildar 
Gísladóttur og 
Jakobs Frímanns 
Magnússonar er 
tvöfalt stjörnu-
barn og á því tón-
listina ekki langt að 
sækja. Dísa skellti 
sér í samstarf við 
jólakóngana í Baggalúti 
í fyrra og afraksturinn er 
jólalega jólalagið Styttist í það.

Una Stef

Fönkdíva þjóðarinnar er dóttir Stefáns 
S. Stefánssonar saxófónleikara og tón-
skálds. Árið 2019 sendi Una Stef frá sér 
lagið Hey þú, gleðileg jól, ásamt Stór-
sveit Reykjavíkur. Una hefur haldið jóla-
tónleika í ýmsum myndum síðustu árin 

og samkvæmt heimildum frá litlum fugli 
verður það einnig tilfellið þessi jólin.

Þuríður Pálsdóttir

Dóttir Páls Ísólfssonar organista, 
tónskálds og tónlistarfrumkvöðuls. 
Árið 1958 gaf Þuríður út hina sígildu 
jólaplötu Jólasálma sem jafnframt 
er fyrsta íslenska jólaplatan í fullri 
lengd og hefur verið endurútgefin ótal 
sinnum. Þuríður lést í ágúst á þessu ári.

Álfgrímur og Þorgerður 
Ása Aðalsteinsbörn

Álfgrímur og Þorgerður 
Ása eru börn Aðalsteins 

Ásbergs Sigurðssonar rit-
höfundar, 

útgefanda 
og tón listar-

manns og Önnu Pálínu 
Árnadóttur heitinnar, tón-
listarkonu og dagskrárgerðar-
manns. Álfgrímur er þekkt 
TikTok-stjarna og Þorgerður 
Ása hefur getið sér gott orð 
sem þjóðlagasöngkona. 
Systkinin sendu frá sér 
jólalag árið 2020 og skella 
í annað fyrir þessi jól sem 
heitir Jólin eru tíminn.

Ómissandi bók fyrir allt  
áhugafólk um vélhjól og bíla.

Saga Harley-Davidson-mótorhjóla  
á Íslandi frá 1917 til okkar daga. 

A M E R Í S K A  G O Ð S Ö G N I N 
 

Ný æsispennandi bók  

í ráðgátuseríunni - Lalli  

og Maja eru aftur mætt  

til leiks!„... bráðfyndnar bækur og mjög hvetjandi fyrir litla lestrar hesta.“M C L  /  D R U S L U B Æ K U R  
O G  D O Ð R A N T A R 
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SKEMMTILEG SPIL
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

FRÆGIR!

Þekkir þú 
frægt fólk úr 
mannkynssögunni?

Þekkir þú persónur 
úr bíómyndum 
og bókum?

Braut-
ryðjendur

Hetjur Spekingar ListafólkIllmenni

Mitt fyrsta

Mitt fyrsta Alias býður 
yngstu spilurunum upp á 
tækifæri til að tala og 
skemmta sér konunglega 
á meðan.

FLUGVÈL
KAKA

HUNDUR

NOTIÐ ÍMYNDUNARAFLIÐ
OG AUKIÐ ORÐAFORÐANN!

Hversu margar kna�spyrnuhetjur 
getur þú nefnt? Hvað þekkir þú 
margar frægar kvikmyndastjörnur? 
Hljómar einfalt en tíminn er 
naumur.

ÉG VEIT MEIRA 
er stútfullt spil af 
skemmtilegum og 
óvæntum efnisatriðum 
sem reyna á ímyndunara�ið 
og hraða spilaranna. 

spilararára
12+ 2–6

min.
30+Fjölskylda
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DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

Kristbjargar 
Þórisdóttur

n Bakþankar

Í síðustu viku fór ég á ráðstefnu í 
Atlanta í Bandaríkjunum þar sem 
fjallað var um áföll og afleiðingar 
áfalla á lífsskeiðið. Þegar ég kom 
heim voru blómin mín orðin þyrst 
og visnuð. Eiginmaðurinn gleymdi 
að vökva! Blómin fengu bráðaað-
stoð og eru að braggast. Það er eins 
með blómin og mannfólkið að alúð 
og umhyggja skiptir máli og gróska 
plöntunnar er háð flóknu samspili 
margra þátta. 

Á ráðstefnunni heyrði ég sögu 
drengs sem missti föður sinn í skot-
árás þegar hann var fjögurra ára, 
móðir hans glímdi við vímuefna-
vanda og var ekki í sambandi og 
hann þvældist á milli fósturheimila 
þangað til hann var ættleiddur af 
konu sem veitti honum öryggi og 
umhyggju, þá um tíu ára gömlum. 
Þessi ungi maður er enn að glíma 
við afleiðingar flókinnar áfalla-
streituröskunar, meðal annars 
fíknivanda. Nýlega lést fósturmóðir 
hans og hann þarf að takast á við 
nýja áskorun, að hafa misst sinn 
trausta aðila. 

Einn af lykilfyrirlesurum ráð-
stefnunnar var framúrskarandi 
vísindakona, dr. Unnur Anna Valdi-
marsdóttir, prófessor við Háskóla 
Íslands, sem fjallaði um yfirgrips-
miklar rannsóknir sínar og annarra 
um áhrif áfalla og streituvaldandi 
atburða á heilsuna. Boðskapurinn 
að mínu mati var mikilvægi þess 
að vera meðvituð um alvarleg áhrif 
áfalla og erfiðrar lífsreynslu á heilsu 
og lífshlaup fólks. Byggja þarf sam-
félag sem fyrirbyggir áföll og dregur 
úr streitu ásamt því að veita strax 
gagnreynda meðferð og stuðning 
þegar þarf. Þannig aukum við líkur 
á því að einstaklingar sem verða 
fyrir áföllum öðlist hamingju og 
velsæld og geti lagt sitt af mörkum í 
gróskumiklu samfélagi. 

Hefðu blómin mín ekki strax 
fengið bráðaaðstoð hefðu þau 
visnað og ég ekki notið þeirra 
áfram. n

Visnaðar plöntur

LÆGSTA
ER Á MÝRARVEGI
Á AKUREYRI

VERÐIÐ

STILLANLEG 
HJÓNARÚM
HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA

G E R I Ð  G Æ Ð A -  O G  V E R Ð S A M A N B U R Ð

WWW.SVEFNOGHEILSA.IS

ENGJATEIGI 17-19, 
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6, 
AKUREYRI 
S: 461 1150

OPIÐ: 
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00 
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00

UMBOÐSAÐILAR: 
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

VERSLANIR: 

PANDORA
STILLANLEGUR 

HÆGINDASTÓLL

VANDAÐAR
SÆNGUR OG 

KODDAR Í 
ÚRVALI

EITT MESTA 
ÚRVAL AF 

HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM

HEILSURÚMUM

Svefn heilsa&


