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STJÓRNMÁL Frumvarp sem for-
sætisráðherra kynnir í ríkisstjórn í 
dag, þegar rétt ár er liðið frá því að 
Hæstiréttur kvað upp sýknudóm í 
Guðmundar- og Geirfinnsmálum, 
byggir á þeim grundvelli sem sátta-
nefnd hennar lagði. Þetta staðfestir 
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra í samtali við Fréttablaðið.

Í frumvarpinu verður kveðið á 
um bætur til þeirra sem sýknaðir 
voru í fyrra eða fjölskyldna þeirra 
eftir atvikum. Fjárhæðin sem 
nefndin hafði úr að spila áður en 
hún lauk störfum í vor var komin 
í 760 milljónir og samanlagðar 
bætur samkvæmt frumvarpinu 
verða vart undir þeirri fjárhæð. Um 
sanngirnisbætur verður að ræða en 
verði frumvarpið að lögum kemur 

það ekki í veg fyrir að frekari bóta 
verði krafist fyrir dómstólum.

Búast má við ítarlegri greinargerð 
með frumvarpinu þar sem dóma-
fordæmi og önnur sjónarmið um 
bætur verða rakin.

Trygg vi Rúnar Brynjarsson, 
afkomandi Tryggva Rúnars Leifs-
sonar, segist ekki hafa heyrt af 
frumvarpinu fyrr en í fréttum í 
gær. Hann hefur á undanförnum 
misserum lýst mikilli gagn-
rýni á störf sáttanefndar-
innar og forsætisráðherra. 
„Ég ímynda mér að í þessu 
frumvarpi fáum við útgáfu 
kerfisins af þessu ferli og ég 
fagna því. Þau hafa aldrei 
svarað okkar gagnrýni.“ 
-aá / sjá síðu 4.

  Öll spjót 
standa á 
  Katrínu 

Ár er í dag frá því Hæstiréttur kvað upp sýknudóm 
í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Spjótin hafa 
staðið á forsætisráðherra í umdeildu sáttaferli.  
Hún kynnir frumvarp um bætur í ríkisstjórn í dag.

Forsætisráð-

herra óskar 

eftir afstöðu 

Alþingis til 

bótafjárhæða



Veður

Norðaustan víða 8-15 í dag. Skýjað 
og dálítil væta norðan- og austan-
lands, hiti 5 til 10 stig. Bjartviðri 
sunnan heiða og hiti að 16 stigum. 
SJÁ SÍÐU 18

Gæði og glæsileiki 

Finndu okkur  
á facebook

Lognmolla og litadýrð

Það var mjög fagurt um að litast í mildu haustveðrinu í Þingvallaþjóðgarði í gærdag þegar ljósmyndari blaðsins átti leið þar um. Gestir 
þjóðgarðsins nutu litadýrðar haustsins í sannkallaðri lognmollu og sólskini. Fagurt var á Þingvöllum.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI +PLÚS

KÍNA Daxing alþjóðaf lugvöllur í 
Beijing borg var formlega opnaður 
í vikunni af Xi Jinping, forseta Kína.

Flugvöllurinn er risastór. Að sögn 
New York Times er flugvallarbygg-
ingin ein sú stærsta í heimi eða 
um ein milljón fermetrar að stærð. 
Flugvöllurinn er hannaður fyrir 72 
milljónir farþega á ári, tvær milljónir 
tonna af vörum og var tæp fimm ár 
í uppbyggingu. Kostnaður er um 17 
milljarðar dollara, eða um 2,1 billj-
ónir króna.

Daxing er 45 kílómetra suður af 
miðborg Beijing. Flugvöllurinn hefur 
nú fjórar flugbrautir en gert er ráð 
fyrir þremur til viðbótar.

Í höfuðborginni eru þrír flugvellir, 
þar af einn fyrir innanlandsflug sem 
Daxing mun leysa af hólmi.

Búist er við um 72 milljónum flug-
farþega um Daxing árið 2025.

British Airways mun hefja áætlun-
arflug frá Heathrow í lok október og 
skömmu síðar hefur Finnair reglu-
bundið f lug þangað frá Helsinki. 
Næsta vor tengist flugvöllurinn 112 
áfangastöðum víða um heim.

Flug frá Daxing mun bera þriggja 
stafa kóða Alþjóðasambands flug-
félaga PKX.  -ds

Risaflugvöllur 
opnar í Beijing

Daxing flugvöllur í Beijing opnaði í 
vikunni. NORDICPHOTOS/GETTY

72 
Gert er ráð fyrir 72  

milljónum flugfarþega um 

Daxing árið 2025.

S TJ Ó R N A R S K R Á  Tveg g ja daga 
umræðufundur með þátttöku 300 
Íslendinga verður haldinn í nóvem-
ber sem liður í samráði við almenn-
ing um endurskoðun stjórnarskrár-
innar. Forsætisráðherra kynnti 
samráðið í gær fyrir hönd formanna 
flokka sem eiga sæti á Alþingi.

Kynntar voru niðurstöður ítar-
legrar könnunar á viðhorfi almenn-
ings til stjórnarskrárinnar sem 
Félagsvísindastofnun Háskólans 
framkvæmdi í sumar. Þar var meðal 
annars spurt um þörf á endurskoð-
un gildandi stjórnarskrár.

Heldur fleiri segjast ánægðir með 
gildandi stjórnarskrá en óánægðir. 
Þannig eru 37 prósent ánægð, 27 
prósent óánægð og 36 prósent 
hvorki né.

Um 90 prósent landsmanna vilja 
að forseti hafi áfram heimild til 
að vísa málum í þjóðaratkvæða-
greiðslur. 

Nánar er fjallað um könnunina á 
á frettabladid.is   -sar

Samráð verður 
um stjórnarskrá

DÓMSMÁL  Í nýrri stefnu þrotabús 
Sameinaðs silíkons hf. er Magn-
ús sagður hafa svikið rúmlega 1,2 
milljarð króna út úr  fyrirtækinu. 
Það er til viðbótar  tveimur fyrri 
stefnum á hendur Magnúsi þar sem 
hann er sakaður um að hafa svikið 
600 milljónir króna. Í heildina eru 
meint fjársvik Magnúsar því um 1,8 
milljarður króna.

Geir Gestsson, lögmaður þrota-
búsins, sagði ekki liggja fyrir hvort 
þrotabúið myndi höfða fleiri dóms-
mál á hendur Magnúsi. Þá eru hin 
meintu fjársvik Magnúsar enn í 
rannsókn hjá héraðssaksóknara.

Nýjasta stefnan á hendur Magn-
úsi snýr að málefnum fyrirtækisins 
Stakksbrautar 9 sem Sameinað silí-
kon hf. yfirtók frá og með 1. septem-
ber 2014. Tveimur vikum eftir yfir-
tökuna lét Magnús fyrirtækið borga 
reikning frá hollensku fyrirtæki, 
Silicon Mineral Ventures, upp á um 
77 milljónir króna. Í stefnunni er 
reikningurinn sagður falsaður og að 
peningarnir hafi farið í uppgreiðslu 
á láni félags í eigu Magnúsar, Toma-
hawk Development á Íslandi hf., við 
Silicon Mineral Ventures.

Þá er Magnús sakaður um að hafa 
látið Stakksbraut 9 greiða rúmlega 
einn milljarð króna inn á reikning 
hollenska fyrirtækisins Pyromet 
Engineering. Alls var um 26 greiðsl-
ur að ræða á tæplega tveggja ára 
tímabili, frá 23. október 2013 til 27. 
ágúst 2015.

Hollenska fyrirtækið var stofnað 
skömmu fyrir fyrstu millifærsluna 
og slitið skömmu eftir þá seinustu. 

Meint fjársvik tæpir 
tveir milljarðar króna

Magnús Ólafur Garðarsson, stofnandi United Silicon.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Meint fjársvik Magn-
úsar Ólafs Garðars-
sonar, stofnanda United 
Silicon, nema um 1,8 
milljarði króna sam-
kvæmt þremur stefnum. 

Skráður eigandi fyrirtækisins og 
stjórnarmaður var Joseph Dignam 
en í stefnunni kemur fram að hann 
er fyrrum sambýlismaður móður 
Magnúsar. Joseph þessi var einn-
ig stjórnarmaður og skráður pró-
kúruhafi Stakksbrautar 9. Tveimur 
vikum eftir að Dignam tók við 
stjórnunarstöðunni, í byrjun októ-
ber 2013, framseldi hann völd sín í 
Stakksbraut 9 til Magnúsar.

Í skýrslutöku yfir Magnús hélt 
hann því fram að Pyromet Eng-
ineering hefði verið verktakafyrir-
tæki, sem veitti sérfræðiþjónustu, 
meðal annars við hönnun á kísil-
málmverksmiðjunni. Fram kemur 
að Magnús hafi þó hvorki getað 
bent á neina afurð af samstarfinu 
né útskýrt nákvæmlega í hverju 
meint vinna félagsins fólst fyrir 
Stakksbraut 9. Hann gat ekki heldur 

útskýrt hverjir starfsmenn félags-
ins væru eða hverjir tengiliðir hans 
hefðu verið hjá félaginu. Í skýrslu-
töku yfir áðurnefndum Joseph Dig-
nam kom hann af fjöllum um tilvist 
félagsins.

Í stefnunni kemur enn fremur 
fram að engin bókhaldsgögn fyrir 
Stakksbraut 9 finnist og er því hald-
ið fram að Magnús hafi látið farga 
þeim. Þá kemur fram að Magnús 
fari huldu höfði til þess að forðast 
kröfuhafa sína. Hann fer þó fjarri 
því huldu höfði á samfélagsmiðlum 
þar sem hann birtir myndir af ferða-
lögum sínum og kærustu sinnar, 
meðal annars til Íslands. Þá stundar 
Magnús umfangsmikla útleigu á 
einbýlishúsi í Kópavogi sem er í 
hans eigu. Hann hefur þó ekki sótt 
um leyfi fyrir starfseminni.
bjornth@frettabladid.is
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Haustar á 
Þingvöllum 
Milt og átakalítið haustveður hefur 
leikið við landsmenn og ferðalanga að 
undanförnu. Það átti svo sannarlega við 
um gesti í Þingvallaþjóðgarði í gærdag 
sem nutu haustsins í sannkallaðri 
lognmollu og litadýrð þegar Sigtryggur 
Ari ljósmyndari átti leið um.
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Tilboð samninga-

nefndar ríkisins er 

ekki lakara en það sem 

gengur og gerist á vinnu-

markaði um þessar mundir

Sverrir Jónsson, 
formaður 
samninga- 
nefndar ríkisins 
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KJARAMÁL „Það er nóg að gera og nú 
er staðan sú að við höfum átt í sam-
tali síðan í vor. Þetta hefur sannar-
lega tekið langan tíma en okkur 
hefur miðað áfram,“ segir Sverrir 
Jónsson, formaður samninga-
nefndar ríkisins (SNR) um stöðuna 
í kjaraviðræðum.

Samningar allra opinberra starfs-
manna hafa verið lausir frá því í vor 
en þar á meðal eru rúmlega tuttugu 
þúsund ríkisstarfsmenn. Samn-
inganefnd ríkisins vinnur nú að 

gerð rúmlega 70 kjarasamninga en 
stéttarfélögin sem eru á bak við þá 
eru enn fleiri.

BSRB ákvað í vikunni að slíta við-
ræðum sínum við SNR og vísa deil-
unni til ríkissáttasemjara. Helsta 
ágreiningsefnið er stytting vinnu-
vikunnar en BSRB sættir sig ekki 
við tilboð stjórnvalda í þeim efnum.

„Sumum hentar að stytta hvern 
dag, öðrum hentar að hætta fyrr á 
föstudögum og svo eru einhverjir 
sem hafa gagn af auknum sveigjan-

Viðræður tekið langan tíma en miðar áfram

VIÐSKIPTI Hundrað manns var sagt 
upp í Arion banka í gær, tuttugu í 
Íslandsbanka og tólf hjá Valitor. Í 
fyrradag var 87 f lugmönnum sagt 
upp hjá Icelandair. Hafa því á þriðja 
hundrað manns misst vinnuna á 
tveimur dögum.

Stjórn Arion banka samþykkti 
á fundi sínum í gærmorgun nýtt 
skipulag sem felur í sér að leggja 
niður tvö svið innan bankans, 
f lestum sem var sagt upp unnu í 
höfuðstöðvum bankans í Borgar-
túni. Benedikt Gíslason bankastjóri 
sagði að nauðsynlegt væri að fara í 
skipulagsbreytingar til að mæta of 
háum rekstrarkostnaði.

Þá sagði Valitor, dótturfyrir-
tæki Arion banka, upp tólf manns 
vegna viðvarandi tapreksturs. 
Íslandsbanki sagði upp 20 manns í 
almennu hagræðingarskyni.

Snorri Jakobs son, for stöðu maður 
greiningar deildar Capacent, segir 
uppsagnirnar ekki koma á óvart. 

Á þriðja hundrað uppsagnir

„Það hefur verið mikil tregða hjá 
bönkunum að fara í breytingar.“

Inn í það spilar taprekstur á 
fyrirtækjalánum og samkeppni 
við erlenda aðila á því sviði. „Það 
gekk að hafa háan bankaskatt fyrir 
nokkrum árum þegar bankarnir 
voru að græða á virðisaukningu 

útlánasafnsins. Sú staða er ekki 
uppi lengur og nú lendir skatturinn 
fyrst og fremst á skuldsettum heim-
ilum,“ segir Snorri.

Líkt og fram kom í fréttum í gær 
má rekja uppsagnir Icelandair til 
kyrrsetninga Boeing 737-MAX 
vélanna. - ab

Hundrað manns var sagt upp hjá Arion banka í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í máli Atla 
Rafns Sigurðssonar leikara á hendur 
Kristínu Eysteinsdóttur Borgarleik-
hússtjóra og Leikfélagi Reykjavíkur 
vegna uppsagnar Atla Rafns í kjöl-
far #metoo umræðunnar fór fram 
í gær. Atli Rafn segir uppsögn sína 
frá leikhúsinu hafa sett líf sitt og 
fjölskyldu sinnar á hliðina. 

Atli Rafn og 
Kristín tókust  
á í dómssal

Kristín 
Eysteinsdóttir, 
Borgarleikhús-
stjóri

Atli Rafn 
Sigurðsson, 
leikari

Hann var sakaður um kynferðis-
lega áreitni og kynferðislegt ofbeldi 
og var sagt upp í framhaldinu. Atli 
Rafn sagðist við aðalmeðferðina 
hvorki hafa fengið upplýsingar um 
uppruna kvartananna, eðli þeirra 
né fjölda. Hann fer fram á þrettán 
milljónir í bætur.

Borgarleikhússtjóri segist hafa 
verið bundinn trúnaði um þær sjö 
tilkynningar um sex tilvik áreitis 
eða of beldis sem bárust henni eða 
trúnaðarmanni starfsmanna. Krist-
ín segist af þeim sökum ekki hafa 
getað upplýst Atla Rafn um efni 
kvartananna við uppsögn hans. 
Umræddar ásakanir lýstu upplifun 
af áreiti, að sögn Kristínar. Hún 
sagði það ekki hlutverk leikhússins 
að endurskilgreina þá upplifun.

Hún segir þá sem tilkynntu um 
atvikin hafa lýst miklum ótta, van-
líðan og kvíða fyrir því að mæta í 
vinnuna en fjórir af sjö störfuðu í 
leikhúsinu á umræddum tíma.

Dóms er að vænta innan fjögurra 
vikna. -aá

leika. Okkar upplegg er að það sé 
verið að bæta starfsumhverfið og 
tillaga okkar gengur út á það að 
vinnustaðir, starfsfólk og stjórn-
endur sjálfir, útfæri vinnutímann í 
nærumhverfinu,“ segir Sverrir.

Að sögn Sverris standa viðræður 
við aðra hópa á svipuðum stað. 
Áfram verði fundað með BHM í 
vikunni og þeirri næstu en þar að 
auki sé í gangi gott samtal við Félag 
hjúkrunarfræðinga, Læknafélagið, 
Kennarafélag Íslands og fleiri hópa.

Í greinargerð fjárlagafrumvarps-
ins er miðað við þær forsendur að 
laun ríkisstarfsmanna hækki að 
meðaltali um fjögur prósent á árinu 
og um þrjú prósent á því næsta. 
Byggir það mat á samningum á 
almennum vinnumarkaði.

„Tilboð samninganefndar ríkis-
ins er ekki lakara en það sem gengur 
og gerist á vinnumarkaði um þessar 
mundir. Hvort sem það varðar 
vinnutíma eða önnur atriði,“ segir 
Sverrir. -sar

SAMFÉLAG „Ef ríkisstjórnin heldur 
að útdeiling bóta sé eitthvert upp-
gjör og þá sé þetta bara búið, þá 
hefur hún ekki eðlilega sýn í mann-
réttindamálum,“ segir Tryggvi 
Rúnar Brynjarsson, dóttursonur 
Tryggva Rúnars Leifssonar, eins 
þeirra fimm sem sýknaðir voru af 
aðild að hvarfi Guðmundar og Geir-
finns Einarssona í Hæstarétti fyrir 
réttu ári síðan. 

Fjölskylda Tryggva gekk á fund 
forsætisráðherra í apríl, en þá var 
þeim nóg boðið og vonbrigði með 
samskipti við sáttanefnd forsætis-
ráðherra höfðu náð hámarki með 
fyrsta og eina tilboðinu sem orðað 
hefur verið af hálfu nefndarinnar. 

Á fundi með forsætisráðherra 
lýsti fjölskyldan fullkomnu van-
trausti til sáttanefndarinnar og 
í kjölfarið kynnti Tryggvi henni 
hugmyndir sínar um uppgjör. 
Tryggvi fer ítarlega yfir þessar hug-
myndir í grein sem hann birtir í 
dag á frettabladid.is í tilefni þess að 
ár er liðið frá því sýknudómur var 
kveðinn upp.

„Þegar ég hitti sáttanefndina var 
ég búinn að vinna heimavinnuna 
mína,“ segir Tryggvi sem er nýlega 
komin heim frá Kanada þar sem 
hann lauk meistaraprófi. „Í Kan-
ada vann ég með lögfræðingum og 
sagnfræðingum sem unnu að svona 
málum. Til dæmis að uppgjöri 
vegna of beldis hins opinbera gagn-
vart frumbyggjum þess lands,“ segir 
Tryggvi og segist hafa séð dæmi um 
að reynslu fólks, sem orðið hefur fyrir 
of beldi af hálfu ríkisvalds, sé afneit-
að. „En ég hef líka séð fólk vinna 
svona mál vel. Það er hægt. En til þess 
þarf að nálgast þá sem hafa orðið 

Útilokað að dagurinn marki 
þau tímamót sem við vildum
Eitt ár er frá því Hæstiréttur kvað upp sýknudóm í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Aðstandandi 
Tryggva Rúnars Leifssonar bíður enn eftir úrbótum í kerfinu sem hann ræddi við forsætisráðherra í 
apríl. Hann vill bæta skilyrði til fræðirannsókna og sérstakan dag tileinkaðan þolendum kerfisins.

Tryggvi Rúnar fagnaði sýknudómi í Hæstarétti fyrir ári síðan með fjölskyldu sinni og verjanda. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

fyrir ranglætinu af hógværð og auð-
mýkt.“ Og þar brást Kristrún Heimis-
dóttir, formaður sáttanefndarinnar,  
að mati Tryggva. Skortur á auðmýkt 
gagnvart málinu varð til þess að 
fjölskylda Tryggva missti traust til 
hennar.

Aðspurður segir Tryggvi að Katr-
ín hefði hlustað á tillögur sínar á 
fyrrnefndum fundi. Hann hafi haft 
von um að þær færu í farveg. Eftir-
grennslanir hans þegar frá leið hafi 
þó ekki gefið fyrirheit um efndir.

Meðal hugmynda sem Tryggvi 
lýsir í greininni er að festur verði 

einn dagur ársins sem tileinkaður 
verði minningu þolenda ofríkis 
hins opinbera. Á þeim degi yrðu 
ríkisstarfsmenn hvattir til þess að 
horfa, hlusta og veita verðskuldaða 
athygli því sem þau vildu kannski 
síst eyða tíma sínum í.

„Dagatalið mitt er uppfullt af 
svona dögum en þeir eru persónu-
legir fyrir mig og fjölskylduna,“ 
segir Tryggvi.

