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  Sama um 
slæmt umtal

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir 
komst í fréttir þegar gengið var fram 
hjá henni við ráðningu þjóðgarðs
varðar á Þingvöllum og enn við 
ráðningu útvarpsstjóra.  ➛ 22

Ég hef horft upp á fólk 
missa ástvini sína.

Tónlistin 
heilandi 
Hildur Vala um 
ferilinn og Euro
vision.   ➛ 24

Vonskuveður  
um allt land
Veðurhamurinn í máli  
og myndum.  ➛ 2 og 4

Ný sending komin!

HEKLA · www.hekla.is/volkswagensalur

Skiptu yfir í
rafmagnsbíl

Volkswagen e-Golf

Við elskum Ísland
Casper Christensen úr  

Klovn í einkaviðtali.   ➛ 28

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Veður

Lægir talsvert á landinu í kvöld 
og nótt. Gengur í A og NA 13-20 
m/s á morgun, en 20-25 um tíma 
syðst. Rigning eða slydda um 
landið S- og A-vert, en snjókoma 
á Vestfjörðum. SJÁ SÍÐU 42

Ágjöf við Hörpuna

Vart fór fram hjá neinum að austan bál gerði um sunnan-, vestan- og norðanvert landið í gær og í aðdraganda þess var gefin út rauð við-
vörun í fyrsta sinn á höfuðborgarsvæðinu. Eins og sjá má var hásjávað í Reykjavík um það leyti sem vindasamast var og gengu öldurnar 
yfir hafnargarðana við Hörpuna. Veður tók að lægja þegar leið á daginn en búast má við að hvessi á ný í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Millimál í fernu

VÍTAMÍN
& STEINEFNI

PRÓTEIN GLÚTENS LAKTÓSAORKA
ÁN ÁN

+PLÚS

Jarðboranir hafa áður borað eftir jarðhita á Asóreyjum. Félagið undirbýr 
nú nýtt stórverkefni þar upp á 2,6 milljarða króna. MYND/JARÐBORANIR

Eins og staðan er 
núna á okkar 

mikilvæga heimamarkaði, 
þá munu Jarðboranir reyna 
að sækja 
frekari verk-
efni erlendis.

Sigurður  
Sigurðsson,  
forstjóri  
Jarðborana

SAMFÉLAG „Við munum nota þetta í 
uppbyggingu í Hlaðgerðarkoti, það 
er alltaf þörf,“ segir Guðmundur G. 
Sigurbergsson, fjármála- og rekstr-
arstjóri Samhjálpar, um myntina 
sem samtökin fengu að gjöf frá kín-
verska ferðamanninum Wei Li.

Li hafði ferðast frá Kína með 170 
kíló af skemmdri íslenskri mynt en 
var neitað um að fá að skipta mynt-
inni hér á landi. Gaf hann því Sam-
hjálp stóran hluta hennar.

Guðmundur segir að gjöfin muni 
nýtast samtökunum vel og að starfs-
fólk Samhjálpar sé afar þakklátt Li. 
„Við erum ótrúlega ánægð með að fá 
þessa peningagjöf, því að þetta eru 
náttúrulega bara peningar,“ segir 
Guðmundur.

Hann segist ekki trúa öðru en að 
auðvelt reynist að koma myntinni í 
verð. „Ég sé enga ástæðu fyrir því að 
við ættum ekki að geta skipt þessu,“ 
segir Guðmundur.

„Mynt glatar ekki verðgildi sínu 
þó hún beyglist og peningaseðill 
glatar ekki verðgildi sínu þó hann 
rifni eða verði sjúskaður. Þannig 
að ég sé bara enga ástæðu fyrir því 
að við ættum ekki að geta innleyst 
þetta,“ segir hann.

Guðmundur segist ekki vera 
búinn að telja myntina en að sam-
tökin muni um allt. „Ég geri mér 
ekki grein fyrir því hversu mikil 
verðmæti þetta eru en ég veit að 
okkur munar um þetta.“ – bdj

Nýta myntina í 
uppbyggingu

Wei Li afhenti 170 kíló af mynt.

MENNING Brynhildur Guðjóns-
dóttir hefur verið ráðin leikhús-
stjóri Borgarleikhússins en Kristín 
Eysteinsdóttir, fráfarandi leikhús-
stjóri, óskaði eftir að fá að ljúka 
störfum þó að skipunartími hennar 
renni ekki út fyrr en á næsta ári.

Brynhildur mun 
stýra leikhúsinu

Brynhildur 
Guðjónsdóttir.

Brynhildur hefur starfað við 
Borgarleikhúsið síðastliðin átta ár 
en hún hefur yfir tuttugu ára leik-
húsreynslu og hefur hlotið fjölda 
viðurkenninga og verðlauna fyrir 
framlag sitt til lista. Þá hefur hún 
verið sæmd riddarakrossi Hinnar 
íslensku fálkaorðu fyrir störf í þágu 
íslenskrar leiklistar. – ilk

ORKUMÁL Jarðboranir hf. hafa 
tryggt sé verkefni fyrir 2,6 milljarða 
króna á Asóreyjum að því er kemur 
fram í tilkynningu sem fyrirtækið 
sendi frá sér. Forstjórinn segir bor-
framkvæmdir á Íslandi verða í lág-
marki næstu tvö árin.

„Sú neikvæða umræða sem er 
á Íslandi varðandi frekari orku-
vinnslu er áhyggjuefni. Ef sú 
umræða verður til þess að hér verða 
engar framkvæmdir í framtíðinni 
þá mun það leiða til þess að sú sér-
fræðiþekking sem við höfum byggt 
upp á undanförnum áratugum mun 
smám saman hverfa,“ segir Sigurður 
Sigurðsson, forstjóri Jarðborana.

Hið nýja verkefni á Asóreyjum 
sem er portúgalskur eyjaklasi í 
miðju Norður-Atlantshafinu, snýst 
um borframkvæmdir á eyjunum 
Sao Miguel og Terceira. Samningur 
Jarðborana er við portúgalska 
orkufélaginu EDA Renováveis.

Sigurður segir Jarðboranir hafa 
fengið verkið í samkeppni við tvö 
önnur evrópsk borfyrirtæki í útboði 
á Evrópska efnahagssvæðinu. Bora 
eigi níu holur sem verði á bilinu 
1.000 til 2.300 metra djúpar. Verkið 
á að taka eitt til eitt og hálft ár.

„Þessi samningur er mikil-
vægur fyrir félagið, þar sem bor-
framkvæmdir á Íslandi verða í 
lágmarki næstu tvö árin. Eins og 
staðan er núna á okkar mikilvæga 
heimamarkaði, þá munu Jarðbor-
anir reyna að sækja frekari verkefni 
erlendis, á meðan starfsemi á Íslandi 
verður í lágmarki,“ segir Sigurður.

Að sögn Sigurðar er áætlað að 
flytja borinn Óðin á vordögum frá 
eyjunni St. Vincent í Karíbahafi, 
þar sem Jarðboranir eru að ljúka 
við þrjár jarðhitaholur. „Gert er 
ráð fyrir að framkvæmdir hefjist á 

Asóreyjum í sumar, fyrst á eyjunni 
Sao Miguel þar sem fyrir eru tvö 
raforkuver sem nýta jarðhitann úr 
holum sem boraðar voru af Jarð-
borunum fyrir um átta til fimmtán 
árum,“ segir hann.

Sigurður segir að á síðustu fimm-
tán árum hafi fyrirtækið unnið 
mikið starf í að sækja verkefni 
erlendis og borað jarðhitaholur í 
tíu löndum víðs vegar um heiminn.

„Félagið nýtur virðingar á hinum 
alþjóðlega markaði vegna sérþekk-
ingar sinnar sem það hefur aflað sér 
hér á landi og erlendis. Áhugi á nýt-
ingu jarðhita til orkuvinnslu og hús-
hitunar fer vaxandi víða erlendis, 
þar sem um er að ræða vistvæna og 
endurnýjanlega orku.“ segir forstjóri 
Jarðborana. david@frettabladid.is

Semja um 2,6 milljarða 
verkefni á Asóreyjum
Jarðboranir munu bora níu jarðhitaholur á Asóreyjum. Forstjóri félagsins 
segir stöðu á heimamarkaði erfiða og telur að borframkvæmdir hér verði í 
lágmarki næstu tvö árin. Félagið sækir því frekari verkefni erlendis. 
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Austanhvellur 
gekk yfir í gær
Ljósmyndarar Fréttablaðsins voru á kreiki í 
illviðrinu sem gekk yfir hluta landsins í gær.  
Enda er sagt að mynd segi meira en mörg orð.
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20%afsláttur

Ryksugur

25%
afsláttur

LADY málning

20%
afsláttur

Hillurekkar

25%
afsláttur

Blöndunartæki

30%
afsláttur

Monstera
Verð frá:

2.690 kr

1.990kr

Jotun vegg- og loftamálning
Auðveld í notkun, þekur vel.
7119781,7119784

25%
afsláttur

9 ltr.

866kr

Verð á lítra

Græn
vara

7.796kr
10.395 kr

Borvél 18V + 80 fylgihlutir 
Rafhlöður 2 stk.
5245561

24.995 kr

15.995kr

36%
afsláttur

alla helgina
kl. 12-15

Gefum ÍS

Orkidea,
12 cm pottur

2.690 kr

1.880kr

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Túlípanar 
10 stk.

1.990 kr

1.490kr

25%
afsláttur

Flísar

Sjáðu
verðið

Uppþvottavél
Orkunýting A++., 30 minútna hraðkerfi, 6 þvottakerfi.
1805695

58.490kr
64.990 kr

30%
afsláttur

Vinyl parket

Latibær 
skemmtir  
laugardag 
kl. 14 

2 FYRIR 1 Í BÍÓ
FYLGIR ÖLLUM BLÓMVÖNDUM

Gildir á nýju KLOVN myndina 
á meðan birgðir endast

VALENTÍNUSAR-
HELGI Í BLÓMAVALI

2 fyrir 1  í bíó

Fjölskylduf ör
í Skútuvogi

 STK.
10

Verkfæraskápur NEO 84-221 
NEO, skápur á hjólum, 6 skúffur, hæð 103, 
breidd: 68, dýpt 46 cm.
5024494

45.495 kr

31.995kr

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Handlaugartæki 
Grohe Start, stærð-M.
7910818

15.990 kr

11.993kr

Vinsæl
vara

Eldhústæki 
Damixa, Silhouet, 
svart.
8000048

38.990kr

Útsölumarkaður í Skútuvogi opnar í dag
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jeep.is

UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 534 4433 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP® WRANGLER RUBICON
AFMÆLISTILBOÐ: 11.960.000 KR.
FULLT VERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 12.590.000 KR.

FÁANLEGUR MEÐ 35”, 37” EÐA 40” BREYTINGU

• BENSÍN 273 HÖ / DÍSEL 200 HÖ
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• ROCK-TRACK® FJÓRHJÓLADRIF
• SELECT-TRAC®  MILLIKASSI
• TRU-LOCK® 100% DRIFLÆSINGAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• AFTENGJANLEG JAFNVÆGISSTÖNG AÐ FRAMAN
• HEAVY DUTY FRAM- OG AFTURHÁSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ

Hildur Guðnadóttir
tónskáld
vann Óskars
verðlaun fyrst 
Íslendinga fyrir 
tónlist sína í 
kvikmyndinni 
Joker. Meðal 
tilnefndra voru 
skáld á borð við 
John Williams og Randy New
man. Hildur hefur hlotið fjölda 
verðlauna undanfarið fyrir tónlist 
sína í Joker og HBOþáttunum 
Chernobyl.

Wei Li
ferðamaður
fékk ekki skipt 
1,6 milljónum 
króna, eða um 
170 kílóum af 
íslenskri mynt, 
sem hann ferð
aðist með til 
landsins. Fulltrúi 
Arion banka sagði bankanum 
ekki skylt að taka við peningum 
frá aðilum sem eru ekki í við
skiptum við bankann en Li gaf 
síðar Samhjálp hluta myntar
innar.

Birni H. Halldórssyni
framkvæmdastjóra Sorpu
var sagt upp 
störfum á fundi 
stjórnar Sorpu. 
Í tilkynningu 
frá stjórninni 
segir að ákvörð
unin eigi sér 
meðal annars stoð 
í skýrslu Innri endurskoðunar 
Reykjavíkurborgar. Í yfirlýsingu 
til fjölmiðla lýsti Björn yfir von
brigðum með niðurstöðuna og 
sagðist telja að stjórnin væri að 
varpa athygli frá sjálfri sér með 
uppsögninni. 

Þrjú í fréttum 
Óskarinn, 
íslensk mynt  
og uppsögn

1,3
tonna flugeldur var sprengdur í 

Bandaríkjunum, sá stærsti í heim-
inum hingað til.

62
tillögur bárust fyrir nafn á nýju 

sameinuðu sveitarfélagi á 
Austurlandi.

80
prósent landsmanna 15 ára og 

eldri eru með rafræn skilríki.

44
stundir var 
meðalvinnuvika 
einstaklinga á 
síðasta ári miðað 
við fullt starf.

3.186
fyrirtæki og félög 

voru nýskráð á 
síðastliðnu ári sam-

kvæmt Hagstofu.

Fauk ofan af fjölskyldu á Rangárvöllum
„Það varð töluvert tjón á nokkr-
um stöðum, sérstaklega á húsum 
og bæjum uppi á Rangárvöllum,“ 
segir Grímur Hergeirsson, settur 
lögreglustjóri á Suðurlandi.

Óveðrið sem gekk yfir landið í 
gær varð ekki síst öflugt á Suður-
landi. „Við höfum ekki fengið 
neinar tilkynningar um að það 
hafi orðið slys á fólki hérna hjá 
okkur,“ segir Grímur. „Það voru 
fáir á ferðinni og það hefur 
hjálpað til þess að fólk var ekki 
að lenda í vandræðum."

Að sögn Gríms var aðallega 

um að ræða fok á lausamunum 
og þakplötum og skemmdir á 
útihúsum.

„Það gaf sig veggur á skemmu 
á einum bæ. Á öðrum bæ féll 
fóðursíló og lenti á fjósinu. Síðan 
féll fjárhús. Það var töluvert 
mikið af rafmagnsstaurum sem 
brotnuðu,“ segir Grímur.

Á bænum Lambhaga þurfti 
heimilisfólkið að sögn Gríms að 
yfirgefa íbúðarhúsið er burður 
í þaki gaf sig. Ábúandinn gaf sér 
ekki tíma til að ræða við blaða-
mann í gær. – gar

ÓVEÐUR Óveðrið sem gekk yfir 
landið í gær hafði áhrif víða en rauð 
viðvörun var í gildi fyrir sunnanvert 
landið aðfaranótt föstudags. 

Aldrei fyrr hefur verið gefin út 
rauð viðvörun fyrir höfuðborgar
svæðið.

Rýma þurfti hús í Garði þar sem 
sjór var farinn að flæða inn í kjall
ara eftir mikinn sjógang í bænum. 
Töluvert var af vatni inni í húsinu og 
fengu mæðgur sem þar búa aðstoð 
björgunarsveitar við að komast út. 
Þær komust ómeiddar í öruggt skjól.

Vélbáturinn og fyrrum varðskipið 
Blátindur sökk í Vestmannaeyjahöfn 
í óveðrinu í gær þar sem vindur fór í 
50 metra á sekúndu. Báturinn var í 
eigu bæjarfélagsins og talinn mikil 
menningarverðmæti fyrir bæinn.

Blátindur var til sýnis á Skans
svæðinu og um klukkan hálf tíu í 
fyrrakvöld fór hann á flot. Skömmu 
síðar var honum komið  fyrir við 
bryggjuna þar sem hann svo sökk. 

Þá losnuðu smábátar frá bryggj
unni í Vestmannaeyjahöfn og einn 
bátur á Suðurnesjum.

Lög reglan í Vest manna eyjum 
segir að við varanir og undir
búningur íbúa og eig anda fyrir
tækja í Vest manna eyjum hafa átt 
lykil þátt í því að ekki varð meira tjón 
í ó veðrinu. Björgunar sveitir og lög
regla höfðu sinnt á fjórða tug verk
efna um miðjan dag í gær.

Karlmaður slasaðist þegar þak
plata fauk á hann í Hvalfirði. 
Björgunar sveitar menn frá Kjalar
nesi voru kallaðir út á samt lög reglu 
og gekk vel að koma manninum af 
vett vangi. Maðurinn var f luttur á 
sjúkrahús til aðhlynningar en ekki 
liggja fyrir upplýsingar um ástand 
hans.

Allt skólahald í leik og grunn
skólum höfuðborgarinnar féll niður 
í gær og fjöldi verslana og fyrir
tækja lokaði starfsemi sinni vegna 
veðurs. Þá varð þó nokkur röskun 

á almenningssamgöngum.
Sömu sögu má segja um landið allt 

nema á Akureyri þar sem skólar voru 
opnir.

Rafmagn fór af víðs vegar um 
landið, til að mynda á Höfn í Horna
firði og í Vík í Mýrdal. Í Vík var raf
magn skammtað og þar var fólk 
beðið að fara sparlega með rafmagn.

Í Landeyjum brotnuðu 27 raf
magnsstaurar. 
birnadrofn@frettabladid.is

Óveður gekk yfir landið í gær
Áhrifa óveðursins sem gekk yfir landið í gær gætti víða. Bátur sökk í Vestmannaeyjahöfn. Rýma þurfti 
hús í Garði er kjallarinn fylltist af vatni. Maður slasaðist í Hvalfirði og nokkur truflun varð á rafmagni.

Björgunarsveitarmenn þurftu að vanda sig við að standa í fæturna við Reykjavíkurhöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Meira á frettabladid.is
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FRELSI TIL AÐ FERÐAST

Stjörnur sýningarinnar eru:
Konungur jeppanna Land Cruiser 150 og Hilux sem gerir alla daga að Hilux 
dögum ásamt alhliða sportjeppanum RAV4.

Jeppasýning Toyota  er fyrir löngu orðin fastur liður í tilveru jeppamanna 
og útivistarfólks. Við sýnum Toyota jeppa í öllum stærðum og gerðum. 
Toyota Hilux verður heiðraður með sögusýningu. 

Komdu með okkur í fjörið í dag, laugardag, frá kl. 12 - 16 í Kauptúni.

Ellingsen: Kynnir fjórhjól, sexhjól, Buggy-bíla o.fl.
Arctic Trucks: Kynnir jeppabreytingar o.fl.
Hafsport: Græjar allt í sjósportið.
Klettur: Með dekkin undir jeppann.
Feed the Viking: Veganesti fyrir ævintýrin.
Ferðafélag Íslands: Myndir af Fjallabaksleið og Tómas 
Guðbjartsson sýnir myndir frá hjarta Íslands.
Neyðarlínan: Kynnir starfsemi sína.
Blái Herinn: Tekur á móti nýjum Hilux.
Brenderup-kerrur til sýnis og sölu.
Prince Polo - fastur gestur í ferðalaginu.

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ, sími: 570-5070



Okkur langar að 
skilja hvernig 

heilinn býr til persónuleika 
og hvaða líffræðilegu ferlar 
búa þar að baki.

Kári Stefánsson, 
forstjóri ÍE

Samkvæmt 35. gr. laga Félags rafeindavirkja 
skal auglýsa frest til framboðs.

Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar 
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar innan þess tíma.

Með hliðsjón af framansögðu hefur framboðsfrestur
 verið ákveðinn til kl. 12 á hádegi 2. mars 2020

Reykjavík 15. febrúar 2020
Stjórn Félags rafeindavirkja

Framboð í trúnaðarstöður 

FRV
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VÍSINDI „Þetta gerðist þannig að það 
voru 100 til 200 starfsmenn sem 
féllust á að taka þetta próf og fengu 
leyfi til að deila niðurstöðunum á 
Facebook. Á sólarhring voru allt 
í einu 35 þúsund manns búnir að 
taka prófið. Þannig að þetta gerðist 
ansi hratt og dálítið óvænt,“ segir 
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar, um rannsókn 
fyrirtækisins á persónuleika.

Um er að ræða próf sem hægt er 
að taka á heimasíðunni personu-
leiki.is en þátttakendur verða að 
hafa rafræn skilríki til að taka þátt. 
Fólk svarar spurningum um per-
sónuleika sinn og birtast niðurstöð-
urnar á myndrænan hátt. Hægt er 
að sjá hvernig viðkomandi kemur 
út í samanburði við aðra þátttak-
endur.

Kári leggur áherslu á að gögnin 
sem berist séu algjörlega ópersónu-
greinanleg en rannsóknin hefur 
hlotið leyfi Vísindasiðanefndar. 
„Við höfum engan áhuga á persónu-
leika einstaklingsins. Við erum ein-
göngu að reyna að finna út hvað það 
er sem skilgreinir hóp af fólki sem 
er með sams konar persónuleika,“ 
segir Kári.

Íslensk erfðagreining hefur í rúm 
20 ár leitað skýringa á því hvernig 
breytileikar í erfðamengi mannsins 
leiði til mannlegs fjölbreytileika. 
Kári segir að þá skipti töluverðu 
máli að skilja hvernig heilinn virki.

„Okkur langar að skilja hvernig 
heilinn býr til persónuleika og 
hvaða líffræðilegu ferlar búa þar að 
baki. Þegar þú ert kominn með slíka 
breytileika sem hafa áhrif á per-
sónuleika er spennandi að kanna 
hvort þeir tengjast einhverjum 
sjúkdómum.“

Það sé ljóst að persónuleiki hafi 

áhrif á það hvernig við bregðumst 
við umhverf inu. „Hvernig við 
bregðumst við okkar umhverfi 
hefur meðal annars áhrif á það 
hvaða sjúkdóma við fáum. Það má 
setja þessa rannsókn í samhengi 
við margar aðrar rannsóknir sem 
við erum að vinna núna og höfum 
unnið fram til dagsins í dag.“

Kári segir að miðað við hvernig 
viðtökurnar hafi verið í upphafi 
megi búast við að enn bætist í þátt-
tökuna um helgina.

„Þetta var sett í loftið rétt fyrir 
óveður. Þá sátu menn heima og 
höfðu ekkert að gera og hafa sjálf-
sagt tekið þetta sem einhvers konar 
samkvæmisleik. Það má kannski 
segja að það sem maður hafi lært 
af þessu sé að það beri að setja í 
loftið rannsóknir sem eru gerðar í 
gegnum netið daginn fyrir óveður.“

Sjálfur segist Kári ekki enn vera 
búinn að taka prófið. „Ég var að 
koma frá Kaliforníu og þegar maður 
er nýkominn þaðan hefur maður 
allt annan persónuleika heldur en 
venjulega. Ég ætla að bíða með þetta 
þangað til ég er búinn að ná mér af 
jet-laginu.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Landinn áhugasamur 
um persónuleika sinn
Um 35 þúsund manns tóku þátt í persónuleikarannsókn Íslenskrar erfða-
greiningar fyrsta sólarhringinn sem prófið var á netinu. Kári Stefánsson segir 
að setja megi rannsóknina í samhengi við aðrar rannsóknir fyrirtækisins.

Með því að svara spurningum birtast niðurstöður um persónuleikann á myndrænan hátt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

TÍMAMÓT Hæstiréttur efnir til 
hátíðarsamkomu í Þjóðleikhúsinu 
á morgun, 16. febrúar, til að fagna 
100 ára afmæli réttarins en fyrsta 
þinghald réttarins var 16. febrúar 
1920 og hefur sá dagur síðan verið 
talinn afmælisdagur Hæstaréttar.

Hátíðarsamkoman er fyrir boðs-
gesti eingöngu og munu forseti 
Íslands, forseti Alþingis, forseti 
Hæstaréttar, forseti Hæstaréttar 
Noregs, forsætisráðherra og dóms-
málaráðherra flytja ávörp.

Utan ávarpa verða tvö erindi 
f lutt; Markús Sigurbjörnsson, 
fyrrverandi forseti Hæstaréttar, 
fjallar um Hæstarétt í aldarspegli 
og norski prófessorinn Mads Bryde 
Andersen fjallar um framsækni, 
innan og utan norræns réttar.

Hæstiréttur fær veglega afmælis-
gjöf frá Alþingi, en í tilefni af ald-
arafmælinu hefur Alþingi falið for-
seta þess að ganga til samstarfs við 

Þjóðskjalasafn Íslands og Sögufélag 
um útgáfu á dómum og skjölum 
Yfirréttarins á Íslandi. Alþingi hefur 
samþykkt að styrkja útgáfuna fjár-
hagslega um 10 milljónir á ári næstu 
10 ár. – aá

Hæstiréttur býður í 100 ára afmæli 

Ávörp, erindi og tónlist munu einkenna afmælisdagskrá réttarins á morgun.

Fyrsta þinghald Hæsta-
réttar fór fram 16. febrúar 
1920.
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 S. 414 7000 · Glæsibær / Vesturhús, 2. hæð · 104 Reykjavík ·  www.augljos.is

Það gleður okkur 
að tilkynna að 
Elva Dögg Jóhannesdóttir
augnlæknir hefur 
hafið störf á 
augnlæknastofunni 
Augljósi

Tímapantanir í síma 
414 7000

Elva Dögg Jóhannesdóttir
Augnlæknir

Tilkynning

Skoðaðu úrvalið á notadir.is

 

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndarugli

GOTT ÚRVAL FJÓRHJÓLADRIFINNA BÍLA
Á FRÁBÆRU VERÐI

3.350.000 kr.