„Auðvitað hefði 27. september, 
dagur sýknudóms og réttlætis, 
verið besti dagurinn,“ segir Tryggvi 
en í greininni lýsir hann því að úti-
lokað sé að dagurinn geti, eftir það 
sem á undan er gengið markað þau 
tímamót sem fjölskyldan vonaðist 
eftir. „Við höldum samt enn í þá 
von að ríkisstjórnin sjái að sér og 
mæti okkur loksins af auðmýkt og 
virðingu.“ adalheidur@frettabladid.is 

Það þarf að nálgast 

þá sem hafa orðið 

fyrir ranglætinu af hógværð 

og auðmýkt

Tryggvi Rúnar Brynjarsson
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SAMGÖNGUMÁL Sveitarfélög á höf-
uðborgarsvæðinu skrifuðu í gær 
undir samkomulag við ríkisvaldið 
um stórfellda uppbyggingu sam-
göngumannvirkja. Samkomulagið 
felur í sér sameiginlega framtíðar-
sýn þar sem markmiðið er að auka 
öryggi, bæta samgöngur fyrir alla 
ferðamáta og minnka tafir, stórefla 
almenningssamgöngur og draga 
úr mengun af völdum svifryks og 
losun gróðurhúsalofttegunda.

Fréttablaðið hafði áður greint 
frá innihaldi samkomulagsins 
sem undirritað var í gær. Á næstu 
fimmtán árum verður ráðist í fram-
kvæmdirnar. „Ef fram heldur sem 
horfir og ekkert yrði að gert mun 
bílaumferð aukast um að minnsta 
kosti 40 prósent á næstu 15 árum. 
Til að mæta þessu er nauðsynlegt 
að f lýta samgönguframkvæmd-
um,“ segir í samkomulaginu. Fram-
kvæmdirnar munu kosta um 120 
milljarða króna eins og Fréttablaðið 
hafði áður greint frá.

Ríkið mun leggja fram 45 millj-
arða til framkvæmdanna og sveit-
arfélög á svæðinu 15 milljarða til 
viðbótar. Því vantar upp á um 60 
milljarða króna sem eiga að nást 
með endurskoðun gjalda af öku-
tækjum og umferð í tengslum við 

orkuskipti eða með beinum fram-
lögum við sölu á eignum ríkisins.

Félag í eigu ríkis og sveitarfélaga 
verður stofnað um framkvæmd-
irnar og fjármögnun þeirra. Ríkið 
skuldbindur sig til að leggja upp-
byggingarland að Keldum inn í 
félagið og mun ábati af þróun þess 
renna til uppbyggingar samgöngu-
innviða á höfuðborgarsvæðinu.

Í samkomulaginu er einnig gert 
ráð fyrir að félagið geti innheimt 
gjöld til að fjármagna uppbygg-
inguna. Einnig eru uppi hugmyndir 
um að taka upp gjaldtöku víðar á 
landinu til að fjármagna samgöngu-
framkvæmdir. Samgönguráðherra 
hefur opnað á að þar sé horft til tvö-
földunar Hvalfjarðarganga, Sunda-
brautar, Brú yfir Ölfusá og Horna-
fjarðarfljót, nýjan veg yfir Öxi sem 
og möguleg jarðgöng undir Reynis-
fjall. sveinn@frettabladid.is

ORKUMÁL „Þetta hefur mjög mikið 
að segja fyrir okkur og aðra á raf-
orkumarkaði sem eru ekki tengdir 
þessum dreifiveitum. Þær eru allar 
opinber fyrirtæki sem eru flest mjög 
stór og umsvifamikil. Þau hafa verið 
að stíga inn á samkeppnismarkað-
inn mjög reglulega og taka viðskipti 
af raforkusölufyrirtækjunum,“ segir 
Magnús Júlíusson, framkvæmda-
stjóri Íslenskrar orkumiðlunar, um 
drög að nýrri reglugerð um raforku-
viðskipti.

Er reglugerðinni meðal annars 
ætlað að tryggja rétt neytenda til 
að velja sér raforkusala, auðvelda 
notendaskipti með rafrænum hætti 
og stytta uppsagnarfrest neytenda á 

samningi. Magnús telur að um sé að 
ræða nauðsynlegt og jákvætt skref 
til þess að markaðurinn geti þróast 
áfram sem samkeppnismarkaður. 
Hann bendir á að dreifiveitan sé 
fyrsta stoppið til dæmis þegar fólk 
flytur eða fyrirtæki setji upp nýjan 
mæli eða nýja veitu. Verklagið sé 

þannig að viðskiptin séu sett á svo-
kallaðan sjálfgefinn söluaðila sem 
sé í öllum tilvikum aðili tengdur 
dreifiveitunni.

Fyrirtæki hans hafi til að mynda 
misst f jóra viðskiptavini með 
þessum hætti í síðustu viku. Á 
síðasta ári kærði Orka heimilanna 
þetta verklag og úrskurðaði Orku-
stofnun í mars síðastliðnum að það 
væri ólögmætt.

„Það hefur lítið breyst síðan þá 
þótt það sé liðið rúmt hálft ár og 
þetta verklag er enn í fullu gildi. 
Þessi nýja reglugerð tekur af allan 
vafa um algjöran rétt neytenda til 
að velja hvaðan hann kaupir raf-
magnið,“ segir Magnús. -sar

Þessi nýja reglugerð 

tekur af allan vafa 

um algjöran rétt neytanda 

til að velja hvaðan hann 

kaupir rafmagnið

Magnús Júlíusson, framkvæmda-
stjóri Íslenskrar orkumiðlunar

 Ríkið leggur 45 millj-

arða til framkvæmdanna og 

sveitarfélög á svæðinu 15 

milljarða. Félag í eigu ríkis 

og sveitarfélaga verður 

stofnað um framkvæmd-

irnar og fjármögnun þeirra.  

á meðan þú 
verslar

börnin
Biti fyrir

www.kronan.is

R E YK JAVÍ K  Framk væmdir við 
breytingar á fráveitulögn sem liggur 
undir fyrirhugaðri gróðurhvelfingu 
í útjaðri Elliðaárdalsins munu kosta 
á bilinu 89 til 429 milljónir króna. 
Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
fullyrðir að allur sá kostnaður komi 
til með að lenda á útsvarsgreiðend-
um. Staðsetning byggingasvæðis   
gróðurhvelfingar Aldin BioDome 
við Stekkjabakka er ofan á núver-
andi fráveitulögn Veitna sem flytur 
skólp frá Efra-Breiðholti, Norðlinga-
holti og Árbæ.

Í umsögn Veitna við framkvæmd-
ina segir að ekki sé leyft að byggja 
ofan á stofnlögnum þar sem aðgengi 
að þeim verður að vera tryggt allan 
sólarhringinn. Í minnisblaði verk-
fræðistofunnar Verkís til Veitna 
frá því í vor, sem Fréttablaðið hefur 
undir höndum, segir að núverandi 
lögn sé hálfrar aldar gömul og þoli 
illa rask af framkvæmdum.

Byggingarnar, þar á meðal 4500 
fermetra gróðurhvelfingar, sem eiga 
að rísa á svæðinu verða að hluta til 
grafnar niður. Í bréfi Skipulags-
stofnunar til umhverfis- og skipu-
lagssviðs fyrr í þessum mánuði eru 
gerðar athugasemdir við að frá-
veitulögnin liggi töluvert hærra í 
landi en gólf gróðurhvelfinganna.

Í minnisblaði Verkís eru settar 
fram þrjár leiðir ásamt frum-
kostnaðarmati. Leið A felur í sér 
að leggja lögnina út fyrir svæðið, 
sú leið er dýrust og gæti kostað allt 
að 429 milljónir. Leið B er ódýrust 
en áhættusömust, hún felur í sér 
að fóðra núverandi lögn eða leggja 
aðra lögn samhliða hinni. Áætlaður 

Færsla fráveitulagnar 
allt að 400 milljónir
Byggingasvæði gróðurhvelfingar Aldin BioDome í Elliðaárdal er ofan á frá-
veitulögninni sem flytur skólp frá Breiðholti og Árbæ. Borgarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins segir útsvarsgreiðendur þurfa að bera kostnaðinn.

Tryggja rétt til að velja raforkusala
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kostnaður er á bilinu 86 til 97 millj-
ónir. Leið C felur í sér að færa lögn-
ina þétt utan um byggingarsvæðið. 
Sú leið kostar allt að 213 milljónum.

Egill Þór Jónsson, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisf lokksins, segir að 
kostnaðurinn við framkvæmdirnar 
lenda á borgarbúum, ekki Aldin 
BioDome. „Ef breyta á legu lagna 
vegna breytinga á skipulagi greiðir 
borgin kostnaðinn sem af hlýst, 
nema þegar lagnirnar eru gamlar, 
þá greiða Veitur 56 prósent,“ segir 
Egill Þór. „Veitur eru í eigu borgar-
innar og því mun kostnaðurinn 
alltaf á endanum lenda á útsvars-
greiðendum.“

Fram kemur í svari Umhverfis- 
og skipulagssviðs við athugasemd 
Veitna að búið sé að setja inn sér-

taka kvöð um þil eða styrkingu í 
kringum fráveitulögnina.

Í minnisblaðinu kemur einnig 
fram að töluverð óvissa sé um Leið 
B, hætta sé á að skólp flæði í Elliða-
árnar ef fóðra eigi lögnina. Með 
Leið A sé verið að nýta tækifærið 
og endurnýja lögn sem þurfi hvort 
eð er að gera á næstu tíu til tuttugu 
árum. Óvissa sé þó um kostnaðar-
matið þar sem þurfi að fara í jarð-
vegsrannsóknir á dýpt klappar.

„Það blasir við að kostnaðurinn 
við þessar framkvæmdir getur 
rokið upp úr öllu valdi,“ segir Egill 
Þór. „Meirihlutinn hefur sagt um 
þessar framkvæmdir að enginn 
kostnaður leggist á borgina, það 
er bara rangt. Þetta getur farið yfir 
hálfan milljarð.“ arib@frettabladid.is

✿   Þrjár ólíkar framkvæmdaleiðir

 Upprunalega leiðin    Leið A    Leið B    Leið C

Gróðurhvelfing Aldin Bio Dome og fleiri byggingar eiga að rísa við Stekkjabakka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Samgöngubætur í augsýn 
á höfuðborgarsvæðinu
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Til leigu –
Klettagarðar 6

Stálgrindarhús við Klettagarða til leigu. 1.775 fm aðalsalur með
þrennum innkeyrsludyrum og 10,7–12,7 m lofthæð auk lagers fyrir
1.200 bretti í hillum og 400 bretti í frysti. Rúmgóð skrifstofu- og
starfsmannarými. Frábær staðsetning fyrir fjölbreytta starfsemi.

Nánari upplýsingar á reitir.is/idnadur eða hjá Halldóri Jenssyni
sölustjóra á halldor@reitir.is eða í síma 840 2100.



BRETL AND. Í Tadsjikistan voru 
háskólanemar fengnir til að setja 
upp falska samfélagsmiðlareikninga 
og deila skoðunum stjórnvalda. Í 
Mjanmar hafa herforingjar verið 
þjálfaðir af rússneskum aðilum í 
notkun samfélagsmiðla. Víetnömsk 
stjórnvöld fengu borgara til að miðla 
upplýsingum stjórnvalda á persónu-
legum Facebook-síðum sínum.

Þrátt fyrir viðleitni netfyrir-
tækja á borð við Facebook til að 
berjast gegn falsfréttum og upp-
lýsingamengun á internetinu, nýta 
stjórnvöld víða um heim í æ ríkari 
mæli netið og samfélagsmiðla á nei-
kvæðan hátt. Ríkisstjórnir dreifa 
skipulega upplýsingum á netinu 
til að gera lítið úr pólitískum and-
stæðingum, vinna skipulega gegn 
tilteknum skoðunum og til að hafa 
pólitísk áhrif meðal annarra ríkja.

Þetta er niðurstaða skýrslu sem 
vísindamenn við Oxford háskóla 
sendu frá sér í gær. Höfundar henn-
ar eru Philip Howard, prófessor og 
forstöðumaður Netrannsóknar-
stofnunar Oxford háskóla og Sam-
antha Bradshaw, vísindamaður 
við stofnunina. Þau segja notkun 
ríkisstjórna á upplýsingafölsun sé 
að verða heimsvandamál.

Skýrslan fjallar um þau verk-
færi, getu, áætlanir og úrræði sem 
nýttar eru af „netsveitum“ ríkis-
stofnana og stjórnmálaf lokka, til 
að hafa áhrif á almenningsálitið í 
70 ríkjum. Það er til að mynda gert 
með falsreikningum á samfélags-

miðlum og nettröllum til að dreifa 
upplýsingum. Notkun reiknirita 
eða algríma, sjálfvirkni og stórra 
gagnabanka til að móta almenn-
ingsálit færist mjög í vöxt.

Umfang slíkra upplýsingafals-
ana á netinu hefur aukist mikið 

á síðustu árum en árið 2017 voru 
þessar falsanir stundaðar í 28 
ríkjum og í 48 ríkjum á síðasta ári. 
Eins og áður segir er fjöldinn nú 
kominn upp í 70 ríki sem þýðir 150 
prósenta fjölgun á síðustu tveimur 
árum.

Vísindamennirnir segja Face-
book vera meginvettvang upplýs-
ingafölsunar en notkun annarra 
samfélagsmiðla er einnig mikil. 
Samfélagsmiðlar séu í auknum 
mæli notaðir af ríkisstjórnum til að 
bæla niður mannréttindi, fara gegn 
pólitískum andstæðingum og kæfa 
niður andóf.

Alls hafi 56 ríki rekið skipu-
lagðar áróðursherferðir á netinu 
og samfélagsmiðlum. Þeir segja 52 
lönd hafa notað net-og fjölmiðla-
falsanir til að villa um fyrir not-
endum og 47 ríki hafi notað nett-
röll til að ráðast gegn pólitískum 
andstæðingum og aðgerðasinnum 
árið 2019.

Að minnsta kosti sjö ríki hafa 
reynt að hafa áhrif á skoðanir utan 
eigin landamæra: Kína, Indland, 
Íran, Pakistan, Rússland, Sádí 
Arabíu og Venesúela. Þar er fyrir-
ferðamest notkun Facebook og 
Twitter. david@frettabladid.is

Skipulagðar upplýsingafalsanir 
stundaðar í 70 ríkjum heims
Skýrsla vísindamanna við Oxford-háskóla dregur upp dökka mynd af umfangi herferða ríkisstjórna í 
upplýsingafölsun. Falsreikningar samfélagsmiðla og nettröll dreifa upplýsingum ríkisstjórna og stjórn-
málasamtaka til að móta almenningsálit. Sjö ríki miðla falsfréttum skipulega utan eigin landamæra.

LAND ROVER HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK, SÍMI: 525 6500

Range Rover Sport HSE PHEV
Verð frá: 13.690.000 kr.

Range Rover Sport HSE P400e tengitvinnbíll setur ný viðmið. Einstök hönnun, 
framúrskarandi aksturseiginleikar og 404 hestöfl gera þennan sportlega 
lúxusjeppa að hagkvæmum og umhverfisvænum kosti.

Verið velkomin í reynsluakstur!

RAFMAGNIÐ ER KOMIÐ
Í RANGE ROVER
www.landrover.is
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Vísindamenn Netrannsóknarstofnunar Oxford háskóla skoða fjölþátta 
ógnir á borð við upplýsingafalsanir samfélagsmiðla. NORDICPHOTOS/GETTY

1 Fólki gert að hætta sam-
dægurs og vísað út Þeim sem 

misstu vinnuna hjá Arion banka 
var gert að hætta samdægurs að 
loknu samtali við mannauðsdeild.

2 Keypti ítrekað í matinn fyrir 
peninga skjólstæðinga sinna 

Kona á fer tugs aldri á kærð fyrir 
að hafa mis notað að stöðu sína í 
starfi á sam býli og notað fjár muni 
skjól stæðinga sinna í eigin þágu.

3 Greiningardeild Arion banka 
lögð niður Samkvæmt nýju 

skipuriti Arion banka verður starf-
andi yfirhagfræðingur á skrifstofu 
bankastjóra.

4 „Nauðsynleg aðgerð miðað 
við stöðuna sem við blasir“ 

Forstöðumaður efnahagssviðs SA 
segir hagræðingaraðgerðir Arion 
banka hafa verið nauðsynlegar 
miðað við stöðuna á bankamark-
aði.

5 Tólf sagt upp hjá Valitor Tólf 
manns var sagt upp hjá Valitor 

og var þeim gert að yfirgefa vinnu-
staðinn.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is
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Ryom Tae-Ok 
og Kim Ju-Sik 
frá Norður- 
Kóreu slógu 
í gegn með 
atriði sínu í 
Nebelhorn 
bikarkeppninni 
í listhlaupi 
á skautum í 
Þýskalandi í 
gær. Keppnin 
fer fram dagana 
25.-28. septem-
ber í Oberst-
dorf og er hún 
nú haldin í 
fimmtugasta 
og fyrsta sinn. 
NORDIC PHOTOS/
AFP

Strangtrúaður gyðingur gengur fram hjá ísraelsku lögreglunni á leið sinni að Grátmúrnum í Jerúsalem í gær. 
Múrinn sem er 48 metra langur og 18 metra hár er helgasti staður gyðinga sem fara þangað til að biðja og minnast 
tortímingar musterisins. Þeir skilja gjarnan eftir miða með bænum sínum í rifum múrsins.  NORDICPHOTOS/AFP

Uppblásinn Boris Johnson sveif yfir þinghúsinu í miðborg Lundúna í gær. Breskur aðgerðasinni hóf hinn uppblásna 
Boris á loft og sýndi þannig óánægju sína með forsætisráðherrann en Hæstiréttur landsins tók nýlega afgerandi 
afstöðu til þingfrestunar hans og úrskurðaði hana ólögmæta við ófögnuð margra. NORDICPHOTOS/AFP

Hertogahjónin af Cambridge, Vilhjálmur og Katrín, fögnuðu með Sir David 
Attenborough í gær þegar nýtt rannsóknarskip var nefnt í höfuð þess 
síðastnefnda í Cammell Lairs skipagarðinum í Englandi. NORDICPHOTOS/

Nú er tími graskeranna runninn upp og hinn 69 ára gamli Harald Wenske 
flutti graskersuppskeru sína á markaðinn í gær með því að sigla með stóra 
hrúgu af graskerum yfir nærliggjandi á. Harald var ánægður með uppsker-
una en hann ræktar einnig kartöflur, radísur og nípur. NORDICPHOTOS/AFP 

+PLÚS



Fáðu fría aðgöngumiða á www.fasteignaspaniexpo.com

Þriðja fasteignaráðstefnan 
um kaup á húseign á Spáni

28. og 29. september 2019

HARPA REYKJAVÍK
Opið 11:00 – 18:00

SSSkkiippuullaaggggt aff

• KYNNINGAR. Öflugustu byggingaraðilar á svæðinu kynna verkefni sín.

• EIGNIR Í BYGGINGU . Fáðu upplýsingar um 40 glæsileg verkefni 

byggingaraðila á svæði Costa Blanca og Costa Cálida.

• FYRIRLESTRAR. Haldnir verða fyrirlestrar um kaupferlið á Spáni.

• HARPA. Fáðu svör við öllum spurningum á einum og sama staðnum.



Frá degi til dags

Halldór

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir   FRAMKVÆMDASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir  ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
RITSTJÓRAR: Davíð Stefánsson david@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is    
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

  

Þær að-

gerðir, 

ásamt 

uppsögnum 

fjölda 

annarra 

fyrirtækja í 

vikunni, eru 

um margt 

vitnis-

burður 

þverrandi 

samkeppn-

ishæfni 

Íslands.

 

En það er 
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Sparaðu allt að 50-70%! 

info@fedaszdental.huHafðu samband:
+ 36 70 942 9573 www.tannlaeknathjonusta.is

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi

Í dag verða kynnt tvö tímamótaverkefni í ferðaþjón-
ustu sem mikil vinna hefur verið lögð í á undan-
förnum mánuðum og misserum: Framtíðarsýn og 

Jafnvægisás. Framtíðarsýn ferðaþjónustunnar til ársins 
2030 segir okkur hvert við viljum stefna með þessa 
undirstöðuatvinnugrein.

Svarið er skýrt: Við viljum að ferðaþjónustan verði 
leiðandi í sjálfbærri þróun. Við viljum að hún verði 
arðsöm og samkeppnishæf. Og við viljum að hún verði í 
sátt við land og þjóð, hafi jákvæð áhrif á nærsamfélagið 
og virði þolmörk áfangastaða. Leiðarljósin eru fleiri en 
öll bera þau að sama brunni sjálfbærrar þróunar.

Framtíðarsýnin og leiðarljósin voru unnin í sam-
einingu af ráðuneyti ferðamála, Samtökum ferða-
þjónustunnar og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það 
er ekki endilega sjálfgefið að þessir aðilar séu sammála 
um hvert beri að stefna og því er gleðilegt að góður 
samhljómur var um niðurstöðuna.