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI

Raðnúmer:  994514

Árgerð 2012, ekinn 77 þús. km, 
dísil, 2.143 cc, 170 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Klettháls

Verð áður 5.190.000 kr.

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX

Raðnúmer:  994736

Árgerð 2012, ekinn 110 þús. km, 
dísil, 2.982 cc, 191 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Klettháls

4.790.000 kr. 5.490.000 kr.

KIA SORENTO EX

Raðnúmer:  994199

Árgerð 2017, ekinn 56 þús. km, 
dísil, 2.199 cc, 200 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Klettháls

Verð áður 5.890.000 kr.

4.690.000 kr.

KIA SPORTAGE EX

Raðnúmer:  994502

Árgerð 2018, ekinn 59 þús. km, 
dísil, 1.995 cc, 136 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Klettháls

4.990.000 kr.

HYUNDAI SANTA FE PREMIUM

Raðnúmer: 994662

Árgerð 2016, ekinn 38 þús. km, 
dísil, 2.199 cc, 200 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Bílakjarninn Eirhöfða

Verð áður 5.390.000 kr.

13.900.000 kr.

MERCEDES-BENZ GLS 350 D

Raðnúmer:  391136

Árgerð 2019, ekinn 10 þús. km, 
dísil, 2.987 cc, 259 hö, sjálfskiptur.
Staðsetning: Bílakjarninn EirhöfðaKletthálsi 2

Bílakjarnanum Eirhöfða 11
110 Reykjavík
Sími 590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Föstudaga  10–17
Laugardaga 12–16

K JAR A M ÁL Frístundaheimili á 
höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi 
verða lokuð frá og með 9. mars komi 
til verkfallsaðgerða aðildarfélaga 
BSRB. Atkvæðagreiðsla um verk-
fallsboðun hefst á mánudaginn og 
nær til sautján aðildarfélaga.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá BSRB. Aðgerðirnar gætu náð til 
um 18 þúsund starfsmanna ríkis, 
sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar. 
Samningar BSRB hafa verið lausir 
frá byrjun apríl á síðasta ári.

Um er að ræða hóp félagsmanna 
BSRB sem starfa meðal annars á 
Landspítalanum og í annarri heil-
brigðisþjónustu, velferðarþjónustu, 
skólum, leikskólum og frístunda-
heimilum. Einnig er um að ræða 
starfsfólk í sundlaugum, íþrótta-
húsum og starfsfólk sem sinnir 
þjónustu við aldraða og fatlaða.

Verða aðgerðirnar tvískiptar en 
þannig myndi þorri félagsmanna 

leggja niður störf á ákveðnum 
dögum. Hins vegar færu ákveðnir 
hópar í ótímabundið verkfall frá 9. 
mars. Þar á meðal eru starfsmenn 
grunnskóla og frístundaheimila á 
höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi.

Verkfallsaðgerðir myndu halda 
áfram fram í dymbilviku en ótíma-
bundið allsherjarverkfall félags-
manna tæki við 15. apríl. Atkvæða-
greiðsla um aðgerðirnar stendur til 
næsta miðvikudags.

Þrjú aðildarfélög BSRB sem ekki 
hafa verkfallsrétt hafa lýst yfir 
stuðningi við aðgerðirnar. Það eru 
Landssamband lögreglumanna, 
Tollvarðafélag Íslands og Félag 
starfsmanna stjórnarráðsins.

Sameyki, sem er stærsta aðildar-
félag BSRB, kannaði nýlega hug 
félagsmanna sinna til verkfallsað-
gerða. Niðurstöðurnar voru þær að 
um 90 prósent styðja verkfallsboð-
un til að þrýsta á um samninga. – sar

Víðtækar aðgerðir BSRB
Atkvæðagreiðsla um aðgerðir hefst á mánudaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SE LTJARNARNE S Samþykkt um 
Bílastæðasjóð Seltjarnarnesbæjar 
og gjaldskrá hefur verið samþykkt 
í bæjarstjórn og mun starfsemi 
sjóðsins að öllum líkindum hefjast 
í næsta mánuði.

„Það var tekin ákvörðun um þetta 
síðastliðið haust og nú erum við að 
fara í innleiðingu,“ segir Ásgerður 
Halldórsdóttir, bæjarstjóri Sel-
tjarnarness.

Ekki stendur til að taka upp gjald-
skyld stæði í bænum og verður 
gjaldskrá sú sama fyrir umferðar-

lagabrot og í Reykjavík. „Við ætlum 
ekki að setja upp stöðumæla, þetta 
byggir á því að hafa möguleikann á 
því að beita sektum ef um umferð-
arlagabrot er að ræða. Svo sem að 
leggja uppi á gangstétt, í veg fyrir 
gangandi vegfarendur eða stæði 
fyrir sjúkrabíla eða fatlaða,“ segir 
Ásgerður og bætir við að þó nokkuð 
sé um brot af þessu tagi í bænum.

„Það hefur verið ósk um það í 
bænum að þetta kerfi sé tekið upp 
og vonandi fer þetta í gang strax í 
næsta mánuði,“ segir Ásgerður. – bdj

Hefja starfsemi bílastæðasjóðs á Seltjarnarnesi í næsta mánuði

Bærinn svarar kallinu um ráðstafanir gegn stöðubrotum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Við ætlum ekki að 
setja upp stöðu-

mæla, þetta byggir á því að 
hafa möguleikann á að beita 
sektum ef um umferðarlaga-
brot er að ræða. 
Ásgerður Halldórsdóttir
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Audi e-tron 50 quattro er dri�nn a�gjafa íslenskrar 
náttúru. 100% rafdri�nn sportjeppi með allt að 
328 km drægni sem kemur þér í rafmagnað samband 
við landið allt. Með 600 lítra farangursrými að aftan að 
viðbættum 60 lítrum að framan tekurðu með þér það 
sem þig langar. 
Fjórhjóladri�nn rífur hann sig í hundraðið á sjö 
sekúndum og nýtur fulltingis allra nýjustu tækni 
og aðstoðarkerfa sem halda þér á jörðinni. 

Rauði þráðurinn er 50 ára samleikur HEKLU + AUDI 
sem færir þér e-tron 50 á fádæma afmælisverði. 

– Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak á  
afmælisverðinu í sýningarsalnum á netinu:
hekla.is/audisalur

+ Afmælispakki  
Basic

+ Afmælispakki 
Advanced

+ Afmælispakki 
Advanced S-line

7.390.000kr. 7.990.000kr. 8.890.000kr.

Rauði þráðurinn

+

+
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · 105 Reykjavík · Sími 590 5000
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilstöðum

www.audi.is



LÖGREGLUMÁL Hvernig fer ákæru
valdið að því að skyggnast inn í 
huga þess sem fremur brot til að átta 
sig á hugarfari hans og ásetningi til 
að fremja alvarlegustu brot sem 
kveðið er á um í almennum hegn
ingarlögum?  Hvað ræður því hvort 
maður er ákærður fyrir manndráp 
(211. gr.) manndráp af gáleysi (215.) 
eða líkamsárás sem leiðir til dauða 
(2. mgr. 218.)?

Fréttablaðið ræddi við Kolbrúnu 
Benediktsdóttur varahéraðssak
sóknara um hugtakið ásetning í 
alvarlegum líkamsmeiðingamálum 
og þær ákvarðanir sem ákæruvaldið 
stendur frammi fyrir þegar manns
bani eða alvarlegt líkamstjón hlýst 
af samskiptum manna á milli.

Ásetning þarf líka til afleiðinga
„Til að ákæra mann fyrir mann
dráp af ásetningi þarf ákæruvaldið 
að sýna fram á að hann hafi bæði 
haft ásetning til verknaðarins sjálfs 
og til af leiðinga hans,“ segir Kol
brún en öll brot á hegningarlögum 
áskilji ásetning nema ákvæði þeirra 
heimili sérstaklega að ákært sé fyrir 
gáleysisbrot.

Þótt unnt sé að sýna fram á að 
viðkomandi hafi framið sjálft verk
ið, og jafnvel sanna ásetning til að 
valda líkamstjóni, er ekki þar með 
sagt að hann hafi ætlað sér að verða 
manni að bana.

Gat honum ekki 
dulist að svo gæti 

farið að þau, sem uppi voru, 
kæmust ekki undan ef 
kviknaði í húsinu.

Linnti hún ekki 
látum þó að brota-

þoli stæði vopnlaus frammi 
fyrir henni.

Ákærði hafi látið 
sér afleiðingar af 

þessari háttsemi sinni í léttu 
rúmi liggja.

Hvenær drepur maður mann?
Hæstiréttur mun veita úrlausn um mörk gáleysis og ásetnings í máli manns sem sakfelldur var fyrir manndráp af ásetningi í Lands-

rétti en gáleysisbrot í héraði. Fréttablaðið ræðir við varahéraðssaksóknara um hugtakið ásetning í líkamsmeiðingamálum.

Hæstiréttur 
mun fjalla um 
mörk gáleysis 
og ásetnings í 
brennumálinu á 
Selfossi. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/EYÞÓR

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur@frettabladid.is

Gáleysi breytt í ásetning 
Brenna

Í héraði var ekki talið að Vigfús 
Óskarsson hefði haft ásetning til 
að bana fólkinu sem lést í elds-
voðanum á Selfossi. Var hann sak-
felldur fyrir manndráp af gáleysi 
og fékk fimm ára dóm.
Landsréttur sakfelldi Vigfús hins 
vegar bæði fyrir brennu og fyrir 
manndráp af ásetningi og er vísað 
til líkinda ásetnings í forsendum. 
Hann hafi vitað af fólkinu á efri 
hæð hússins og að mikill elds-
matur var í húsinu. „Gat honum 
ekki dulist að svo gæti farið að 
þau, sem uppi voru, kæmust ekki 
undan ef kviknaði í húsinu og lík-
legt væri að þau gætu beðið bana, 
eins og reyndin varð. 

Líkamsárás breytt í manndráp
Án vopns eða tækja

Valur Lýðsson var sakfelldur fyrir 
stórfellda líkamsárás á bróður 
sinn og dæmdur í sjö ára fangelsi í 
héraði. Héraðsdómur taldi hvorki 
sannað að fyrir Val hefði vakað 
að ráða bróður sínum bana, né 
að honum hefði mátt vera ljóst 
hverjar afleiðingar atlögu hans 
gætu orðið. 
Landsréttur taldi atlögu hans 
hins vegar svo ofsafengna að Val 
hefði hlotið að vera ljóst að lang-
líklegast væri að bani hlytist af 
henni. Var hann því sakfelldur fyrir 
manndráp af ásetningi og refsing 
hans þyngd í 14 ára fangelsi.

Stórfelld líkamsárás 
Hálstak og æsingsóráð

Þótt Arnar Jónsson Aspar hafi ekki 
lifað þá atlögu af sem hann varð 
fyrir á Æsustöðum í Mosfellsdal, 
var talið að svonefnt æsingsóráð 
hefði átt hlut í dauða hans og 
það var niðurstaða bæði ákæru-
valds og dómstóla að Sveinn 
Gestur Tryggvason hefði ekki haft 
ásetning til að bana Arnari og hann 
hefði ekki mátt geta sér til um það 
æsingsóráð sem Arnar Jónsson 
Aspar var í þegar hann varð fyrir 
atlögunni að Æsustöðum. Sveinn 
Gestur var því ákærður og sak-
felldur fyrir stórfellda líkamsárás 
en ekki manndráp.

Tilraun til manndráps 
Hnífstunga

Ingibjörg Löve fékk fimm ára 
fangelsi fyrir atlögu að fyrrverandi 
kærasta sínum. „Þótt ósannað 
sé að sá ásetningur hafi vaknað 
hjá ákærðu á fyrri stigum að ráða 
brotaþola bana var atlaga hennar 
að honum heiftúðug. Linnti hún 
ekki látum þó að brotaþoli stæði 
vopnlaus frammi fyrir henni, þá 
þegar sár eftir höfuðhöggið sem 
hún hafði veitt honum. Lagði hún 
til hans með hnífnum, sem hún 
vissi að var flugbeittur. Gat henni 
ekki dulist á verknaðarstundu að 
mannsbani gæti hlotist af atlögu 
í brjóstkassa með svo hættulegu 
vopni.“

Tilraun til manndráps 
Hálstak

Ákærði var sakfelldur fyrir að hafa 
stöðvað för barnsmóður hans úr 
íbúð þeirra er hún reyndi að flýja 
ofbeldi hans „með því að taka 
hana hálstaki og hert þannig að 
öndunarvegi hennar að hún hafi 
ekki megnað að streitast á móti 
og „hafi dottið út“, það er misst 
meðvitund um stund með þeim 
afleiðingum sem lýst er í ákæru-
skjali héraðssaksóknara. Ákærði 
hafi látið sér afleiðingar af þessari 
háttsemi sinni í léttu rúmi liggja.“ 
Var hann sakfelldur fyrir tilraun 
til manndráps. Hann var einnig 
sakfelldur fyrir nauðgun og frelsis-
sviptingu og dæmdur til fangelsis 
í tíu ár.

„Ákærða mátti vera ljóst“
Kolbrún vísar til kenninga í refsi
rétti og dómafordæma sem gefa 
ákæruvaldinu leiðbeiningar um 
mat á ásetningi. 

„Þegar um tjónsbrot er að ræða 
erum við með nokkur ásetningsstig. 
Efsta stigið er beinn ásetningur en 
næst á eftir kemur líkindaásetning
ur sem er algengasta stigið í þessum 
alvarlegustu málum,“ segir Kolbrún 
og tekur dæmi um hnífstungur.

„Ef maður stingur einhvern með 
hnífi í brjósthol eða kviðarhol má 
honum vera ljóst að líklegast er að 
þolandinn deyi.“ Í dómafordæmum 
er líkindaásetningi yfirleitt lýst 

með þeim orðum að gerandanum 
hefði ekki getað dulist er hann 
veittist að brotaþola með hnífnum 
að langlíklegast væri að bani hlytist 
af atlögunni.

Til að lýsa líkindaásetningi betur 
nefnir Kolbrún þekkt fordæmi um 
líkamsárás sem leiddi til dauða en 
gerandinn gat engan veginn séð 
fyrir að mannsbani hlytist af, svo
kallaðan Ásláksdóm. Gerandinn 
var ákærður fyrir stórfellda líkams
árás með því að hafa greitt öðrum 
manni hnefahögg á veitingastað 
í Reykjavík. Við höggið rofnaði 
slagæð við hálshrygg mannsins 
sem fyrir árásinni varð, sem leiddi 

til heilablæðingar sem dró mann
inn til dauða.

Kolbrún segir að þarna hafi verið 
ásetningur um verknaðinn sjálfan 
en gáleysi um afleiðingarnar. Ger
andinn hafi haft fullan ásetning 
til að kýla manninn en ekki til að 
drepa hann. Var ákærði sakfelldur 
fyrir stórfellda líkamsárás.

„Lét sér í léttu rúmi liggja“
Kolbrún lýsir lægsta stigi ásetnings 
um af leiðingar brots þannig að 
gerandinn kæri sig kollóttan um 
afleiðingar gjörða sinna. 

Aðspurð segir Kolbrún að bruna
málið á Selfossi kunni að vera á 

mörkum þessa stigs og líkinda
ásetnings. „En þetta lægsta stig 
ásetnings er líka oft á mörkum 
gáleysisbrots,“ segir Kolbrún. Hún 
segist ekki geta tjáð sig efnislega um 
brennumálið enda liggi endanleg 
niðurstaða ekki fyrir í því en hafa 
þurfi í huga að í málinu sé ákært 
fyrir tvö brot; brennu og manndráp. 
„Þegar svo er þarf ekki að vera sama 
ásetningsstig fyrir bæði brotin. 
Ákærði gæti hafa haft beinan ásetn
ing um að kveikja í húsi og látið sér 
í léttu rúmi liggja hvort eldsvoðinn 
verður þeim að bana sem sofa í hús
inu,“ segir Kolbrún.

Hún segir mikilvægt að hafa í 
huga að ákæruvaldið ber alltaf 
sönnunarbyrðina fyrir öllu, bæði 
varðandi styrkleika ásetningsins og 
að hann nái til allra þátta brotsins, 
bæði verknaðarins og af leiðing
anna. „Auðvitað látum við stundum 
reyna á hlutina, jafnvel þótt við 
teljum einhvern vafa á sakfellingu. 
Réttarkerfið þróast aldrei áfram 
nema við látum reyna á hluti,“ segir 
Kolbrún. 

Ákæruvaldið þurfi þó alltaf að 
hafa gott mál í höndunum til að láta 
reyna á eitthvað sem ekki eru til for
dæmi fyrir. Hún nefnir nýlegan dóm 
þar sem hálstak hafi í fyrsta sinn 
leitt til sakfellingar fyrir tilraun til 
manndráps. Dómarar hafi á sínum 
tíma ekki einu sinni viljað heimfæra 
hálstak sem alvarlega líkamsárás. 
„Þetta mál var svo alvarlegt og gróft 
að við urðum að láta á það reyna. Og 
þannig verður framþróun.“

Pantanir á www.goa.is

Áttu von á smáfólki í fyrirtækið á öskudaginn?
Markaðurinn er á

frettabladid.is

Markaðurinn færir þér 
nýjustu viðskiptafréttirnar 
og greinargóða um�öllun 

um viðskiptalí�ð.
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Sheer
Driving Pleasure

NÝR
BMW X3 30e
PLUG-IN HYBRID.

BMW X3 30e. Verð frá: 7.190.000 kr.

FRUMSÝNING Í DAG FRÁ 12–16
Nýr BMW X3 Plug-in Hybrid, með einstöku xDrive fjórhjóladrifi er nú í fyrsta skipti fáanlegur 
með rafhlöðu og drægi allt að 50 kílómetra samkvæmt nýjum samræmdum WLTP mælingum.* 
Bensín og rafmótor skila samtals 292 hestöflum og veita þér hina einu sönnu BMW upplifun 
sem gerir hverja ferð að spennandi ævintýri.

Nánari upplýsingar á www.bl.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is
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Gunnar

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon  FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir  RITSTJÓRAR: Davíð Stefánsson david@frettabladid.is, Jón Þórisson jon@frettabladid.is,  
MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is   MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is   
LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir 

Ísland á að 
sækjast eftir 
fullri aðild að 
Mannrétt-
indaráðinu. 
Við eigum 
þar erindi. 

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Florence Widdicombe, sex ára breskrar 
stúlku, biðu óvænt skilaboð í pakka af 
jólakortum sem hún hugðist senda vinum 
sínum um jólin. Kortin höfðu foreldrar 
hennar keypt í stórmarkaðnum Tesco og 
voru þau skreytt mynd af ketti með jóla-

sveinahúfu á höfðinu. Þegar Florence hófst handa 
við jólakortaskrifin uppgötvaði hún sér til furðu að 
eitt kortanna hafði þegar verið fyllt út. Í kortinu voru 
skilaboð frá fanga í kínverskum þrælkunarbúðum: 
„Við erum erlendir fangar í Qingpu-fangelsinu í 
Shanghai í Kína. Við erum þvingaðir í þrældóm. 
Gerðu það hjálpaðu okkur og láttu mannréttindasam-
tök vita. Hafðu upp á hr. Peter Humphrey.“

Faðir Florence hélt í fyrstu að um hrekk væri að 
ræða. En þegar hann fann á netinu frétt um breskan 
blaðamann, Peter Humphrey, sem hafði verið fangi í 
umræddu fangelsi vissi hann að alvara var á ferðum. 
Hann fann Humphrey. 

Humphrey hafði verið handtekinn þegar hann 
rannsakaði fjársvik stórfyrirtækja í Kína og fangels-
aður án réttarhalda í tvö ár. Hann var enn í sambandi 
við fyrrverandi samfanga. Þeir lögðust í rannsóknar-
vinnu og komust að því að aðstæður í fangelsinu 
höfðu snarversnað eftir að kínversk stjórnvöld tóku 
í auknum mæli að gera fangelsi landsins að tekju-
lindum fyrir sig með því að þvinga fanga til að vinna 
fyrir helstu nauðsynjum. Fyrrverandi fangar stað-
festu að þeir höfðu unnið við vörur fyrir Tesco sem og 
önnur alþjóðleg fyrirtæki.

Tesco brást hratt við málinu. „Við erum miður 
okkar,“ sagði í yfirlýsingu frá fyrirtækinu. „Við höfum 
andstyggð á hegningarvinnu og líðum ekki slíkt í 
aðfangakeðju okkar.“ Kortin voru tekin úr sölu. Um 
síðustu helgi bárust fréttir af því að Tesco hefði lokið 
rannsókn á málinu og verslunin væri hætt öllum 
viðskiptum við verktakann, fyrirtæki í Kína, sem 
framleiddi kortin.

Féll úr stiga
Síðastliðinn þriðjudag mátti lesa á forsíðu Frétta-
blaðsins frétt um Bosníumann sem hyggst höfða mál 
gegn fasteignafélaginu H-26 á Akureyri vegna van-
goldinna launa og líkamstjóns sem hann varð fyrir 
í vinnuslysi. Maðurinn, Radenko Stanisic, kom til 
Íslands í febrúar í fyrra eftir að hafa fengið tilboð um 
vinnu hér á landi. Hinn 27. mars stóð Stanisic í stiga 
og festi handrið á svalir. Hann féll niður og var fluttur 
á Sjúkrahúsið á Akureyri þar sem hann gekkst undir 
aðgerð. Við útskrift af spítalanum ók verkstjóri hans 
honum suður á Keflavíkurflugvöll þar sem hann var 
sendur með flugvél úr landi.

Fyrir þær sjö vikur sem Stanisic starfaði á Íslandi í 
tíu tíma á dag, sex daga vikunnar fékk hann greiddar 
165.000 krónur. Hann er enn óvinnufær eftir slysið.

Fasteignafélagið H-26 þvær hins vegar hendur sínar 
af manninum. Félagið hafnaði nýverið kröfu Stanisic 
um bætur og greiðslu vegna vangoldinna launa. Segir 
það Stanisic ekki hafa verið starfsmann félagsins – 
félagið hafi aldrei átt samskipti við hann og ekki gert 
honum atvinnutilboð – heldur hafi Stanisic verið 
starfsmaður undirverktaka í Serbíu. Öryggismál hafi 
verið á ábyrgð undirverktakans og það sé því ekki við 
fasteignafélagið að sakast að starfsmenn störfuðu við 
verk ótryggðir og án atvinnuleyfis.

Tesco átti aldrei „í samskiptum“ við fangana í 
Shanghai. Fyrirtækið „gerði þeim aldrei atvinnutil-
boð“ og þeir voru aldrei „starfsmenn félagsins“. Engu 
að síður ber Tesco ábyrgð á eigin starfsemi, aðfanga-
keðju, vali á verktökum og þar með undirverktökum.

Hvort H-26 beri lagalega ábyrgð á afdrifum manns 
sem lagar fyrir það svalahandrið mun koma í ljós 
síðar. Siðferðileg ábyrgð liggur þó þegar í augum 
uppi. Viðbrögð forsvarsmanna H-26 eru landi og þjóð 
til skammar. Er það svona lítils sem við metum líf 
farandverkafólks sem hér starfar – við látum eins og 
það komi okkur ekki við?

Lítils metið líf

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns
VELDU GÆÐI!

Þú færð gómsætar 
bollur hjá okkur  
allar helgar  
í febrúar.

Eitt veigamesta verkefni sem Ísland hefur 
tekist á hendur á alþjóðavettvangi á 
síðari árum var þegar Ísland tók óvænt 
sæti í Mannréttindaráði Sameinuðu 
þjóðanna í júlí 2019 og sat þar fram að 
síðustu áramótum. 

Þeir eru til sem sögðu að verkefnið yrði smárík-
inu Íslandi ofviða og það ætti ekki erindi þar. 

Hlutverk Mannréttindaráðsins er að auka og 
vernda mannréttindi, fjalla um mannréttindabrot 
og beina tilmælum til einstakra ríkja um úrbætur. 
Ráðið er einn helsti vettvangur ríkja heims til hrein-
skiptinna samræðna um mannréttindamál. Starfið 
byggir á þeirri trú að mannréttindi spretti af sam-
félagslegu mikilvægi gagnkvæmrar virðingar og að 
viðurkenndur sé réttur allra til mannlegrar reisnar. 
Mannréttindi eru algild og óháð félagslegri stöðu, 
eignum, kynferði, kynþætti, hörundslit, trú, tungu, 
skoðunum og þjóðerni.

Þátttaka Íslands í ráðinu var vel til fundin enda 
eru mannréttindi einn hornsteina utanríkis-
stefnunnar og standa Íslendingum nærri. Þátttaka 
Íslands í mannréttindaráðinu gaf einstakt tæki-
færi til að láta gott af sér leiða. Þar voru áherslurnar 
einkum í jafnréttismálum, réttindum hinsegin fólks, 
barna, umbótum á starfsemi ráðsins og tengslum 
mannréttinda við umhverfismál.