Til að mæla árangurinn höfum við sett niður ákveðin 
markmið um árleg útgjöld ferðamanna, viðhorf 
Íslendinga til greinarinnar, einkunnagjöf gesta okkar 
(svokallað meðmælaskor) og virka álagsstýringu á 
áfangastöðum. En það er ekki nóg að vita hvert við 
viljum fara. Við þurfum líka að hafa áreiðanlegt og 
ítarlegt mat á því hvar við erum stödd. Og þar kemur 
Jafnvægisásinn til sögunnar. Jafnvægisás ferðaþjónust-
unnar er umfangsmikil úttekt á því hvar ferðaþjónust-
an stendur gagnvart sjálfbærri nýtingu. Hún er því eins 
konar „Hafró-skýrsla“ fyrir ferðaþjónustuna, með þeim 
fyrirvara að þetta er að sjálfsögðu fyrsta útgáfa sem á 
eftir að þróa og bæta á komandi árum. Mat hefur verið 
lagt á yfir sextíu mælikvarða sem spanna efnahagslífið, 
samfélagið og náttúruna. Í þessu felst ekki bara tala 
eða einkunn heldur líka mat á því hvort viðkomandi 
mælikvarði sé undir eða yfir þolmörkum. Vel á annað 
hundrað manns komu að þessu verkefni undir verk-
stjórn verkfræðistofunnar EFLU og ég vil þakka öllum 
fyrir metnaðarfullt starf.

Hér eru komin þýðingarmikil stjórntæki fyrir 
atvinnugreinina sem tryggja að sú vinna sem er fram 
undan skili okkur áfram veginn, í átt að settu marki.

Tímamótaverkefni

Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð 
Gylfadóttir
ferðamála-, 
iðnaðar- og 
nýsköpunar-
ráðherra

Að hafa betur
Hressandi ritdeilur Helga Seljan 
og Björns Inga Hrafnssonar 
héldu áfram í gær. Var meira 
að segja þessi dálkur, Jesús og 
Móses dreginn inn í þær. „Ógur-
lega kjánaleg tilraun manns til 
að reyna að eigna eigin þrotabúi, 
annarra manna verk,“ sagði 
Helgi og uppskar lof frá öðrum 
sem vitað er að hafa lítið álit á 
Birni Inga. Björn Ingi fékk nóg  
og sagði: „Það er tilgangslaust 
að þrátta við mann sem tekur 
engum rökum og hæðist að fólki 
alla daga.“ Sama hvað fólki kann 
að finnast um Björn Inga, þá var 
hann ekki að skreyta sig stolnum 
fjöðrum. Eina sem karpið gerði 
var að varpa ljósi á þann veru-
leika að einkareknir miðlar 
keppa um skúbb við ríkisfrétta-
stofu sem hefur margra milljarða 
forgjöf, og hafa oftast betur.

Það er bara þannig
#MeToo-byltingin var og er stórt 
skref í jafnréttisbaráttunni. 
Sögurnar sem hafa komið fram 
hafa varpað ljósi á ógeðfelldan 
veruleika kynferðislegrar áreitni 
og ofbeldi sem þarf að binda 
endi á. Ótal sögur. Nánast ein af 
hverjum fimm konum og einn af 
hverjum tuttugu körlum sögðu 
frá áreitni eða ofbeldi í tengslum 
við #MeToo. Ef það kemur í ljós 
að ein af þessum sögum er ekki 
sannleikanum samkvæmt, þá 
hefur það engin áhrif á allar 
hinar. Það er bara þannig.
arib@frettabladid.is

Tíminn hefur verið illa nýttur. Frá 2014 
hefur bankastarfsmönnum fækkað um 
þrettán prósent. Það er of lítið sé tekið mið 
af viðvarandi erfiðu rekstrarumhverfi, 
sem einkennist af stífum eiginfjárkröfum 
og háum sértækum sköttum, og fyrirsjáan-

legum áskorunum með nýjum leikendum og mun meiri 
samkeppni í fjármálaþjónustu. Afleiðingin hefur verið 
léleg arðsemi og mikill rekstrarkostnaður. Ákvörðun 
stjórnar Arion um að fækka starfsfólki bankans um eitt 
hundrað, sem kom ekki á óvart, er viðbragð við þessari 
stöðu og þess vegna því miður nauðsynleg. Skortur á 
virkum eigendum hefur valdið því að bankarnir, sem 
eru að tveimur þriðju hluta í eigu ríkisins, hafa verið 
reknir á sjálfstýringu í of langan tíma. Afleiðingarnar 
eru að skýra sýn hefur vantað upp á hverju þurfi að 
breyta og hvað bæta. Sú staða er ekki lengur í boði.

Fjöldauppsagnir hjá Arion og Icelandair, sem eru á 
meðal stærstu vinnustaða landsins, eiga sér ekki stað í 
tómarúmi. Þær aðgerðir, ásamt uppsögnum fjölda ann-
arra fyrirtækja í vikunni, eru um margt vitnisburður 
þverrandi samkeppnishæfni Íslands. Launakostnaður, 
mældur í erlendri mynt, hefur hækkað margfalt meira 
hér á landi í samanburði við okkar helstu nágrannaríki. 
Þetta er ekki hræðsluáróður heldur sá efnahagsveru-
leiki sem við blasir og veldur því að mörg fyrirtæki, 
meðal annars Icelandair, hefur orðið undir í samkeppni 
við erlenda keppinauta og leitar nú allra leiða til hag-
ræðingar eigi félagið að vera samkeppnisfært.

Vandinn sem bankarnir standa frammi fyrir er í 
grunninn sá hinn sami. Fjárhagslegur styrkur þeirra 
hefur sjaldan verið meiri, með hæstu eiginfjárhlutföll 
í Evrópu, sem samanstendur af raunverulegu eigin fé, 
og geta því vel staðið af sér möguleg stór áföll í efna-
hagslífinu. Þær eiginfjárkröfur sem bankarnir þurfa að 
uppfylla, ásamt því að greiða margfalt hærri opinberar 
álögur en aðrir evrópskir bankar, hefur hins vegar 
stuðlað að óarðbærum rekstri og rýrt stórkostlega sam-
keppnishæfni þeirra, einkum í útlánum til fyrirtækja.

Það er hægt að afgreiða slík rök með hefðbundnum 
hætti, sem væl í bankamönnum sem ekki beri að taka 
mark á, en þetta er engu að síður staðreynd. Enginn 
hefur talað fyrir breytingum sem miða að því að hverfa 
aftur til áranna í aðdraganda fjármálahrunsins, enda 
þótt sumir hagfræðiprófessorar kjósi að stilla hlut-
unum upp þannig í sínum hliðarveruleika, heldur 
einungis að fyrirtæki búi við sambærilegt regluverk 
og þekkist í Evrópu. Svo er ekki í dag. Hagkvæmt og 
skilvirkt fjármálakerfi, sem hefur burði til að þjónusta 
fyrirtæki og heimili, er forsenda þess að bæta fram-
leiðni í atvinnulífinu. Ætla mætti að flestir væru sam-
mála um að það væri eftirsóknarvert markmið.

Ísland er ekki eyland. Versnandi rekstraraðstæður 
í atvinnulífinu, sem endurspeglast núna í tíðum 
hópuppsögnum, er áminning um mikilvægi þess að 
huga betur að samkeppnishæfni landsins. Enginn ætti 
að vera stikkfrí í þeirri umræðu. Verkalýðshreyfingin, 
stjórnmálamenn, eftirlitsstofnanir, Seðlabankinn og 
atvinnurekendur. Við eigum í alþjóðlegri samkeppni 
um vinnuafl og fjármagn og hvernig fyrirtækjum reiðir 
þar af ákvarðar þá verðmætasköpun sem verður til 
hverju sinni. Þetta gerist nefnilega ekki af sjálfu sér.

Ekki eyland
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Það vita það flestir að bíllinn mengar, er heilsu-
spillandi, tekur gríðarlega mikið pláss, veldur 
slysum og er samfélagslega óhemju dýr. Hann 

kostar líka mikið fyrir alla sem þurfa að reka slíkt 
farartæki. Flestir vita líka að einkabíllinn er ekki 
heppilegur í borgum og að það er ekki auðvelt að 
losna við hann úr þeim borgum sem eru skipulagðar 
á hans forsendum.

Það er ekki nema rétt rúm öld síðan einkabíllinn 
kom til sögunnar og fór að breyta daglegu lífi fólks. 
Fljótlega eftir að bíllinn varð almannaeign fór hann 
að verða aðal skipulagsforsendan. Áður voru borgir 
skipulagðar fyrir gangandi vegfarendur. Allt var í 
göngufæri í gömlu borgunum.

Þegar bíllinn kom breyttist allt skipulag borg-
anna. Menn sáu fyrir sér framtíðina með einum 
til tveimur, jafnvel þremur einkabílum á hverju 
heimili og miklum hreyfanleika fólks og ferða-
frelsi. Einkabíllinn breytti hugmyndum fólks um 
borgarskipulag. Heimilin fjarlægðust þjónustuna og 
atvinnutækifærin. Fólk vildi hafa þetta svona. Svona 
var tíðarandinn. Útþensla borganna hófst og varð 
fljótlega nánast stjórnlaus.

Á árunum milli 1950-60 fór Jane Jacobs, blaða-
maður, í broddi þeirrar fylkingar í Vesturheimi, sem 
barðist fyrir því að ekki yrðu lagðar hraðbrautir inni 
í borgunum. Margir telja að hún og aðgerðarsinnar 
hafi bjargað New York frá eyðileggingu, af völdum 
einkabílsins. Til stóð að leggja hraðbrautir hátt yfir 
núverandi gatnakerfinu á neðri hluta Manhattan. 
Í kjölfarið reis upp grasrótarhreyfing í Evrópu 
sem vildi stemma stigu við yfirgangi einkabílsins í 
mörgum borgum.

Á sama tíma og grasrótin og framsæknir sérfræð-
ingar og fræðimenn úti í heimi voru búnir að átta 
sig á böli einkabílsins í borgum var fólk í Reykjavík 
að vinna að aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-84 sem 
unnið var á forsendum einkabílsins. Þessi einkabíla-
hugmynd hefur verið meginstoð endurskoðunar 
aðalskipulags Reykjavíkur allar götur síðan og allt 
þar til núgildandi aðalskipulag var samþykkt árið 
2013. Þessar hugmyndir voru menn farnir að efast 
um víðast erlendis fyrir um 60 árum. Á námsárum 
mínum í Kaupmannahöfn um 1970 voru allir búnir 
að átta sig á þessu og meðtaka. Í Kaupmannahöfn 
var fyrsta göngugatan opnuð 1962 og það sama átti 
sér stað í París og víða annars staðar. Nú hafa margar 
miðborgir nánast losað sig við einkabílinn.

Það er löngu ljóst að einkabíllinn er ekki heppilegt 
samgöngutæki í borgum. Margar borgir stefna nú 
að því að snúa þróuninni við og takmarka einka-
bílaumferð verulega innan borgarmarkanna. Þessi 
þróun kemur í kjölfar þess að öflugum almennings-
samgöngum hefur verið komið á fót, en ekki áður 
eins og er að gerast hér á höfuðborgarsvæðinu.

Það er söguleg staðreynd að gömlu borgirnar eru 
miklu eldri en einkabíllinn. Gömlu borgirnar eru 
mjög þéttar og frá upphafi skipulagðar á forsendum 
hins gangandi vegfaranda. Þessi saga og öflugar 
almenningssamgöngur hafa gert Kaupmannahöfn, 
London og París auðveldara fyrir að gönguvæða 
borgirnar að nýju og draga úr notkun einkabílsins.

Yngri borgir og úthverfi gömlu borganna og borgir 
sem byggðust upp á forsendum einkabílsins eiga 
ekki eins auðvelt með að hafna honum. Forsenda 
skipulags þeirra var einkabíllinn og þær verða að 
sætta sig við það og taka mið af því, finna aðrar 
lausnir á vandanum en þær sem gömlu borgirnar 
geta notfært sér. Það er engin ein lausn í sjónmáli 
varðandi þennan vanda, heldur stórt mengi margra 
lausna. Sú stærsta og mikilvægasta er sjálft borgar-
skipulagið. Þar liggur stærsti ávinningurinn og þar 
hafa menn slugsað mest undanfarna áratugi. Sjálf-
bært hverfaskipulag og flutningur stórra vinnustaða 
á borð við Landspítala úr miðborginni geta bjargað 
miklu. Það er ekki langt í að vinnuvikan verði aðeins 
4 dagar. Það eitt ásamt sveigjanlegum vinnutíma 
mun hafa veruleg áhrif á umferðarálagið.

Líklegt er að eftir 50-100 ár heyri einkabíllinn að 
mestu sögunni til sem aðalsamgöngutæki í f lestum 
borgum. Fólk mun nota almenningssamgöngur, 
hjóla og ganga og nota sjálfkeyrandi deilibíla. Einka-
bíllinn mun verða notaður til skemmtunar og sem 
tómstundatæki líkt og vélsleðar og sportbátar og 
kannski til þess að skreppa í sumarbústað. Einka-
bíllinn mun ekki vera forsenda búsetu í borgunum. 
Í stað hans mun fólk fara fótgangandi eða hjólandi 
um sjálf bæra borgarhluta, þar sem allt er innan 
seilingar og í göngufæri.

Hér er á ferðinni jákvæð þróun sem þarf að vera 
sársaukalaus og átakalaus fyrir alla. Það á ekki að 
neyða neinn til neins og ekki stilla fólki upp í and-
stæðar fylkingar eins og mátti skilja á fólki á bíllausa 
deginum um helgina. Ekki nánast sekta fólk fyrir að 
aka eftir Miklubrautinni. Menn eiga að stíga út úr 
einkabílnum af fúsum og frjálsum vilja af því að það 
er ódýrara, þægilegra og skemmtilegra en að aka, en 
ekki tilneyddir. Hin svokallaða „aðför gegn einka-
bílnum“, sem er rétt að byrja að sögn þeirra sem 
tala fyrir henni, sýnir ekki viðfangsefninu mikinn 
skilning, heldur skilningsleysi. Þetta er ekki stríð, 
heldur þróun sem staðið hefur í 60 ár og flestir sjá 
fyrir endann á. Bílar í borgum eru böl sem þarf að 
vinna á í mestu rósemd og fullri sátt.

Bílar í borgum

Hilmar Þór  
Björnsson

Í DAG

Rauði krossinn á Íslandi og 
systurfélög okkar um heim 
allan taka þátt í baráttunni 

gegn hamfarahlýnun. Í dag ætlum 
við að taka þátt í loftslagsverkfalli 
með unga fólkinu og krefjast þess 
að stjórnvöld geri allt sem í þeirra 
valdi stendur til að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. 
Stjórnvöld verða að vera tilbúin 
að taka þær erfiðu ákvarðanir sem 
þarf að taka til að raunverulega 
draga úr losun. Tíminn er naumur. 
Hamfarahlýnun snertir okkur öll og 
afleiðingarnar munu aðeins aukast 
á komandi áratugum. Þegar auð-
lindir þverra og sífellt minna verður 
til skiptanna aukast líkur á átökum. 
Fleiri og f leiri munu neyðast til að 
yfirgefa heimili sín og leggja á flótta 
vegna loftslagsbreytinga, allt að 140 
milljónir á næstu þremur áratugum.

Með hlýnun jarðar hafa öfgar í 
veðurfari aukist og náttúruham-
farir haft skyndilegri og alvarlegri 
af leiðingar í för með sér. Brot-
hættustu samfélögin verða verst 
úti þegar fellibyljir geysa, þurrkar 
verða langvinnir og flóð örari. Þess 
vegna skiptir máli að bregðast strax 
við. Hvert og eitt samfélag þarf að 
vera í stakk búið til að bregðast við 
þessari miklu vá.

Í síðustu viku kom út skýrsla 
Alþjóðasambands Rauða krossins 
og Rauða hálfmánans (IFRC), The 
Cost of Doing Nothing eða Kostn-
aðurinn við að gera ekki neitt, sem 
segir að það muni kosta okkur mun 

Hamfarahlýnun  
hrekur fólk á flótta

Kristín S. 
Hjálmtýsdóttir
framkvæmda-
stjóri Rauða 
krossins á Ís-
landi

Hamfarahlýnun snertir 
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andi áratugum. 

Á sama tíma 

og  grasrótin 

og fram-

sæknir 

sérfræðingar 

og fræðimenn 

úti í heimi 

voru búnir að 

átta sig á böli 

einkabílsins í 

borgum var 

fólk í Reykja-

vík að vinna 

að aðalskipu-

lagi Reykja-

víkur 1962-

84 sem unnið 

var á for-

sendum 

einkabílsins.

rsk@rsk.is

Nánari upplýsingar á rsk.is

Álagningu opinberra gjalda  
á lögaðila árið 2019 er lokið
Álagningu tekjuskatts 2019 á lögaðila sem skattskyldir eru 
samkvæmt I. kafla, sbr. og 4. mgr. 71. gr., sem og álagningu 
annarra opinberra gjalda lögaðila sem lögð skulu á vegna 
tekjuársins 2018 skv. VIII.-XIV. kafla laga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, er lokið.

Álagningarseðlar eru nú aðgengilegir á þjónustuvef 
ríkisskattstjóra á rsk.is og skattur.is.

Álagningarskrár fyrir hvert sveitarfélag liggja frammi á
viðkomandi starfsstöðvum ríkisskattstjóra eða sérstaklega 
auglýstum stöðum dagana 27. september til 11. október 2019 
að báðum dögum meðtöldum.

Kærufresti vegna álagningar þeirra skatta og gjalda, sem
álagning þessi tekur til, lýkur föstudaginn 27. desember 2019. 

Auglýsing þessi er birt samkvæmt 98. gr. laga nr. 90/2003.

Þjónustuver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:0

442 1000

meira að gera ekkert, að stöðva ekki 
hlýnunina strax. Án alvöru aðgerða 
mun árlegur kostnaður neyðarað-
stoðar vegna hamfara margfald-
ast. Svartsýnustu spár áætla 20 
milljarða Bandaríkjadollara árið 
2030, það eru um 2500 milljarðar 
íslenskra króna.

Menntun stúlkna og loftslagið
Rauði krossinn á Íslandi leggur 
áherslu á að styðja stúlkur til 
mennta. Samkvæmt Project Draw-
down, sem hefur tekið saman áreið-
anlegustu staðreyndirnar um það 
hvernig best má sporna við hlýnun 
jarðar, er menntun stúlkna í 6. sæti 
og kemur þar á eftir m.a. minnkaðri 
matarsóun og björgun frumskóga. 
Með aukinni menntun eru stúlkur 
líklegri til að giftast síðar á lífs-

leiðinni og fresta barneignum. Þær 
eignast færri og heilbrigðari börn.

Margt vinnur gegn því að stúlkur 
sæki skóla víða í lágtekjulöndum 
heims. Það er oftast verkefni 
stúlkna og kvenna að sækja vatn 
fyrir heimilið og stundum eyða 
stúlkur mörgum klukkustundum 
í að ganga að næsta vatnsbóli á 
meðan bræður þeirra sækja skóla. 
Rauði krossinn leggur því áherslu á 
að byggja vatnsbrunna við skólana 
svo stúlkur geti gert hvoru tveggja. 
Skólastúlkur njóta leiðsagnar sjálf-
boðaliða í stúlknahópum Rauða 
krossins þar sem þær mynda dýr-
mæt tengsl, ræða áskoranir sínar 
og hvetja hverja aðra til dáða. Þær 
fá þjálfun í því að standa á sínu og 
neita karlmönnum sem bjóða þeim 
pening fyrir kynlíf. Þá er unnið 
með þorpsnefndum og þorpshöfð-
ingjum að því að koma í veg fyrir 
barnahjónabönd. Allt eru þetta 
undirstöðuatriði í baráttunni fyrir 
menntun stúlkna.

Menntun stúlkna er valdeflandi 
fyrir stúlkur og konur um allan 
heim. Menntun stúlkna er eitt beitt-
asta vopn okkar í baráttunni gegn 
hamfarahlýnun.

Ég vil hvetja þig til að mæta  í 
dag  og krefjast aðgerða af hálfu 
stjórnvalda.
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Sá dómari sem fékk 

flest atkvæði fékk 

18 atkvæði sem er mjög lítið 

miðað við að dómarinn sem 

fékk flest atkvæði karla-

megin fékk 75 atkvæði. 

F Ó T B O LT I  L ei k ma n na s a mtök 
Íslands kynntu í gær hvaða leik-
menn og dómarar kæmu til greina 
þegar valið yrði hverjir hefðu 
skarað fram úr í Pepsi Max-deild 
kvenna í knattspyrnu á nýliðinni 
leiktíð. Magnús Már Einarsson sem 
starfar hjá vefsíðunni Fótbolti.net 
vakti athygli á því að einn þeirra 
dómara sem kæmi til greina sem 
besti dómari deildarinnar hefði 
ekki dæmt einn leik í deildinni í 
sumar. Hann var hins vegar fjórði 
dómari í toppslag Vals og Breiða-
bliks og kannski var frammistaða 
hans svo góð að ekki var hægt að 
líta framhjá honum í kjörinu.