Framganga Íslands í ráðinu vakti mikla athygli á 
alþjóðavettvangi og uppskar lof þeirra sem láta sig 
þessi mál sérstaklega varða. Fulltrúar landsins lögðu 
áherslu á mikilvægi þess að alþjóðalög væru virt, 
ekki síst alþjóðleg mannúðarlög og mannréttindi. 
Hafði Ísland góða sögu að segja og margt til málanna 
að leggja.

Setu Íslands í Mannréttindaráðinu bar brátt að 
þegar Bandaríkin sögðu sig óvænt úr því. Ísland 
sat því þar einungis hálft kjörtímabil, nærri átján 
mánuði, en ekki í þrjú ár eins og venja er.

En þrátt fyrir að þátttaka Íslands í ráðinu væri 
tímabundin var hún til vegsauka, skóp því góðan 
sess og sérstöðu í alþjóðastarfi. Hún sýndi einnig 
að smáríkið Ísland réði vel við verkefnið. Vel var 
að verki staðið og íslensk utanríkisþjónusta verð-
skuldar hrós fyrir störf sín.

Ísland á að sækjast eftir fullri aðild að Mannrétt-
indaráðinu. Slíkt er alls ekki sjálfgefið. Væntanlega 
þarf að tilkynna slíkt framboð með nokkurra ára 
fyrirvara og vinna markvisst að því og stöðugt til að 
tryggja nægan stuðning við framboðið. Marka þarf 
slíkri þátttöku áherslur í málaflokki. Seta í þrjú ár, 
eða heilt kjörtímabil, krefst úthalds og langtíma-
hugsunar og ber með sér kostnað.

Við eigum þar erindi. Fámennar þjóðir geta oft 
lagt mikið af mörkum öllum til heilla.

Til allra heilla 
fyrir Ísland
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Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/hondaisland

ASKJA · Krókhálsi 11 - 13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Honda á Íslandi.

3.950.000 kr. 

Honda e kostar

Sjálfskiptur, 136 hestöfl, 
315 Nm tog, drægi allt að 222 km

Forpöntun hafin á einum snjallasta rafmagnsbíl markaðarins. 
Hvert smáatriði í Honda e er hannað frá grunni með rafmagnsorku í huga, sem skilar  
auknum aksturseiginleikum, einstökum tækninýjungum og óviðjafnanlegum þægindum. 
Nútímalegt mælaborð, háskerpumyndavélar í stað spegla, einstaklega öflug hraðhleðsla,  
snjallsímaforrit, jöfn þyngdardreifing og sjálfstæð fjöðrun hönnuð sérstaklega fyrir rafmagnsbíl  
er dæmi um þau fjölmörgu smáatriði sem aðgreina Honda e frá samkeppninni. 

Forpantaðu þitt eintak á www.honda.is

HANNAÐUR FYRIR BORGINA

KNÚINN AF ÍSLANDI
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Opið í dag frá 12–16
Verið velkomin í kaffi og reynsluaksturHyundai er einn fremsti framleiðandi heims á sviði umhverfisvænna bíla. 100% rafdrifnir 

Hyundai KONA og Hyundai IONIQ hafa slegið í gegn og unnið til fjölda verðlauna fyrir orkunýtingu 
og drægi og nú frumsýnum við nýjan Hyundai IONIQ með stærri rafhlöðu og enn meira drægi. 
Komdu á rafbílasýningu Hyundai og upplifðu það nýjasta í ferðamáta framtíðarinnar. 
Veldu rafmagn, veldu stíl, veldu umhverfisvænan Hyundai með 5 ára ábyrgð.

Veldu rafmagn, veldu stíl

100% rafdrifnir

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum 
8 ára eða 160.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Nýr Hyundai IONIQ
Stærri rafhlaða og meiri búnaður

Hyundai KONA
Tvær útfærslur, 39 kWh og 64 kWh

Hyundai IONIQ rafmagn
Verð frá 4.790.000 kr.

Hyundai KONA rafmagn
Verð frá 4.590.000 kr.

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai IONIQ er nú frumsýndur í 
nýju útliti og með ríkulegri búnaði. Ný 38,3 kWh rafhlaða 
skilar nýjum IONIQ allt að 311 km* á einni hleðslu. Meðal 
nýjunga er breyttur framendi og LED ljós að framan 

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni 
jepplingurinn á markaðnum. Nú er hægt að fá KONA í 
tveimur gerðum, KONA Comfort 2WD með 39 kWh rafhlöðu 
og drægi allt að 289 km* eða KONA Premium 2WD með 64 

og aftan, nýjar álfelgur og 10,25“ upplýsingaskjár í 
mælaborði sem miðlar m.a. rauntímaupplýsingum 
um rafmagnsnotkun og hleðslu á myndrænan hátt.  

kWh rafhlöðu og drægi allt að 449 km*. Meðal búnaðar í 
nýjum Hyundai KONA  er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk 
neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem miðlar upplýsingum 
um hraða ásamt leiðsögn, Krell hljóðkerfi, nýr 10,5" 
upplýsingaskjár í Premium útfærslu og margt fleira.
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Opið í dag frá 12–16
Verið velkomin í kaffi og reynsluaksturHyundai er einn fremsti framleiðandi heims á sviði umhverfisvænna bíla. 100% rafdrifnir 

Hyundai KONA og Hyundai IONIQ hafa slegið í gegn og unnið til fjölda verðlauna fyrir orkunýtingu 
og drægi og nú frumsýnum við nýjan Hyundai IONIQ með stærri rafhlöðu og enn meira drægi. 
Komdu á rafbílasýningu Hyundai og upplifðu það nýjasta í ferðamáta framtíðarinnar. 
Veldu rafmagn, veldu stíl, veldu umhverfisvænan Hyundai með 5 ára ábyrgð.

Veldu rafmagn, veldu stíl

100% rafdrifnir

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum 
8 ára eða 160.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Nýr Hyundai IONIQ
Stærri rafhlaða og meiri búnaður

Hyundai KONA
Tvær útfærslur, 39 kWh og 64 kWh

Hyundai IONIQ rafmagn
Verð frá 4.790.000 kr.

Hyundai KONA rafmagn
Verð frá 4.590.000 kr.

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai IONIQ er nú frumsýndur í 
nýju útliti og með ríkulegri búnaði. Ný 38,3 kWh rafhlaða 
skilar nýjum IONIQ allt að 311 km* á einni hleðslu. Meðal 
nýjunga er breyttur framendi og LED ljós að framan 

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni 
jepplingurinn á markaðnum. Nú er hægt að fá KONA í 
tveimur gerðum, KONA Comfort 2WD með 39 kWh rafhlöðu 
og drægi allt að 289 km* eða KONA Premium 2WD með 64 

og aftan, nýjar álfelgur og 10,25“ upplýsingaskjár í 
mælaborði sem miðlar m.a. rauntímaupplýsingum 
um rafmagnsnotkun og hleðslu á myndrænan hátt.  

kWh rafhlöðu og drægi allt að 449 km*. Meðal búnaðar í 
nýjum Hyundai KONA  er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk 
neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem miðlar upplýsingum 
um hraða ásamt leiðsögn, Krell hljóðkerfi, nýr 10,5" 
upplýsingaskjár í Premium útfærslu og margt fleira.



Þessir vinsælu hlífðarhanskar eru húðaðir með AlloGel, 
latexfríir og hafa reynst þeim mjög vel sem hafa ofnæmi 
eða viðkvæmar hendur. Þola vel ýmis efni. Góðir til að 
eiga í vaskaskápnum eða þvottahúsinu. Stærðir: XS–L.

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is

BLEIKU 
HANSKARNIR
– bjarga viðkvæmum höndum

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17

100 stk. í kassa

Verð 1.649 kr.

Það hefur alltaf 
verið metnaður á 

Selfossi en metnaðurinn er 
meiri til að gera enn betur 
eftir árangur 
síðasta árs.
Alfreð Elías  
Jóhannsson, 
þjálfari Selfoss
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SPORT
FÓTBOLTI Óhætt er að segja að 
kvennalið Selfoss ætli ekki að slá 
slöku við árið eftir að félagið vann 
sinn fyrsta stóra titil í knattspyrnu. 
Selfyssingar tilkynntu á dögunum 
að félagið hefði samið við fjórða 
leikmanninn í vetur og þann þriðja 
sem á leik að baki í NWSL-deildinni 
í Bandaríkjunum, einni af sterkustu 
deildum heims.

Íþróttalífið á Selfossi tók stórt 
skref í rétta átt á síðasta ári þegar 
kvennaliðið vann bikarmeistara-
titilinn og náði besta árangri Selfoss 
í efstu deild stuttu eftir að hand-
boltadeild félagsins vann sinn fyrsta 
Íslandsmeistaratitil.

„Ég er alveg sammála því og það 
er gott að heyra að gusturinn finnst 
í Reykjavík,“ segir Alfreð Elías 
Jóhannsson, þjálfari meistaraflokks 
Selfoss í kvennaflokki, léttur í lund 
þegar hann er spurður út í meðbyr-
inn sem Selfoss tók frá síðasta ári 
fyrir komandi tímabil.

„Það hefur alltaf verið metnaður 
á Selfossi til að gera vel en ég verð 
að viðurkenna að metnaðurinn er 
meiri til að gera enn betur eftir gott 
gengi síðasta árs og taka þetta næsta 
skref. Titillinn í fyrra braut vissan ís 
fyrir okkur, sýndi okkur að þetta 
væri hægt. Það er gott undirlag í 
hópnum, ungar stelpur sem hafa 
verið að byggja þetta upp til fram-
tíðar í staðinn fyrir að hafa þetta 
eitthvað svona einstakt (e. one sea-
son wonder) og við höfum verið að 
styrkja innviðina í hópnum.“

Selfoss er í vor að hefja sitt þriðja 
tímabil í efstu deild eftir óvænt fall 
árið 2016.

„Það voru einhverjir sem spáðu 
okkur falli í fyrra og við hlustum 
ekkert á það sem aðrir eru að segja. 
Við erum að byggja upp lið eftir 
okkar hugsunarhætti. Það er ekki 
langt síðan við féllum þó að við 
höfum sýnt stöðugleika árin þar á 
undan en okkur vantaði þennan 
titil til að taka næsta skref og sýna 
að við getum farið að gera tilkall 
til einhverra titla. Allt síðasta tíma-
bil var í raun frábært, við töpum 
fyrstu tveimur leikjunum en töpum 
bara fjórum eftir það og vorum hálf 
svekktar yfir að tímabilið væri að 
baki síðasta haust.“

Alfreð tekur undir að það sé 
hvalreki fyrir Selfoss að fá Dagnýju 

Brynjarsdóttur heim, lykilleikmann 
úr íslenska landsliðinu, sem hefur 
leikið með Portland Thorns í NWSL-
deildinni undanfarin ár. 

„Algjörlega, það er mjög jákvætt 
að fá Dagnýju til okkar. Það er 
ákveðin lyftistöng fyrir félagið og 
gerir okkur auðveldara fyrir að 
sannfæra leikmenn um að hægt sé að 
taka næsta skref. Þetta hvetur hinar 
stelpurnar áfram, gefur þeim von og 
trú á því sem við ætlum okkur að 
gera en hún gerir þetta ekki ein. Við 
þurfum sameiginlegt liðsátak til að 
ná markmiðum okkar.“

Þá eru Selfyssingar búnir að semja 
við tvo leikmenn sem voru á mála 
hjá NWSL-liðum og eiga að baki leiki 

fyrir yngri landslið Bandaríkjanna. 
Framherjinn Tiffany McCarthy var 
á sínum tíma tekin með öðrum val-
rétti í nýliðavalinu og á að baki 84 

leiki í efstu deild. Kaylan Marck-
ese var valin í nýliðavalinu í fyrra 
og kemur til með að verja markið í 
sumar.

„Við höfum að ég held aldrei sótt 
erlendan leikmann með jafn flotta 
ferilskrá. Við höfum yfirleitt verið 
að taka leikmenn sem eru nýkomnir 
út úr háskólaboltanum og skortir 
aðeins reynslu og við ákváðum að 
sækja reynslumeiri leikmenn núna. 
Tiffany á að geta skorað mörk fyrir 
okkur. Hún var öf lugur marka-
skorari í háskólaboltanum og hefur 
spilað lengi í efstu deild í Banda-
ríkjunum. Ég hef fulla trú á því að 
hún smellpassi inn í liðið og styrki 
hópinn vel.“

Aðspurður hver markmiðin séu 
fyrir komandi tímabil með þessum 
liðsstyrk segir Alfreð að það sé að 
taka framförum.

„Við stefnum á að gera betur en í 
fyrra, það er ekkert leyndarmál. Það 
væri skrýtið að stefna á að standa í 
stað. Við gerðum mjög vel í fyrra og 
það eru markmiðin að byggja ofan á 
það. Það verður erfitt en við setjum 
pressu á okkur að gera eins vel og 
hægt er og reyna að vinna alla leiki. 
Pressan er enn þá á Breiðablik og Val 
að vinna titlana, þau eru með besta 
mannskapinn. Þetta verður forvitni-
legt í sumar, ég held að deildin sé 
sterkari  en oft áður og erfiðara fyrir 
toppliðin.“ kristinnpall@frettabladid.is

Markmiðið er að gera enn þá betur
Kvennalið Selfoss hefur fengið góðan liðsstyrk fyrir tímabilið til að byggja ofan á besta árangur í sögu félagsins síðasta sumar. 
Bikarmeistaratitillinn gaf leikmannahópnum smjörþefinn af því að vinna titla og er markmiðið að taka næsta skref á þessu ári.

Leikmenn Selfoss fagna bikarmeistaratitlinum í Laugardalnum síðasta sumar. Það var fyrsti stóri titill félagsins í knattspyrnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

mailto:kristinnpall@frettabladid.is


 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 17. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

ÞAÐ VIÐRAR VEL TIL LESTURS! 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Lang-elstur - að eilífu / í leynifélaginu / í bekknum
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 2.399.- (stk.)
Verð áður frá: 2.999.- (stk.)

Sipp, Sippsippanipp og 
sippsippanippsippasúrumsipp
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 3.999.-

Hundmann 
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.999.-

Norrænu goðin
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 6.999.-

Kopareggið (Silfurlykillinn 2)
TILBOÐSVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 4.999.-

Fíasól -  í hosiló / á flandri
TILBOÐSVERÐ: 2.999.- (stk.)
Verð áður: 3.499.- (stk.)

PAX - Útburðurinn / Uppvakningurinn / Níðstöngin
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 3.599.- (stk.)
Verð áður: 3.999.- (stk.)

Hæ afi gæi!
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.999.-

Bold fjölskyldan 
kemur til hjálpar
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.499.-

Hulduheimar - Sápukúlutindur / 
Sykursæta bakaríið
TILBOÐSVERÐ: 1.499.- (stk.)
Verð áður: 1.699.- (stk.)

Múmínsnáðinn og gullna laufið
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 3.299.-



PINNACLE
3ja sæta sjónvarpssófi. Svört eða brúnt leðure. Innbyggðir 
skemlar í hliðarsætum og miðjusæti með niðurfellanlegu 
baki, sem verður borð. Stærð: 210 × 95 × 105 cm

 299.993 kr.  
 399.990 kr.

RÝMING
RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM
SELJUM SÝNINGAR EINTÖK 
OG STAKA SÓFA, HÆGINDA
STÓLA, BORÐSTOFUBORÐ OG  
STÓLA, SKÁPA, SÓFA BORÐ, 
TEPPI OG SMÁVÖRU MEÐ

50–80%  
AFSLÆTTI

ÞÚ VILT ALLS EKKI 
MISSA AF ÞESSU!

NÝTT 2020
FYRIR LIFANDI HEIMILI

CLEVELAND
Ein allra vinsælasta húsgagnalína okkar, Cleveland, er nú komin í nýju áklæði og með viðarfótum.  
Áklæðið heitir SOFT og er fáanlegt í bæði ljósbleikum lit (Rose) og ljósgráum. Við eigum 2ja og 3ja  
sæta sófa, tungusófa, hægindasstól og skemil. Cleveland SOFT er nú á sérstöku kynningarverði.

Tungusófi

 97.493 kr.  
 129.990 kr.

2ja sæta

 63.743 kr.  
 84.990 kr.

3ja sæta

 71.243 kr.  
 94.990 kr. 

Stóll

 23.993 kr.  
 31.990 kr.

Skammel

 23.993 kr.  
 31.990 kr.

Tungusófi, hægri eða vinstri, stærð: 231 x 140 x 81 cm 2ja sæta stærð: 179 x 86 x 81 cm

75 x 60 x 42 cm

3ja sæta stærð: 208 x 86 x 81 cm
65 x 70 x 75 cm

CLEVELAND
Cleveland sófar, stóll og skammel 
NÝTT ÁKLÆÐI – KYNNINGARVERÐ

NÝJAR VÖRUR FRÁ 

BOYD 
Glæsilegur 3ja sæta sófi í dökkbláu sléttfaueli. Bólstraðir 
hnappar í baki og innan á hliðum/örmum. Sethæð um 43 
cm. Bakhæð um 42 cm. Stærð: 215 × 87 × 78 cm

 89.993 kr.  
 119.990 kr.

CONNECT  
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Slitsterkt áklæði, 
antrazit. Stærð: 230 x 160 x 88 cm 

 129.193 kr.  
 189.990 kr.

CANNES
Hægindastóll 
með skemli. 
Grátt, rautt 
eða svart 
leður á 
slit-
flötum. 

 110.492 kr.  
 129.990 kr. GRAND CANYON

Þetta er stóll fyrir hávaxna.  
Klæddur leðri á slitflötum.  
Fæst í brúnu og svörtu.
Stærð: 95 × 100 × 110 cm

 151.992 kr.   189.990 kr.

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

MIRANDA  
skálar margir litir  
6.990 kr.

NAPPULA  
blómapottar, tvær stærðir 

23 cm 11.290 kr.     26 cm 12.590 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. 

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

VEFVERSLUN
www.husgagnahollin.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 
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Félögin starfrækja Stuðn-
ingsnetið þar sem ein-
staklingar með reynslu 
veita öðrum faglegan 
jafningjastuðning og er 
þjónustan hugsuð fyrir 

þá sem greinst hafa með krabba-
mein og aðstandendur þeirra. Ég 
skil þig herferðin fer að mestu fram 
á samfélagsmiðlum þar sem birtar 
eru sögur fólks sem hefur þegið og 
veitt jafningjastuðning í gegnum 
Stuðningsnetið. Markmiðið er að 
opna umræðuna og kynna Stuðn-
ingsnetið fyrir þeim sem gætu haft 
gagn af.

Allir þeir sem veita jafningja-
stuðning hafa lokið námskeiði til að 
auka færni í að miðla reynslu sinni 
og veita stuðning. Netið telur í dag 
um 100 stuðningsfulltrúa vítt og 
breitt um landið og eru námskeiðin 
haldin reglulega. 

Missti báða foreldrana 
Ása Nishanthi Magnúsdóttir er 34 
ára, einstæð móðir úr Hafnarfirð-
inum og ein þeirra sem boðið hafa 
fram krafta sína sem stuðningsfull-
trúi Stuðningsnetsins.

Ása var aðeins nokkurra mán-
aða gömul þegar hún var ætt-
leidd hingað til lands af foreldrum 
sínum Jacqueline Friðriksdóttur og 
Magnúsi Jónssyni. „Ég er uppalin í 
Reykjavík en flutti í Hafnarfjörðinn 
2008 og bý þar með gullmolanum 
mínum, syninum Breka.

Móðir mín var bresk en faðir 
minn íslenskur og þau voru bæði 
enskukennarar. Mamma vann 
mikið við enskukennslu hér á 
landi og gaf út margar kennslu-
bækur. Pabbi var prófessor í ensku 
við Háskóla Íslands og vann einn-
ig mikið við rannsóknarverkefni 
erlendis.“ 

Ása á tvær systur, þær Völku og 
Dagnýju Michelle, og segist hafa átt 
gott samband við foreldra sína sem 
hún ferðaðist mikið með erlendis.

„Árið 2010 greinist mamma með 
lungnakrabbamein og var helm-
ingur annars lungans fjarlægður í 
aðgerð. Eftir það tók við lyfjameð-
ferð en því miður tapaði hún bar-
áttunni og lést árið 2013.“

Ása var enn að syrgja móður sína 
í mars árið 2014 þegar hún sjálf 
greindist með eitlafrumukrabba-
mein, einnig kallað Hodgkins 
krabbamein.

„Það var mjög mikið sjokk og mjög 
mikil hræðsla fylgdi greiningunni 
því ég var nýbúin að missa mömmu 
og ég var hrædd um að ég færi sömu 
leið og hún.“ Við tók mjög ströng 
níu mánaða lyfjameðferð sem Ása 
segir hafa verið erfiða enda hafi 
mikil veikindi fylgt henni auk hár-
missis auk þess sem sonurinn var á 
þessum tíma ungur.

„Þessi tími tók mikið á bæði and-
lega og líkamlega þar sem ég gat 
lítið sinnt þriggja ára drengnum 
mínum.“

Ása hafði rétt lokið strangri lyfja-
meðferð og sigrað í sinni baráttu 
þegar nákvæmlega ári eftir hennar 
greiningu kom enn eitt reiðarslagið, 
faðir Ásu greindist með krabba-
mein í vélinda í mars 2015.

„Meinið var þá komið á fjórða 
stig og því var aðeins hægt að halda 
því niðri með lyfjagjöf og lést hann 
í nóvember sama ár. Ég upplifði 

mikinn tómleika, einmanaleika 
og söknuð þegar ég missti foreldra 
mína því þau voru mín stoð og 
stytta,“ útskýrir Ása.

Fékk  öll svörin
Ása segir mikilvægt að geta rætt 
reynslu sína og tilfinningar við ein-
hvern sem hefur upplifað svipaða 
hluti. „Ég var mjög heppin að kynn-
ast stelpu sem hafði fengið eitla-
frumukrabbamein og ég gat leitað 
til hennar þegar ég greindist, en á 
þeim tíma vissi ég ekki af Krafti. 
Hjá henni fékk ég stuðninginn sem 
mig vantaði: skilninginn, svörin 
við öllum mínum spurningum og 
svo margt f leira. Svör við þessum 
spurningum er erfitt að fá annars 
staðar en hjá þeim sem hafa verið í 
sömu sporum.“

Ása segist sjálf eiga þétt stuðn-
ingsnet og hennar fólk hafi staðið 
þétt við bakið á henni í gegnum 
þessi miklu áföll. „Helstu stuðn-
ingsaðilar voru samstarfskonur 
mínar, fjölskylda og vinir og er ég 
þeim ótrúlega þakklát.“

Ása er nú nýbúin með fimm ára 
eftirlitið á Landspítalanum þar 
sem hún reyndist krabbameins-
laus. Hún ákvað að kynna sér betur 
hvað Kraftur, stuðningsfélag fyrir 
ungt fólk sem greinst hefur með 
krabbamein og aðstandendur þess, 
hefur upp á að bjóða.

„Þegar ég sá að verið var að aug-
lýsa eftir stuðningsfulltrúum ákvað 
ég að slá til. Mér finnst skipta miklu 
máli að geta hjálpað einstaklingum 
sem eru að fara í gegnum svona áfall 
og geta verið til staðar fyrir þá.“

Mikilvægt að tala við einhvern
Kraftur, stuðningsfélag, og Krabbameinsfélagið settu í byrjun mánaðarins af stað vitundarvakningu um mikil-
vægi jafningjastuðnings undir slagorðinu Ég skil þig. Ása Nishanti Magnúsdóttir er ein stuðningsfulltrúanna.

Ása segir það 
hafa skipt sig 
miklu að kynn-
ast stelpu sem 
einnig hafði 
barist við eitla-
frumukrabba-
mein og hjá 
henni hafi hún 
fengið svörin 
við öllum sínum 
spurningum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/

1/3 Þriðji hver Íslend-
ingur greinist með 

krabbamein einhvern tíma á 
lífsleiðinni.

1.600 Árlega greinast 
hér á landi um 

1.600 manns.

70 Af þeim sem greinast 
árlega eru um 70 

manns á aldrinum 18 til 40 ára.

16.000 Ef hver ein-
staklingur 

hefur 10 manns í sínum innsta 
hring má segja að krabbamein 
hafi áhrif á 16.000 manns á ári.

71% Krabbamein er 
ekki dauðadómur 

og hlutfallsleg lifun fimm 
árum eftir greiningu er 71 pró-
sent hjá konum.

66% Samkvæmt 
síðustu tölum frá 

Krabbameinsskrá Íslands er 
hlutfallsleg lifun karla fimm 
árum eftir greiningu 66 pró-
sent.

Mun fleiri lifa með krabba-
mein en áður og það hefur 
áhrif á alla, bæði þann greinda 
og aðstandendur.