Það eru leikmenn sjálfir sem 
kjósa í kjörinu og það verður að 
setja spurningarmerki við það að 
leikmenn sýni ekki þeim dómurum 
sem dæmdu í deildinni þá virðingu 
að veita þeim atkvæði sitt þegar 
kosið er. 

Kristinn Björgúlfsson stjórnar-
maður hjá Leikmannasamtökun-
um segir að fá atkvæði hafi borist 
þegar kosið var um dómara ársins. 
Ákveðið hafi verið að láta atkvæði 
leikmannanna standa þrátt fyrir að 
umræddur dómari hafi ekki dæmt 
í deildinni.

„Það bárust tæplega 
150 kosningaseðlar frá 
leik mönnum í Pepsi 
Ma x-deildar k venna. 
Það var talsvert um að 
leikmenn skiluðu auðu 
þegar kom að því að 
kjósa dómara. Sá dómari 
sem fékk f lest atkvæði 
fékk 18 atkvæði, sem 
er augljóslega 
m j ö g  l í t i ð 
miðað við að 
dóma r inn 
sem fék k 

flest atkvæði karlamegin fékk 
75 atkvæði,“ segir Kristinn um 
kjörið á besta dómara deildar-
innar.

„Við hugsuðum hvort við 
ættum að láta þetta standa 
og að endingu varð niður-

staðan okkar sú að það væri 
ekkert annað sem kæmi til 

greina. Svona kusu 150 
leikmenn Pepsi Max-

deildar kvenna og 
það er auðvitað 
á hy g g j u e f n i 

að leikmenn 
ákveði frek-
ar að kjósa 
d ó m a r a 
sem hefur 
ekki dæmt 
einn leik í 

deildinni í 
sumar frekar 
en að kjósa 

dómara sem raunverulega hefur 
dæmt eitthvað. Ég veit ekki hvaða 
skilaboð það eru, en ekki eru þau 
jákvæð,“ segir Kristinn.

„Það er ekki öfundsvert hlutverk 
að vera dómari og oftar en ekki 
gríðarlega erfitt hlutverk að vera 
í. Við myndum gjarnan vilja sjá 
f leiri kvenkyns dómara í stéttinni 
hér heima og ég held að f lestir séu 
okkur sammála í því. Vonandi verð-
ur þessi niðurstaða, þeim dómurum 
sem núna eru starfandi, hvatning til 
þess að gera betur. Að auki vonum 
við auðvitað að við munum sjá 
f leiri f lotta íslenska dómara, karla 
og konur, að dæma hér á Íslandi á 
næstu árum,“ segir hann.

Jóhann Ingi sló á létta strengi á 
Facebook-síðu sinni í kjölfar þess 
að  hann fékk fregnir um  tilnefn-
ingu sína. Þar segir hann: „Einfalt 
val. Gerði ekki ein mistök í sumar í 
deildinni. Þakka peppið.“ - hó

Dæmdi ekkert en tilnefndur sem besti dómari deildarinnar

Jóhann 
Ingi gæti 
fengið 
óverð-
skulduð 
verðlaun. 
MYND/KSÍ 

FRAMKVÆMDIR Sögunni um Skess-
una, nýtt knattspyrnuhús FH-inga, 
mun trúlega seint ljúka. Sagan er 
farsakennd og reyfaraleg enda sögu-
persónurnar hundruð milljóna af 
peningum skattborgara Hafnar-
fjarðar. Fundir voru bókaðir með 
skömmum fyrirvara, FH fékk 100 
milljónir án þess að heimild væri 
fyrir því og hvort bærinn eða félag-
ið eigi nú öll íþróttahús í Kapla-
krika er óljóst.  Álit samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins var til 
umfjöllunar á bæjarráðsfundi í gær 
þar sem ævintýrinu lauk alls ekki.

Skessan er knattspyrnuhús FH 
og kostaði um 800 milljónir króna 
að klára það. Húsið mun gjörbreyta 
aðstöðu félagsins en félagið hefur 
nú þrjú hús til afnota yfir vetrar-
tímann. Ýmislegt hefur verið látið 
flakka um húsið og framkvæmdirn-
ar en bæjarstjórinn fagnar sigri og 
segir í sinni bókun að niðurstaðan 
hefði ekki komið á óvart.

„Upphlaup tiltekinna fulltrúa 
minnihlutans í bæjarstjórn, þung 
orð sem voru látin falla og ásakanir 
í garð þeirra sem að málinu unnu 
dæma sig sjálfar og voru einfaldlega 
stormur í vatnsglasi,“ segir í bókun 
hennar.

Meiri- og minnihlutinn bókaði á 
víxl og fagnaði meirihlutinn sigri í 
þessu máli. Minnihlutinn barðist 
þó á móti og bókaði að ýmislegt 
hefði ekki verið til umfjöllunar í 
álitinu.

Minnihlutinn segir meðal ann-
ars í langri bókun sinni að ramma-
samkomulagið, sem var gert, hafi 
varðað verulega fjárhagslega hags-
muni sveitarfélagsins. „Ekki sé hægt 
að leggja að jöfnu byggingu nýs 
knatthúss annars vegar og kaup á 
fasteignum af íþróttafélagi hins 
vegar. Auk þess hafi ekki verið tekið 
á 70 milljón króna mismun milli 
fyrri og síðari fyrirætlana. Ekki 
hafi verið til staðar heimild til ráð-
stöfunar fjármuna á grunni ramma-
samkomulagsins fyrr en fyrir lægi 
viðauki staðfestur af bæjarstjórn. 

Því hafi greiðsla á 100 milljónum 
króna sem innt var af hendi til FH 
þann 16. ágúst 2018 verið án heim-
ildar,“ segir meðal annars í bókun 
minnihlutans.

Þar segir ennfremur að álit ráð-
herra fari þvert gegn þeim rök-
stuðningi sem lagður hefur verið 
fram af hálfu bæjarstjórans. „Enda 
var viðauki um síðir lagður fram 
fyrir tilstuðlan fulltrúa minnihluta 
í bæjarstjórn. Sá viðauki er síðan 
forsenda þess að ráðuneytið telur 
ekki ástæðu til íhlutunar þrátt fyrir 
ámælisverða stjórnsýslu.“ Þá segir 
minnihlutinn að enn séu ekki öll 
kurl kominn til grafar enda eigi eftir 
að svara ýmsum beiðnum um upp-
lýsingar. „Ráðuneytið tekur ekki 
afstöðu til þess hvort að sveitar-
félag gefi aðila byggingu sem metin 
er á 400 milljónir og kaupi hana 
svo aftur á ótilgreindu verði teljist 
ábyrg ráðstöfun skattfjár. Né heldur 
hvort ákvörðun um að kaupa fast-
eignir án þess að fyrir liggi gögn um 
verð eða ástand þeirra teljist ábyrg 
meðferð almannafjár.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Skessan veldur usla í Hafnarfirði

Á 90 ára afmælisári FH er horft björtum augum til framtíðar en Skessan 
verður tekin í notkun von bráðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Eitt glæsilegasta æfingasvæði landsins er að rísa í Kaplakrika og FH-ingar 
vonast til að fleiri ungir leikmenn skili sér upp í Meistaraflokk.

Bærinn keypti íþróttahúsið í Kaplakrika þar sem handboltinn hefur  
unnið marga glæsta sigra í gegnum tíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sagan um Skessuna í 
Hafnarfirði, nýtt knatt-
spyrnuhús FH-inga, er 
eins og besti reifari - þar 
sem hundruð milljóna 
skipta um hendur og 
meirihlutinn fagnar en 
minnihlutinn grætur.

Sagan um Skessuna

Hafnarfjarðarbær og FH ætluðu 
að byggja knatthús og stækka 
og endurnýja grasæfingasvæði 
félagsins. Bærinn ákvað að 
veita 720 milljónum í bygg-
ingu hússins á þremur árum 
árið 2017. 70 milljónum 2017, 
200 milljónum 2018 og 450 
milljónum í ár. Bærinn myndi 
eiga húsið og framkvæmdin 
yrði boðin út. Öll tilboð voru 
langt umfram það sem gert var 
ráð fyrir og þeim því hafnað. 
Í framhaldi var gert ramma-
samkomulag um eignaskipti 
og framkvæmdir. Þá færast 
fjármunir á milli en eru með 
sama bókhaldslykil. FH átti 
að byggja, eiga og reka húsið. 
Bærinn myndi frekar kaupa 
íþróttahúsið, Risann og Dverg-
inn og greiða 790 milljónir fyrir. 
Þetta var ákveðið 8. ágúst. 
Samkomulagið var undirritað 
13. ágúst og staðfest 28. ágúst 
í bæjarstjórn. Þann 16. ágúst 
fékk FH 100 milljónir.

Þess má geta að síðasti 
fundur fyrir sumarleyfi var 20. 
júní og átti að hittast á ný 22. 
ágúst. Í álitinu segir að bærinn 
hafi farið að lögum og segir að 
ljóst hafi mátt vera að málefni 
tengd Kaplakrika hafi verið 
á dagskrá á fundunum. Þá er 
tekið fram að litið sé svo á að 
rammasamkomulagið falli 
undir pólitíska stefnumótun.

 Ásakanir í garð 

þeirra sem að 

málinu unnu dæma sig 

sjálfar og voru einfaldlega 

stormur í vatns-

glasi

Rósa Guðbjarts-
dóttir, bæjar-
stjóri Hafnar-
fjarðar
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Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Bílver 
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2 
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535

Umboðsaðilar:

AKSTURSEIGINLEIKAR

RAFMAGNAÐIR

- SEM HLEÐUR SIG SJÁLFUR

HAGKVÆMNI SEM ÞÚ SÉRÐ
Upplifðu nútíma skilvirkni, án þess að takmarka akstursánægju þína. CR-V Hybrid framleiðir sitt eigið rafmagn;  
sjálfhleðsla, svo þú þurfir aldrei að stinga í samband. Skilvirkni CR-V Hybrid er ekki eingöngu mæld við bensíndæluna, 
líka hvernig þú upplifir aksturseiginleikana. Sterk, en um leið létt bygging hans framkallar lipra og örugga aksturs- 
eiginleika og með háþróuðu fjöðrunarkerfinu verður aksturinn einstaklega þægilegur. Honda hefur framleitt Hybrid 
bifreiðar í meira en tuttugu ár - reynsla sem þú getur treyst á.  CR-V Hybrid er með 5 ára ábyrgð á öllu Hybrid kerfinu 
frá framleiðanda, sem veitir þér hugarró, það er ávinningur að aka með tækni sem þú getur treyst.

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00



Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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Súrdeigsbrauðin okkar eru gæðavara 

og innihalda ekkert ger
  

779 kr/stk

 
Sælkera brauðsalöt frábær með 

súrdeigsbrauðinu
 

 599 kr/stk

Sælkera brauðsalöt frábær r memeð
súrdeigsbrauðinu

 
 

Toppaðu pizzuna með 
hvítlauksolíu frá Ítalíu

 

549 kr/stk

 
Ferskar pizzur tilbúnar beint í ofninn

8 mínútur á 220°C - 5 spennandi tegundir
 

verð frá 1.699 kr/stk

Heilslátur
3 stk

3.899 kr/pk

Heilslátur
5 stk

5.999 kr/pk 

Heilslátur 3 stk
án blóðs

3.699 kr/pk 

Frosið heilslátur
3 stk með 

próteinkeppum
og mör

4.699 kr/kg

Eistu

599 kr/kg

Dilkanýru

399 kr/kg

Heilslátur án blóðs 
5 stk

5.699 kr/pk

Frosið heilslátur 
3 stk

3.999 kr/pk

Frosið heilslátur 
5 stk

6.099 kr/pk

HINN EINI SANNI SLÁTURMARKAÐUR ER 
Í FULLUM GANGI Í KRINGLUNNI

  
Litlir kleinuhringir

  

399 kr/pk

Verð áður 489 kr/pk



 
 

Lambalæri af nýslátruðu
 

1.699 kr/kg

  
Ribeye 

4.424 kr/kg

Verð áður 5.899 kr/kg

25% 

afsláttur

Smash Style hamborgara 
2 x 120 g

 

535 kr/pk

Verð áður 629

 
2 x 100 g

 

466 kr/pk

Verð áður 549

 
2 x 140 g

 

620 kr/pk

Verð áður 729

 
2 x 250 g

 

1.104 kr/pk

Verð áður 1.299

15%
 

afsláttur

 
Gerðu einstaka borgara 

með Spicy mayo eða In Out 
Hagkaupssósu

 

349 kr/stk

kakkGerðu eieinsnstak
  

Deliciou Bacon krydd er frábært á 
poppið, grænmetið, franskarnar 

og borgarann
 

749 kr/stk

  
Lambafile af nýslátruðu 

5.499 kr/kg



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  550 5055.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi

Óli Sævar Jóhannesson
bifreiðarstjóri 

Háteigi 21, Keflavík
andaðist á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja 20. september.  

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju  
mánudaginn 30. september kl. 13. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vildu minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Þorbjörg Heiða Baldursdóttir
Sævar Logi Ólason
Rúnar Þór Ólason Tinna María Sigurðardóttir
Kolbrún Björk Óladóttir
Guðmundur Torfi Ólason
Jarþrúður Ósk Óladóttir

og barnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Haraldur Sveinsson,

Efstaleiti 12, Reykjavík,
lést á Brákarhlíð í Borgarnesi  

21. september.  
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Agnes Jóhannsdóttir,
börn, tengdadóttir,

barnabörn og barnabarnabörn

Elskulegur vinur minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi

Jónas Jónsson,
húsasmíðameistari

lést á Sólvangi í Hafnarfirði, 
laugardaginn 21. september. 

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju, 
mánudaginn 30. september, kl. 15.00

Sólveig Helgadóttir
Gylfi Jónasson Hulda Hauksdóttir
Jón Halldór Jónasson Guðrún G. Gröndal
Þórir Jónasson

barnabörn og barnabarnabörn

 Ástkær faðir minn, afi, langafi 
og lífsförunautur,

Björn Pálmi Hermannsson
fyrrverandi slökkviliðsmaður 

Holtagerði 30, Kópavogi
lést á heimili sínu sunnudaginn  

 22. september. Útför fer fram frá 
Kópavogskirkju mánudaginn 7. október klukkan 13.

Birna Björnsdóttir  Hildur Högnadóttir
Pétur Andreas Maack Nadia  Margrét Jamchi
Markús Darri Maack Þórdís Jóhannesdóttir
Styrmir Steinn Maack Birna Lind Pálmadóttir
Jóhannes Jökull Jóhannesson Julie Strunk Nielsen
Björn Pálmi Jóhannesson

og barnabarnabörn

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma.

Kristín Guðjónsdóttir 
(Gógó) 

fyrrum húsfreyja  
Alheim, Flatey á Breiðafirði

 er lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð 
fimmtudaginn 19. september sl. verður jarðsungin frá 

Laugarneskirkju föstudaginn 27. nk. kl: 13:00

Erla Sigurbergsdóttir Haukur Már Haraldsson
Margrét Sigurborg 
Sigurbergsdóttir 

Guðjón Sigurbergsson
ömmu,- langömmu- og langalangömmubörn

Þór Guðlaugur Vestmann 
Ólafsson

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi

Júlíus Pétur Bergsson 
fiskmatsmaður 

Stórholti 9, Akureyri
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

sunnudaginn 22. september 2019.  
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn  

11. október kl. 13:30

Anna Jónína Þorsteinsdóttir
Þorsteinn, Viðar, Jóhann Bjarni, Árni, Margrét,  

Rúna Björk, Erla Hrönn Júlíusarbörn,  
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum innilega samúð og  
hlýhug við andlát og útför

Hlyns Jónassonar
Tjarnartúni 13 

Akureyri
Aðstandendur

Elskuleg móðir okkar, 
Ruth Guðmundsdóttir 

er látin.

Jarðsungið verður föstudaginn  
27. september kl. 13.00 frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði. Blóm og kransar eru 
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á að 

styrkja minningarsjóð Fríkirkjunnar í Hafnarfirði

Guðmundur Ólafsson Eygló Kristín Gunnarsdóttir
Guðrún Ólafsdóttir Newman
Elín Ólafsdóttir Baldvin Kristinsson
Arnlaugur Ólafsson Erla Björg Garðarsdóttir

og fjölskyldur.

Valgerður á Hlyni frá Húsatóftum. MYND/VIGDÍS GUÐJÓNSDÓTTIR

Valgerður á Húsatóftum á 
Skeiðum er ein af þekkt-
ustu ræktendum land-
námshænunnar á Íslandi. 
Hún ætlar að sýna gestum 
og gangandi  hænurn-

ar sínar milli klukkan 13 og 17 á sunnu-
daginn, 29. september. Hún er í stjórn 
Félags eigenda og rækt enda landnáms-
hænsna og segir  það hafa staðið fyrir 
mörgum sýningum á þessum litfögru 
fuglum. „Fjölsóttustu sýningarnar voru í 
Húsdýragarðinum, fyrirtækinu Jötun-
vélum og á Hrafnagili í Eyjafirði. Nú var 
ákveðið að hafa eina hér heima.“

Valgerður og Guðjón bóndi hennar 
hafa ræktað landnámshænur frá árinu 
1977 og  eiga nú  hátt í hundrað. „Svo 
eru ungar  að auki, líklega svona um 
200,“ segir Valgerður og lýsir því að sumar 
hænurnar fái að liggja á eggjum og unga 
þannig út. „Ungana sem ég hef til minnar 
ræktunar reyni ég að láta hænur ala upp. 
Þá geta þeir verið úti og það þarf ekkert 
að hafa fyrir því að venja þá við. En aðal-
útungunin fer fram í vélum.“

Spurningu um  hvort íslenska land-
námshænan sé í nokkurs konar land-
námi hér á landi núna svarar Valgerður: 
„Já, það má alveg segja það, hún er vin-
sæl og fáir fá sér öðruvísi hænur. Það fóru 
660 ungar frá mér til Hríseyjar í sumar. 
Þar er verið að stofna stórt bú með land-
námshænum, þar sem einangrunar-
stöðin var. En svo er reyndar verið að 
smygla eggjum úr alla vega hænum til 
landsins, silkihænum, brahmahænum, 
svörtum þýskum og allskonar stofnum 
sem ég hef ekki nöfn yfir. Við verðum að 
vera á verði til að láta þá ekki blandast 
íslenska stofninum.“ Hún segir dæmi um 
að dverghænur sem hafi verið nokkuð 
lengi á landinu hafi smitað þann íslenska. 
Þær séu fallegar en verpi voða lítið.

Afurðir frá Húsatóftum verða til sölu 
á sunnudaginn, til dæmis egg og hun-
ang og krem úr hunangi. Einnig sútuð 
lambsskinn. Valgerður kveðst fá lömb úr 
sveitinni sem drepist hafi í fæðingu. „Við 
náum strax í lömbin, Guðjón fláir þau og 
ég fæ skinnin.“

Sjálf voru þau hjón með kúabú, ásamt 
hænsnarækt framan af. „Það brunnu hjá 
okkur útihús árið 2006, það var hræði-

legt. Við misstum kýrnar okkar og hæn-
urnar. Þá hættum við með kýr því við 
höfðum ekki efni á að byggja nýtt kúabú. 
En ég átti egg hér heima og náði líka í egg 
sem voru til sölu í Þingborg og setti strax 
í útungunarvél. Nú segjum við að við 
séum H-bændur því við erum með hey, 
hunda, hross, hænur og hunang á Húsa-
tóftum,“ segir Valgerður og tekur fram að 
hundarnir séu Íslendingar. Um hestana 
þarf ekki að efast.

Þess má geta að frá Selfossi að Húsa-
tóftum eru 28 kílómetrar.
gun@frettabladid.is

Landnámshænur vinsælar
Valgerður Auðunsdóttir á Húsatóftum rekur stærsta ræktunarbú landnámshænunnar 
á Íslandi með bónda sínum, Guðjóni Vigfússyni. Þau hafa opið hús á sunnudaginn.

Landnámshænsn eru litskrúðug.
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KYNNINGARBLAÐ

Ingibjörg Elsa Björns-
dóttir, doktorsnemi í 
þýðingafræði og áhuga-
manneskja um þríhjól, 
vekur mikla athygli í 
bílabænum Selfossi þar 
sem hún hefur öðlast 
betri heilsu á sérsmíð-
uðu þríhjóli.   ➛4
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Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir er fjögurra drengja móðir og leggur mikla áherslu á að rækta samband við fjölskyldu og vini. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Óþreytandi náttúruafl
Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir er aðstoðarskólameistari í Borgarholtsskóla. 
Hún lætur ekkert stoppa sig og virðist búa yfir orku á við kjarnorkuver. ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Fólk 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 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Siðfesta 2020 
(heiðin ferming)

Kynning á siðfestuathöfn Ásatrúarfélagsins 
verður haldin laugardaginn 28. september 

kl 12:00 í Síðumúla 15.