Þjálfar og metur alla stuðningsfulltrúana
„Það getur verið hjálplegt að 
ræða við einhvern sem 
hefur gengið í gegnum 
svipaða reynslu og 
þú ert að ganga í 
gegnum, einhvern sem 
hefur þann skilning sem 
einungis fæst með því 
að upplifa hlutina sjálfur. 
Þess vegna fór Kraftur á sínum 
tíma í að búa til vettvang fyrir 
jafningja til að miðla reynslu 

sinni á faglegan máta. Ég 
sjálfur þjálfa alla þá sem 

vilja vera stuðningsfull-
trúar í Stuðningsnetinu 
og met hvort þeir séu í 
stakk búnir til að veita 

jafningjastuðninginn því 
það skiptir vissulega máli 

hvernig jafningjastuðningur 
er veittur,“ segir Þorri Snæbjörns-
son, sálfræðingur Krabba-
meinsfélagsins og Krafts.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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100% HREINN RAFBÍLL 

NÝR PEUGEOT e-208

FRUMSÝNING Í DAG KL. 12-16!

*Forsendur framlengdrar verksmiðjuábyrgðar og ábyrgð á rafhlöðu er á peugeotisland.is

8 ÁRA ÁBYRGÐ
Á RAFHLÖÐU

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Nýir og notaðir bílar:  
Opið mán-fim kl. 9-17 föstudaga 9-16.15
og laugardaga kl. 12-16 

peugeotisland.is

KOMDU Á 
FRUMSÝNINGU Í DAG OG STÖKKTU INN Í NÝJUSTU

KYNSLÓÐ AF TÆKNI!

340 KM DRÆGNI Á 100% RAFMAGNI

50 KWH RAFHLAÐA MEÐ 8 ÁRA ÁBYRGÐ

EINFÖLD OG HRÖÐ HLEÐSLA

VARMADÆLA EYKUR DRÆGNI OG VIRKNI MIÐSTÖÐVAR 

FORHITAÐU BÍLINN MEÐ MYPEUGEOT APPINU

KRAFTMIKILL 0-100 KM KLST. 8,1 SEK



Sem björgunarsveitarkona 
hef ég lært það, sem er 
hinn heimurinn í tilveru 
minni þar sem verið er að 
kljást við lífið og dauðann, 
að opinbert líf, svekkelsi 

yfir „umræðunni“ eða mótstreymi 
í pólitík er hégómi. Auðvitað geta 
pólitísk átök, það að standa af sér 
atlögur og árásir, tekið á andlega og 
verið særandi, en það eru bara verk-
efni. Ég á góða fjölskyldu, góðan 
vinahóp, það er það er skiptir mig 
máli. Ég hef horft upp á fólk missa 
ástvini sína. Ekki eru nema tvær 
vikur síðan ég var kölluð út vegna 
snjóf lóðs þar sem 23 ára gamall 
maður lét lífið. Missir fjölskyldu 
hans og vina er raunverulegt mót-
læti. Ég geri greinarmun þarna. 
Það er ekkert mótlæti þó að fólk sé 
ekki sammála manni. Ekki heldur 
þó að skerist í odda. Það eru gustir 
og sviptivindar. Á meðan ég þykist 
vita fyrir hvað ég stend, finn lífs-
fyllingu með fólkinu mínu og fæ að 
njóta samvista við ástvini, þá er ég 
gæfusöm.

Ekkert breyst
Ólína vill þó ekki gera lítið úr þeirri 
baráttu sem hún hefur staðið í að 
undanförnu enda segist hún hafa 
löngun til að uppræta samfélags-
legar meinsemdir eða í það minnsta 
vekja athygli á þeim. „Slagurinn 
sem ég þurfti að taka þegar gengið 
var fram hjá mér við ráðningu 
þjóðgarðsvarðar á Þingvöllum er 
að mörgu leyti grundvallandi fyrir 
stöðu kvenna. Þess vegna tók ég 
þennan slag. Það var mín uppreisn 
gegn karllægri kvenfyrirlitningu 
og pólitískum hrossakaupum við 
opinberar ráðningar.“

Hún segir að þrátt fyrir það sem 
áunnist hafi í jafnréttismálum 
síðustu áratugi hafi ótrúlega lítið 
breyst þegar kemur að sjálfu við-
horfinu.

„Við sjáum hvernig talað er um 
sjálfstæðar konur. Þær eru sagðar 
erfiðar í samskiptum og kallaðar 
frekjur. Slík lýsingarorð eru óhugs-
andi um karlmenn. Þeir eru bara 
ákveðnir og fylgnir sér. Þetta hefur 
sáralítið breyst og engu skiptir hvað 
konur eru að fást við. Hvernig var 
ekki talað um Torfhildi Hólm þegar 
hún var hefja sinn rithöfundarferil 
eða Guðrúnu frá Lundi? Ritsmíðar 
þeirra voru kallaðar „kerlinga-
bækur“. Hvernig var ekki talað um 
Helgu Kress þegar hún var að sækja 
rétt sinn vegna stöðuráðninga í 
háskólanum? Ætli séu ekki fjöru-
tíu ár síðan. Í dag er 2020 og enn 
er verið að niðra konur í opinberri 
umræðu.“

Ólína þekkir þetta á eigin skinni. 
Nýlega reis netumræða vegna sam-
komulags sem hún gerði við ríkið 
um bætur eftir að gengið hafði 
verið fram hjá henni við ráðningu 
þjóðgarðsvarðar á Þingvöllum. Á 
samfélagsmiðlum var dreift mynd 
af Ólínu með orðunum „20 millj-
ónir“ en við hliðina sagt frá fólki 
sem misst hafði barn vegna lækna-
mistaka og undir stóð „5 milljónir“. 
Hún segir að sér hafi sárnað þessi 
samanburður. „Að stilla upp skaða-
bótum mínum – reiknuðu fjártjóni 
– við hliðina á óbætanlegum miska 
og sorg fólks sem misst hefur barn 
er mikil illgirni. Ég átti lögvarða 
kröfu á bótum vegna þess að á mér 
var brotið við stöðuráðningu. Til 
þess að lágmarka kostnað ríkisins 
og komast hjá málsókn af minni 
hálfu var mér boðið samkomulag 
sem ég féllst á. Þá er mér, konunni, 
stillt upp en engum þeirra karla 
sem nýlega hafa fengið mun hærri 
fjárhæðir fyrir það eitt að hætta í 
störfum sínum, einn fékk 150 millj-
ónir og annar 60 milljónir. Þing-
maður sem talaði um mínar bætur 
sem „himinhrópandi“ hneyksli 
hafði sjálfur tekið við 22 milljónum 
króna fyrir að hætta sem útvarps-
stjóri. Sá maður situr meira að segja 
í Þingvallanefnd sem með lögbroti 
sínu kallaði bótaskylduna yf ir 
ríkið.“

Uppreisn Ólínu  
Frá því að Ólína Þorvarðardóttir hætti á þingi fyrir sjö árum hefur 
hún meðal annars stundað fræðimennsku og björgunarstörf. Hún 
lét hart mæta hörðu vegna ráðningar þjóðgarðsvarðar Þingvalla.  

Það hefur 
margt neikvætt 
verið sagt um 
Ólínu á sam-
félagsmiðlum 
og í opinberri 
umræðu. Hún 
lætur slíkt ekki 
á sig fá. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Ólína er með doktorspróf í íslensk-
um bókmenntum og þjóðfræðum. 
Hún hefur umtalsverða stjórnunar-
reynslu af opinberum störfum auk 
fjölmiðlareynslu frá fyrri tíð. Hún 
sótti um starf útvarpsstjóra. Það 
gerðu einnig Herdís Þorgeirsdóttir, 
doktor í lögum með tjáningarfrelsi 
fjölmiðla sem sérsvið, og Kristín 

Þorsteinsdóttir, fyrrverandi aðal-
ritstjóri 365 miðla, auk f leiri fjöl-
miðlakvenna. Engin þeirra komst í 
síðari umferð viðtala. „Samt er það 
er megininntak jafnréttislöggjafar-
innar að ef karl og kona eru jafnhæf 
í starf skuli ráða konuna ef konur eru 
í minnihluta á viðkomandi starfs-
vettvangi. Karlinn þyrfti, lögum 

samkvæmt, að hafa mikla yfirburði 
til þess að vera tekinn fram yfir hæfa 
konu. Þarna sóttu um konur sem ég 
fullyrði að voru margar hæfari en sá 
sem ráðinn var, engin þeirra virðist 
hafa komið til álita hjá pólitískt skip-
aðri stjórn Ríkisútvarpsins.“

Ætlar hún aftur í hart? Hún hugsar 
sig um. „Satt að segja vona ég að ein-

hver önnur taki keflið núna, en þar 
sem stjórn RÚV hefur synjað um 
rökstuðning fyrir ráðningunni yrði 
ég ekki hissa þó að eftirmál yrðu. 
Það er lágmark að stjórnendur opin-
berra stofnana skýri gjörðir sínar. 
Ríkisútvarpið er jú þjóðareign.“

Vill brjóta glerþakið
Er hún í baráttu gegn andverðleika-
samfélaginu? „Já, í raun. Ég vil ekki 
að konur sem koma á eftir mér rekist 
á sömu veggi. Ég hef enn trú á því 
að með umræðu megi hafa áhrif til 
góðs. Að með því að neita meðvirkn-
inni muni dropinn hola steininn. 
Það er ekki í lagi árið 2020 að konur 
skuli enn líða fyrir forneskju herra-
veldis og karlrembuviðhorfa,“ segir 
Ólína einbeitt.

„Glerþakið er á sínum stað en það 
brotnar ekki nema rekist sé á það 
með látum. Það er það sem ég hef 
viljað að gera.“

Ari  
Brynjólfsson
arib@frettabladid.is
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Hamagangurinn hefur lítil áhrif 
á hana sjálfa en hún er ekki viss um 
ástvini sína. „Það sem særir mig 
helst þegar ég verð fyrir neikvæðri 
umræðu er vitneskjan um að börn 
og ástvinir geta lesið það versta 
sem skrifað er í virkum í athuga-
semdum. Fjölskylda mín hefur 
aldrei kvartað við mig, en ég þykist 
vita að þetta hafi verið þeim erfitt 
stundum. Ég vona samt að ég sé 
þeim sæmileg fyrirmynd. Ég hefði 
gjarnan viljað vernda yngstu börn-
in mín fyrir sviptingum síðustu ára, 
en það á maður ekki val um. Það er 
ekkert hugsað út í það þegar ráðist 
er að fólki á Íslandi að það eigi fjöl-
skyldu.“

Ólína var fréttakona á Sjónvarp-
inu á níunda áratugnum og naut 
hylli í því starfi. Þaðan var hún 
fengin árið 1990 til forystu fyrir 
Nýjan vettvang sem þá var nýtt 
stjórnmálaaf l jafnaðar- og félags-
hyggjufólks í Reykjavík. Hún hlaut 
brautargengi sem borgarfulltrúi og 
varð oddviti minnihlutans í borgar-
stjórn Reykjavíkur næstu fjögur 
árin. „Þá byrjaði ballið. Sjálfstæðis-
mennirnir sáu ofsjónum yfir mér 
og ætluðu sannarlega að taka mig 
niður. Þeir beittu öllum brögðum í 
bókinni og ég varð fyrir ótrúlegum 
persónuárásum. Sumar aðferðirnar 
voru svo soralegar að sómakærir 
Sjálfstæðismenn báðu mig afsök-
unar á þeim síðar. Eftir þá reynslu 
þekki ég öll skólabókardæmin úr 
kynjafræðinni um hvernig tekið 
er á konum sem ógna valdhöfum á 
opinberum vettvangi.“

Hraður þroski
Um miðjan tíunda áratuginn flutti 
Ólína með Sigurði, eiginmanni 
sínum og börnum þeirra, til Dan-
merkur. Þar vann hún að doktors-
verkefni sínu við Hafnarháskóla. 
Stuttu eftir heimkomuna var hún 
ráðin skólameistari Menntaskól-
ans á Ísafirði. Þá endurnýjaði Ólína 
kynni sín af Ísafirði þangað sem 
hún f lutti með foreldrum sínum 
f jórtán ára gömul þegar faðir 
hennar varð bæjarfógeti og sýslu-
maður í Ísafjarðarsýslum. Á Ísa-
firði eignaðist hún sitt fyrsta barn, 
nýorðin 17 ára gömul. Stuttu síðar 
kynntist hún þar mannsefninu 
sínu og saman eiga þau fjögur börn 
að auki.

„Ég þurfti að hraða þroskanum 
þegar ég varð ófrísk 16 ára,“ segir 
Ólína. „Samfélagið var öðruvísi í þá 
daga en ég sé ekki eftir neinu,“ bætir 
hún við og brosir. „Ef að hlutirnir 
blessast þá má maður bara þakka 
fyrir.“ Brosið stækkar þegar hún 
klárar að telja hvað elsta barnið er 
orðið gamalt. „Hann er að verða 45 
ára og löngu búinn að ná mér,“ segir 
hún glettin á svip.

Fjölskyldan hélt heimili á Ísafirði 
frá aldamótum allt til 2017 að hún 
flutti aftur í höfuðborgina. Nú deila 
þau tímanum milli Reykjavíkur og 
Laugarvatns þar sem þau kenna 
bæði við ML, Sigurður í fullri stöðu 
en Ólína kennir íslensku í hluta-
starfi, nemendum með erlendan 
bakgrunn. „Það er gaman að kenna 
ungu fólki. Laugarvatn er dásam-
legur staður. Gott mannlíf í nálægð 
við náttúruna.“

Þræll í þágu þjóðar
Ólína sat á þingi fyrir Samfylking-
una frá 2009 til 2013, var síðan vara-
þingmaður og sat á þingi 2015-2016. 
Hún saknar ekki þingmennskunnar 
sem hún segir vera mikið annríkis-
starf. „Þingmaður nýtur engrar frið-
helgi. Hann er í vinnunni alla daga, 
öll kvöld, alla frídaga. Á mínum 
tíma voru launin ekki í neinu sam-
ræmi við álagið. Þingmaður sem 
sinnir sínu starfi vel er þræll í þágu 
þjóðar.“

Báðir stóru vinstrif lokkarnir 
kljást við trúverðugleikavanda 
gagnvart almennum launþegum 
segir Ólína. „Það hefur orðið rek 
frá verkalýðshreyfingunni sem 
er alvarlegra en margur gerir sér 
grein fyrir. Ef Samfylkingunni 
tekst ekki að byggja upp samband 
og verða trúverðugri fulltrúi verka-
fólks á Íslandi en hún er í dag þá 
er ég hrædd um að flokkurinn sé í 

Ólína og Skutull að síga með þyrlu Landhelgisgæslunnar. MYND/AÐSEND

Ólína og Skutull hafa verið á útkallslista Landsbjargar síðustu tíu árin. 

erfiðum málum. Samfylkingin átti 
að sameina félagshyggjufólk, en nú 
eru ný stjórnmálaöf l komin inn á 
sviðið og tala beint inn í verkalýðs-
hreyfinguna.“ Ólína dregur djúpt 
andann. „Ég er samt ekkert í pólitík 
lengur, sit bara heima í stofu með 
mínar skoðanir,“ segir hún og hlær.

Endurkoma í samfélagið
Það hefur ekki gengið sem skyldi 
fyrir ýmsa fyrrverandi þingmenn, 
þar á meðal Ólínu, að fá starf hjá 
hinu opinbera að lokinni þing-
mennskunni. Hún segir þetta 
áhyggjuefni. „Mér finnst ekki að 
þingmennskan eigi að vera ævi-
starf. Tvö til þrjú kjörtímabil eru 
alveg nóg. Vandinn er hins vegar sá 
að fólk þarf að geta átt endurkomu 
í samfélagið. Það er ekki þannig á 
Íslandi því svo virðist sem menn 
verði vanhelgir af að sitja á Alþingi 
Íslendinga. Fólk fær ekki vinnu,“ 
segir hún hvöss. „Erlendis eru 
fyrrverandi þingmenn eftirsóttur 
starfskraftur, bæði í einka- og opin-
bera geiranum, sem stjórnendur eða 
ráðgjafar. Það er eitthvað allt annað 
í gangi hér sem veldur því að þegar 
fólk kemst inn á þing þá hangir það 
eins og hundar á roði, enda hafa 
margir ekki að neinu að hverfa eftir 
þingmennsku.“

Hún bendir á að ef fólk ætti end-
urkomu út í samfélagið þá gæti átt 
sér stað eðlileg og heilbrigð nýliðun 
í þinginu í staðinn fyrir stöðnun og 
„daunilla lykt pólitískra hrossa-
kaupa og ráðninga“ eins og hún 
orðar það. „Flokkarnir að koma 
sínum mönnum á alla pósta og líta á 
það sem sitt hlutverk að stoppa ann-
arra flokka fólk í því að nýta krafta 
sína og hæfileika. Þetta er skaðlegt 
fyrir samfélagsheildina.“

Nornaveiðar
Ólína fann fyrir miklum létti þegar 
þingmennskan var yf irstaðin. 
„Mestu munaði um samverustundir 
með fjölskyldunni en líka áhuga-
málin. Ég elska að grúska. Það var 
alveg frá mér tekið á meðan ég var 
á þingi. Þá spilaði ég sjaldnast á 
píanóið, ég orti ekki ljóð og greip 
aldrei gítarinn. Þegar ég hætti kom 
þetta allt aftur. Ég fór að syngja, 
yrkja og skrifa, og er nú búin að 
koma frá mér bók.“

Fimmta bók Ólínu, Lífgrös og 
leyndir dómar. Lækningar, töfrar 
og trú í sögulegu ljósi, kom út í 
haust og var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna. „Bókin 
varð til upp úr doktorsverkefninu 
mínu, Brennuöldinni, sem fjallaði 
um galdramálin á Íslandi og munn-

mæli sem þeim tengdust. Þá áttaði 
ég mig á því að f lestir sem voru 
brenndir á báli fyrir galdra hér á 
landi voru að reyna að stunda lækn-
ingar. Hér voru engir læknar á þeim 
tíma og öll viðleitni til slíks var litin 
hornauga, jafnvel sem galdrar og 
guðlast. Þegar ég var búin að gera 
göldrunum skil þá voru lækningar 
næsta rökrétta skrefið.“

Ólína lifnar öll við þegar talið 
berst að því sem hún hefur verið að 
grúska í. „Grasakonur og ljósmæður 
í Evrópu voru margar brenndar 
á báli. Hér á landi voru það frekar 
karlar sem gáfu sig út fyrir að geta 
farið með læknisdóma og því voru 
þeir í meirihluta þeirra sem brennd-
ir voru hér.“ Hún segir að nornir í 
Evrópu og galdramenn á Íslandi 
séu skólabókardæmi um hvernig 
hægt sé að notfæra sér fáfræði, búa 
til óvin og valda ótta. „Við sjáum 
þetta aftur og aftur þegar þjóðir 
eru að undirbúa stríð. Gyðingaof-
sóknirnar. McCarthy-isminn. Alltaf 
sama aðferðafræðin. Nornaveiðar.“

Fólki bjargað frá dauða
Hin ástríðan í lífinu var hesta-
mennska, lífsstíll og íþrótt sem 
hún stundaði í 40 ár áður en hún 
lagði hana á hilluna. Í staðinn kom 
björgunarhundasveitin sem hún 

gekk til liðs við árið 2005. „Ég átti 
orkumikinn hund sem mig langaði 
til að fengi útrás. Þessi hundur varð 
nú aldrei alvöru leitarhundur. Í dag 
á ég Skutul, 12 ára gamlan höfðingja 
sem hefur verið á útkallslistanum 
hjá Björgunarhundasveit Íslands 
síðustu tíu árin. Hann er endurmet-
inn á hverju ári og við erum saman 
félagar í Landsbjörgu.“ Hundar eru 
afar mikilvæg leitartæki segir Ólína. 
„Þeir þurfa ekki að sjá til að leita. 
Það má vera myrkur og hríð. Í víða-
vangsleit fara þeir yfir stór svæði, og 
þeir eru ómetanlegir í snjóflóðum 
þar sem það tekur þá 2-3 mínútur 
að vinna verkefni sem tæki mann 45 
mínútur. Þetta kom í ljós í snjóflóð-
unum fyrir vestan árið 1995. Ekkert 
annað leitartæki jafnast á við hund 
í slíkum aðstæðum.“

Sum útköllin hafa verið heilmikil 
lífsreynsla og nefnir hún sem dæmi 
þegar hátt í tvö hundruð björgunar-
sveitarmenn tóku þátt í að bjarga 49 
ferðamönnum og leiðsögumönnum 
í námunda við Langjökul 7. janúar 
síðastliðinn. Hópurinn var í vél-
sleðaferð og tepptist þegar veðrið 
versnaði fyrr en áætlað var. „Það 
útkall var bæði krefjandi og gef-
andi því þarna var lífi fólks sannar-
lega bjargað. Krafturinn í veðrinu 
var þvílíkur að á köf lum óttaðist 
björgunarfólkið um sitt eigið 
öryggi. Menn skiptust á að ganga á 
undan farartækjunum langleiðina 
frá Gullfossi í Geldingarfell. Þar 
settum við upp neyðarhjálp fyrir 
fólkið þegar komið var með það á 
snjóbílum fyrsta spölinn. Við gáfum 
því heitt að drekka og klæddum það 
í þurrt, en svo tók við tímafrekur 
f lutningur að Gullfossi þar sem 
læknar og hjúkrunarfólk biðu þess 
í fjöldahjálparstöðinni. Þetta var 
raunveruleg björgun og okkur leið 
öllum mjög vel á eftir.“

Hvað er svo næst á dagskrá?
Ólína gjóar augum í átt að vinnuað-
stöðunni sinni. Þar er opin fartölva 
og bunki af þykkum bókum sem 
bera öll merki grúsks. Hún kímir. 
„Ég get ekki tjáð mig um það að svo 
stöddu.“

ÞARNA SÓTTU UM KONUR 
SEM ÉG FULLYRÐI AÐ 
VORU MARGAR HÆFARI 
EN SÁ SEM RÁÐINN VAR, 
ENGIN ÞEIRRA VIRÐIST
HAFA KOMIÐ TIL ÁLITA 
HJÁ PÓLITÍSKT SKIPAÐRI 
STJÓRN RÍKISÚTVARPSINS.

SVO VIRÐIST SEM MENN 
VERÐI VANHELGIR AF 
AÐ SITJA Á ALÞINGI 
ÍSLENDINGA. FÓLK FÆR 
EKKI VINNU.

Ólínu gafst meiri tími til samverustunda með fjölskyldunni og áhugamála eftir að hún hætti á þingi. 

Ólína gekk til liðs við Björgunarhundasveitina árið 2005.   
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Hildur Vala samdi 
og flytur lagið með 
eiginmanninum, 
Jóni Ólafssyni, en 
samband þeir ra 
vakti mikla athygli 

í upphafi og varð tilefni til þess að 
þjóðin var spurð hvort hún hefði trú 
á að það myndi endast.

„Ég hef alltaf haft áhuga á tónlist, 
lærði á píanó í nokkur ár sem barn 
og var í barnakór hjá Jóni Stefáns
syni í Langholtskirkju. Ég var líka í 
Söngskóla Reykjavíkur í klassískum 
söng í örskamman tíma en tók það 
ekki mjög alvarlega og fór frekar á 
kaffihús en í tónfræðitíma,“ segir 
Hildur Vala aðspurð um upphafið.

„Ég átti mér enga sérstaka 
drauma um að verða tónlistarkona, 
held ég, þó ég hafi haft gríðarlegan 
áhuga á tónlist. Ef ég hef haft þá, þá 
hafa þeir verið geymdir einhvers 
staðar lengst í dýpsta hafi jarðar. 
Það hvarflaði ekki að mér að ég gæti 
orðið tónlistarkona,“ segir hún.

Skondið og merkilegt að vinna
Það var árið 2005 sem Hildur Vala, 
þá 23 ára bar sigur úr býtum í hinni 
vinsælu Idol Stjörnuleit. „Mér 
finnst dálítið skondið en merkilegt 
að ég hafi unnið. Ég var algjörlega 
blaut á bak við eyrun, þannig séð, 
og hugsaði ekki um neitt nema að 
syngja, ekkert um athyglina sem 
við fengum.

Ég var upptekin af því að kynn
ast nýju fólki og hafa gaman. En svo 
kitlaði þetta hégómagirndina hjá 
ungri stúlku, sem fékk alls konar 
dót gefins og ferðir til útlanda og 
þetta var bara fallegt ferli.“

Hildur Vala fékk í kjölfarið 
umboðsmann og nóg af verkefnum, 
meðal annars að syngja með Stuð
mönnum sumarið eftir um land allt.

„Þetta var stórskemmtilegt en 
haustið eftir var ég komin með nóg 
og flúði til Ítalíu í eitthvað ítölsku
nám, en endaði þó á að ferðast með 
lestum um Toscana með Jóni og 
kann vart stakt orð í ítölsku,“ segir 
hún og hlær.

Bransinn erfiður og flókinn
Hildur Vala segist hafa áhuga á 
ýmsu öðru en tónlist og á tímabili 
hafi hana alls ekki langað að leggja 
hana fyrir sig. „Á þessum tíma 
menntaði ég þó mig í tónlist og 
söng í Tónlistarskóla FÍH og fékk 
þar útrás fyrir tónlistarástríðuna.“ 
Leiðin lá svo í kennaranám og er 
Hildur hálfnuð með meistararitgerð 
í faginu. „Auk þess gekk ég með og ól 
upp ásamt Jóni tvo litla stráka.

Mér fannst bransinn dálítið erf
iður og flókinn, þessi lína milli þess 
að vera listamaður en vera líka að 
selja sig sem vöru. Ég sagði nei við 
ýmsu sem mér bauðst og fannst 
mun ánægjulegra að vera heima 
með strákunum mínum en að vera 
að syngja einhvers staðar. Í dag 
hugsa ég þetta þó öðruvísi og geri 
bara það sem mér finnst skemmti
legt og rétt,“ segir Hildur ákveðin en 
bætir við; „Og mér finnst eiginlega 
allt skemmtilegt sko, og rétt.“

Vegfarendur spurðir um Jón
Eins og fyrr segir er Hildur Vala gift 
Jóni Ólafssyni tónlistarmanni og 
eiga þau saman þrjú börn. Hildur 
og Jón kynntust þegar hann stýrði 
upptökum á fyrstu sólóplötu 
Hildar. Platan var hluti sigurverð
launanna í Idol og grínast Hildur 
því með að sigurinn hafi sannarlega 
verið örlagaríkur.

„Mér fannst hann skemmtilegur 
og með góðan húmor. Ég vissi jú að 
hann væri eitthvað eldri en ég, en 
hafði þó ekki hugmynd um að hann 
væri svona gamall,“ segir Hildur og 
hlær en á milli þeirra eru 19 ár. „Ég 
var ekkert að spá í það. Þetta var 
bara dásamlegur tími, þegar við 
vorum að byrja saman.“ Parið fór þó 
ekki varhluta af fjölmiðlaumfjöllun 
en Hildur segir þau bara hafa haft 
gaman af því þegar miðlarnir gerðu 
sér mat úr aldursmuninum. „Ég man 
að DV spurði fólk úti á götu hvort 

Tónlistin heilandi
Hildur Vala Einarsdóttir varð þjóðþekkt aðeins 23 ára gömul þegar 
hún sigraði Idol stjörnuleit fyrir fimmtán árum. Nú keppir hún 
aftur, í Söngvakeppni sjónvarpsins, með sitt eigið lag, Fellibylur. 

Hildur Vala 
segir það ekki 
hafa hvarlað 
að henni að 
hún gæti orðið 
tónlistarkona. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

ÉG MAN AÐ DV SPURÐI 
FÓLK ÚTI Á GÖTU HVORT 
ÞAÐ HEFÐI TRÚ Á ÞESSU 
SAMBANDI OG HVERJAR
ÞAÐ TELDI LÍKURNAR
Á AÐ ÞAÐ MYNDI ENDAST.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

það hefði trú á þessu sambandi og 
hverjar það teldi líkurnar á að það 
myndi endast,“ segir Hildur og hlær 
að upprifjuninni.

„Við finnum ekki fyrir aldurs
muninum, almennt, nema hann er 
aðeins betur að sér í eldri tónlist, 
eðlilega. En við höfum sömu gildi 
í lífinu, sameiginleg áhugamál og 
svipaðar skoðanir á því sem skiptir 
máli. Ég hef lært margt af honum 
alveg eins og hann hefur lært margt 
af mér.“

Saman eiga þau Hildur og Jón þrjú 
börn, drengi sem eru 10 og 13 ára og 
fjögurra ára dóttur. Fyrir átti Jón 
svo tvær dætur frá fyrra sambandi. 
„Ég er mikil barnakona, áhuga
manneskja um barnamenningu 
og hef mjög mikið yndi af börnum 
á öllum aldri. Mér finnst ég svo 
innilega lánsöm að hafa fengið að 
eignast þessi þrjú dásamlegu börn.“

Hildur hefur starfað við tónlist
arkennslu síðustu ár. „Nú kenni ég 
söng í tónlistarskóla FÍH þar sem ég 

stundaði söng og tónlistarnám. Ég 
elska að kenna tónlist og miðla því 
sem ég hef lært og gengið í gegnum 
sem tónlistarkona. Söngur og tón
list er líka svo heilandi einhvern 
veginn, og stuðlar oft að bættri 
líðan og aukinni hamingju.“

Hildur Vala segist lengi hafa haft 
áhuga á feminisma. „Síðastliðinn 
áratug hef ég lesið mér mikið til 
um konur og tónlist, þar sem bæði 
lokaritgerð mín og meistararitgerð 
hverfast um þetta efni. Það hefur í 
gegnum tíðina verið mikill kynja
halli í bransanum og það er ekki af 
því að stelpur séu ekki nógu dug
legar að spila á trommur eða semja 
lög. En þróunin er mjög jákvæð, þó 
mér finnist hún stundum vera of 
hæg. Kítón, Félag kvenna í tónlist, 
og fleiri aðilar, hafa þó lyft umræð
unni upp á yfirborðið sem er mikil
vægt.“

Hildur Vala hefur gefið út þrjár 
sólóplötur. Sú fyrsta var ábreiðu
plata þar sem Hildur söng sín eftir

lætis lög og næsta innihélt ný lög frá 
íslenskum höfundum. „Við tókum 
hana upp í Danmörku þegar ég var 
ólétt að frumburðinum. Svo þegar 
hún kom út var ég bara dottin inn í 

ungbarnabúbbluna og hafði lítinn 
tíma eða áhuga á að fylgja henni 
eftir.“

Árið 2018 kom loks út platan 
Geimvísindi þar sem Hildur syngur 
lög eftir sjálfa sig. „Það fannst mér 
hrikalega skemmtilegt og get ekki 
beðið eftir að komast af stað í næsta 
sköpunarferli.“

Þegar Hildur Vala kemur fram 
leikur eiginmaðurinn oftast undir. 
„Við vinnum mjög vel saman, og 
erum yfirleitt sammála um hlutina 
þegar við erum að taka upp nýja 
tónlist. En ég get alveg hugsað mér 
að vinna með einhverjum öðrum 
við tækifæri, kannski einhverjum 
upptökustýrum. Það er bara svo 
hagkvæmt fyrir heimilið að við 
vinnum saman,“ segir hún og brosir.

Þarf ekki alltaf stuð og læti
Eins og fyrr segir eiga þau hjón 
lagið Fellibyl í Söngvakeppninni 
en Hildur segir þau hafa verið beðin 
af RÚV af koma með lag og henni 
hafi fundist liggja beinast við að 
segja já. „Að fara með sitt eigið lag, 
á sínum eigin forsendum og stýra 
útkomunni algjörlega sjálf, það er 
bara stórkostlegt. Auk þess er gott 
fyrir mig að fara út fyrir þæginda
hringinn og láta bara vaða.“

Lagið er angurvært og jafnvel 
nokkuð draumkennt en Hildur 
Vala segist hafa viljað tef la fram 
hægu lagi. „Á móti öllu teknó
stuðinu sem hefur einkennt stóru 
Eurovision keppnina. Það þarf ekki 
alltaf að vera stuð, ljósasjóv og læti 
þó að maður sé glaður og hamingju
samur.“ 
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NATURALLY GOOD
INNIHELDUR LÍFRÆNT ALOE VERA
FYRIR NÁTTÚRULEGAN LJÓMA

NÝTT

100% ENDURNÝTANLEGAR PAKKNINGAR NÁTTÚRULEGASTA UMÖNNUNIN OKKAR 99% NÁTTÚRULEG INNIHALDSEFNI

NJÓTTU NÁTTÚRÚLEGRA
AUGNABLIKA LÍFSINS.



Samtök launafólks, atvinnulífið og stjórnvöld tóku höndum saman  
3. apríl 2019 um fjölþættar aðgerðir til að treysta kaupmátt launa, minnka 
verðbólgu og lækka vexti. 

Ríkisstjórn Íslands leggur til 80 milljarða króna til að styðja við markmið 
Lífskjarasamningsins.

HVAÐ ER Í HENDI?

Viltu vita meira? Kynntu þér málið á vef SA.

LÍFSKJARASAMNINGURINN 2019-2022

Samið hefur verið um kjör 97% starfsfólks á almennum vinnumarkaði og félagsmanna  
18 af 19 aðildarfélögum SGS sem starfa hjá sveitarfélögum um land allt.

Lægstu laun hækka hlutfallslega mest, eða um 90 þúsund krónur á mánuði á samnings-
tímanum.

Lífskjarasamningurinn hefur skilað ríkulegum ávinningi. Verðbólga er mjög lítil og vextir 
hafa ekki verið lægri í 70 ár. Ráðstöfunartekjur skuldsettra heimila aukast vegna lægri 
vaxta og mögulegrar endurfjármögnunar lána.

Lækkun tekjuskatts á lægri tekjur hefur tryggt lágtekjufólki auknar ráðstöfunartekjur um 
allt að 10 þúsund krónur á mánuði.

Lífskjarasamningurinn stuðlar að styttri og sveigjanlegri vinnutíma sem tekur mið af 
mismunandi þörfum fólks og fyrirtækja.

Framlag ríkisstjórnarinnar felst í því að á næstu misserum verður fjárfest í framtíðinni fyrir 
80 milljarða króna. Mestu skiptir lenging fæðingarorlofs, lækkun tekjuskatts, hækkun 
barnabóta og lausnir í húsnæðismálum. Aðgerðirnar gagnast best ungu og tekjulágu fólki.

Aðalatriðið er að launin verða verðmætari og meira fæst fyrir þau vegna jákvæðra 
breytinga sem samkomulag náðist um milli samtaka launafólks, atvinnulífs og stjórnvalda.

Lífskjarasamningurinn er lykill að betri kjörum landsmanna.

Hagur heimilanna hefur batnað og verðbólgan er horfin

Lægri vextirLægri skattar

Aukinn sveigjanleiki

2019-2022

Hærri laun



Samtök launafólks, atvinnulífið og stjórnvöld tóku höndum saman  
3. apríl 2019 um fjölþættar aðgerðir til að treysta kaupmátt launa, minnka 
verðbólgu og lækka vexti. 

Ríkisstjórn Íslands leggur til 80 milljarða króna til að styðja við markmið 
Lífskjarasamningsins.

HVAÐ ER Í HENDI?

Viltu vita meira? Kynntu þér málið á vef SA.

LÍFSKJARASAMNINGURINN 2019-2022

Samið hefur verið um kjör 97% starfsfólks á almennum vinnumarkaði og félagsmanna  
18 af 19 aðildarfélögum SGS sem starfa hjá sveitarfélögum um land allt.

Lægstu laun hækka hlutfallslega mest, eða um 90 þúsund krónur á mánuði á samnings-
tímanum.

Lífskjarasamningurinn hefur skilað ríkulegum ávinningi. Verðbólga er mjög lítil og vextir 
hafa ekki verið lægri í 70 ár. Ráðstöfunartekjur skuldsettra heimila aukast vegna lægri 
vaxta og mögulegrar endurfjármögnunar lána.

Lækkun tekjuskatts á lægri tekjur hefur tryggt lágtekjufólki auknar ráðstöfunartekjur um 
allt að 10 þúsund krónur á mánuði.

Lífskjarasamningurinn stuðlar að styttri og sveigjanlegri vinnutíma sem tekur mið af 
mismunandi þörfum fólks og fyrirtækja.

Framlag ríkisstjórnarinnar felst í því að á næstu misserum verður fjárfest í framtíðinni fyrir 
80 milljarða króna. Mestu skiptir lenging fæðingarorlofs, lækkun tekjuskatts, hækkun 
barnabóta og lausnir í húsnæðismálum. Aðgerðirnar gagnast best ungu og tekjulágu fólki.

Aðalatriðið er að launin verða verðmætari og meira fæst fyrir þau vegna jákvæðra 
breytinga sem samkomulag náðist um milli samtaka launafólks, atvinnulífs og stjórnvalda.

Lífskjarasamningurinn er lykill að betri kjörum landsmanna.

Hagur heimilanna hefur batnað og verðbólgan er horfin

Lægri vextirLægri skattar

Aukinn sveigjanleiki

2019-2022

Hærri laun



Þetta verður síðasta bíó-
my ndin. Við Frank 
höfum eytt rúmlega 
fimmtán árum í Klovn 
og þurfum á tilbreyt-
ingu að halda núna, 

segir Casper Cristensen. „Stundum 
verður maður að hætta á meðan það 
er gaman og við erum mjög ánægðir 
með þessa mynd og af hverju ekki 
að hætta þá bara þar?“ spyr Casper 
en dregur aðeins í land þegar hann 
er spurður hvort sjónvarpsþættirnir 
verði ekki heldur fleiri.

„Aldrei segja aldrei. Aldrei segja 
aldrei, vegna þess að okkur finnst 
svo gaman að gera þetta. Klovn 
hefur ætíð verið gæluverkefni gert 
af ást og við höfum haldið svona 
lengi áfram vegna þess að okkur 
finnst alltaf jafn skemmtilegt að 
gera þetta. Maður veit aldrei hvað 
mun gerast en þetta er lokamynd-
in.“

Þannig að þessi lokakaf li í kvik-
myndasögu Klovn er ekki til marks 
um að þið eruð orðnir þreyttir hvor 
á öðrum?

„Málið með okkur Frank er … 
sjáðu til. Þetta er Frank. Þú færð 
stundum nóg. Þú færð nóg,“ segir 
Casper glettinn og bendir á að þeir 
hafi öll þessi ár fengist við önnur 
verkefni hvor í sínu lagi. „Ég held að 
við Frank eigum eftir að finna eitt-
hvað annað sem við munum vilja 
gera saman en hann er mikið í uppi-
standsgríni í augnablikinu en ég vil 
ekki fara út á kvöldin og þar erum 
við staddir akkúrat núna.“

Eitt af þessum öðrum verkefnum 
Franks var lítið hlutverk í einum 
þætti Game of Thrones. Fannstu þá 
fyrir af brýðisemi?

„Já. Auðvitað. Þetta er Game 
of Thrones, komon maður. Hver 
myndi ekki vilja vera í því? Við 
Frank þekkjum mannskapinn á bak 
við Game of Thrones og þegar þau 
báðu Frank en ekki mig þá súrnaði 
vináttan pínulítið en ég mun lifa 
þetta af.“

Lofsöngur
Klovn 3 hefst á því að Casper gefur 
Frank strákaferð til Íslands í fimm-
tugsafmælisgjöf en eins og vera 
ber þegar Frank er annars vegar 
rennur ferðaáætlunin út í tóma vit-
leysu. „Málið er að Ísland var fyrsta 
landið fyrir utan Danmörku til 
þess að sýna Klovn og við höfum 
alltaf verið ykkur mjög þakklátir 
fyrir það þannig að auðvitað varð 
síðasta bíómyndin að hafa eitthvað 
með Ísland að gera þannig að þessi 
mynd er virðingarvottur.“

Casper finnur einnig snertif löt 
milli þeirra félaga og Íslendinga í 
áþekku og frjálslegu skopskyni. 
„Okkur Dönum er jú sagt að við 
séum frjálslegir. Ég hef verið mikið á 
Íslandi og mér finnst þið ekki síður 
skora ansi hátt þarna. Við höfum 
oft verið á Íslandi og ég held að við 
Frank elskum landið ykkar svona 
mikið vegna þess að húmorinn er 
nánast sá sami þannig að við finn-
um sterkari tengingar við Ísland 
frekar en Svíþjóð og Noreg.“

Nýr línudans
Þeir sem þekkja til Klovn vita að 
grínið sprettur ekki síst upp á 
mörkum þess sem boðlegt getur 
talist og aðspurður segir Casper að 
vissulega finni þeir Frank fyrir því 
að rammi þess sem má gera grín að 
þrengist hratt.

„Það er satt. Það er svo satt. Við 
þurfum meira að segja að takast 
á við þetta í Danmörku en þetta 
eru bara nýjar reglur. Ég og Frank 
höfum eytt svo miklum tíma í að 
finna þessi landamæri. Þetta tak-
mark á því hversu langt grínið má 
ganga og núna hefur þetta breyst. 
Það er komið nýtt strik, nýjar tak-
markanir og við vinnum þá bara 
í kringum það og höfðum þann-
ig klárlega áhyggjur af því hversu 
langt við gætum gengið að þessu 
sinni og þessi mynd er ekki jafn villt 
og númer tvö.

Hún er aðeins léttari vegna þess 

Þórarinn  
Þórarinsson
thorarinn@frettabladid.is

Casper segir 
þá Frank alltaf 
skemmta sér 
við gerð Klovn 
en þriðja bíó-
myndin þeirra 
sem er komin 
í sýningar á 
íslandi verði 
þó sú síðasta. 
MYND/PER 
ARNESEN

að ég held að við Frank höfum ekki 
viljað kasta fólki burt. Við vildum 
ekki sjokkera fólk svo mjög að 
það gæti ekki lengur hlegið. And-
rúmsloftið er bara … þetta er í 
fyrsta skipti sem fólk sagðist ekki 
vilja gera ákveðna hluti. Þetta er 
fyrsta myndin þar sem við Frank 
þurftum að velta fyrir okkur hvort 
við værum að ganga of langt,“ segir 
Casper og bætir við að þegar þeir 
tveir loki sig af í algeru öryggi sé 
markaleysið algert og þeim er ekk-
ert heilagt.

„En þegar við sýndum fólki fyrsta 

uppkastið að handritinu þá fengum 
við bara: „Nei,“ og þau sögðust ekki 
lengur geta hlegið að þessu vegna 
þess að þetta væri yfirgengilegt. 
Og þá þurftum við að fara til baka 
og spyrja: „Hvað við viljum gera? 
Við viljum gera grín, ekki satt? Við 
viljum fá fólk til þess að hlæja og 
skemmta sér. Þannig að við þurftum 
stanslaust að vera að breyta ein-
hverju.“

Samt besta myndin
Casper er engu að síður hæstánægð-
ur með myndina og þann dans sem 

þeir Frank stíga þar á nýjum marka-
línum. „Ég held að þetta séu bestu 
viðbrögð sem við höfum nokkru 
sinni fengið. Fólk elskar myndina 
og sjálfum finnst mér hún besta 

myndin af þessum þremur sem við 
höfum gert.

Vegna þess,“ segir Casper, „að 
þetta er enn þá Klovn. Þér finnst 
hún enn ganga of langt án þess 
þó að við förum yfir landamærin 
þannig að þetta fari að verða óþægi-
legt. Þetta er of mikið en samt akk-
úrat nóg vegna þess að þegar það 
verður markmið í sjálfu sér að 
fara yfir strikið þá geturðu misst 
áhorfendurna og húmorinn,“ segir 
Casper.

Skemmtilegur fáviti
„Það má ekki gerast þannig að þú 
vilt komast nákvæmlega að mörk-
unum þar sem þú getur látið fólk 
hlæja þannig að því líði pínulítið 
óþægilega en samt verið réttum 
megin línunnar og ég held að okkur 
hafi tekist það með þessari mynd.“

Casper segir nafna sinn  einhvers 
kona ýkta skopstælingu af honum. 
„Það fyndna er að þegar ég var sem 
líkastur honum var minna gaman 
að leika hann. Núna er ég á allt 
öðrum stað en Casper og það er 
búið að vera svo skemmtilegt að 
leika þennan fávita,“ segir hinn 
eini sanni Casper sem horfir nú til 
Jim Carrey. „Vegna þess að hann 
gefur skít í þetta allt, og ég stefni í 
sömu átt. Að láta ekki festa mig því 
að leika alltaf sömu persónuna.“

ÞETTA ER FRANK. 
ÞÚ FÆRÐ STUNDUM NÓG.

Ástarkveðja Klovn 
til Íslendinga í bíó
Casper Christensen úr Klovn segir þá Frank bera sterkar taugar 
til Íslendinga sem tóku þeim strax fagnandi. Síðasta bíómyndin 
þeirra sé því virðingarvottur við land, þjóð og íslenskan húmor. 
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Það verður sko ekki barist við neitt rok á tónleikunum hennar Möggu Stínu en hún þarf að „berjast“ við Megas sjálfan. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Megas stuðar sálina
Margrét Kristín Blöndal eða Magga Stína, hefur þekkt Megas frá því 
hún var barn. Textarnir hans og tónlist hafa haft djúp tilfinningaleg 
áhrif á hana. Undir þeim áhrifum stígur hún á svið í Eldborg.  ➛2

Einstök blanda 
fyrir liðina



Magga Stína segir að Megas 
hafi verið góður vinur 
foreldra hennar og þess 

vegna hafi leiðir þeirra legið 
saman í langan tíma. Hún hefur 
oftsinnis sungið lögin hans og 
gerir það eins og henni einni er 
lagið. Það fer henni einmitt afar 
vel að taka fyrir þessa tegund 
tónlistar eins og hún ætlar að gera 
í Eldborg þann 22. febrúar. „Jú, 
það má segja að Megas hafi fylgt 
mér lengi. Einhvern veginn hafa 
guðirnir ákveðið að þannig skuli 
þetta vera. Ég finn mig vel í tónlist 
hans, textum og hugmyndum og 
fæ mikið út úr því að flytja hana,“ 
segir hún.

„Tónleikarnir mínir nefnast 
Magga Stína syngur Megas en ég 
gaf út samnefnda plötu árið 2005. 
Það hefur blundað lengi í mér að 
flytja lögin á þennan hátt á sviði,“ 
segir hún. „Sá draumur er að rætast 
núna og ég hef fengið gríðarlegan 
fjölda listamanna til að vera með 
mér. Þetta hefur verið flókinn 
undirbúningur þar sem mörgum 
hnöppum þarf að hneppa en nú 
er þetta allt að smella saman. Það 
er mikið umfang í kringum svona 
stóra tónleika.“

Vekur sterkar tilfinningar
Þegar Magga Stína er spurð hvort 
henni þyki Megas skemmtilegur, 
svarar hún: „Mér finnst hann 
ekki bara vera skemmtilegur, 
hann getur örugglega verið alveg 
hundleiðinlegur. Megas er allt, 
hann er óþægilegur, hann dregur 
okkur stundum á hárinu, hann 
þjarmar að okkur þangað til að 
við neyðumst til að líta í spegil 
og það finnst mér allra best þótt 
það sé kannski ekkert þægilegt,“ 
segir Magga Stína og á þá við texta 
Megasar ekki persónuna sjálfa. 
Allir vita að Megas er bæði elsk-
aður og hataður og Magga Stína 
segir að það segi heilmikið um hve 
margslunginn hann er. „Megas 
vekur hjá fólki sterkar tilfinningar, 
bæði með tónlistinni, textum 
og hegðan. Hann stuðar í manni 
sálina. Megas er orðsnillingur og 
löngu orðinn þjóðskáld okkar 
Íslendinga.“

Engin leyndarmál gefin upp
Það kemur örlítið hik á Möggu 
Stínu þegar hún er spurð hvort 
Megas muni sjálfur láta sjá sig 
á sviðinu. „Ég verð að svara því 
eins og stjórnmálamaður. Það 
hefur ekkkkkkkki verið ákveðið,“ 
segir hún og hlær án þess að neita 
spurningunni. Magga Stína er stolt 
og þakklát fyrir það hversu margir 
snillingar verða með henni á tón-
leikunum. Þar má nefna Sigrúnu 
Eðvaldsdóttur, konsertmeistara 
Sinfóníunnar, Diddu, Björgvin 
Gíslason gítarleikara, hljómsveit 
sem skipuð er valinkunnum tón-
listarmönnum á borð við Matthías 
Hemstock trommara, Jakob Smára 
Magnússon bassaleikara, Daníel 
Friðrik Böðvarsson gítarleikara 
og Tómas Jónsson hljómborðs-
leikara. Hvorki meira né minna en 
þrír kórar koma fram, Kammerkór 
Suðurlands, Vox Populis og 
Söngfjelagið undir stjórn Hilmars 
Arnar Agnarssonar. Þá er ónefnd 
Brasssveitin Látún. 

„Þetta verður sannarlega eitt-
hvað með upphrópunarmerki,“ 
segir Magga Stína. „Ég hlakka ótrú-
lega mikið til en ég er alveg líka að 
fá heilablóðfall af stressi,“ bætir 
hún við en mörg þekktustu lög 
Megasar munu hljóma á tónleik-
unum og má þar nefna Fílahirð inn 
frá Súrín og Gamla sorrí Grána 
auk þess sem fluttir verða sálmar 
Megasar við nokkra Passíusálma 
Hallgríms Péturssonar. „Þetta 
verða ólíkir og fjölbreyttir tón-

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. 
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lítið farið 
fyrir slökun að 
undanförnu hjá 
söngkonunni. 
Það er flókið 
verkefni að 
setja upp stóra 
tónleika. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

leikar,“ segir söngkonan. „Tón-
leikarnir eru mikil áskorun fyrir 
mig og það var kominn tími til að 
framkvæma þá.“

Risaeðla
Möggu Stínu þarf vart að kynna 
fyrir landsmönnum. Hún hefur 
lengi verið viðloðandi tónlist. Á 
sínum tíma stofnaði hún hljóm-
sveitina Risaeðluna ásamt fleirum 
en hljómsveitin ferðaðist víða um 
heim. Magga Stína hefur samið 
eigin lög og sungið inn á sínar plöt-
ur og með öðrum. Þá hefur hún 
samið tónlist við leikrit í Borgar-
leikhúsinu og með Nemendaleik-
húsi LHÍ. Hún hóf tónlistarnám 
sitt með því að læra á fiðlu og hefur 
starfað sem tónlistarkennari en 
tók sér frá frí kennslu í vetur til að 
leggja áherslu á eigin tónlist.