Allir áhugasamir eru hvattir til að mæta.

Hægt er að skrá sig í fræðslu vetrarins á staðnum. 

Ásatrúarfélagið

Fljótfær, hvatvís og hávær,“ 
segir Ásta Laufey þegar hún 
er beðin um að lýsa sjálfri sér 

í stuttu máli. Ásta leggur mikla 
áherslu á heilbrigðan lífsstíl og þá 
sérstaklega útiveru með vinum 
og fjölskyldu. Þá gerir hún sér 
lítið fyrir og skokkar upp Esjuna, 
helst vikulega og jafnvel nokkrum 
sinnum í viku, þegar tími gefst. 
„Við erum nokkrar í vinnunni sem 
reynum að fara allavega vikulega 
á Esjuna,“ segir hún og á þar við 
samstarfskonur sínar úr Borgar-
holtsskóla.

„Ég hef alltaf verið pínu Esjufrík 
og það byrjaði þegar ég byrjaði í 
utanvegahlaupum árið 2004. Það 
eru margir f lottir hlauparar sem 
vinna með mér og við fórum fyrir 
nokkrum árum að fara á Esjuna 
nánast hvernig sem viðraði (innan 
öryggismarka þó) og allan ársins 
hring.“ Þá sé ávinningurinn ekki 
síst fólginn í því að rækta vináttu. 
„Þetta er auðvitað frábær hreyfing 
og ekki leiðinlegt með þessar 
dásamlegu vinkonur sínar með 
sér.“

Óhrædd við nýjar áskoranir
Ástu virðist hvergi líða betur en á 
þeytingi um fjöll og firnindi og er 
það ekki bundið við Esjubröltið. 
„Ég lauk Landvættunum í ágúst, 
hreyfi mig töluvert mikið, hleyp 
nánast daglega, fer í ræktina og 
geng með gönguhópnum mínum 
einu sinni í viku.“ Þá skipti miklu 
máli að hreyfingin sé ekki einhæf. 
„Ég held að því fjölbreyttari 
hreyfing, því betra, bæði upp á að 
manni leiðist ekki og svo minnkar 
það svo mikið meiðslahættuna 
líka,“ útskýrir hún.

Ásta hikar ekki við að takast 
á við nýjar áskoranir í heilsu-
rækt. „Ég var að byrja að æfa með 
hjóladeild Breiðabliks og er svo á 
byrjendanámskeiði í blaki með 
HK. Auk þess er ég að þjálfa á 
grunnnámskeiði með Náttúru-
hlaupunum og hef gert það síðustu 
þrjú ár, sem er einstaklega gefandi 
og skemmtilegt enda þjálfararnir 
stjarnfræðilega skemmtilegt fólk 
eins og almennt flestir sem finnst 
gaman að hreyfa sig úti í nátt-
úrunni.“

Það eru eflaust einhverjir sem 
furða sig á þessum afköstum og 
þrautseigju og spyrja sig hvernig í 
ósköpunum hún fari að þessu öllu. 
Ásta hefur ráð undir rifi hverju og 
segir að tími dags hafi mikið að 
segja. „Almennt reyni ég að stunda 
alla mína hreyfingu fyrir vinnu á 
morgnana. Þá eru minni líkur á að 
þær falli niður.“

Hún sækir þó ekki einungis í 

hamagang og útiveru. „Eins og ég 
er hrifin af allri hreyfingu utan-
dyra þá finnst mér líka æðislegt að 
fara í tíma í heitum sal af því að þá 
eru alltaf góðar teygjur og slökun í 
viðbót við æfingar.“

Þegar hún er spurð hvort hún 
hafi alltaf verið svona kraftmikil 
rifjar hún upp skoplegt samtal sem 
hún átti við góða vinkonu sína. 
„Ég veit ekki hvort ég er eitthvað 
öflugri en aðrir en ég man að ein 
af mínum bestu vinkonum úr 
MR sagði fyrir nokkrum árum 
að þegar hún hitti mig fyrst hafi 
henni fundist ég allt of mikið af því 
góða, alltof yfirþyrmandi, hávær 
og æst en að ég hafi vanist vel og 
hún taki mér bara eins og ég er 
núna,“ segir Ásta og brosir.

Á fætur fyrir sólarupprás
Dæmigerður dagur hjá Ástu hefst 
þegar fólk er f lest steinsofandi. 
„Ég vakna milli 4:30 og 5:00, ber út 
blöð með einum af drengjunum 
mínum fjórum, fer svo annað 
hvort að hlaupa eða í einhvers 
konar líkamsrækt, og svo heim að 
koma öllum af stað.“ Þrátt fyrir 
að vera eina konan í fimm manna 

fjölskyldu hefur Ástu tekist að 
koma örlítið meira jafnvægi á 
kynjahlutfall heimilisins með 
dyggri aðstoð úr dýraríkinu. „Ég á 
tvo hunda, mæðgurnar Heklu og 
Esju sem dröslast með mér í allar 
göngur og hlaup.“

Eftir morgunverkin tekur 
vinnan við en Ásta starfar sem 
aðstoðarskólameistari Borgar-
holtsskóla auk þess að vera for-
varnarfulltrúi. Áður kenndi hún 
ensku um árabil í sama skóla og 
var auk þess mannauðsstjóri. Hún 
segir að það hafi nánast verið til-
viljun að hún hafi ákveðið að feta 
braut kennslunnar. „Það var alveg 
óvart í upphafi. Ég sótti bæði um 
kennslufræði og hagnýta fjöl-
miðlun eftir BA í ensku og fékk 
fyrst svar við kennslufræðinni svo 
ég fór í það.“

Kennaranámið lærdómsríkt
Þar hafi hún orðið fyrir ákveðinni 
hugljómun og segir námið hafa 
verið bæði áhugavert og lærdóms-
ríkt. „Þetta varð síðan skemmti-
legasta nám sem ég hafði farið í og 
ég lærði ótrúlega margt þar, margt 
sem var svo hægt að heimfæra 
beint á mannauðsstjórnunina 
þegar ég lærði hana seinna. Ég hélt 
að það væri í raun ekki hægt að 
kenna manni að kenna og þetta 
væri í raun eitthvað innra með 
manni. En þar skjátlaðist mér 
heldur betur.“

Ásta segir kennarastarfið 
spanna allan skalann. „Þetta er 
besta starf í heimi og erfiðasta 
starf í heimi. Ekkert starf annað 
hefur verið þess eðlis að eitt kvöld 
komi ég heim sem Pelle sigurveg-
ari og það næsta sem mesti lúser í 
heimi.“

Þakklæti á erfiðum stundum
Líkt og í kennslunni skiptast einn-
ig á skin og skúrir í lífinu sjálfu. 
Þrátt fyrir óbilandi bjartsýnina 
sem er svo einkennandi fyrir Ástu 
segir hún að haustið fyrir átta 
árum hafi tekið á. „Haustið 2011 
var pínu krefjandi, fáeinum vikum 

Ásta og Þorsteinn ásamt þremur af fjórum sonum sínum. 

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Ásta Laufey hefur mikla trú á ungu kynslóðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

Ásta Laufey 
og eiginmaður 
hennar, Þor-
steinn Hall-
grímsson, njóta 
þess að rækta 
saman bæði 
líkama og sál.

Ásta ásamt 
þeim Lilju, 
Guðbjörgu og 
Sólrúnu en 
þær stöllur 
fara létt með 
að skokka upp 
Esjuna, og þá 
helst nokkrum 
sinnum í viku. 

eftir að við eignuðumst yngsta son 
okkar dó pabbi minn og 6 vikum 
eftir það dó mamma,“ segir Ásta. 
Sjaldan er ein (eða eins og í þessu 
tilfelli tvær) báran stök. „Fjórum 
dögum eftir andlát hennar þrí-
brotnaði ég á ökkla sem var 
áhugaverð lífsreynsla með tveggja 
mánaða barn.“ Ásta býr þó yfir 
einstökum hæfileika til þess að 
sjá björtu hliðarnar, þó að á móti 
blási. „Það sem stóð samt upp úr 
eftir þetta haust var þakklæti yfir 
öllu góða fólkinu sem við erum 
umkringd.“

Það þarf varla að fjölyrða um 
það hversu þakklát Ásta er fyrir 
fólkið í lífi sínu og segir hún sam-
verustundir með fjölskyldunni 
vera sitt helsta áhugamál. „Ég 
elska að gera eitthvað skemmti-
legt með fjölskyldunni minni og 
vil helst eyða flestum frístundum 
með þeim. Við fórum til dæmis í 6 
vikna road trip frá Boston til San 
Fransisco saman í fyrra og það var 
alveg stórkostlegt.“

Framtíðin er björt 
Þá eru það ekki bara fjölskyldan og 
vinirnir sem Ásta er þakklát fyrir 

en það eru fáir sem búa yfir jafn 
viðamikilli reynslu af því að starfa 
með unga fólkinu eins og hún. 
Ásta segir framtíðina bjarta. „Með 
hverju árinu held ég að krakk-
arnir verði duglegri, skipulagðari, 
frjórri og flottari. Ungt fólk í dag 
er geggjað flott, ótrúlega hugsandi 
og frábært. Ég hef unnið að for-
vörnum í skólanum í áraraðir og 
mér finnst nemendur aldrei hafa 
verið heilbrigðari og heilsteyptari 
en þeir eru í dag.“

Þegar Ásta er spurð hvert sé 
besta ráðið sem hún hefur fengið 
segist hún ekki muna eftir neinu 
einu en hún hafi þó fengið mörg 
góð í gegnum tíðina. „Eitt var 
að mamma sagði mér einu sinni 
að muna að lífið væri ekki bara 
hvítt og svart og það veit maður 
núna, annað var ráð sem ég og 
maðurinn minn fengum í brúð-
kaupinu okkar frá ömmu, að 
lífið væri ekki tóm sætsúpa og 
að mikilvægt væri að fara sátt að 
sofa. Þetta eru allt saman mjög 
góð ráð. Svo er það bara að muna 
að hræra ekki deigið í vatnsdeigs-
bollurnar í hrærivél,“ segir Ásta 
glettin.
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Ingibjörg Elsa nýtur þess að hjóla á nýja, sérsmíðaða þríhjólinu sínu frá Van Raam í Hollandi.

Ég hef alltaf haft gaman af 
því að hjóla en þegar maður 
er orðinn jafn þungur og ég 

skerðist jafnvægistilfinningin og 
þá eru þríhjól frábær kostur fyrir 
þá sem vilja hjóla sig úr yfirþyngd,“ 
segir Ingibjörg Elsa sem um miðjan 
ágúst tók á móti sérsmíðuðu þrí-
hjóli frá hollenska framleiðand-
anum Van Raam.

„Ég rakst fyrst á þríhjól í Byko og 
prófaði að hjóla en komst að raun 
um að reiðhjól eru almennt ekki 
gerð fyrir fólk yfir 120 kíló. Ég er 
nú þyngri en það og komst á snoðir 
um Van Raam-hjólin hjá Sigurði 
Jóhannessyni á hjolastolar.is. Van 
Raam-fyrirtækið hefur að leiðar-
ljósi að hjólreiðar séu aðgengilegar 
fyrir alla og því ákvað ég að láta 
sérsmíða handa mér Van Raam-
hjól sem þolir allt að 150 kíló þótt 
ég sé ekki orðin það þung,“ segir 
Ingibjörg á glæstu þríhjólinu sem 
hún lét sprauta fagurrautt með 
speglum og ljósum sem uppfylla 
ströngustu öryggiskröfur.

„Þríhjól eru ákaflega skemmti-
leg farartæki og allt önnur upp-
lifun að hjóla á þeim en tvíhjóli,“ 
segir Ingibjörg sem setti sér það 

markmið að grennast með hjól-
reiðunum.

„Mig langar að komast út úr 
offitunni því þegar maður er 
orðinn þyngri en 120 kíló á maður 
orðið erfiðara með gang þar sem 
ökklar og hné bólgna fljótt. Hins 
vegar getur maður hjólað óspart og 
mikið, ekki síst á þríhjóli þar sem 
maður spyrnir fram á pedalana 
sem veldur minna álagi á hné,“ 
upplýsir Ingibjörg sem missti 
þrjú kíló á þríhjólinu fyrstu þrjár 
vikurnar.

„Ég fann strax hvernig fæturnir 
styrktust og ég fór að finna fyrir 
vöðvum í maga og baki. Þetta var 
áreynsla og ég svitnaði upp í háls 
og hafði hjólað um 60 kílómetra í 
blíðviðrinu í ágúst. Ég hefði aldrei 
getað gengið eða skokkað þá leið 
en fór létt með að hjóla hana og 
hjóla nú daglega fjóra til átta kíló-
metra,“ segir Ingibjörg.

Á pari við Porche-bíla
Ingibjörg Elsa býr á Selfossi þar 
sem sléttlent er að mestu.

„Það er hægt að fá þríhjólin sem 
rafhjól en ég kærði mig ekki um 
þá freistingu og valdi þess í stað að 
puða. Ef ég byggi í Reykjavík hefði 
ég eflaust fengið mér rafhjól til að 
nota upp mestu brekkurnar en hér 
á Selfossi er það óþarft,“ segir Ingi-
björg Elsa sem vakið hefur mikla 

eftirtekt í bílabænum Selfossi.
„Jújú, vitaskuld snúa sér margir 

við til að horfa. Hér á Selfossi eru 
margir á rosalega flottum bílum 
og taka strax eftir að þríhjólið er 
ekkert venjulegt hjól heldur alvöru 
græjuhjól með nýjustu tækni. Því 
er ég iðulega stoppuð og spurð út 
í hjólið og nokkrir í viðbót hafa 
nú pantað sér sérsmíðað hjól frá 
Van Raam, en fyrir fólk í venju-
legum þyngdarflokki er hægt að 
kaupa þríhjól í Erninum, Byko, 
Húsasmiðjunni og víðar,“ upplýsir 
Ingibjörg Elsa sem er einn af stofn-
endum Hins íslenska þríhjóla-
félags á Facebook.

„Þríhjól eru frábær heilsubót 
fyrir fólk í yfirþyngd sem þarf 
auðvitað að hreyfa sig. Þau eru 
auðveld í notkun og veit ég um 95 
ára bandaríska konu sem hafði 
ekki hjólað frá árinu 1923 sem fékk 
sér þríhjól og hóf hjólreiðar. Þetta 
er öruggur ferðamáti því þríhjólin 

reyna lítið á jafnvægi, dekkin 
eru lítil sem gerir hjólið liprara 
og þyngdarpunkturinn er lágur 
sem veldur því að erfitt er að velta 
því,“ upplýsir Ingibjörg Elsa um 
Van Raam sem hún segir á pari við 
Porche í bílum.

„Það er ofboðslega mjúkt, 
þægilegt og gott að hjóla á Van 
Ramm-þríhjóli og vissulega er það 
vistvænn fararskjóti. Ég held að 
framtíðin muni snúast um rafbíla, 
rafhjól, rafskutlur og svona hjól; 
þetta eru hjól framtíðarinnar sem 
mæta kröfum allra sem vilja hjóla.“

Líður betur á líkama og sál
Draumur Ingibjargar Elsu eru 
malbikaðir hjólastígar hringinn í 
kringum landið.

„Ég nýt útiverunnar mikið og 
á hjóli tekur maður allt öðruvísi 
eftir umhverfinu. Hjólið er í raun 
eins og hægindastóll og auðvelt að 
stoppa og láta fara vel um sig til að 
njóta umhverfis og náttúru. Þetta 
er notalegur ferðamáti en krefst 
samt áreynslu,“ segir Ingibjörg á 
þríhjólinu sem er lengra en hefð-
bundið tvíhjól og 75 sentimetrar á 
breidd.

„Hjólið nær um 15 kílómetra 
hraða á klukkustund en hjólreið-
arnar snúast ekki um að fara hratt 
heldur að hreyfa sig og stunda 
útiveru. Ég hef nokkrum sinnum 

hjólað hringinn í kringum Selfoss 
og bíð þess að hjólreiðastígurinn 
niður á Eyrarbakka verði kláraður 
til að komast í hjólatúr þangað. Þá 
mundi ég örugglega fara hringinn 
í kringum landið ef hægt væri og 
auðvitað borðleggjandi að leggja 
þannig hjólastíg vegna mik-
illar umferðar hjólreiðafólks um 
Þjóðveg 1,“ segir Ingibjörg Elsa; svo 
miklu sprækari, liðugri og úthalds-
meiri eftir hjólreiðarnar.

„Mér finnst þetta yndislegt. Ég 
er einhverf og hef glímt við geðræn 
veikindi og það hefur hjálpað mér 
að fara út að hjóla í klukkutíma; 
maður verður aftur eins og 10 ára 
glatt barn. Það versta við offitu er 
svo að fólk festist í eigin líkama og 
á erfitt með að hreyfa sig en þá er 
þríhjól það besta sem getur komið 
fyrir það; á hjólinu öðlast það frelsi 
og finnur hvernig hreyfingin getur 
hjálpað því úr fjötrum offitunnar,“ 
segir Ingibjörg sem fer á göngu-
skíði þegar landið fer í vetrar-
skrúðann.

„Maður á að gera allt í lífinu sem 
fær mann til að hoppa glaður fram 
úr rúminu á morgnana,” segir Ingi-
björg sem er nú í doktorsnámi í 
þýðingafræði við Háskóla Íslands.

„Þar vinn ég að rannsóknum 
um vélþýðingar fyrir íslenskuna 
og reyni að bjarga henni frá staf-
rænum dauða á netinu.“

Brunar um bæinn á þríhjóli
Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, doktorsnemi í þýðingafræði og áhugamanneskja um þríhjól, vekur 
mikla athygli í bílabænum Selfossi þar sem hún hefur öðlast betri heilsu á sérsmíðuðu þríhjóli.

Hjólið vekur athygli enda alvöru græja. Ingibjörg segir einstakt að hjóla því og njóta útivistar.

Það versta við 
offitu er að fólk 

festist í eigin líkama en 
þá er þríhjól ein besta 
heilsubótin sem getur 
komið fyrir það. 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45% 
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

200 · GAP.IS

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!
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RÝMINGARSALA
70% AFSL.
Allt að

Opið:

Virka daga

10–18

Laugardaga

11–15  

VERSLUNIN HÆTTIR



Jafnvel þótt börnin fái bara 
fisk einu sinni í viku er það 
talið til heilsubóta. Sam-

kvæmt rannsókninni ætti að gefa 
börnum fisk reglulega frá eins 
árs aldri. Þau börn sem fengu fisk 
snemma á lífsleiðinni voru síður 
í hættu á að fá exem, astma eða 
öndunarfærasjúkdóma. Rann-
sóknin var gerð af Torbjørn Øien 
sem starfar við St. Olavs sjúkra-
húsið í Þrándheimi og hjúkrunar-
fræðinemum við NTNU. Upphaf 
rannsóknarinnar voru tölur úr 
ofnæmiskönnunum á börnum 
sem hófust í Þrándheimi árið 
2000. Gögn frá fjögur þúsund 
fjölskyldum voru skoðuð. Sér-
staklega voru skoðuð tengsl milli 
fiskneyslu móður eða barns og 
þróunar exems, asma og heymæð-
is. Astma og ofnæmissjúkdómar 
hjá börnum í Noregi hafa aukist 
mikið síðan á sjötta áratugnum 
og eru tengd lífsstílsbreytingum. 
Ein af þeim breytingum er minni 
fiskneysla en áður tíðkaðist.

„Svo virðist sem fiskneysla og þá 
er sama hvaða fiskur er borðaður 
bæti heilsuna en ekki bara feitur 
fiskur eins og áður var talið,“ segir 
Melanie Rae Simpson sem stundar 
doktorsnám við félagsvísinda- 
og hjúkrunarfræðadeild. Þegar 
kemur að asma er munurinn allt 
að 40% hjá þeim sem borða fisk og 
hinna sem neyta hans ekki. Nóg 
þótti að borða fisk einu sinni í viku 
til að það hefði áhrif.

Skoðaðir voru einnig aðrir 
þættir eins og ofnæmisþættir í 
fjölskyldum, eldri systkini, aldur 
móður, reykingar foreldra og 
reykingar móður á meðgöngu. 
Einnig var skoðuð efnahagsleg 
staða foreldra, meðaltekjur og 
menntunarstig.

Þegar slík áhætta hafði verið 
leiðrétt kom nokkuð greinilega í 
ljós að ef börn byrja ung að borða 
fisk dregur það úr þessari hættu 
að fá exem, astma og hvæsandi 
öndun við sex ára aldur. Vísinda-
menn sem stóðu að rannsókninni 
draga þá ályktun að foreldrar ættu 

að leggja áherslu á fiskmeti fyrstu 
ár barnsins til að fyrirbyggja þessa 
sjúkdóma. Þá kemur fram að ekki 
skiptir máli hvernig fiskurinn er 
eldaður.

Rannsóknin heitir: Fish 
Consumption at One Year of Age 
Reuces the Risk of Eczema, Asthma 
og Wheeze at Six Years of Age. 
Rannsóknin var birt nýlega.

Yngstu börnunum er best að 
gefa soðinn fisk, stappaðan í 
smjöri með kartöflum. En þegar 
þau verða aðeins eldri má gera 
skemmtilega rétti. Þá er hægt að 
hafa steiktan fisk, fiskibollur með 
sósu, ofnbakaðan fisk eða fiski-
súpu. Hér eru hugmyndir.

Ofnbakaður þorskur
Mjög góður fiskréttur fyrir alla 
fjölskylduna. Fiskurinn flýtur í 
tómatsósu. Uppskriftin dugar fyrir 
fjóra.

800 g þorskflak, beinhreinsað
1 laukur
3 hvítlauksrif

½ kúrbítur
4 msk. ólífuolía
1 dós hakkaðir tómatar
1 msk. tómatpuré
1 dl vatn
½ grænmetisteningur
1 tsk. salt
½ tsk. nýmalaður pipar
12 steinlausar, svartar ólífur
Steinselja

Hitið ofninn í 180°C. Skerið lauk 
og kúrbít niður og steikið á pönnu 
með hvítlauk. Hellið tómötunum 
yfir ásamt tómatpuré og græn-
metisteningnum. Látið suðuna 
koma upp og bragðbætið með salti 
og pipar.

Skerið fiskinn í hæfilega bita og 
bragðbætið með salti og pipar.

Setjið tómatsósuna í eldfast 
form og leggið fiskibitana ofan 
í sósuna. Dreifið ólífum yfir. 
Setjið í miðjan ofn og bakið í 10-15 
mínútur eftir því hversu fiskurinn 
er þykkur.

Dreifið steinselju yfir áður en 
rétturinn er borinn á borð með 
kartöflum eða öðru því meðlæti 
sem hver og einn vill.

Barnvænlegar fiskikökur
Þessar fiskikökur eru mjög ein-
faldar og sérstaklega góðar fyrir 
börn.

500 g ýsu- eða þorskflak, bein- og 
roðhreinsað
½ bolli brauðraspur
1 egg
½ bolli parmesanostur
¼ hluti laukur
¼ tsk. pipar
¼ tsk. salt
2 tsk. hvítlauksduft
1 tsk. steinselja
Sósa
½ bolli majónes
2 msk. hunang
2 msk. sítrónusafi

Setjið allt sem fer í fiskkökurnar í 
matvinnsluvél og hakkið saman. 
Mótið fiskborgara og steikið upp 
úr blöndu af smjöri og olíu þar til 
þeir fá á sig fallegan lit.

Hrærið saman allt það sem á 
að fara í sósuna. Berið borgarana 
fram með kartöflum, salati og 
sósu. Einnig má setja þá í ham-
borgara- eða pítubrauð.

Múmíufiskkökur
Þá er einnig sniðugt að skera til-
búið pitsadeig sem selt er í rúllum, 
í mjóar lengjur og leyfa krökk-
unum að vefja deiglengju utan 
um fiskkökurnar áður en þær eru 
eldaðar. Þeim er raðað á bökunar-
plötu á ofnplötu. Þær eru síðan 
bakaðar í ofni í 180°C í um það bil 
15 mínútur. Þá er hægt að segja 
krökkunum að þetta séu múmíur 
og hægt að búa til sögur um þær á 
meðan borðað er.

Plokkfiskravíólí
Annað ráð er að útbúa plokkfisk-
ravíóli. Plokkfiskurinn þarf að 
vera fulleldaður. Notið síðan ferskt 
lasagnapasta og útbúið ravíólí. 
Blöðin eru lögð á hveitilagt borð, 
plokkfiskblanda er sett með reglu-
legu millibili á pastað, annað blað 
sett yfir og ravíóli útbúið. Mótið 
með puttunum hvert ravíólí og 
skerið svo niður með því að nota 
lítinn járnhring eða glas. Sjóðið 
vatn með salti og þegar suðan 
kemur upp er pastað soðið í 4 
mínútur eða eftir því sem stendur á 
umbúðunum. Stráið parmesanosti 
yfir pastað þegar það er sett á disk.

Fiskur getur komið í veg fyrir astma 
og ofnæmi hjá ungum börnum 
Öll þurfum við D-vítamín og fiskur er ríkur af því. Þess vegna ætti fiskur að vera á borðum. 
Samkvæmt nýrri rannsókn getur fiskneysla ungra barna bætt heilsufar þeirra síðar á ævinni.
Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Börn eru yfirleitt hrifin af fiski og hann er hollur fyrir þau eins og fullorðna. Það er alveg sama hvernig hann er eld-
aður, fiskur er alltaf hollur. Það er margt gott hægt að gera úr hinum ýmsu tegundum.  NORDICPHOTOS/GETTY

Fiskikökur má borða með kart-
öflum eða setja í hamborgarabrauð

Væri ekki gaman að búa til plokk-
fiskravíólí með börnunum?
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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis 
utanborðsmótorar. Nettir, 
léttir, sparneytnir, hljóðlátir og 
áreiðanlegir. Eigum til flestar stærðir 
á lager.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif eftir 
iðnaðarmenn thvegillinn.is - Stofnað 
1969 Traustir og vanir menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA OG 
RÁÐGJÖF.

Tek að mér haustklippingar, þrif á 
lóðum og alla almenna garðyrkju 

og tek einnig að mér ráðgjöf 
varðandi stærri breytingar.

Hjörleifur Björnsson 
skrúðgarðyrkjufræðingur  

s:662-6625

Haustklippingar og þrif á görðum. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
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

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa-  
& parketlagnir og trésmíði.  
S. 616 1569

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 
Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. íbúð, 
langtímaleiga. Vesturbær Kóp. 
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.ISFÖSTUDAG FRÁ KL. 00.00 - 03.00

LAUGARDAGUR

MÁNUDAGUR

11:30 Sheffield Utd. - Liverpool
14:00 Tottenham - Southampton
16:30 Everton - Man.City

19:00 Man.Utd. - Arsenal

TRIBUTE SHOWTRIBUTE SHOW
LAUGARDAG KL. 00.00

Skemmtanir
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Tilkynningar

Fasteignir

Tillaga að aðalskipulagsbreytingu við 
Tjarnarvelli, Haukasvæði.

Á fundi bæjarstjórnar 18.9.2019 var samþykkt 
að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi 

Breytingartillagan nær til landsvæðis við 

september – til 4. nóvember 2019.  Efni er 
einnig aðgengilegt á  

nóvember 2019.

SKIPULAGSBREYTING

585 5500

Tillaga að deiliskipulagi 
- endurauglýsing
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 41. gr. skipulagslaga  
nr. 123/2010, að nýju, eftirfarandi tillögu að deiliskipulagi:

Frístundalóðir  
við Langavatn,  
tillaga að deiliskipulagi
Um er að ræða deiliskipulag fyrir frístundalóðir norðan við 
Langavatn. Tillagan felur í sér að skilgreina byggingareiti og 
stærðir bygginga. Setja skilmála fyrir hús á svæðinu svo þau falli 

því að skipta austustu tveimur lóðunum í fjórar 5000 m² lóðir. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar Þverholti 2, 
frá 27. september 2019 til og með 10. nóvember 2019,  
svo að þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert  
við hana athugasemdir. 

Tillagan verður einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar  
á slóðinni: mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

 

 

27. september 2019
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

olafurm@mos.is

Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

www.yaakovswell.net

Here you will find a series of studies  
of the Blessed Torah. 

All the material is completely free. You may 
download it, copy it and give it away.

www.yaakovswell.net

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BOÐAHLEIN 28
210  Garðabæ

Verð:  41 millj.

Vel skipulagt og mikið 
endurnýjað raðhús á einni 
hæð við Boðahlein 28
• Stærð 60 fm
• Góður garður
• Sjávarútsýni
• Þjónusta frá Hrafnistu
• Húsið endurnýjað að innan

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SOGAVEGUR 73 - 77
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 
• Stæði í bílageymslu 

• Bílskúrar fylgja 
stærri íbúðum 

• Margar íbúðir með 
sérinngangi 

• Afhent apríl/maí 2020

 Verð frá:  38,5 millj.

569 7000 Lá úl 4 ikl b i

Nánari upplýsingar veita:

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is
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WWW.A4.IS /A4VERSLANIR

HAFNARFIRÐISMÁRALINDSKEIFUNNIKRINGLUNNI

AKUREYRI EGILSSTÖÐUM SELFOSSI

Garndagar
26. september 

- 7. október

20%
afsláttur 

af öllu garni &
hannyrðavörum



LÁRÉTT
1 Málmblanda
5 Nöldur
6 Tveir eins
8 Vínandi
10 Átt
11 Uppköst
12 Úrgangur
13 Afgangur
15 Kvöld
17 Þyngjast

LÓÐRÉTT
1 Aflaga
2 Hrína
3 Munda
4 Snælda
7 Hvítagull
9 Undirflík
12 Vermir
14 Bókstafur
16 Tveir eins

LÁRÉTT: 1 brons, 5 rýt, 6 pp, 8 etanól, 10 na, 11 
æla, 12 hrat, 13 leif, 15 aftann, 17 fitna.
LÓÐRÉTT: 1 brengla, 2 rýta, 3 ota, 4 spóla, 7 
platína, 9 nærfat, 12 hiti, 14 eff, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðaustan víða 8-15 
í dag. Skýjað og dálítil 
væta norðan- og austan-
lands, hiti 5 til 10 stig. 
Bjartviðri sunnan heiða 
og hiti að 16 stigum.

6 1 8 3 2 4 9 5 7
9 4 7 1 5 6 2 3 8
2 3 5 7 8 9 1 4 6
4 2 3 5 9 8 6 7 1
7 5 9 6 1 3 8 2 4
8 6 1 4 7 2 3 9 5
5 7 2 8 3 1 4 6 9
3 8 6 9 4 7 5 1 2
1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5
1 8 3 2 6 5 7 9 4
2 9 5 7 4 1 6 8 3
4 2 8 1 7 3 9 5 6
5 1 6 8 9 4 3 7 2
7 3 9 5 2 6 8 4 1
8 4 1 3 5 7 2 6 9
9 6 7 4 1 2 5 3 8
3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2
8 2 5 1 7 4 3 9 6
6 3 4 8 9 2 1 5 7
9 6 7 2 8 1 4 3 5
1 5 3 4 6 7 9 2 8
2 4 8 9 5 3 6 7 1
3 8 2 5 4 6 7 1 9
4 1 6 7 2 9 5 8 3
5 7 9 3 1 8 2 6 4

9 6 3 7 4 8 2 1 5
7 8 2 5 9 1 6 3 4
5 1 4 6 2 3 7 8 9
4 7 1 8 6 2 5 9 3
2 5 8 9 3 7 4 6 1
3 9 6 1 5 4 8 2 7
6 3 7 2 1 5 9 4 8
8 4 9 3 7 6 1 5 2
1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3
2 3 6 9 5 8 1 4 7
7 8 4 1 2 3 5 6 9
4 7 2 8 3 5 9 1 6
8 9 3 4 1 6 7 5 2
5 6 1 7 9 2 8 3 4
6 1 5 2 4 7 3 9 8
3 2 8 5 6 9 4 7 1
9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9
9 6 8 1 2 4 3 5 7
3 2 4 5 7 9 1 8 6
4 9 3 2 6 7 5 1 8
2 1 6 9 8 5 4 7 3
7 8 5 4 1 3 9 6 2
5 7 1 3 9 8 6 2 4
6 3 2 7 4 1 8 9 5
8 4 9 6 5 2 7 3 1

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Jæja! 
Tíminn er 
kominn!

Til að 
kíkja á 

pöbbinn!

Hvort myndirðu frekar 
borða lifandi margfætlu 
eða setja annars manns 

hor upp í nösina á þér.

Hvort myndirðu frekar 
vilja hlusta á sléttuúlf 

éta hænu eða á plöturnar 
hans pabba þíns?

Hvað eru 
þið að 
gera?

Við eigum í 
vitsmuna-

legum 
samræðum.

Hélt það væri 
augljóst.

Hvort 
mynduð þið 
frekar vera 

með tvö 
nef eða eitt 

auga?
Horið. Klárlega.

Hænu-
dæmið.

Klárt. 

Mig langar í mótorhjól.

Ég þarf bara að finna 
þannig með fimm sætum, 
loftpúðum, bollaplássi...

Það kallast 
fólksbíll.

Draumurinn ekki 
lengi að deyja.

Ódysseifs-kviða Ódysseifs-

kviða

Anand (2.783) átti leik gegn 
Caruana (2.807) í fimmtu um-
ferð Sinquefield-mótsins í St. 
Louis. 

26. Dd4!! Dg5 (26. … Hxd4 
27. f7D+ og mátar) 27. Hc5! 
Hxd4 28. f8D+ Kg6 29. Df7+ 
1-0. Sérdeilis glæsilegur leikur 
hjá Indverjanum.  

www.skak.is: Heimsbikar-
mótið í skák.

Hvítur á leik

Heimurinn skuldaði 
mér ekkert
En ég skuldaði heiminum, 
segir Sigfús Sigurðsson 
sem kom þjóðinni fyrir 
sjónir sem harðjaxlinn á 
línunni í íslenska handbolta-
landsliðinu. Seinna komu í 
ljós glíma hans við neyslu 
og fjárhagsvandræði. Í dag 
er Sigfús á betri stað, hefur 
opnað fiskbúð og fagnar 20 
ára edrúmennsku.

Sköpun-
argaldur
Atli Már 
lifir fyrir 
listina.

Kynntu sér góð lífsgildi
Vala Mörk og fjölskylda 
fóru í óvenjulegt ferðalag.

Hugrekki og  
hversdagslíf
Þórey Einarsdóttir nýr 
framkvæmdastjóri  
Hönnunarmars.
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Verð gildir til og með 29. september eða meðan birgðir endast.

100% ávextir
Hollt og gott í Bónus

Gevalia Kaffi
Original 500 g

kr./500 g598
ES Ólífuolía

1 lítri

kr./1 l598
ES Jómfrúar Ólífuolía

750 ml

kr./750 ml598

1l

kr./kippan698
Egils Kristall
Hreinn, 4x2  l

175kr.
flaskan

SAMA VERd
um land allt

Bónus Próteinbrauð
420 g

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein 
Aðeins 12 g kolv. pr. 100 g

kr./420 g398

Myllu Heimilisbrauð
770 g

kr./770 g359
750ml

500g

Aðeins

Bónus Feti
2 tegundir, 300 g

kr./300 g398

Froosh Smoothie
250 ml

kr./250 ml259
Staropramen Léttöl

330 ml

kr./330 ml129
Gott í kaffið

Auðvelt að flóa

kr./1 l259
Yosa Hafradrykkur Rich

Barista, 1 l

Ella's Kitchen Barnamatur
120 g, 5 teg.

kr./120 g198



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

kr./kg198kr./kg279
KF Lambanýru
Af nýslátruðu

KF Lambalifur og -hjörtu
Af nýslátruðu

Íslenskt lambakjöt

Af nýslátruðu

kr./kg2.379 kr./kg1.459
KF Lambahryggur

Af nýslátruðu
KF Lambalæri

Heilt, af nýslátruðu

kr./kg979
KF Lambasúpukjöt

Af nýslátruðu

ý

kr./700 g398
Íslenskar Gulrætur

700 g

700g

kr./kg1.298
Bónus Hamborgarhryggur

Nýreyktur, með beini

Íslenskt
Grísakjöt



ÞETTA ERU MÁLVERK 
OG VERÐA AÐ HAFA 

SJÁLFSTÆTT LÍF BURTSÉÐ FRÁ 
ÞVÍ HVORT ÉG SÉ AÐ REYNA AÐ 
SEGJA EITTHVAÐ.

Rauður spaði er yfir-
skrift sýningar Krist-
ins Más Pálmasonar 
í Tveimur hröfnum 
listhúsi á Baldursgötu. 
Á ferlinum hefur Krist-

inn haldið rúmlega tuttugu einka-
sýningar hérlendis og erlendis. 
Hann er einn stofnenda sýningarrý-
manna Anima og Kling & Bang.

Á sýningu sinni í Tveimur hröfn-
um sýnir hann málverk gerð með 
akrýl. Spurður um yfirskrift sýn-
ingarinnar segir hann: „Nokkrum 
dögum fyrir sýningu var ekki 
kominn titill á hana. Ég vildi ekki 
hafa titil nema hann væri sterkur 
en þegar ég horfði á eina myndina á 
sýningunni þar sem eitt formanna 
er einmitt spaði, rauður og bleikur, 
þá kom hugmyndin: Rauður spaði.“

Myndirnar eru hlaðnar alls kyns 
táknum. Spurður hvað þær eigi 
að sýna segir Kristinn: „Ég er með 
abstrakt bakgrunn og fór síðan 
smám saman yfir í það fígúratífa, 
en samt eru verk mín ekki hefð-
bundin fígúratíf málverk. Þetta 
er eins konar abstrakt skrift sem 
hefur þó merkingu. Ég er fullur af 
mótsögnum og er að reyna að koma 
þeim frá mér. Ég byggi eitthvað upp 
og af byggi síðan.“

Áhorfandanum er vitaskuld 
frjálst að túlka verkin á sinn hátt. 
„Þetta eru málverk og verða að hafa 
sjálfstætt líf burtséð frá því hvort ég 
sé að reyna að segja eitthvað. Verkin 
eru mjög sjónræn og myndheimur 
þeirra er f lókinn og þarna leynast 
einnig f lókin frásagnarkerfi,“ segir 
Kristinn.

Spurður hvort þjóðfélagsboð-
skapur leynist í verkunum segir 
hann svo vera. „Það er falin pólitík 

   Abstrakt skrift 
 með merkingu
Listamaðurinn Kristinn Már Pálmason 
sýnir verk sín í Tveimur hröfnum.  Hann 
segist vera fullur af alls kyns mótsögnum 
sem hann sé að reyna að koma frá sér.

„Ég byggi eitthvað og afbyggi síðan,“ segir Kristinn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Myndin Rauður spaði, en það er 
einnig heiti sýningarinnar.

BÆKUR

Sapiens 

Yuval Noah Harari

Þýðandi:Magnea J. Matthíasdóttir
Útgefandi: JPV
472 blaðsíður

Í bókinni Sapiens ræðir ísraelski 
sagnfræðingurinn Yuval Noah 
Harari mannkynssöguna í gegnum 
þá þætti sem mótað hafa framgang 
mannsins frá árdögum til nútímans.

Sagan er rakin í liprum texta 
frá þróun mannategunda á stein-
öldinni allt til okkar daga. Hún 
hefst fyrir hundrað þúsund árum 
þegar að minnsta kosti sex tegundir 
manna voru á jörðinni. Meginstef 
bókarinnar er að svara því af hverju 
við, Homo sapiens, ein undirteg-
unda ættkvíslarinnar homo, urðum 
ofan á í baráttu um yfirráð jarðar-
innar? Þar tekst höfundi vel upp.

Harari segir að ólíkt öðrum 
dýrum sem nota samskiptakerfi 
sitt til að lýsa raunveruleikanum 
sköpum við nýjan veruleika með 
skáldskap sem tengir allar mann-
eskjur. Hann lýsir vel þróun þeirra 
sagna sem mótað hafa mest til-
veru mannkyns: Trúarsagnir, lög, 
mannréttindi, hugmyndin um til-
vist fyrirtækja, efnahagskerfið og 
peningar. Hann segir trúarbrögð 
stærstu uppfinningu mannsins og 
að pólitískum og efnahagslegum 
kerfum svipi til trúarbragða. Með 
nokkuð sannfærandi hætti lýsir 
hann peningum, mótun heims-
velda og alheimstrúarbrögðum 
sem megindrifkrafti í sameiningu 
manna. Vel gert.

Vitræn hönnun mannsins
Það er fremur óvanalegt að bók 
um mannkynssöguna hafi sterka 
áherslu á framtíðina. Harari segir 
menn nútímans nær ofurmannlega. 
Vísindalegar uppgötvanir og tækni-

nýjungar hafa veitt manninum vald 
til að umbreyta umhverfi sínu og 
sjálfum sér, veitt ofurmannleg völd 
og nánast takmarkalausa orku. Vissa 
hafi tekið við af óvissu, forvitni komi 

í stað íhaldssemi og orðum hefur 
verið skipt út fyrir tölur.