Áherslan liggur í tónlistinni
Magga Stína er móðir þriggja 
barna en það yngsta, sonur, er 15 
ára en systur hans tvær komnar 
yfir tvítugt. „Ég þurfti alltaf að 
vinna með tónlistinni meðan þau 
voru yngri en núna ætla ég að ein-
beita mér að henni eingöngu. Hef 
hugsað mér að gera það framvegis 
eða alveg þangað til ég dey,“ segir 
hún hressandi kát og hrópar: „Yfir-
lýsing dagsins.“

Tónlistin er bæði ástríða og 
áhugamál Möggu Stínu. „Það 
hefur hún verið alla tíð,“ segir 
hún. „Tónlist er í mínum huga frá-
brugðin öðrum listformum, hún 
er abstrakt. Hún þarf enga milliliði 
því áhrifin eru sterk, líkt og með 
lykt. Tónlistin bætir við óræðum 
víddum í þroska heilans,“ útskýrir 
Magga Stína heimspekilega. „Hún 

veitir fólki ákveðna líðan sem 
ekkert annað gerir á sama hátt. 
Þótt það hljómi hrokafullt þá 
finnst mér tónlistin vera æðsta 
listformið,“ bætir hún við.

Kröfuhart ljóðskáld
Tónleikarnir í Eldborg taka allan 
tíma sólarhringsins núna hjá 
Möggu Stínu. „Maður fer aldrei 
með hálfum hug inn í tónlist 
Megasar. Hann er rosalega kröfu-
harður og hvert einasta orð skiptir 
máli. Hvert orð og hver tónn hefur 
sérstaka tilfinningu og tilgang en 
það er gjöfin sem hann hefur fært 
okkur. Tónlistin er djúp og marg-
brotin.“

Þegar þessir tónleikar verða að 
baki eftir 22. febrúar segir Magga 
Stína að við taki nýtt verkefni 
þótt hún hafi ekki hugmynd um 
hvað það verði. „Kannski Hvala-
sinfónían. Hún hefur búið með 
mér lengi. Ég get samt ekkert lýst 
henni. Hún er ekki til nema inni í 
mér. Við verðum bara að tala um 
hana seinna.“

Megas er allt,  
hann er óþægi-

legur, hann dregur 
okkur stundum á hár-
inu, hann þjarmar að 
okkur þangað til að við 
neyðumst til að líta í 
spegil og það finnst mér 
allra best þótt það sé 
kannski ekkert þægilegt.
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Magnesíum er fjórða mikil-
vægasta steinefni líkam-
ans og er gríðarlega mikil-

vægt fyrir heilsu okkar. Það kemur 
við sögu í yfir 300 mismunandi 
efnaskiptaferlum í líkamanum og 
getur magnesíumskortur haft mjög 
alvarlegar afleiðingar í för með 
sér. Magnesíum er nauðsynlegt 
til orkuframleiðslu í líkamanum 
ásamt því að stuðla að betri and-
legri og líkamlegri heilsu.

Merki um magnesíumskort
Við fáum magnesíum úr ýmsum 
matvælum en samt sem áður er 
mjög algengt að fólk skorti það. 
Magnesíumskort má oft rekja til 
lélegs og rangs mataræðis, mikillar 
streitu, ýmissa lyfja og mikillar 
koffínneyslu. Einnig skolast stein-
efni út úr líkamanum þegar við 
svitnum, þannig að ef við æfum 
mikið þá töpum við steinefnum 
sem við þurfum að passa upp á að 
bæta upp aftur. Einkenni magn-
esíumskorts geta verið:
n Svefnerfiðleikar
n Sinadráttur
n Vöðvakrampi
n Aukin næmni fyrir stressi
n Síþreyta
n Orkuleysi
n Fjörfiskur

Krampar, fótaóeirð og flug
Magnesíum frá Better You er til 
í úðaformi, sem gel til að nudda 
á þreytta vöðva og sem flögur 
til að setja í baðið, allt eftir því 
hvað hentar. Magnesium sleep 
kremið inniheldur auk magn-
esíum lavender ilmkjarnaolíu 
sem er slakandi og hentar vel fyrir 
svefninn, til að slaka betur á og/
eða losna við fótaóeirð. Recovery er 
sérstaklega hannað með íþrótta- og 
afreksfólk í huga en það inniheldur 
einnig kamfóru, svartan pipar 
og sítrusolíur til að hraða endur-
heimt. Original-úðinn inniheldur 
hreint magnesíum og hentar öllum. 
Nýjasta varan frá Better You er svo 
Magnesium Joint-úðinn sem er 
blanda af hreinu magnesíumklóríð 
sem stuðlar að eðlilegri vöðvastarf-
semi og glúkósamíni til að styðja 
við liðastarfsemina og hefur verið 

Sú mikla endur-
heimt vöðva og 

djúpslökun sem á sér 
stað þegar magnesíum-
flögum er bætt út í heitt 
bað, er engu öðru líkt.
Andrew Thomas,  
stofnandi BetterYou.

Ekkert jafnast á við djúpa slökun á 
sál og líkama eftir langan vinnudag!
Magnesíum olíur, krem og flögur frá Better You hafa reynst einstaklega vel bæði fyrir börn og 
fullorðna og hefur Magnesíum Joint slegið í gegn hjá bæði íþróttafólki og öðrum sem hafa verið 
að finna fyrir óþægindum í liðum. Magnesíum er eitt af mikilvægustu steinefnum líkamans.

Magnesíum er einstaklega slakandi og róandi fyrir sál og líkama. Það slær á þreytuverki og getur linað harðsperrur 
sem og slegið á fótapirring og bætt svefn. Magnesíumflögurnar eru mjög einfaldar í notkun og henta vel í baðið.

vel tekið á móti þessari nýju vöru 
bæði af íþróttafólki og fólki sem á 
við liðverki að stríða.

Magnesíumsalt í sérflokki
Magnesíumklóríð er ein sú ríkasta 
og hreinasta náttúrulega upp-
spretta salts sem þekkt er. En það 
frásogast auðveldlega og nýtist 
líkamanum til lengdar og er þetta 
gæðasalt því í sérflokki. Þessi mikla 
upplausn sem á sér stað í vatninu 
er nauðsynleg til þess að efnasam-
böndin komist inn í gegnum húð-
lagið og út í blóðrásina. Steinefnið 
magnesíum stuðlar m.a. að;
n Eðlilegum efnaskiptum
n Eðlilegri starfsemi taugakerfis, 

vöðvastarfsemi sem og viðhaldi 
eðlilegra beina

n Dregur úr þreytu og lúa

Slökun í heita pottinum
Magnesíum er einstaklega slakandi 
og róandi fyrir sál og líkama. Það 
slær á þreytuverki og getur linað 
harðsperrur sem og slegið á fóta-
pirring og bætt svefn. Magnesíum-
flögur eru einstaklega einfaldar í 
notkun. Þær koma í 250 g og 1 kg 
pokum og eru fjölmargir farnir að 
nota þær í heita pottinn. Flögurnar 
henta einnig vel í baðið og í fóta-
baðið, en húðin drekkur í sig þetta 
mikilvæga steinefni. Magnesíum-
flögurnar eru hreinasta form 
magnesiums sem hægt er að fá. 
Fyrir gott jafnvægi, er mælt með að 
fara í magnesíumbað tvisvar í viku 
til að auka og viðhalda magnesíum-
gildi líkamans.

Útsölustaðir: Öll apótek, 
heilsuverslanir, heilsuhillur 
stórmarkaða og Costco.

Vissir þú að náttúrulegasta og hreinasta uppspretta 
astaxanthins finnst í smáþörungum sem kallast 
Haematococcus pluvialis, en þeir framleiða þetta sem 
varnarefni gegn erfiðum aðstæðum í umhverfinu?

TTalið er að þetta öfluga andoxunarefni geti stutt við 
heilsusamlegt líferni og almenna líðan, verndað gegn 
sterkum útfjólubláum geislum sólar og 
oxunarskemmdum, ásamt því að geta aukið styrk, þol 
og liðleika*

*https://www.alifenutrition.cz/userfiles/dietary-supplementation-with-astaxanthin-rich-algal-meal-improves-strength-endurance.pdf

Astaxanthin frá Algalíf er 100% náttúrulegt 
hágæða bætiefni, framleitt á sjálfbæran hátt við 
kjöraðstæður sem tryggja að innhaldið skili sér til 
neytenda.

Útsölustaðir: Öll apótek, heilsuverslanir, Costco og flestum stórmörkuðum
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Í lýsingu á viðburðinum á sam-
félagsmiðlum stendur: „Má ég 
halda áfram að hlusta á uppá-

haldstónlistarmanninn minn, þó 
svo að hann hafi verið dæmdur 
fyrir kynferðisof beldi? Á ég að 
slökkva á uppáhaldsseríunni 
minni þegar aukaleikari birtist 
á skjánum, af því að ég veit að 
hann hefur barið konuna sína? 
Má syrgja nauðgara? Halda með 
morðingja?“

Og áfram er spurt: „Hvað með 
listamenn sem ekki eru níðingar 
en hafa viðhorf sem ganga þvert 
gegn mínu eigin siðferði? Má ég 
lesa bækur eftir rasista? Veita 
hómófób YouTube-áhorf? Læka 
mynd hjá manni sem hatar 
konur?“

Á málþinginu sem er haldið á 
vegum Siðmenntar og er hluti af 
fyrsta Siðmenntarþingi félags-
ins verður reynt að svara þessum 
erfiðu spurningum. Inga Auðbjörg 
K. Straumland, formaður Sið-
menntar, segir að hugmyndin að 
málþinginu hafi komið vegna þess 
að hún hafi mikið velt því fyrir sér 
hversu flókið getur verið að setja 
sér siðferðislegar línur um hvaða 
listamenn má styrkja með áhorfi 
sínu og athygli.

Í lýsingu málþingsins segir að 

Býst við áhugaverðum umræðum
Á málþingingu Má njóta níðinga? sem fer fram í dag verður velt upp siðferðislegum spurningum á 
borð við: Má ég lesa bækur eftir rasista, hlusta á tónlist eftir ofbeldismann eða syrgja nauðgara?

Inga Auðbjörg 
K. Straumland 
segist sjálf 
ekki vita hvar 
hún á að draga 
línuna í þessum 
efnum. MYND/
HARI

sumt fólk taki harða siðferðislega 
afstöðu gegn listafólki sem hefur 
breytt rangt, á meðan öðrum finn-
ist að listin hljóti að standa fyrir 
sínu, óháð gjörðum listamannsins. 
Þar segir einnig að flestir húki 
ringlaðir á milli þessara tveggja 
póla og eigi erfitt með að draga 
sína persónulegu línu í sandinn.

„Ég er oft ekki viss sjálf hvaða 
línu ég vil setja og hef til dæmis 
velt því fyrir mér hvort það sé rétt-
lætanlegt að horfa á myndir eftir 
Woody Allen, eða myndir með 
Johnny Depp og eins hvort megi 
syrgja Kobe Bryant og mér fannst 
eiginlega kominn tími á að fá ein-
hvern til að svara þessu fyrir mig,“ 
segir Inga.

Framsögufólk veltir upp 
erfiðum spurningum
Steinunn Ólína Hafliðadóttir, 
Þóra Tómasdóttir og Arnar Eggert 
Thoroddsen verða framsögumenn 
á málþinginu og munu rekja sínar 
hugmyndir um þessar siðferðis-
legu spurningar og eftir það verða 
umræður úr sal.

„Steinunn Ólína hefur mikið 
látið að sér kveða í ungmenna-
málum og femínisma, hún skrifaði 
grein í Flóru veftímarit sem var 
á þessari línu svo þess vegna 
hafði ég samband við hana,“ segir 
Auður.

Steinunn Ólína Hafliðadóttir 
situr í ritstjórn femíníska veftíma-
ritsins Flóru og hefur undanfarin 

ár beitt sér fyrir femínískum verk-
efnum, en hún vann meðal annars 
að átaki Stígamóta, Sjúk ást.

Arnar Eggert er tónlistargagn-
rýnandi sem hefur mikið skoðað 
útskúfunarmenningu. Doktors-
ritgerð hans var á sviði dægurtón-
listar og mun hann einbeita sér 
að útskúfunarmenningunni þar, 
hvernig henni er háttað og hvernig 
hún hefur þróast. Hann er aðjunkt 
í félagsfræði við Háskóla Íslands 
og umsjónarmaður grunnnámsins 
þar í fjölmiðlafræði.

„Mér fannst mjög mikilvægt að 
fá innsýn úr tónlistarbransanum 
því umfjöllunarefnið á mjög vel 
við þar,“ segir Inga.

„Þóra Tómasdóttir kemur úr 
kvikmyndabransanum og er mik-
ill femínisti, hún hefur líka langa 
reynslu af blaðamennsku og mun 
fjalla um afhjúpun og útskúfun. 
Þannig að ég held að við höfum 
náð nokkuð breiðri skírskotun í 
listina með þessu framsögufólki.“

Inga býst við áhugaverðum 
umræðum á málþinginu í dag. 

„Siðmenntarþingið er í tengslum 
við afmæli Siðmenntar en við 
eigum 30 ára afmæli núna. Eitt af 
markmiðum félagsins er að standa 
fyrir umræðu um siðferðismál og 
húmanisma og mál tengd okkar 
gildum og þetta er málefni sem er 
fólki hugleikið.“

Málþingið hefst klukkan 14.00 í 
dag og stendur til 15.30. Það er 
öllum opið og fer fram í sal Garð-
yrkjufélags Íslands í Síðumúla.

Einstakt
tilboð

fyrir tvo á kr. 
19.900
– aukanótt – 

14.400

Á FOSSHÓTEL REYKJAVÍK

Bókist í gegnum netfangið res.reykjavik@fosshotel.is
eða á vefnum islandshotel.is/tilbod

Gildir til 31. maí 2020 og með fyrirvara um bókunarstöðu.
*Gefa verður upp bílnúmer við bókun. Á virkum dögum er 
hádegisverðarhlaðborð en brunch um helgar.

Innifalið er gisting í standard herbergi á 
Fosshótel Reykjavík ásamt brunch hlaðborði
á Haust Restaurant fyrir tvo, að auki 
frítt bílastæði í bílastæðahúsi.*
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Tvær vörur frá Eylíf eru nú 
þegar komnar á markað, 
Active Joints og Stronger 

Bones, og tvær aðrar vörur eru 
væntanlegar í vor.

„Active Joints inniheldur 
uppbyggjandi næringarefni og 
margra ára rannsóknir sýna fram 
á jákvæð áhrif þeirra á heilsu 
beina, liðamóta, húðar og tanna,“ 
upplýsir Ólöf Rún Tryggvadóttir, 
stofnandi Eylíf.

„Það hefur áhrif á auma og við-
kvæma liði, eykur sveigjanleika 
þeirra, styrkir bein og eykur orku 
ásamt því að húð, neglur og hár 
njóta góðs af.“

Sótt er í sjálf bærar auðlindir úr 
sjó og landi við framleiðslu heilsu-
varanna frá Eylíf.

„Við vöndum okkur, notum 
hreina íslenska náttúruafurð og 
eingöngu hrein, náttúruleg og 
óerfðabreytt hráefni sem stuðla 
að sveigjanlegri liðum, því með 
sveigjanlegri líkama erum við 
færari til að takast á við verkefnin í 
dagsins önn,“ segir Ólöf Rún.

Spornað við beinþynningu
Ólöf Rún segir öllum nauðsynlegt 
að huga að beinum sínum.

„Við þurfum sterk bein alla ævi 
því við stöndum og föllum með 
því og fáir sjúkdómar skerða lífs-
gæði eins mikið og beinþynning. 
Bein eru stöðugt að eyðast og 
myndast en til 30 til 35 ára aldurs 
er jafnvægi á því. Eftir það byrja 
beineyðandi frumur að hafa betur 
og vegna hormónabreytinga á 
aldrinum 45 til 60 ára eykst hraði 
beineyðingar töluvert hjá sumum 
einstaklingum. Til að viðhalda 
þessu jafnvægi alla ævi þarf að 
stuðla að kalkmyndun með góðri 
næringu og hæfilegri áreynslu,“ 
segir Ólöf Rún.

Bætiefnið Stronger Bones inni-
heldur uppbyggjandi næringarefni 
frá Eylíf.

„Margra ára rannsóknir hafa 
sýnt fram á jákvæð áhrif þeirra á 
beinauppbyggingu. Það hefur fyrst 
og fremst áhrif á styrkingu beina 
en húð, liðir, neglur og melting 
njóta líka góðs af,“ útskýrir Ólöf 
Rún.

„Rétt eins og með Active 
Joints vöndum við til verka og 
sækjum í sjálfbærar auðlindir 
úr sjó og landi. Við notum 
hreina, íslenska náttúruafurð 
og náttúruleg og hrein hráefni 
sem ekki eru erfðabreytt 
til að stuðla að sterkari 
beinum, því með því 
að huga að beinunum 
stöndum við sterkari,“ 
segir Ólöf Rún.

Stronger Bones frá 
Eylíf inniheldur níutíu 
tuggutöflur í glasi. Best 
er að tyggja þrjár á dag 
með mat til að byggja 
upp og viðhalda sterkum 
beinum alla ævi.

Hrein og sjálfbær 
framleiðsla
„Eins og áður sagði notum 
við eingöngu hrein íslensk 
hráefni sem þróuð eru á 
sjálfbæran hátt í Eylíf- vör-
urnar,“ segir Ólöf Rún. „Þau 
helstu eru kalkþörungar, 
GeoSilica, smáþörungar 
(astaxanthín) og íslenskar 
jurtir. Kalkþörungar og 
GeoSilica eru í báðum 
vörunum, en smáþörungar 
(astaxanthín) og íslenskt 
birki eru aukalega í Active 
Joints.“

Kalkþörungarnir vaxa 
villtir við strendur Vestfjarða 

Ég er líka loksins 
farin að geta prjón-

að aftur því það er eitt-
hvað sem ég gat ekki í 
nokkur ár. Það er því-
líkur munur því mér 
finnst svo gaman að 
prjóna.

Dagrún Mjöll Ágústsdóttir

Mýkri og sveigjanlegri liðir
Bætiefnin Active Joints og Stronger Bones frá Eylíf bæta heilsu liða og styrkja bein. Þau eru 
framleidd á Íslandi úr hreinum, íslenskum hráefnum og eru öll hráefni sjálfbær og vistvæn. 

Stronger Bones 

styrkir bein ásamt 

því að hafa að áhrif á 

meltingu, húð, hár og 

neglur.

Stórbætt líðan í öllum liðamótum

„Ég hef í mörg ár glímt við liðverki og 
eymsli í líkamanum, en ég hef stundað 
íþróttir í 50 ár. Ég hef tekið Active Joints-
hylkin í nokkra mánuði og eftir tæplega 
mánaðarneyslu varð öll líðan í liðum tölu-
vert mikið betri.

Eftir tvo mánuði fór ég í sumarfrí erlend-
is og tókst að gleyma dósinni góðu heima. 
Fljótlega fann ég glöggt muninn og var 
feginn að byrja aftur á inntökunni þegar 
heim kom. Aftur leið þó svolítill tími þar 
til efnið fór að virka, en þó töluvert styttri 

heldur en þegar byrjaði á því fyrst.
Nú eru komnir rétt um þrír mánuðir og 

fleira jákvætt finnst mér fylgja með. Betri 
svefn og ég er mun fljótari að hvílast eftir 
æfingar. Mesti munurinn er þó á stór-
bættri líðan í öllum liðamótum.

Ég mæli því óhikað með Active Joints 
sem hefur reynst mun betur en þau bæti-
efni sem ég hef reynt áður. Nú liggur leiðin 
bara upp á við. Ég mæli með Active Joints.”

Valbjörn Jónsson

og finnast helst í Arnarfirði, þar 
sem þeir eru tíndir neðansjávar.

„Áhrif og virkni kalkþörunga 
er einstök og hafa þeir verið 
rannsakaðir ítarlega undanfar-
in ár. Þeir hafa einstaka eigin-
leika og góð áhrif á líkamann, 

styrkja beinvef, byggja upp 
beinin, hafa góð áhrif á 

meltingu og húð, og hafa 
reynst vel gegn sliti og 
óþægindum í liðum, 
en margar rannsóknir 
hafa staðfest þessi áhrif,“ 
upplýsir Ólöf Rún.

GeoSilica er náttúru-
legur hágæða kísill sem 

tekinn er úr náttúrulegu 
jarðhitaefni við Hellis-
heiðarvirkjun.

„Kísillinn hefur öflug 
áhrif á bandvef, beinvef 
og styrkir húðina og eykur 
teygjanleika hennar. Hann 
eykur líka beinþéttni, 
örvar hárvöxt og styrkir 
neglurnar, brjóskmyndun 
og æðakerfið,“ útskýrir Ólöf 
Rún og tekur fram að virkni 
GeoSilica kísilsins hefur 
verið staðfest með rann-
sóknum.

Rannsóknir hafa líka stað-
fest virkni astaxanthín, eða 
smáþörunga, en það er öflugt 
andoxunarefni sem er 3000 
sinnum öflugra en C-vítamín.

„Astaxanthín hefur einstaka 
eiginleika og góð áhrif á líkam-

ann. Má þar nefna öfluga virkni 

fyrir húð, vöðva, blóðrás, hjarta og 
heila. Það styrkir ónæmiskerfið og 
sjónina og virkar sem innri sólar-
vörn fyrir húðina, ásamt því að 
auka teygjanleika og mýkt hennar, 
en margar rannsóknir hafa staðfest 
þessi áhrif,“ segir Ólöf Rún.

Astaxanthín er framleitt í 
lokuðu kerfi með hreinu íslensku 
vatni, en framleiðslan er bæði 
vistvæn og sjálfbær.

„Allar jurtir sem eru notaðar í 
Eylíf vörulínuna eru handtíndar 
og þurrkaðar af íslensku fyrirtæki. 
Birkilauf eins og eru í Active Joints 
hafa frá örófi alda verið notuð við 
ýmsum kvillum og hafa vatnslos-
andi eiginleika,“ segir Ólöf Rún.

Eylíf vörurnar fást í öllum apó-
tekum, Hagkaup, Heilsuhúsinu og 
Fjarðarkaup og á eylif.is. Nánari 
upplýsingar á eylif.is.

Active Joints inniheldur nær-ingarefni sem hafa jákvæð áhrif á heilsu beina, liðamóta, húð og tennur.

Getur loksins prjónað aftur

Þær Dagrún Mjöll Ágústsdóttir og Brenda 
Pretlove hafa báðar afar góða reynslu af 
Active Joints.

„Ég fékk heilablóðfall fyrir tæplega 
fimm árum og hef síðan átt við afleiðingar 
af því,“ segir Dagrún. „Það lýsir sér helst 
þannig að ég hef verið stirð og lengi að 
koma mér á fætur á morgnana. Ég hef 
einnig verið mjög stíf og stirð í fingrum og 
fótum og átt frekar erfitt með gang.“

Dagrún hefur notað Active Joints í 
nokkra mánuði og fann fljótlega mun á 
sér.

„Núna er ég orðin svo miklu betri í 

líkamanum, meltingin er betri, ég á auð-
veldara með að ganga og er fljótari að 
koma mér í gang á morgnana. Ég er líka 
loksins farin að geta prjónað aftur en 
það er eitthvað sem ég gat ekki í nokkur 
ár. Það er þvílíkur munur því mér finnst 
svo gaman að prjóna. Árangurinn af því 
að nota Active Joints hefur verið alveg 
ótrúlegur og ég mæli svo sannarlega með 
Active Joints, því það virkar mjög vel fyrir 
mig.“

Dagrún Mjöll Ágústsdóttir

Full orku og finnur mikinn mun 

Brenda Pretlove er búin að taka inn Active 
Joints-hylkin í tíu mánuði.