Framtíðarsýn sagnfræðingsins 
er áhugaverðasti hluti bókarinnar. 
Sé horft til tækniframfara virðist 
óhjákvæmilegt að maðurinn hverfi 
innan aldar eða tveggja. Það gerist 
vart með kjarnorku- eða vistfræði-
legu stórslysi heldur munum við 
uppfæra okkur í eitthvað allt annað. 
Með aðstoð erfðatækni, gervigreind-
ar og annarra vísinda mun tegund 
okkar þróast í einhvers konar vit-
ræna hönnun - Homo Deus.

Þessi sýn, að menn geti lifað um 
óákveðinn tíma, hannað og búið til 
lifandi verur að vild er varla öllum 
að skapi. En verðum við ekki að vera 
sammála Harari um að þegar við 
sköpum tegundir framtíðarinnar 
höfum við tekið okkur guðlegt vald?

Stór pensilför
Stór pensilför í sögumynd mann-
kyns gerir bókina aðgengilega. 
Efalítið má finna ýmsa gagnrýni á 

meðferð Harari á sögulegum eða 
vísindalegum atriðum. Æði oft segir 
hann undantekningu sanna regl-
una. Sumir gætu sagt að farið væri 
á þeysireið yfir tengsl hinna ýmsu 
fræðigreina og sögu. En aðdrátt-
arafl bókarinnar er mjög sterkt.

Það er hvað áhugaverðast við 
bókina hvernig frásögnin tengir 
saman ólík vísindi, sagnfræði, 
raunvísindi með sérstakri áherslu á 
þróunarlíffræði, heimsspeki, mann-
fræði, fornleifafræði og umhverfis-
fræði. Út frá þessari nálgun er til að 
mynda sterk áhersla á þróun erfða-
mengis mannsins og þá eðlisþætti 
og þær hvatir sem ráðast af genum.

Magnea J. Matthíasdóttir hefur 
þýtt bókina lipurlega. Bókin telur 
472 blaðsíður með efnisorðalista 
sem hefði mátt vera viðameiri.
Davíð Stefánsson

NIÐURSTAÐA: Frábær bók fyrir alla 
áhugamenn um sögu og vísindi. Hún 
vekur margar spurningar.

Skáldskapur og samvinna - saga hins viti borna manns

í öllu og ég tel mig vera lúmskt póli-
tískan í mínum verkum en vil ekki 
segja hvernig. Ég gæti ekki gert neitt 
nema mér fyndist þar vera einhvers 
konar pólitískur bakgrunnur.“

Verkin á sýningunni, sem eru sex 
að tölu, bera öll titla. Eitt þeirra ber 
sama nafn og yfirskrift sýningar-
innar, Rauður spaði. „Titlarnir á 
verkunum skipta miklu máli. Þeir 
eru fyrir mig og eru stundum smá-
viðbót við verkin. Eitt verk heitir 
Der Silbermann, sem er frægt orgel. 
Um leið og sá titill er kominn fæð-
ist tilfinning fyrir tónlist. Verkið 
minnir þá á heim orgelsins og tón-
skáldsins,“ segir listamaðurinn.

Sýning Kristins stendur til 12. 
október.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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TÓNLIST

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Verk eftir Debussy, Higdon og 
Prokofíev. 
Einleikari: Benjamin Beilman.
Stjórnandi: Roderick Cox.
Eldborg í Hörpu 
fimmtudaginn 19. september

Það fór illa fyrir Sergej Prokofíev. 
Verk eftir hann var á dagskránni 
á Sinfóníutónleikunum á fimmtu-
dagskvöldið. Hann var óumdeilan-
lega eitt mesta tónskáld Sovétríkj-
anna, en fimm árum áður en hann 
lést féll hann úr náðinni hjá Stalín. 
Og það var ekkert grín.

Stjórnvöld eignuðu sér lista-
mennina, þeim var sagt hvernig 
verk þeir áttu að skapa. Valdamenn 
Sovétríkjanna trúðu því almennt að 
listaverk gætu ekki verið hlutlaus 
pólitískt séð. Listaverk var annað 
hvort með eða á móti gildum bylt-
ingarinnar. Möppudýr og kerfis-
karlar gátu því hafnað verkum ef 
þau studdu ekki hugmyndafræð-
ina sem lá að baki byltingunni. Þeir 
vildu frekar tónlist fyrir kóra og 

kammerhópa en einleiksverk því 
hin fyrrnefndu samsvöruðu betur 
hugmyndinni um rússneskan sam-
vinnuanda. Almennt talað voru 
yfirborðsleg verk tekin fram yfir 
þau djúpu vegna þess að þau höfð-
uðu meira til fjöldans. Prokofíev 
þótti ekki falla inn í þessa mynd 
og síðustu árin sem hann lifði var 
tónlist hans tekin af dagskránni í 
Sovétríkjunum.

Af miklum glæsileik
Verkið eftir hann sem flutt var á tón-
leikunum á fimmtudagskvöldið er 
fimmta sinfónían. Hún var frum-
flutt þremur árum áður en allt fór 
til fjandans. Tónlistin einkennist af 
mögnuðum laglínum og skemmti-
legri framvindu, hún er einstaklega 
grípandi. Stjórnandi var Roderick 
Cox og hann var auðheyrilega með 
allt á hreinu. Hljómsveitin spilaði af 
öryggi, einstakir hljóðfæraleikarar 
léku einleikslínur af miklum glæsi-
leik og heildarhljómurinn var þéttur 
og samsvaraði sér vel. Gott  flæði var 
í tónlistinni, túlkunin var snörp og 
gædd sannfærandi flæði, hápunkt-
arnir prýðilega samtaka og tignar-
legir.

Síðdeg i skógar púkans ef tir 
Debussy kom einnig ágætlega út. 
Þetta er fíngerð tónlist, allskonar 
blæbrigði eru ofin inn í atburðarás-
ina og útkoman var þéttofinn tóna-
vefur sem hljómsveitin útfærði af 
nostursemi og þokka undir smekk-
legri stjórn Cox.

Fiðlukonsert eftir Jennifer Hig-
don var líka f lottur. Einleikari 
var Benjamin Beilman, og leikur 
hans var í senn ofsafenginn og 
hástemmdur. Higdon er samtíma-
tónskáld sem hefur notið óvana-
legrar velgengni undanfarin ár. 
Tónlist hennar er enda aðgengileg 
án þess að vera ódýr, þar eru lag-
línur og endurtekningar til áherslu, 
auðskiljanleg frásögn með skýru 
flæði og oft heillandi áferð. Beilman 
spilaði af gríðarlegri fagmennsku, 
leikur hans var áreynslulaus og 
ótrúlega glæsilegur. Það var bók-
staf lega unaður að hlusta á hann 
leika; samspil hans og hljómsveitar-
innar var sömuleiðis nákvæmt og til 
fyrirmyndar. Bravó! Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Vandaðir tón-
leikar með skemmtilegri tónlist og 
glæstum einleik.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Föstudagur

hvar@frettabladid.is

27. SEPTEMBER 2019
Tónlist
Hvað? Útgáfutónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Fríkirkjan í Reykjavík,
Píanóleikarinn Ingi Bjarni Skúla-
son heldur útgáfutónleika í tilefni 
plötunnar Tenging. Flytjendur auk 
hans: Eistlendingurinn Merje Kägu 
á gítar, Norðmennirnir Jakob Eri 
Myhre á trompet og og Tore Ljø-
kelsøy á trommur og Svíinn Daniel 
Andersson á kontrabassa.

Hvað? Hjartað syngur dátt
Hvenær? 20.30
Hvar? Salurinn, Kópavogi
Þuríður Sigurðardóttir syngur við 
undirleik valinkunnra hljóðfæra-
leikara. Gestasöngvari er Sigurður 
Helgi Pálmason.

Hvað? Júlíus Meyvant ásamt hljóm-
sveit
Hvenær? 20.30
Hvar? Bæjarbíó, Hafnarfirði

Tónleikar í tilefni þröngskífu sem 
ber titilinn Rearview Paradise.

Myndlist
Hvað? Samsýning
Hvenær? 16.00
Hvar? Gallerí Úthverfa, Aðalstræti 
22, Ísafirði
Karoline Sætre og Rannveig Jóns-
dóttir opna sýninguna OBSERVE 
ABSORB.

Rannveig Jónsdóttir og Karoline Sætre opna listsýningu á Ísafirði í dag.

Hljómsveitin spilaði af öryggi, segir gagnrýnandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í senn ofsafenginn og hástemmdur &NAT
NAT
ALIE

Nat King Cole 100 ára

6. október kl. 20.00 Eldborg Hörpu 

SÖNGVARAR

Sigríður Thorlacius
Sigurður Guðmundsson

Páll Rósinkranz
Unnsteinn Manuel Stefánsson

STJÓRNANDI OG KYNNIR

Sigurður Flosason
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 Tommi og Jenni
07.25 Gilmore Girls
08.10 Friends
08.30 Brother vs. Brother
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Famous In Love
10.20 Deception
11.05 The Detail
11.45 Landhelgisgæslan
12.10 Feðgar á ferð
12.35 Nágrannar
13.00 Ocean’s 8
14.55 Spielberg
17.20 Seinfeld
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
19.20 Veður
19.25 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben
20.15 Office Space
21.45 Venom
23.35 On Chesil Beach
01.25 Renegades
03.10 Crossfire  Spennumynd frá 
2016 um Samönthu Harrison sem 
þarf að takast á við lífið eftir að 
hún snýr aftur frá Írak eftir að hafa 
sinnt skyldu sinni í þjóðvarðliði 
Bandaríkjanna.
04.40 Ocean’s 8

19.10 Mom
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 Barry
21.50 American Dad
22.15 Famous In love
23.00 Lovleg
23.25 Castle Rock
00.15 Mom
00.40 The Big Bang Theory
01.00 Tónlist

12.35 Middle School. The Worst 
Years of My Life
14.05 Ordinary World
15.30 The Mercy
17.10 Middle School. The Worst 
Years of My Life
18.45 Ordinary World
20.15 The Mercy
22.00 Spider-Man. Homecoming
00.10 The Vanishing of Sidney Hall
02.10 Sully
03.45 Spider-Man. Homecoming

08.45 Indy Women in Tech Cham-
pionship  Útsending frá Indy 
Women in Tech Championship á 
LPGA mótaröðinni.
11.45 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem viðkemur golfheiminum.
12.35 Inside the PGA Tour  
 Skyggnst á bakvið tjöldin í PGA 
mótaröðinni í golfi.
13.00 Safeway Open  Útsending 
frá Safeway Open á PGA móta-
röðinni.
17.00 Indy Women in Tech Cham-
pionship  Bein útsending frá Indy 
Women in Tech Championship á 
LPGA mótaröðinni.
20.00 Evian Championship  Út-
sending frá Evian Championship á 
LPGA mótaröðinni.
22.00 Safeway Open  Bein út-
sending frá Safeway Open á PGA 
mótaröðinni.

13.00 Kastljós
13.15 Menningin
13.25 HM í frjálsíþróttum  Bein 
útsending frá heimsmeistara-
mótinu í frjálsíþróttum í Katar. Allt 
fremsta frjálsíþróttafólk heims 
mætir til leiks og RÚV sýnir beint 
frá öllum keppnisdögunum.
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 KrakkaRÚV
18.06 Ofurmennaáskorunin 
18.40 Krakkavikan  Í Krakka-
vikunni er skyggnst inn í heim 
barnamenningar. Við fjöllum um 
skemmtilega viðburði og það sem 
er framundan hjá KrakkaRÚV og 
UngRÚV. Við fjöllum líka um það 
sem bar á góma í Krakkafréttum 
vikunnar, fræðumst um tækni og 
töfra og allt þar á milli. Umsjón: Jó-
hannes Ólafsson og Ísgerður Elfa 
Gunnarsdóttir.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Kappsmál   Skemmti-
þáttur um íslenska tungu í umsjón 
Bjargar Magnúsdóttur og Braga 
Valdimars Skúlasonar. Þátttak-
endur etja kappi í taugatrekkjandi 
stöfunarkeppni og sérhannaðri 
útgáfu af hengimanni og ýmsum 
öðrum þrautum. Keppendur í 
þessum þætti eru Sigurður Val-
geirsson, Ragna Sara Jónsdóttir, 
Guðmundur Einar Sigurðsson 
Lárusson og Adolf Smári Unnars-
son. Framleiðsla: Skot í samstarfi 
við RÚV.
20.40 Vikan með Gísla Marteini
21.25 Séra Brown 
22.15 Barnið og tíminn  Bresk 
mynd með Benedict Cumber-
batch í hlutverki föður sem týnir 
fjögurra ára gamalli dóttur sinni 
í verslunarferð. Hvarfið hefur 
djúpstæð áhrif á samband hans 
og eiginkonu hans og eftir því sem 
árin líða reyna þau hvort í sínu lagi 
að finna leiðir til að takast á við 
sorgina. Leikstjóri: Julian Farino. 
Önnur hlutverk: Kelly Macdo-
nald, Stephen Campbell Moore og 
Saskia Reeves. Atriði í myndinni 
eru ekki við hæfi ungra barna.
23.45 Bekkurinn  Dönsk kvikmynd 
frá árinu 2000 um Kaj, drykk-
felldan mann sem þarf skyndilega 
að horfast í augu við fortíð sína 
þegar dóttir hans, sem hann hefur 
ekki séð í 19 ár, flytur í næsta ná-
grenni við hann ásamt ungum syni 
sínum.  Atriði í myndinni eru ekki 
við hæfi ungra barna. e.
01.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Family Guy 
14.15 The Biggest Loser 
15.00 90210 
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos 
19.20 Will and Grace 
19.45 Man with a Plan 
21.40 Robocop
23.40 Lone Survivor
01.40 The Late Late Show with 
James Corden
02.25 NCIS 
03.10 Yellowstone 
03.55 FEUD 
04.55 Síminn + Spotify

07.15 Preston North End - Manc-
hester City  Útsending frá leik í 
enska deildabikarnum.
08.55 Formúla 1. Singapúr - 
Keppni  Útsending frá kappakstr-
inum í Singapúr.
11.15 Torino - AC Milan  Útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
12.55 New England Patriots - New 
York Jets  Útsending frá leik í NFL.
15.15 Seattle Seahawks - New 
Orleans Saints  Útsending frá leik 
í NFL.
18.05 La Liga Report   Upphitunar-
þáttur fyrir leikina í spænsku úr-
valsdeildinni.
18.35 Stoke - Nottingham Forest 
 Bein útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
20.45 Búrið
21.15 Dominos körfuboltakvöld. 
Upphitun  Bein útsending frá Dom-
inos körfuboltakvöldi þar sem 
hitað verður upp fyrir komandi 
tímabil.
22.55 Evrópudeildin - fréttaþáttur
23.45 UFC Now 20  Flottir þættir 
þar sem farið er ítarlega í allt sem 
viðkemur UFC og blönduðum bar-
dagalistum.
00.35 Brescia - Juventus  Út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Skyndibitinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Hraði Fjórði þáttur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Þrjár tónlistarkon-
ur
19.50 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Svipir 
dagsins og nótt 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

27. september til 6. október
Fremsta frjálsíþróttafólk heims mætir til leiks í Katar 
og RÚV sýnir beint frá öllum keppnisdögum.

fyrir forvitna

föstudaga kl. 9.05
Vera Illugadóttir skoðar atburðir og málefni líðandi 
stundar í ljósi sögunnar.
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Föstudagskvöld með Gumma Ben

stod2.is   1817

Fjölbreyttur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna í beinni útsendingu. 
Sjónvarpsmaðurinn Gummi Ben tekur á móti skemmtilegum gestum og býður upp á 
allskyns uppákomur. Honum til halds og trausts verður skemmtikrafturinn Sóli Hólm.

HEFST Í KVÖLD



OLIVIA BENSON ER  
FRÁBÆR PERSÓNA

„Ég hef fylgst með Law & Order: 
SVU síðan þættirnir byrjuðu 
árið 1999 þegar ég var þrett-
án ára gömul,“ segir Kristel 
Dögg Vilhjálmsdóttir nemi sem 
hefur, eins og fyrri ár, beðið mjög 
spennt eftir nýjustu seríunni.

„Mér finnst þessir þættir mjög 
góðir og spennandi,“ segir Kristel 
og bætir við að af öllum þeim 
þáttaröðum sem hún fylgist með 
séu SVU í einna mestu uppáhaldi 
hjá henni.

Hún segist einnig greina mun 
sterkari raunveruleikatengingar 
en oft gengur og gerist í saka-
málaþáttum af þessu tagi. Síður 
en svo úr lausu lofti gripið þar 
sem handritshöfundarnir sækja 
iðulega innblástur og hugmyndir 
í raunveruleg sakamál sam-
tímans.

„Mér finnst þetta heillandi 
við þættina og líka skemmtilegt 
hvernig þeir fjalla um rannsókn 
sakamálanna alveg frá upp-
hafi og þar til réttarhöldum er 
lokið og dómurinn fellur,“ segir 
Kristel sem telur að þarna megi 
finna eina helstu ástæðuna fyrir 
langvarandi vinsældum Law&Or-
der:SVU.

„Olivia Benson er uppáhalds 
persónan mín í þáttunum. Mér 
finnst hún frábær karakter og 
hún sinnir starfi sínu mjög vel. 
Mariska Hargitay leikur hana 
einstaklega vel og passar alveg í 
hlutverkið.

Mér finnst Ice-T líka flottur 

sem detective Tutuola. Ice-T er 
alltaf töffari,“ segir Kristel og 
hlær og nefnir síðan tvær per-
sónur sem hún saknar.

„Annars vegar Elliot Stabler 
sem BD Wong leikur. Eftir að 
Stabler hætti í þáttunum fannst 
mér þeir breytast dálítið og mér 
finnst hann vanta. Ég er ekki 
viss hvort ég sé orðin alveg vön 
fjarveru hans og finnst að hann 
eigi að snúa aftur. Þættirnir eru 
samt sem áður mjög góðir,“ segir 
Kristel og bætir við að saman 
hafi Benson og Stabler geirneglt 
þættina.

„Ástæðan fyrir því að ég sakna 
réttarsálfræðingsins Dr. George 
Huang er að ég hef óstöðvandi 
áhuga á réttarsálfræði og stefni 
á að verða klínískur réttarsál-
fræðingur, þannig að mér fannst 
alls ekki gaman að missa hann 
úr þáttunum! En samt sem áður 
eru þetta þættir sem ég efast 
stórlega um að ég myndi hætta 
að fylgjast með, ég mun fylgjast 
með þangað til þeir hætta.“

MARISKA Á ÖRUGGT 
SKJÓL Í SVU 

„Það er rosalega leiðinlegt hlut-
skipti í lífinu að vera maðurinn 
sem þarf að láta rigna á annars 
fína skrúðgöngu góðrar konu 
og sæmilegustu leikkonu sem 
fann sína fjöl fyrir tuttugu árum 
og hefur siglt undir meðbyr SVU 
undanfarna tvo áratugi,“ segir 
sparkspekingurinn og íþrótta-
fréttamaðurinn Tómas Þór 
Þórðarson sem hefur aldrei verið 
alveg sáttur við Marisku Hargitay.

„Stundum detta leikarar, sem 
eru svona ekkert mikið meira 
en rétt fyrir ofan meðallag, í 
lukkupottinn og fá fastar tekjur 
í þáttum sem slá hreinlega í takt 
við heiminn og þá sérstaklega 
Bandaríkjamenn, ár eftir ár. Þetta 
sáum við líka með allar CSI-serí-
urnar en enginn af leikurunum 
þar hefur ratað af einhverju viti á 
hvíta tjaldið,“ heldur Tómas Þór 
áfram og snýr sér að aðalmann-
eskjunni í SVU.

„Leiklistarsaga Hargitay er 
þyrnum stráð en hún hefur mest 
megnis dottið inn í einn og einn 
þátt á ferlinum og á mest nítján 
þætti af Can't Hurry Love, fyrir 
utan auðvitað sína tæplega 500 
þætti í SVU.

Hún hefur verið tilnefnd átta 
sinnum til Emmy-verðlauna á 20 
árum og hefur hlotið þau einu 

sinni sem segir meira um sæmileg 
gæði þáttanna. Ég meina, Ice T, 
hefur verið þarna jafnlengi og 
hún.