„Ég hef verið slæm í skrokknum og 
með slit í liðum í mörg ár. Áður fyrr tók 
ég inn fæðubótarefni fyrir slit í liðum 
og ef ég reyndi að hætta á því þá fékk 
ég mikla verki í liðina og leið mjög illa,“ 
upplýsir Brenda. „Þegar ég byrjaði að nota 
Active Joints varð ég smá hrædd um að 
verða aftur slæm í liðum en þær áhyggjur 
voru óþarfar því ég hef ekki fengið nein 
óþægindi eftir að ég byrjaði á Active Joints 
og hætti á hinu fæðubótarefninu.“

Brenda er líka sterkari í hnjám en hún 
hefur verið síðastliðin fjörtíu ár, eftir að 

hún lenti í slysi.
„Svo er gaman að efnin virka líka svo vel 

á húðina, hárið og neglurnar. Ég finn mik-
inn mun á nöglunum sem vaxa sem aldrei 
fyrr og eru mikið sterkari og fallegri en 
áður,“ segir Brenda. „Hárið vex einnig mun 
betur og húðin er ekki eins þurr og hún átti 
til að vera áður. Fyrir konu á mínum aldri, 
sem vill stunda hestamennsku af fullum 
krafti, líta vel út og vera með flottar neglur 
og lipur liðamót, mæli ég eindregið með 
Active Joints. Þetta er frábær vara sem ég 
er hæstánægð með.“

Brenda Pretlove
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Ljúfasta helgarminningin úr 
æsku tengist systur minni, 
Særúnu Leu og flestar af 

eftirlætis minningum mínum frá 
uppvaxtarárunum eru tengdar 
henni. Það var skemmtilegast að fá 
að tjalda úti á túni, fá snakk í skál, 
vasaljós og segja draugasögur fram 
á nótt,“ segir tónlistarkonan Fríða 
Dís Guðmundsdóttir í upphafi 
helgar.

Fríða Dís er uppalin í Sandgerði 
en hefur búið í höfuðstaðnum frá 
því um tvítugt.

„Ég byrja hvern dag á kaffi og 
tónlist setur tóninn fyrir daginn. 
Ég er mikil stemningsmann-
eskja og hrífst auðveldlega með 
umhverfinu svo ég reyni að hafa 
venjurnar góðar. Ferskt loft og 
útivera með syni mínum og skokk 
er gulls ígildi og gott til að hreinsa 
hugann. Ég er einfari í eðli mínu og 
þarf rými til að hugsa og skapa en 
góður matur með góðum vinum 
er líka í uppáhaldi. Ferðalög, 
sýningar, tónleikar og náttúran er 
allt sem veitir mér innblástur og 
nærir sálina,“ svarar Fríða Dís, innt 
eftir helgarlífi drauma sinna.

Fríða Dís er gift Þorsteini Sur-
meli og eiga þau hjónin tveggja 
ára son. Því eru helgarnar oftast 
helgaðar fjölskyldunni þegar 
Fríða Dís er ekki 
að spila ein-
hvers staðar en 
hún hefur tekið 
þátt í mörgum 
tónlistartengd-
um verkefnum 
í gegnum tíðina, 
eins og hljómsveit-
unum Klassart, 
Eldum og Trilogiu.

„Við nýtum 
hverja helgi í að 
hitta vini okkar og 
leyfa börnunum að 
leika, sækjum við-
burði og gerum eitthvað skapandi 
og skemmtilegt saman. Við erum 
líka nýflutt svo helgarnar fara 
gjarnan í það núverið að ditta að 
hérna heima. Annars er ég oftast 
komin mjög fljótt úr náttfötunum 
um helgar og vil fara að gera eitt-
hvað. Þá er það oftast náttúran og 
útivera með syninum sem kallar,“ 
segir Fríða Dís.

Persónulegt yrkisefni
Fríða Dís hóf nýverið að vinna að 
sólóefni og gaf á dögunum út sína 
fyrstu sólóplötu, Myndaalbúm. Á 
henni eru átta frumsamin lög, sex 
á íslensku og tvö á frönsku.

„Yrkisefnið er persónulegt. 
Lögin tengjast minningum og 
reynslu úr mínu lífi og raðast eins 
og ljósmyndir í myndaalbúmi. Ég 
samdi þau á sex ára tímabili undir 
mismunandi kringumstæðum 
og hefur ferlið á plötunni verið 
tilfinningaleg úrvinnsla þar sem 
atburðum fortíðar er fundinn 
farvegur. Laglínan og textarnir 
fæðast oftast á sama tíma og svo 
er bassinn oftast fyrsta hljóð-
færið sem kemur inn; það er svona 
fyrsta hljóðfæri sem ég grip í og 
því eru laglínur og bassalínur þétt-

ofnar saman og eru 
kannski mitt helsta 
höfundarein-
kenni,“ útskýrir 
Fríða Dís sem er 
með B.A.-próf í 
listfræði.

„Í gegnum 
tíðina hef ég átt 
fremur erfitt 
með að tala 
um tilfinn-
ingar mínar 
og vil helst 
halda þeim 

út af fyrir mig. 
Það er mér mjög eðlislægt 

að finna tilfinningum mínum 
farveg í gegnum listsköpun og 
er það mín þerapía. Með þessari 
plötu langar mig aftur á móti að 
bæta ráð mitt og vera óhræddari 
við að tjá hug minn og treysta 
öðrum betur. Ég er mjög mikil 
tilfinningavera og ástríðufull í því 
sem ég geri og þarf að koma kvíð-
anum og myrkrinu úr systeminu 
og opna á betra flæði. Það er margt 

sem brennur á mér og liggur mér 
á hjarta svo sólóplöturnar verða 
örugglega fimmtán,“ segir Fríða 
Dís og kímir.

Á nýju plötunni stjórnaði hún 
útsendingum sjálf ásamt því að 
syngja, leika á bassa, rafmagns-
gítar, f lautu, áslátt, syngja raddir 

og hanna plötuumslagið.
„Ég fékk því algjört listrænt 

frelsi til að hafa plötuna nákvæm-
lega eftir mínu höfði og það var 
akkúrat það sem ég þurfti.“

Með barnabók í pípunum
Fríða Dís á afmæli í dag, laugar-

daginn 15. febrúar, og verður 33 
ára. Af því tilefni ætlar hún að 
blása til veislu í Hljómahöllinni 
í Reykjanesbæ í kvöld og fagna 
útgáfu plötunnar.

„Með mér koma fram Smári 
Guðmundsson á gítar, Stefán 
Örn Gunnlaugsson á píanó og 
syntha, Kristinn Snær Agnarsson 
á trommur, Óskar Guðjónsson á 
saxófón, Matthías Stefánsson á 
fiðlu og gítar og Óskar Þór Arn-
grímsson sér um áslátt. Við ætlum 
að flytja plötuna í heild sinni og 
skyggnst verður á bak við lögin 
og töfrana sem áttu sér stað í upp-
tökuferlinu,“ upplýsir Fríða Dís um 
tónleikana í kvöld.

„Svo er planið að fylgja plötunni 
minni eftir, spila sem víðast og 
taka upp nokkur tónlistarmynd-
bönd. Hljómsveitin mín, Klassart, 
er einnig að fara í upptökur á 
lögum sem við sömdum við ljóð 
Hallgríms Péturssonar. Svo þarf 
ég að dusta rykið af teikniborðinu 
því ég er með barnabók og lag í stíl 
í pípunum sem ég þarf að koma frá 
mér. Ég er líka strax farin að huga 
að næstu sólóplötu,“ segir Fríða 
Dís og iðar í skinninu að fara að 
semja og útsetja eitthvað nýtt.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Fríða Dís á afmæli í dag og heldur af því tilefni tónleika í Hljómahöllinni í kvöld. MYNDIR/ÞORSTEINN SURMELI

Flettir albúmi á afmælisdegi
Tónlistarkonan Fríða Dís er ástríðufullur einfari en um leið mikil stemningsmanneskja. 
Hún segir tímabært að vera óhræddari við að tjá tilfinningar sínar og treysta öðrum.

Helgarnar hennar Fríðu Dísar
Hvort ertu morgunhani eða næturhrafn?
Ég er B+ manneskja í A+ lífsstíl.
Besti helgarmaturinn?
Sushi.
Bestu helgargestirnir?
Vinir og fjölskylda.
Besta helgardekrið fyrir þig sjálfa?
Útiskokk og langt bað með kertaljósum og tónlist.
Hvað færðu þér á kósíkvöldi?
Ég er mest bara í teinu á kvöldin og finnst gott að fá mér ber og ávexti, 
en papriku- eða chili-snakk er eftirlætis nammið mitt.
Á hvað hlustarðu til að koma þér í helgarskapið?
Con Todo El Mundo með Khruangbin.
Hvert ferðu á djammið?
Ég hef voða lítið stundað næturlífið undanfarin ár, en ef ég fer eitt-
hvað út er það helst til að sækja tónleika.
Hvaða bíómynd gætirðu horft á aftur og aftur?
Spirited Away eftir Hayao Miyazaki.
Hvor er betri, laugardagur eða sunnudagur?
Laugardagur, þá á maður sunnudaginn inni.

Í gegnum tíðina hef 
ég átt fremur erfitt 

með að tala um tilfinn-
ingar mínar og vil helst 
bara halda þeim út af 
fyrir mig.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

NOTAÐIR BÍLAR
Veglegt sérblað um notaða bíla 

kemur út þriðjudaginn 25. febrúar.
 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.
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Borgarritari

Umsjón með ráðningu hefur Intellecta. Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2020. Nánari upplýsingar um starfið veita 
Ari Eyberg (ari@intellecta.is), Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Lóa Birna Birgisdóttir sviðsstjóri mannauðs- og 
starfsumhverfissviðs Reykjavíkurborgar (loa.birna.birgisdottir@reykjavik.is).  

Umsókn óskast útfyllt á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Skipuð verður 3ja manna hæfnisnefnd sem mun vinna úr öllum 

umsóknum í samráði við Intellecta. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. 

Reykjavíkurborg auglýsir laust til umsóknar starf borgarritara Reykjavíkurborgar. 

Borgarritari er æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar að borgarstjóra undanskildum og fer með 
forystu- og samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu Reykjavíkurborgar. Borgarritari er einn af 
staðgenglum borgarstjóra og tilheyrir yfirstjórn Reykjavíkurborgar.

Launakjör borgarritara heyra undir kjaraákvörðun kjaranefndar Reykjavíkurborgar. Borgarritari 
heyrir beint undir borgarstjóra og um störf hans gilda reglur um réttindi og skyldur stjórnenda hjá 
Reykjavíkurborg. Ráðið er í starf borgarritara af borgarráði til fimm ára.

Hjá Reykjavíkurborg starfa á hverjum tíma 

um 9.000 starfsmenn sem sinna fjölbreyttri 

þjónustu á mörgum sviðum fyrir íbúa og 

gesti Reykjavíkurborgar.

Reykjavíkurborg er einn vinnustaður í 

öllum sínum fjölbreytileika. Samkvæmt 

mannauðsstefnu Reykjavíkurborgar og 

þeirri framtíðarsýn sem þar birtist þá 

einkennist starfsemi Reykjavíkurborgar 

af fagmennsku og framsækni. Með því 

að taka öra tækniþróun upp á okkar 

arma erum við lifandi og skemmtilegur 

vinnustaður með sterkt aðdráttarafl fyrir 

hæfileikaríkt og metnaðarfullt fólk á öllum 

aldri sem vinnur í þágu borgarbúa. 

Í kjölfar aukinnar áherslu á þverfaglegt 

samstarf og styttri boðleiðir upplifir 

starfsfólk borgina sem einn vinnustað sem 

einkennist af fjölbreytni, sterkri menningu, 

sveigjanleika og samheldni.

Sjá nánar á: www.reykjavik.is

• Framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi

• Leiðtogahæfileikar, farsæl reynsla af stjórnun 

ásamt reynslu af því að leiða breytingar

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, 

stefnumótunarvinnu og áætlunargerð

• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum

• Þekking og reynsla af samningagerð og 

undirbúningi samninga

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

• Framsýni, metnaður, frumkvæði og 

skipulagshæfileikar

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og 

ensku. Kunnátta í öðrum tungumálum er kostur

• Forysta um að Reykjavíkurborg sé í fararbroddi í 

þróun og þjónustu, stjórnsýslu og rekstri á landsvísu 

og standist samanburð við framsæknar borgir í 

alþjóðlegum samanburði

• Ábyrgð á að stefnumörkun borgarráðs og 

borgarstjórnar sé fylgt eftir með upplýsingamiðlun 

og stoðþjónustu við fagsvið borgarinnar

• Eftirlit með að framkvæmd sé í samræmi við 

markaða stefnu og fjárhagsheimildir 

• Ábyrgð á því að stuðla að lýðræðislegum stjórnunar-

háttum með því að auka gegnsæi og styrkja 

upplýsingaflæði milli stjórnenda, sviða og stofnana 

borgarinnar, íbúa og annarra samráðsaðila  

• Yfirumsjón með miðlægri stjórnsýslu og 

stoðþjónustu á vegum Reykjavíkurborgar

• Fer fyrir samningateymi Reykjavíkurborgar í 

samskiptum við ríkið

• Tengiliður Reykjavíkurborgar við byggðasamlög og 

B-hluta félög

• Tengiliður Reykjavíkurborgar við atvinnulífið í 

Reykjavíkurborg og á landsvísu

• Leiðir stór og flókin verkefni sem kalla á samhæfingu 

og samræmingu innan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar 

og utan þess

• Undir borgarritara heyra skrifstofa borgarstjóra og 

borgarritara og mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa

 Menntunar- og hæfniskröfur: Ábyrgðarsvið:

Ljósm. Ragnar Th. Sigurðsson. 

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



Nánari upplýsingar:
Ari Eyberg (ari@intellecta.is)

Ragnar Davíðsson (ragnar.davidsson@rikiskaup.is) 

Umsóknarfrestur: 2. mars 2020.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt samningum fjármála- og 
efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og felst 
m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. Öflugum og jákvæðum einstaklingi gefst nú tækifæri til að verða 
hluti af teymi Ríkiskaupa á sviði útboðs- og ráðgjafarþjónustu við opinber innkaup.

• Menntun sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
• Fáguð framkoma, jákvæðni og geta til að vinna undir álagi
• Góð almenn tölvukunnátta
• Æskileg er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
• Reynsla af útboðs- og samningagerð er kostur
• Þekking og skilningur á innkaupum og reynsla af 

verkefnastjórnun er kostur
• Sjálfstæði, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð íslenskukunnátta og gott vald á ensku og einu 

Norðurlandatungumáli

• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum 
fyrir útboð og innkaup opinberra stofnana og 
fyrirtækja

• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Samskipti vegna markaðsverkefna
• Áætlana- og samningagerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Ríkiskaup er ráðgjafar- og þjónustustofnun 
sem veitir opinberum stofnunum og 
fyrirtækjum almenna þjónustu og ráðgjöf á 
sviði innkaupa. 

Ríkiskaup annast framkvæmd útboða, 
innkaupa, rammasamninga og eignasölu fyrir 
ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki. 

Ríkiskaup leggja metnað sinn í að ætíð séu 
við störf vel þjálfaðir og hæfir starfsmenn 
sem sinna starfi sínu af fagmennsku, alúð og 
ánægju. 

Ríkiskaup eru eftirsóttur vinnustaður fyrir 
metnaðarfulla einstaklinga með menntun, 
reynslu og hæfni til að takast á við áhugaverð 
og krefjandi verkefni..

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á 
www.rikiskaup.is

 Menntunar- og hæfniskröfur: Meðal helstu verkefna eru:

Verkefnastjóri á Þjónustusvið

Sérfræðingur í  
upplýsingatæknideild

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)

Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) 

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2020 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Landhelgisgæsla Íslands er löggæslu-

stofnun sem samkvæmt lögum er falið að 

gæta ytri landamæra og standa vörð um 

fullveldisrétt Íslands á hafsvæðinu kringum 

landið.

Landhelgisgæslan sinnir meðal annars 

löggæslu, eftirliti, leit og björgun á hafi 

auk þess að annast daglega framkvæmd 

öryggis- og varnartengdra verkefna hér á 

landi samanber heimild í varnarmálalögum.

Hjá Landhelgisgæslunni starfar tæplega 

200 manna samhentur hópur sem hefur að 

leiðarljósi slagorðið: Við erum til taks. 

Gildi Landhelgisgæslunnar eru:

Öryggi – Þjónusta - Fagmennska 

Nánari upplýsingar um Landhelgisgæslu 

Íslands má finna á:  www.lhg.is

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.

Umsækjendur þurfa að standast kröfur Landhelgisgæslunnar um líkamlegt og andlegt atgervi. Einnig þurfa viðkomandi að uppfylla skilyrði fyrir öryggisvottun samanber 

varnarmálalög nr. 34/2008 og reglugerð nr. 959/2012. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.

• Reynsla og menntun í kerfisstjórn, netrekstri og 

notendaaðstoð. Menntun í rafeindavirkjun er kostur

• Góðir samskiptahæfileikar, sjálfstæði og frumkvæði 

• Þekking og reynsla af VMware

• Þekking og reynsla af uppsetningu og rekstri á Microsoft 

netþjónum og lausnum  

• Reynsla af afritunarlausnum og góð vélbúnaðar-

kunnátta á miðlægum búnaði

• Þekking  og reynsla af Cisco netbúnaði, WIFI og 

símaumhverfi. CCNA gráða er kostur

• Microsoft gráða er kostur (MCTS/MCSA)

•  Þekking á fjarskiptabúnaði skipa er kostur 

•  Þekking og reynsla af innleiðingu og tæknilegri umsjón 

öryggis- og myndavélaeftirlitskerfa er kostur

• Vinna við tölvu- og netbúnað, þar með talið staðar- 

(LAN) og víðnetskerfi (WAN) Landhelgisgæslunnar

•  Vinna við símkerfi, öryggis- og myndavélakerfi og 

fjarskiptakerfi

•  Uppsetning og þjónusta vegna einmenningstölva, 

netþjóna, jaðartækja og hugbúnaðar

• Þátttaka í bakvaktarþjónustu gagnvart ofangreindum 

kerfum

 Menntunar- og hæfniskröfur: Helstu verkefni:

Landhelgisgæsla Íslands leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings í 
upplýsingatæknideild. Verkefni upplýsingatæknideildar ná til allra starfsstöðva Landhelgisgæslunnar en 
dagleg starfsemi fer fram í Skógarhlíð og á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
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Framkvæmdastjóri         
Íslenska orkuklasans 

Capacent — leiðir til árangurs

Íslenski orkuklasinn er 
þverskurður af virðiskeðju 
íslenska orkugeirans með 
um fjörutíu aðildarfélaga. 
Klasinn vinnur markvisst að 
því að auka samkeppnishæfni 
aðildarfélaga, stuðla að 
nýsköpun og vinna að 
verkefnum sem bæta nýtingu 
endurnýjanlegra orkuauðlinda. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/23540 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Þekking og/eða reynsla af orkugeiranum.
Góð tungumálakunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og 
riti.
Leiðtogahæfileikar, frumkvæði og skipulagshæfni.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
Reynsla af markaðsmálum og kynningarmálum er kostur.
Menntun sem nýtist í starfi.

·
·

·
·
·
·

·

·

·
·
·

·

Umsóknarfrestur

24. febrúar  

Helstu verkefni: 
Umsjón með daglegum rekstri klasans og samskipti við 
stjórn.
Kemur fram fyrir hönd klasans og kynnir starfsemi hans út 
á við. 
Samskipti og tengsl við hagaðila.
Ábyrgð á framkvæmd og framvindu verkefna klasans.
Lóðsar, skipuleggur og styður samstarfshópa innan 
klasans.
Leitar tækifæra til að efla klasann. 

Leitað er eftir drífandi og jákvæðum stjórnanda, með góða fagþekkingu, sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt verkefni 
á víðu sviði tengt orkuiðnaði. Framkvæmdastjóri Orkuklasans leiðir sókn fjölbreyttra aðila á sviði endurnýjanlegrar orku 
sem er helsta svar samtímans við áskorunum vegna loftslagsbreytinga. 
Framkvæmdastjóri heyrir undir stjórn Orkuklasans. 
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Hlutfall: Hlutastarf    Tegund: Sérfræðingur
Landvernd leitar að samskiptastjóra.  

Um er að ræða 75% starf í fjölskylduvænu umhverfi.
            Umsóknarfrestur til 29. febrúar 2020.

Sjá nánar á Job

Ertu frábær miðlari?

 

 

 

 

 

GRUNN- OG TÓNLISTARSKÓLA-
FULLTRÚI Í GARÐABÆ

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is   

gardabaer.is

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf grunn- og tónlistarskólafulltrúa. Starf grunn- og 
tónlistarskólafulltrúi hefur þann megin tilgang að efla faglegt starf í grunnskólum og 
Tónlistarskóla Garðabæjar.

Grunn- og tónlistarskólafulltrúi framfylgir stefnu Garðabæjar í fræðslumálum sem sérstaklega 
snúa að grunn- og tónlistarskólum og hefur yfirumsjón með innra starfi þeirra. Hann ber ábyrgð 
á faglegri stjórnun, rekstri og samskiptum við skólastjóra grunn- og tónlistarskóla 
sveitarfélagsins. Vinnur að verkefnum með starfsfólki skólanna og fjölbreyttum aðilum í 
fræðslumálum, veitir skólunum stuðning og ráðgjöf og stuðlar að samstarfi þeirra.

Grunn- og tónlistarskólafulltrúi vinnur ásamt grunnskólanefnd og stjórn Tónlistarskóla 
Garðabæjar að framtíðarsýn varðandi grunn- og tónlistarskóla í sveitarfélaginu í samstarfi við 
yfirstjórnendur og skólastjóra.

Helstu verkefni:
• Tillögugerð og þátttaka í mótun og eftirfylgni skólastefnu sveitarfélagsins og öðrum stefnum  
 sem snerta fræðslumál
• Yfirumsjón með rekstri grunn- og tónlistarskóla sveitarfélagsins
• Yfirumsjón og eftirlit með fjárhags- og starfsáætlunum í fræðslumálum grunn- og   
 tónlistarskóla sveitarfélagsins og sjá um kostnaðareftirlit 
• Umsjón með samskiptum við þá aðila sem koma að fræðslumálum og aðstoðar við ýmis  
 verkefni, umsóknir og markaðsmál
• Ýta undir og aðstoða við verkefni sem ganga út á samvinnu aðila sem sinna fræðslumálum  
 og tómstunda- og forvarnarstarfi
• Yfirsýn yfir sérkennslu og sérfræðiþjónustu grunnskóla
• Veitir ráðgjöf til skóla varðandi einstök mál og kemur að einstaklingsmálum með beinum   

hætti þegar það á við
• Eftirlit með að grunn- og tónlistarskólastarf sé í samræmi við lög og reglugerðir og    

aðalnámskrá grunnskóla og tónlistarskóla

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Framhaldsmenntun á háskólastigi á sviði uppeldis- og kennslufræði og/eða    
 menntastjórnunar eða önnur sambærileg menntunar 
• Þekking og reynsla af skólastarfi
• Þekking og reynsla af rekstri og áætlanagerð
• Sjálfstæði og frumkvæði í að leysa verkefni og hrinda hugmyndum í framkvæmd
• Leiðtoga- og stjórnunarhæfni, þ.m.t. jákvæðni, færni í mannlegum samskiptum og   
 skipulagsfærni
• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig skipulega í töluðu og rituðu máli
• Góð tölvukunnátta
• Góð enskukunnátta
• Geta til að vinna undir álagi
• Reynsla og þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Góð kunnátta í einu norðurlandamáli er æskileg

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda, menntun, rekstrar- og 
stjórnunarreynslu og innsýn í verkefni sem viðkomandi hefur unnið og geta varpað ljósi á færni 
umsækjanda til að sinna starfi grunn- og tónlistarskólafulltrúa. Jafnframt er óskað eftir greinar- 
gerð að hámarki tvær blaðsíður þar sem umsækjandi lýsir framtíðarsýn sinni fyrir fræðslumál  
í Garðabæ. 

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2020.
 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Eiríkur Björn Bjögvinsson, sviðsstjóri fræðslu- og 
menningarsviðs, s. 525 8500, netfang eirikurbjorn@gardabaer.is
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Geislagata 9     Sími 460 1000     www.akureyri.is     akureyri@akureyri.is

Hvítt letur 

Verkefnisstjóri eftirlits 
byggingaráforma 
Skipulagssvið Akureyrarbæjar auglýsir starf 
verkefnisstjóra eftirlits byggingaráforma laust til 
umsóknar. Um er að ræða 100% dagvinnustarf og er 
æskilegt að umsækjandi getið hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni skipulagssviðs eru skipulagsmál, 
byggingareftirlit, lóða- og fasteignamál. 

Helstu verkefni eru:
• Yfirferð aðaluppdrátta og annarra hönnunargagna sem 

fylgja umsóknum um byggingarleyfi
• Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa um 

byggingarmál
• Annast úrvinnslu umsagna um rekstrarleyfi
• Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga
• Ýmiss önnur verkefni á skipulagssviði sem snúa að 

umsýslu byggingarmála

Menntunar- og/eða hæfniskröfur: 
• Byggingarfræðingur, -tæknifræðingur, -verkfræðingur
 eða önnur sambærilega háskólamenntun (B.s., B.a., 

B.ed.) sem nýtist í starfi.
• Góð þekking á mannvirkjalögum og byggingarreglugerð
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Góð samskipta- og samstarfshæfni
• Skipulagsfærni, nákvæmni og hæfileiki til að vinna 

sjálfstætt
• Góð almenn tölvukunnátta er nauðsynleg
• Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott 

orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og 
utan hans samrýmist starfinu

Nánari upplýsingar um  starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 9. mars 2020

Skálholtsstaður
óskar eftir samstarfsaðila um rekstur á veitinga- og  
gistiþjónustu í Skálholti. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af sambærilegum rekstri og 
fagþekkingu sem nýtist í starfið.