Marisku Hargitay til varnar þá 
kenni ég Mike Myers að stórum 
hluta um að hún hafi ekki farið 
lengra síðustu tíu árin verandi í 
einum vinsælasta þætti Banda-

ríkjanna. Myers fékk hana í 
„cameo“-hlutverk í hinni ömur-
legu mynd Love Guru sem gerði 
út af við Myers sem stjörnu eftir 
góðan sprett sem Shrek og Austin 
Powers. Hvorugt þeirra náði sér 
aftur almennilega á strik eftir 
þetta en Mariska gat alltaf stutt 
sig við SVU.“

ICE-T ER EINS OG  
ÞINGVALLAVATN

„Ég horfði mikið á SVU í gamla 
daga þegar þetta var sýnt á Skjá 
einum, datt síðan út,“ segir Ernir 
Brynjólfsson, byggingarstjóri og 
gamall SVU-aðdáandi. „Ég sá einn 
þátt um daginn og þá var fyrir 
tilviljun minn gamli vinur Jack 
McCoy, saksóknari á Manhattan, í 
gestahlutverki. Talsvert grárri en 
þegar ég sá hann síðast í upp-
runalegu Law&Order-þáttunum.“
Ernir varð var við miklar breyt-
ingar á SVU-liðinu frá því hann 
missti þráðinn. „Það var margt 
breytt. Stabler horfinn, líka 
Cragen. Og Munch, ég skil ekki 
hvernig sá leikari getur farið að 

gera eitthvað annað. Benson veit 
þetta og fer hvergi. Ekkert frekar 
en Ice-T sem er eins og Þingvalla-
vatn, kaldur, djúpur og alltaf á 
sínum stað.“

Sa k a m á l a þ æ t t i r n i r 
Law&Order:SVU brutu 
blað í bandarískri sjón-
var pssögu í gærk völd 
þegar 21. árgangur þátt-
anna fór í loftið á NBC og 

SVU varð langlífasti dramaþáttur-
inn sem sýndur er á kjörtíma.

Með þessu tuttugasta og fyrsta ári 
kemst SVU fram fyrir móðurþátt-
inn Law&Order sem þvarr örendið 
eftir tuttugu seríur. Lengst af sýndi 
Skjár einn Law&Order og afleggjar-
anna Law & Order: Special Victims 
Unit og Law & Order: Criminal 
Intent en SVU standa nú einir eftir 
og hafa fundið sér athvarf í Sjón-
varpi Símans.

Þættirnir f jalla um sérstaka 
sveit lögreglufólks í New York sem 
sinnir kynferðisbrotum og beita 
mýkt og hörku eftir því sem við á 
í baráttunni við nauðgara, barna-
níðinga, morðingja og eltihrella 
og stuðningi við þá þolendur sem 
komast lifandi úr klóm þeirra.

Tvíeykið Olivia Benson og Elliot 
Stabler, sem Mariska Hargitay og 
Christopher Meloni leika, voru 
lengst af í forgrunni en Meloni 
sagði skilið við þættina 2011 og 
síðan þá hefur Mariska verið lífið 
og sálin í þáttunum. Þá er Benson 
líka orðinn foringi SVU-gengisins 
og nýtur stuðnings hins trygglynda 
Odafin Tutuola, sem rapparinn 

Óstöðvandi með 
#MeToo að baki sér
Í gærkvöldi urðu sakamálaþættirnir Law&Order:SVU þeir  

langlífustu í bandarískri sjónvarpssögu. 

Kristel Dögg Vilhjálmsdóttir.

Tómas Þór Þórðarson.

Ernir Brynjólfsson.

Sakamálaþættirnir Law&Order:SVU brutu blað í bandarískri sjónvarpssögu 
í gærkvöld þegar 21. árgangur þáttanna fór í loftið á NBC og SVU varð lang-
lífasti dramaþátturinn sem sýndur er á kjörtíma.

Ice-T er ómissandi enda jafn fastur fyrir og Þingvallavatn.

Ice-T túlkar fyrirhafnarlítið.
Aðrir úr frumherjahópnum eru 

horfnir á braut en hópurinn sem 
Benson stjórnar er svalur og sjarm-
erandi þannig að ekkert ætti að 
vera því til fyrirstöðu að seríurnar 
verði enn fleiri.

Stöðugar vinsældirnar SVU eru í 
seinni tíð fyrst og fremst þakkaðar 
Marisku og hjartahreina kross-
faranum Oliviu Benson. Mariska 
hefur áunnið sér mikla virðingu 
langt út fyrir heim þáttanna með 
því að halda baráttu Benson áfram 
í raunheimum.

Hún eyðir drjúgum hluta frí-
tíma síns í starf með þolendum 
kynferðisof beldis. Hún er þjálfuð 
í og sinnir ráðgjöf fyrir þolendur 
nauðgana og árið 2004 stofnaði 
hún Joyful Heart Foundation, góð-
gerðarsamtök til stuðnings börn-
um og konum sem hafa mátt þola 
kynferðis- og heimilisof beldi. Þá 
hefur henni verið hrósað í ræðu og 
riti fyrir að hafa lagt sitt af mörkum 
í baráttunni gegn þolendaskömm 
og framleiðandi þáttanna, Dick 
Wolf, vill ganga svo langt að kalla 
hana „móður #MeToo-hreyfingar-
innar.“

Burtséð frá öllum slíkum vanga-
veltum og merkimiðum er hins 
vegar ljóst að Law&Order: SVU 
hafa fengið mikla athygli og byr í 
seglinn í kjölfar #MeToo þar sem 
skömminni hefur verið skilað í 
nánast hverjum þætti og verður 
örugglega áfram svo lengi sem 
Mariska og Benson standa vaktina.
toti@frettabladid.is
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Net á 
methraða

Vertu á hámarkshraða
með ótakmarkað 
gagnamagn

Uppsetning á búnaði innifalin.

Kláraðu málið á vodafone.is, í síma 1414 
eða í næstu verslun.



Horfðu á þitt uppáhaldsefni í 
snjalltækinu þegar þér hentar.

stod2.is   1817

Náðu þér í 

Stöð 2 appið

Útgáfa fyrir Apple TV 4 / 4K
AirPlay og Chromecast stuðningur
Vefsjónvarp á sjonvarp.stod2.is

bjork@frettabladid.is

Níu símareglur sem 
þú ættir að fylgja 
- en gerir alveg örugglega ekki

Nú þegar símarnir fylgja okkur allt og flestir eru sítengdir er 
mikilvægara en áður að setja sér einhverjar kurteisisreglur þegar 
kemur að notkuninni sem er auðvitað alltof mikil hjá flestum.

EKKI TALA  
Á BIÐSTOFUM

Biðstofur eru oft fullar af fólki 
og einn versti staðurinn fyrir 
einkasamtöl. Ef þú þarft að 
svara í símann, gakktu þá að-
eins út fyrir rétt á meðan.

KVEDDU ÁÐUR EN ÞÚ 
KEMUR AÐ KASSANUM

Ef þú ert í símanum þegar 
röðin kemur að þér á kass-
anum úti í búð kláraðu þá sím-
talið eða bíddu með að svara 
ef síminn byrjar að hringja í 
miðri afgreiðslu. Jafnvel þó 
manneskjan sem er að afgreiða 
þig sé þér ókunnug þá er það 
lágmarkskurteisi að vera ekki 
blaðrandi í símann á meðan 
verið er að aðstoða þig.

SLEPPTU SÍMTÖLUM  
Í ALMENNINGS- 

SAMGÖNGUM
Hvort sem þú ert í strætó hér 
á landi eða hópfarartækjum 
í útlöndum ertu yfirleitt í að-
stæðum þar sem umgangurinn 
er mikill og fólk alltaf að koma 
eða fara. Það er því meira en 
nóg um að vera og algjör óþarfi 
að trufla samferðarfólkið með 
spjalli þínu við frænku þína.

Í TÖSKUNNI  
Í KLEFANUM

Hvort sem þú ert í sundi eða 
ræktinni þá eru snjallsímar 
bannaðir í búningsklefunum. 
Þetta er einföld og góð regla 
enda finnst mörgum óþægilegt 
að símar með myndavélum séu 
á lofti þegar þeir eru berrass-
aðir á leið í eða úr sturtu.

SLÖKKTU Á SÍMANUM  
Í LEIKHÚSI OG KIRKJU

Það er ekki  nóg að slökkva á 
hljóðinu þegar þú ert á sam-
komum sem bannað er að 
trufla. Ljósið frá skjánum í 
myrkvuðum leikhús- eða kvik-
myndasal er virkilega truflandi 
og titringur hringiþagnarinnar 
heyrist langar leiðir.

LÆKKAÐU RÓMINN
Lækkaðu róminn þegar þú 
talar í símann innan um annað 
fólk. Það þarf ekkert að vera 
viðkvæmt málefni sem þú ert 
að ræða, en staðreyndin er að 
fæstir í kringum þig hafa áhuga 
á þínu hversdagslega amstri. 
Hlífðu þeim því bara við því.

FORÐASTU AÐ SENDA 
SKILABOÐ Á FUNDUM

Mörg eigum við það til að 
senda eitt og eitt sms eða 
styttri pósta á slíkum fundum 
en það lítur alls ekki vel út að 
vera með augun á skjánum ef 
yfirmaðurinn lítur í áttina til 
þín og líklega veistu heldur 
ekkert hvað er í gangi á fund-
inum ef þú ert með hugann við 
eitthvað allt annað.

LEGGÐU SÍMANN FRÁ 
ÞÉR VIÐ MATARBORÐIÐ

Þetta virðist frekar sjálfsögð 
regla en þó ekki að ástæðu-
lausu að hún er efst á blaði þar 
sem það er ferlega dónalegt 
gagnvart þeim sem sitja til 
borðs með þér að þú gasprir í 
símann eða hangir á samfélags-
miðlum undir borðhaldinu. Ef 
þú þarft nauðsynlega að svara 
símanum, börnin eru ein heima 
eða milljón dollara viðskipta-
símtalið kemur, útskýrðu það 
þá fyrir sessunautum þínum, 
farðu frá borðinu á meðan þú 
klárar símtalið og hafðu það 
eins stutt og unnt er.

EKKI NOTA SÍMANN 
UNDIR STÝRI

Auðvitað ætti ekki að þurfa 
að taka þetta fram enda um 
klárt lögbrot að ræða sem við 
liggur há sekt. Leggðu símann 
frá þér á meðan þú ert undir 
stýri eða notaðu handfrjálsan 
búnað fyrir símtöl.
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SEPTEMBER TILBOÐ
WWW.ILVA.IS/TILBOD

Nú127.920

WESTON SÓFI 
2ja sæta, leðurlíki. L164 cm.
159.900 kr. 159 900 kr

AAAFFF ÖÖÖLLLLLLUUUMMM MMMOOOTTTTTTUUUMMM

Nú263.920
WESTON HORNSÓFI
leðurlíki. L235xD285 cm.
329.900 kr. 

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

Ný t t

5.995
BOBBIE SKRRAUTSKÁL
Gul skál á fæti.
Ø26,5 x H26,55 cm. 

39.9009.900
ALLY HÆGINDASTÓLLALLY HÆGINDASTÓLL
með dökkbláu velúr áklæði og fótum úr
gúmmívið. 

Ný t t

15.995
INDUSTRY LOFTLJÓS
með möttum gulum málmskerm. 
Ø42,5 x H45 cm. 

Ný t t

N ý t t

N ý t t

N ý t t

6.995
FLOS VEGGSKRAUT
Svartur vír. Ø51 cm. 
Einnig til Ø61 cm. Verð 7.995 kr.

VICA JÁRNBOX
Blátt. 20x10x20 cm. 1.995 kr.
Grænt. 29x10x13 cm. 2.495 kr.
Grátt. 40x18x15 cm. 3.495 kr.

12.99595
PEARL BORÐRÐLAMPI
með 2 reyklituððum kúplum.
Ø35 x H48,5 cm.m.

©
ILV
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Ég er á Hlemmi að bíða 
eftir strætó,“ segir leik-
arinn Ólafur Ásgeirsson, 
en hann sér um árlegt 
sundbíó RIFF í ár, annað 
árið í röð.

Ekki lélega The Host
Í ár verður kóreska myndin The 
Host frá árinu 2006 sýnd.

„Það er mjög mikilvægt að fólk 
viti að þetta sé kóreska The Host frá 
2006 en alls ekki bandaríska róm-
antíska vísindamyndin frá 2013. 
Sú er með arfaslaka dóma á Rott-
en tomatoes. Við erum 
a l l s  e k k i 
að sý na 
hana,“ en 
vinkonu 
Ó l a f s 
þótti þau 
hjá RIFF nokkuð brött að 
ætla að sýna mynd með 
svona lélega dóma.“

„Hún sagði við mig ,,Vá djarft 
af ykkur að velja svona hrikalega 
lélega mynd“, en þetta er sem sagt 
góða myndin. Mér fannst mikil-
vægt að taka það fram svo fólk fletti 
henni ekki upp og hugsi eðlilega að 
það langi ekkert að sjá þessa mynd.“

Ólafur fékk að velja myndina 
sem yrði sýnd í ár, en hann lang-
aði mikið að finna mynd sem væri 
ekki bara hrollvekja heldur tengdist 
umfjöllunarefnið líka vatni.

„Kærastan mín benti mér á 
myndina. The Host, góða myndin, 
fjallar um skrímsli sem lifir í vatni. 
Mig langaði að finna eitthvað sem 
væri gott.“

Er skrímslið gott?
„Nei myndin er góð,“ svarar 

Óli hlæjandi og heldur svo áfram 
,,Nei þetta er mjög ógnvekjandi 
skrímsli.“

Ekkert 
popp og 
kók

„ Það verðu r 
búið að skapa andrúms-
loft inn í Sundhöllinni 

sem passar myndinni, þannig að 
þetta verður mjög áhugavert.“

Óli segir að þau hafi langað til að 
skapa fullkomnar aðstæður fyrir 
fólk til að horfa á myndina í sundi. 
Flotgræjur verða í lauginni og stólar 
á bökkunum, en þó verður ekkert 
popp og kók í boði.

„Nei það verður ekki boðið upp 
á það. En kannski verða ein-
hverjir óáfengir drykkir 
í boði. Í versta falli bara 
vatn.“

Mega gestir drekka 
s un d l a u ga r vat n að 
vild?

„Það má alveg, ég ætla 
ekki að stoppa neinn við 
að gera það. Ef ég sé ein-
hvern drekka sundlaugar-
vatn, þá lít ég bara undan. Ég 
mæli ekki með því samt, en ég dæmi 

engan,“ svara Ólafur hlæjandi.

Anaconda ekki nógu góð
Ólafur segist þó ekki hafa einfald-
lega f lett upp; kvikmynd, kóresk, 
hrollvekja, skrímsli, vatn.

„Fyrst vorum við að pæla í því að 
sýna Anaconda. Þú veist, þessi með 
orminum? En hún var bara svo 
léleg. Skemmtilega léleg, vissulega. 
En þessi heldur manni spenntum 
allan tímann. Svo er hún er líka svo 
flott,“ útskýrir Ólafur.

Hann lofar að það verði ekk-
ert óþægilegt eða reynt að bregða 
áhorfendum.

„Við verðum með smá dagskrá 
fyrir og eftir myndina en gefum 
fólki svigrúm til að fylgjast vel með í 
friði. Við erum búin að gera algjörar 
kjöraðstæður til þess að horfa á bíó-
mynd í sundi, svo fólk geti notið 
myndarinnar“

Örfáir skápar lausir
Í fyrra seldist upp í sundbíóið.

„Við erum erum með örlítið fleiri 
pláss en í fyrra.“

En hver nig hefur miðasalan 
gengið?

„Hún gengur bara vel, allir ættu 
samt að drífa sig að kaupa miða. 
Örfá sæti laus, eða örfáir skápar. Er 

það ekki það sem maður á 
að segja?“ bætir hann 

við hlæjandi.

Miða á sund-
bíóið er hægt að 

nálgast á www.riff.
is/dagskra, en húsið 

opnar klukkan 19:30.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

FYRST VORUM VIÐ AÐ 
PÆLA Í ÞVÍ AÐ SÝNA 

ANACONDA. ÞÚ VEIST, ÞESSI 
MEÐ ORMINUM?

 EF ÉG SÉ EINHVERN 
DREKKA SUNDLAUG-

ARVATN, ÞÁ LÍT ÉG BARA 
UNDAN. ÉG MÆLI EKKI MEÐ ÞVÍ 
SAMT, EN ÉG DÆMI ENGAN

339kr.
SÚRDEIGS PIZZA DEIG
HÁGÆÐA DEIG
FERSKT OG FLOTT
220g

ALLT Í FÖSTUDAGS PIZZUNA!!!

159kr.
REMA 1000 
PIZZASÓSA
280g

219kr.
REMA 1000 
PIZZASÓSA
LÍFRÆN
280g

ÞÚ FINNUR SUPER1 Á TVEIMUR STÖÐUM

HALLVEIGARSTÍG 1 SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ 10:00 - 22:00 ALLA DAGA

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ

Dæmir ekki þá  
sem drekka 

sundlaugarvatn
Á morgun verður kóreska hryllingsmyndin The Host sýnd í svoköll-
uðu sundbíói í Sundhöll Reykjavíkur. Sýningin er á vegum RIFF. 

Ólafur að undirbúa skuggalega skemmtilegt sundbíó í Sundhöllinni á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Myndinni The 
Host er leikstýrt 

af Bong Joon-ho, en 
hann á einnig lokamynd 

RIFF-hátíðarinnar í ár. Hún 
heitir Parasite og vann 

Joon-ho aðalverð-
launin á Cannes fyrir 

hana í vor.
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1.999 kr.1.299 kr.
Buffalo borgari, 3 Hot Wings, franskar, 
gos og Lindu appelsínusúkkulaði.

Original kjúklingaborgari með 
buffalo sósu, káli og léttmæjónesi.

vs



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Þórarins 
Þórarinssonar

BAKÞANKAR

   SMÁRATORGI   KRINGLAN  
GLERÁRTORGI   LINDESIGN.IS

990
KR/KG
990

KR/KKGG

1.990
Verð áður:

BAÐSLOPPAR  Fullt verð frá: 16.900 kr.

AFM Æ LI S TILBOÐ VE RÐ FR Á 12.675 kr. 

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
25%
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

ALLIR SLOPPAR

VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Dýnur  |  Stillanleg rúm  |  Rúmföt  |  Sængur & koddar  |  Hästens  |  Svefnsófar  |  Hægindastólar  |  Mjúkvörur

BEBETRA BAAKK HHEFURR LAAGGT GGRUNNNNN AÐ GGGÓÐÐUUUMMMMM DDEEEGGI ÍÍÍ

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

Aukahlutur á 
mynd: Höfuðgafl.

213.540 kr. AFM Æ LIS TILBOÐ

Fullt verð: 284.720 kr.

V E R Ð DÆ M I  – 2 5% A F S L ÁT T U R
Serta Royality heilsurúm, 160 x 200 cm

dýna, comfort-botn og fætur

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
25%
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

S E R TA  
ROYA LIT Y

L O L LY  S V E F N S Ó F I
Lolly er fáanlegur í ljós- og dökkgráu 

slitsterku áklæði. Vönduð 18 cm þykk 

heilsudýna í stærðinni 140 x 200 cm.

202.425 kr. AFM Æ LIS TILBOÐ

Fullt verð: 269.900 kr.

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
25%
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

Á Íslandi ríkir neyðarástand. 
Eða er það ekki neyðarástand 
þegar börn deyja úr dóp-

neyslu? Má ekki ýkjulaust tala um 
neyðarástand þegar fíklar, barn-
ungir sem fullorðnir, í henglum and-
lega og líkamlega, koma að lokuðum 
dyrum geðdeilda og bráðamóttöku 
og er iðulega vísað á götuna með 
kannski tvær til þrjár grænar pillur 
í nesti?

Samfélag okkar er svolítið eins 
og heilabiluð þvottavél sem er föst á 
sama króníska og óstöðvandi þeyti-
vindukerfinu. Breytir engu hverju 
er hent í þessa vél, alltaf kemur það 
úr henni í verra ástandi. Ónýtt.

Þegar ástandið versnar bara 
stöðugt verður að breyta um kerfi en 
ekki hjakka í sömu glötuðu úrræð-
unum og virkuðu ekki fyrir tuttugu 
árum frekar en núna. Hræðsluáróð-
ur í forvarnaskyni og afdankaðir 
fíklar í óljósum bata að messa yfir 
skólakrökkum virka ekki.

Reynslan ætti að vera löngu búin 
að kenna okkur að fagfólk með 
sérmenntun og reynslu nær frekar 
árangri með einstaklingsmiðaðri 
meðferð. Ég bý til dæmis að áratuga 
reynslu af því að vera fyllibytta 
en leita nú samt til sálfræðings í 
batanum frekar en að sækja í þoku-
kenndan reynslubanka minn.

Ég get þess vegna bilast þegar ég 
heyri af börnum undir átján ára 
aldri sem þurfa að greiða jafn mikið 
eða meira en ég fyrir tíma hjá sál-
fræðingi. Hvaða vitleysa er þetta? 
Sálfræðingur virkar alltaf betur en 
að segja bara „segðu nei“ við börnin.

Öll kerfi og þvottavélar eru 
mannanna verk og hér dugir 
skammt að benda á kerfið og kenna 
því um. Á bak við kerfið er fólk. Það 
er fólk sem er að bregðast börn-
unum.

Þið vitið hver þið eruð. Við kusum 
ykkur til þess að byggja krökkunum 
okkar öruggt samfélag. Drullisti til 
þess að gera eitthvað af viti.

Byrgjum 
dópbrunninn