Hugmyndir um áherslur í rekstri ásamt upplýsingum um  
viðkomandi þurfa að berast í tölvupósti fyrir 24. febrúar 2020 
til Hólmfríðar Ingólfsdóttur, framkvæmdastjóra í Skálholti, 
sem einnig veitir frekari upplýsingar.

Netfang framkvæmdastjóra er holmfridur@skalholt.is  
og sími 486-8870.
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Óskum eftir að ráða verksmiðjustjóra í fiskþurrkverksmiðju okkar í Båtsfjord í Noregi. 
Verksmiðjan er búin nýjustu tækni og vann úr 7000 tonnum af hráefni á sl. ári sem 
samanstóð að mestu af hausum og beinum frá fiskverkunum í nágrenni verksmiðjunnar. 
Starfsmenn eru 24. Einbýlishús er á staðnum.

VERKSMIÐJUSTJÓRI — FISKVINNSLA

Starfssvið:
• Sjá um daglegan rekstur verksmiðjunnar í 

samráði við íslenska eigendur fyrirtækisins   
• Hafa umsjón með hráefnisinnkaupum í 

samræmi við hráefnissamninga við birgja
• Stýra framleiðslu og tryggja mestu möguleg 

gæði vörunnar
• Sjá um starfsmannamál
• Halda utan um skýrslugerðir og samband við 

bókhaldsþjónustu sem sér um bókhald 
fyrirtækisins

• Koma að áætlunargerð fyrirtækisins
• Tryggja að viðhald fasteignar, tækja og véla 

sé í samræmi við viðhaldsáætlun

Hæfniskröfur:
• Reynsla/menntun á sviði framleiðslu og 

stjórnunar í sjávarútvegi
• Geta til að takast á við krefjandi verkefni  

í nýju umhverfi og vinna sjálfstætt
• Geta flutt búferlum til Norður-Noregs
• Góð enskukunnátta skilyrði og Norðurlandamál 

kostur
• Almenn tölvukunnátta og þekking á helstu 

forritum (Excel, Word o.s.frv.)

ICE-GROUP er sjávarútvegsfyrirtæki, 

með starfsstöðvar á Íslandi, í Bretlandi 

og í Noregi. Eitt af tengdum félögum 

er þurrkverksmiðjan EMBLA í Norður 

Noregi. 

www.icegroup.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar 2020. 

Ráðið er í starfið frá 1. maí 2020, en upphafstími starfs getur þó verið sveigjanlegur í samráði við umsækjanda.  

Upplýsingar veitir Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is, s: 520 4700

S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
1 .  M A R S

Isavia leitar að ábyrgum og úrræðagóðum 
einstaklingi með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna 
störfum húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Um sumarstarf er að ræða í krefjandi umhverfi, 
unnið er á dag- og næturvöktum.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson,               
bjarni.borgarsson@isavia.is

Hæfniskröfur

• Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg   
 menntun / reynsla  
• Aldurstakmark 20 ár
• Góð kunnátta í ensku og íslensku
• Góð tölvukunnátta er skilyrði

H Ú S V Ö R Ð U R  Í  R E K S T R A R S TJ Ó R N S T Ö Ð

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.
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Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra hjá Stálorku. 
Starfið felur í sér ábyrgð á daglegum rekstri félags-
ins,  stýringu verkefna, tilboðsgerð og samskiptum við 
 viðskiptavini og öflun nýrra viðskiptatækifæra.

Stálorka framkvæmdastjóri

Hæfniskröfur
-Reynsla úr málmiðnaði
-Öguð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
-Lipurð í mannlegum samskiptum
-Frumkvæði og árangursmiðað hugarfar

Í boði er spennandi starf með mikla möguleika til framtíðar.

Umsóknarfrestur er til og með 29. febrúar 2020 og skulu frekari fyrir-
spurnir og umsóknir sendar á framkvaemdastjori@stalorka.is
Fullum trúnaði heitið.

Um Stálorku
Stálorka er rótgróið fyrirtæki í málmiðnaði og var stofnað 
árið 1985. Hjá Stálorku er unnið við fjölbreytt verkefni 
og sérsmíði bæði úr stáli og áli en í gegnum tíðina 
hefur verið sérstök áherslu á að þjónusta fyrirtæki 
í sjávar útvegi. Stálorka er um þessar mundir að 
flytja í nýtt húsnæði við Óseyrarbraut 29a í 
Hafnarfirði.

Garðyrkjufræðingur

Tæknideild Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða starfsmann í 
tímabundið starf við garðyrkju frá apríl nk. út september eða 
eftir samkomulagi. Starfshlutfall er 100% á starfstímanum. 
Viðkomandi sér m.a. um að sinna öllum gróðri á opnum 
svæðum og lóðum stofnana sveitarfélagsins. 

Helstu verkefni og ábyrgð:

•   Að skipuleggja verkefni í garðumhirðu
     og hreinsun opinna svæða
•   Verkstjórn smærri garðyrkjuhópa vinnuskólans
•   Aðstoð við þjálfun og fræðslu flokkstjóra er snýr að      
     garðyrkju
•   Klippingar, grisjun og útplöntun á tjrám, runnum
     og sumarblómum
•   Öll umhirða á beðum, bekkjum og blómakerum
     sveitarfélagsins
•   Ásamt öðrum tilfallandi verkefnum er snýr að hreinsun
     og fegrun umhverfis sveitarfélagsins

Menntunar- og hæfniskröfur:

•   Menntun á sviði skrúðgarðyrkju, garðyrkju, skógfræði
     eða tengdum greinum er æskileg
•   Reynsla af garðyrkjustörfum er skilyrði
•   Reynsla af verkstjórn er kostur
•   Frumkvæði, áræðni og röggsemi til verka
•   Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•   Reglusemi og stundvísi
•   Almenn ökuréttindi

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars nk.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga við Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu.

Frekari upplýsingar veitir Davíð Viðarsson, skipulags- og 
byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar, í síma 433-6900 eða á 
david@snb.is.

Vinsamlega sendið umsóknir á netfangið david@snb.is. 
Umsóknum skal fylgja starfsferilsskrá og kynningabréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið.

Snæfellsbær   |   Klettsbúð 4   |   433 6900   |   snb.is 

Kjötafurðastöð KS á Sauðárkróki
leitar að öflugum einstaklingum  

í eftirfarandi störf:

Starf viðhaldsmanns. 
Um er að ræða almennt viðhald og umsjón og eftirlit með 
tækjum og mannvirkjum afurðastöðvarinnar. 
Starfið getur hentað rafvirkja eða vélstjóra eða einstakling 
með sambærilega menntun og eða reynslu.

Starf aðstoðarframleiðslustjóra. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu af starfs-
mannastjórnun og reynslu og menntun úr matvælaiðnaði. 

Allar nánari upplýsingar og umsóknir óskast sendar á  
netfangið edda.thordardottir@ks.is

 BODYGUARD

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu Bodyguard lausa til 
umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2020.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking individual for the 
position of Bodyguard. The closing date for this postion is 
February 17, 2020. Application instructions and  
further information can be found on the Embassy’s home 
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through Electronic  
Recruitment Application (ERA)

Yfirlæknir Göngudeild sóttvarna 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf yfirlæknis 
á Göngudeild sóttvarna.
 
Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði, 
skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Ráðið verður í starfið frá og með 1. 
apríl nk. eða eftir frekara samkomulagi. 
Umsóknarfrestur er til 27. febrúar nk. 

Frekari upplýsingar veita: 
Kai Blöndal - yfirlæknir á Göngudeild sóttvarna  
kai.blondal@heilsugaeslan.is - s. 513-5030
Sigríður D. Magnúsdóttir - framkvæmdastjóri lækninga  
sigridur.d.magnusdottir@heilsugaeslan.is - s. 513-5000

Sjá nánar á www.heilsugaeslan.is undir laus störf og www.starfatorg.is 

Verkefni og ábyrgð:
Yfirlæknir er heilbrigðisstéttum til ráðgjafar á landsvísu varðandi greiningu og meðferð berklaveiki. 
Hann vinnur með starfsfólki heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa við skipulagningu og framkvæmd 
nándarleitar, þegar smitandi berklatilfelli greinast og einnig við framkvæmd varnandi meðferðar 
hjá nýsmituðum. Jafnframt hefur hann það hlutverk að styðja sóttvarnastarf og gera faralds-
fræðirannsóknir. 

Yfirlæknir ber ábyrgð á forskoðun innflytjenda í samræmi við Sóttvarnalög 19/1997 og reglugerðir. 

Yfirlæknir veitir ráðgjöf um ferðamannaheilsuvernd og bólusetningar.
 
Yfirlæknir Göngudeildar sóttvarna sér um skipulag, verkstjórn og samhæfingu verkefna innan deil-
dar í samræmi við stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Hann tekur þátt í gerð, 
innleiðingu og notkun klínískra leiðbeininga og er þátttakandi í vísinda- þróunar og gæðastarfi. 
Hann er yfirmaður Göngudeildar sóttvarna og sinnir klínísku starfi samhliða.

Hæfnikröfur: 
• Íslenskt sérfræðileyfi, sem nýtist í starfi 
• Skipulagshæfni, sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
• Áreiðanleiki, jákvæðni og sveigjanleiki
• Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku
• Góð almenn tölvukunnátta
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ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna ÁTVR er að vera 
í hópi bestu þjónustufyrirtækja landsins og fyrirmynd á sviði 
samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé 
öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti 
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almenn lagerstörf
•	 Móttaka og tiltekt vöru
•	 Dagleg þrif

Hæfniskröfur
•	 Stundvísi og dugnaður
•	 Reynsla af sambærilegum störfum er kostur
•	 Lyftarapróf er kostur

Um er að ræða fullt starf og vinnutími 
er virka daga frá 7.30 - 16.30. 
Mögulega unnið einhverja laugardaga.

Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og dreifingu vara í Vínbúðir. 
Við leitum að drífandi og jákvæðu starfsfólki á lager.

STARFSFÓLK Á LAGER Í DREIFINGARMIÐSTÖÐ ÁTVR

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.  
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is

Nánari upplýsingar veitir: Thelma Kristín Snorradóttir, starf@vinbudin.is, 560 7700

Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.

AFGREIÐSLA Í VÍNBÚÐUM UM LAND ALLT
Við leitum að jákvæðum og þjónustuliprum einstaklingum sem eru tilbúnir að veita framúrskarandi 
og ábyrga þjónustu. 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•	 Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun
•	 Umhirða búðar

Hæfniskröfur
•	 Jákvæðni og rík þjónustulund
•	 Góð hæfni í mannlegum samskiptum
•	 Reynsla af verslunarstörfum er kostur

Starfshlutfall er breytilegt eftir 
staðsetningu Vínbúðar.
Vinsamlega skráið ósk um 
staðsetningu í umsókn.

Sumarstörf á skemmtilegum 
vinnustað fyrir tvítuga og eldri

ALLTAF FRÍ Á 
SUNNUDÖGUM

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Menntunar- og hæfniskröfur 

• Næmt auga fyrir hreinlæti
• Áhuga og dugnað til að ná árangri í starfi
• Aukin ökuréttindi (D)
• Hreint sakavottorð 

Vinsamlegast sækið um á www.strætó.is. Umsóknarfrestur er til 2. mars 2020. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 

Starfssvið

Um er að ræða hlutastarf í næturvinnu 
við þrif og umhirðu strætisvagna 

Menntunar- og hæfniskröfur
 
• Aukin ökuréttindi (D)
• Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
• Samviskusemi og sjálfstæð vinnubrögð
• Íslensku- og/eða enskukunnátta er æskileg 
• Hreint sakavottorð

Starfssvið

Starfið felst í akstri strætisvagna á höfuðborgar
svæðinu og þjónustu við viðskiptavini. Um er að 
ræða fullt starf í vaktavinnu. 

VAGNSTJÓRAR 

Menntunar- og hæfniskröfur
 
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
• Góð tölvuþekking
• Gott vald á íslensku og ensku
• Rík þjónustulund og samskiptafærni
• Skipulagshæfni og geta til að starfa undir álagi
• Reynsla af þjónustustörfum er kostur
• Hreint sakavottorð 

Starfssvið

• Þjónusta við viðskiptavini og starfsfólk Strætó bs. 
• Talstöðva- og/eða símasamskipti
• Úrvinnsla ábendinga og vinna í upplýsingakerfum
• Önnur tilfallandi verkefni

ÞJÓNUSTUFULLTRÚAR STARFSMENN Á ÞVOTTASTÖÐ 

Næsta stopp er:

SUMARSTARF 
Strætó óskar eftir þjónustuliprum og 
ábyrgum einstaklingum til starfa í sumar 

HJÁ STRÆTÓ

LÖGFRÆÐINGUR
Samtök atvinnulífsins leita að lögfræðingi með áhuga á vinnurétti 
og málefnum vinnumarkaðarins.

Helstu verkefni vinnumarkaðssviðs eru þjónusta við félagsmenn við túlkun laga og kjarasamninga, þátttaka í kjaraviðræðum, 
umsagnir og þátttaka í nefndum og stjórnum f.h. SA, málflutningur fyrir Félagsdómi og almennum dómstólum f.h. samtakanna 
og aðildarfyrirtækja þeirra auk þátttöku í alþjóðlegu samstarfi. Á vinnumarkaðssviði SA starfa nú 6 lögfræðingar.
 
Upplýsingar veitir Ragnar Árnason, forstöðumaður vinnumarkaðssviðs SA, í síma 821 0019 eða á ragnar@sa.is
Umsóknir berist með hjálp Alfreðs á www.alfred.is. Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar nk.

Menntun og hæfni:
• Meistarapróf/embættispróf í lögfræði
• Reynsla sem nýtist í starfi 
• Mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni
• Frumkvæði í starfi
• Áhugi á íslensku atvinnulífi

Helstu verkefni:
• Lögfræðileg ráðgjöf og þjónusta við aðildar fyrirtæki SA, einkum á sviði vinnuréttar
• Gerð og túlkun kjarasamninga

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um 
samkeppnis hæft rekstrar umhverfi sem 
stuðlar að arð bæru fjöl breyttu og ábyrgu 
atvinnu lífi sem bætir lífskjör landsmanna.

Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök 
íslensks atvinnulífs með sex aðildar
samtökum sem byggja á ólíkum atvinnu
greinum. Yfir 2.000 fyrirtæki í fjöl  breyttum 
greinum eiga aðild að Samtökum atvinnu
lífsins, allt frá sjálf stætt starfandi frum
kvöðlum til stærstu fyrirtækja landsins. Hjá 
aðildar fyrirtækjum SA starfa um 70% launa
fólks á almennum vinnu markaði. Samtök 
atvinnu lífsins eiga heima í Húsi atvinnu lífsins.

Nánari upplýsingar um Samtök atvinnu lífsins 
er að finna á vef SA: www.sa.is
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Heiðarskóli er heildstæður 400 barna grunnskóli og eru einkunnarorð skólastarfsins háttvísi, hugvit og 
heilbrigði. Unnið er eftir hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar þar sem áhersla er lögð á jákvæð 
samskipti og að kenna nemendum sjálfsstjórn og sjálfsaga. Heiðarskóli hefur á að skipa vel menntuðu og 
hæfu starfsfólki og er stöðugleiki í starfsmannahaldi. Áhersla er lögð á samvinnu, skapandi hugsun og 
fjölbreytta kennsluhætti. Mikilvægt er að skólastjóri sé tilbúinn að viðhalda góðum skólabrag og hafi ánægju 
af því að vinna með nemendum, starfsfólki og foreldrum.

Starf skólastjóra Heiðarskóla laust til 
umsóknar
Reykjanesbær auglýsir starf skólastjóra í Heiðarskóla. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir 
leiðtogahæfileikum, hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leiða skólann 
inn í framtíðina.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara. 
• Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi æskileg t.d. á sviði stjórnunar. 
• Reynsla af skólastjórnun og faglegri forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi. 
• Þekking og færni í áætlanagerð og fjármálastjórnun. 
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum og samstarfshæfileikar. 
• Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni.

Gildi Reykjanesbæjar eru virðing, eldmóður og framsækni og mikilvægt að viðkomandi endurspegli þá
eiginleika í störfum sínum og framkomu.
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar 2020. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ.
Umsóknum er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf.  
Nánari upplýsingar um starfið veitir Helgi Arnarson sviðsstjóri Fræðslusviðs, helgi.arnarson@reykjanesbaer.is. 

Helstu verkefni
• Veita skólanum faglega forystu. 
• Móta framtíðarstefnu skólans innan ramma laga og reglugerða, í samræmi við aðalnámskrá      
                grunnskóla, nýrrar stefnu sveitarfélagsins til 2030, Í krafti fjölbreytileikans og menntastefnu  
                Reykjanesbæjar. 
• Stýra og bera ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi skólans. 
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, s.s. ráðningum, vinnutilhögun og starfsþróun. 
• Bera ábyrgð á samstarfi við aðila skólasamfélagsins.

Fræðslusvið Reykjanesbæjar  
óskar eftir sálfræðingi

Reykjanesbær óskar eftir öflugum einstaklingi til að ganga til liðs við hóp metnaðarfullra sérfræðinga á fræðsluskrifstofu 
bæjarins. Rík áhersla er lögð á þróun og nýsköpun á sviði menntamála með það fyrir augum að búa börnum sem best 
umhverfi til að alast upp í og þroskast. Starfsfólk skólaþjónustu starfar í þverfaglegu starfsumhverfi þar sem sjálfstæð og 
vönduð vinnubrögð ásamt hagsmunum nemenda eru höfð að leiðarljósi. Við bjóðum góða starfsaðstöðu, jákvætt andrúmsloft 
og tækifæri til starfsþróunar.

Gildi Reykjanesbæjar eru virðing, eldmóður og framsækni og mikilvægt er að viðkomandi endurspegli þá eiginleika í störfum 
sínum og framkomu.

Umsóknarfrestur er til og með 27. febrúar 2020.

Umsókn er skilað rafrænt á vef Reykjanesbæjar, www.reykjanesbaer.is, undir Laus störf. Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Einar Trausti Einarsson yfirsálfræðingur, einar.t.einarsson@reykjanesbaer.is.

Starfssvið sálfræðings:
• Sálfræðilegar athuganir á börnum í leik- og grunnskólum.
• Fræðsla til barna og fjölskyldna þeirra.
• Ráðgjöf við starfsfólk í skólum.
• Vinnur í þverfaglegu teymi skólaþjónustu.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur.
• Þekking á þroska og þroskafrávikum barna er æskileg. 
• Reynsla af sálfræðilegum athugunum og ráðgjöf vegna 

barna er æskileg.
• Skipulagshæfni, sjálfstæði, frumkvæði og leikni í  

mannlegum samskiptum.
• Hreint sakavottorð.

 

 

 

 

 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef Garðabæjar https://starf.gardabaer.is   

gardabaer.is

Garðabær auglýsir laust til umsóknar starf skólastjóra Garðaskóla. Garðaskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 8. - 10. bekk og eru nemendur skólans 520. Í skólanum er lögð áhersla á að 
koma til móts við þarfir nemenda með fjölbreyttu námsframboði þar sem sjálfstæð hugsun, 
sköpun og heimspekileg samræða er í hávegum höfð. Sjá nánar um skólastarfið á vef skólans,   
gardaskoli.is 

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars 
í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. 

Skólastjóri tekur þátt í að móta metnaðarfullt skólasamfélag Garðabæjar með uppbyggilegum 
og framsýnum hætti.  

Helstu verkefni:
• Að vera faglegur leiðtogi
• Að bera faglega og rekstrarlega ábyrgð á starfi skólans, stjórna daglegri starfsemi og hafa  
 forgöngu um mótun og framgang stefnu skólans
• Að vinna náið með starfsfólki að því að skapa frjótt námsumhverfi fyrir alla nemendur
• Að leiða og hvetja starfsfólk með það að markmiði að tryggja sem best vellíðan og árangur  
 hvers og eins

Menntunar- og hæfniskröfur:  
• Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í grunnskóla
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af kennslu
• Reynsla af starfsmannastjórnun og rekstri  
• Frumkvæði og vilji til að leita nýrra leiða í skólastarfi
• Góðir skipulagshæfileikar, lipurð og færni í samskiptum
• Áhugi og reynsla í að leiða þróunarstarf ásamt sveigjanleika og víðsýni

Umsókninni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá um störf umsækjanda og menntun, stjórnunar- 
reynslu og verkefni sem hann hefur unnið að og geta varpað ljósi á færni hans til að sinna starfi 
skólastjóra. Þá skal fylgja umsókninni greinargerð með hugmyndum umsækjanda um starfið og 
hvernig hann sér Garðaskóla þróast undir sinni stjórn. 

Staðan er laus frá og með 1. ágúst 2020.Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2020.

Nánari upplýsingar um starfið veita Eiríkur Björn Björgvinsson, sviðsstjóri fræðslu- og 
menningarsviðs, s. 525 8500,

 

eirikurbjorn@gardabaer.is og Katrín Friðriksdóttir, grunn- og 
tónlistarskólafulltrúi, s. 525 8500, katrinf@gardabaer.is
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags 
Íslands.

 

SKÓLASTJÓRI GARÐASKÓLA

VILTU SLÁST Í HÓPINN?
HÚÐIN skin clinic leitar að móttökuritara í 100% starf. 

Mikið er lagt upp úr góðum starfsanda, notalegu andrúmslofti 
og faglegum metnaði. 

Hæfniskröfur: 
• Hlýlegt viðmót og jákvæðni
• Heiðarleiki og þjónustulund
• Sjálfstæði og frumkvæði
• Nákvæmni og vandvirkni
• Tölvukunnátta
• Enskukunnátta er kostur
• Menntun í snyrtifræðum er kostur
Tekið er á móti umsóknum og ferilskrá á hudin@hudin.is 

Fulbright stofnunin á Íslandi
Staða sérfræðings

Fulbright stofnunin leitar að háskólamenntuðum liðsfélaga 
með mikinn metnað til að taka þátt í krefjandi og fjölbreyttu 
starfi sérfræðings (Fulbright program officer). 

Mikið uppbyggingarstarf hefur verið unnið hjá Fulbright á 
Íslandi á síðustu árum og við höldum ótrauð áfram á þeirri 
braut. Við leitum því að drífandi og lausnamiðuðum ein-
staklingi með afburða skipulagshæfileika. 
Starfið krefst nákvæmni í vinnubrögðum, getu til að skrifa 
vandaða texta bæði á íslensku og ensku, góðrar þekkingar 
á helstu tölvuforritum og færni til að tileinka sér nýja tækni. 
Þekking á menntamálum, bæði á Íslandi og í Bandaríkj-
unum er kostur, sem og reynsla af stjórnsýslu. Áhugi á 
samskiptum Íslands og Bandaríkjanna er skilyrði. 
Aðrar hæfniskröfur: viðeigandi háskólamenntun og starfs-
reynsla, geta til að setja fram upplýsingar með skýrum 
hætti (líka í töflu- og myndformi), sveigjanleiki, þjónustu-
lund og samskiptahæfni. 

Starfssvið:
• Ábyrgð á margvíslegri stjórnsýslu sem tengist  

umsóknarferli og styrkþegum, bæði íslenskum og  
bandarískum, fræðimönnum og námsmönnum

• Textaskrif og ritstjórn, þ.m.t. formleg bréfaskrif, skrif á vef 
og samfélagsmiðla, gerð upplýsingaefnis og fleira

• Samskipti við samstarfsaðila á Íslandi og  
í Bandaríkjunum

• Undirbúningur viðburða, aðstoð við framkvæmdastjóra 
og önnur tilfallandi verkefni

Við bjóðum áhugavert starf í alþjóðlegu umhverfi.  
Hér starfar lítið teymi þar sem framlag og frumkvæði hvers 
starfsmanns skiptir miklu máli. Verkefni eru fjölbreytt og 
árstíðabundin - halda þarf utan um marga þræði og mæta 
glaður hverri áskorun. 

Til að sækja um starfið skal senda umsóknarbréf og  
ferilsskrá. Umsóknarbréf skal vera á ensku, en ferilsskrá á 
íslensku. Vinsamlegast tilgreinið tvo meðmælendur, en ekki 
verður haft samband við þá nema með samþykki  
umsækjanda. 

Umsóknir skulu sendar rafrænt á netfangið  
fulbright@fulbright.is merktar „starfsumsókn“.  
Umsóknarfrestur er til og með 5. mars n.k.

Upplýsingar um Fulbright stofnunina má finna á 
www.fulbright.is 
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Eignaumsjón er leiðandi fyrirtæki í þjónustu við eigendur fasteigna og býður heildarlausnir í rekstri fjöleignarhúsa, 
m.a. íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Félagið hefur umsjón með daglegum rekstri á sjötta hundrað húsfélaga og 
rekstrarfélaga um fasteignir og kemur faglega að lausn mála sem koma upp í fjölbýlis- og fjöleignarhúsum. Eignaumsjón 
leggur áhersla á vönduð vinnubrögð og góðan starfsanda. Áhersla okkar til framtíðar er að mæta vaxandi þörfum eig-
enda fasteigna með góðri þjónustu og skilvirkum lausnum sem byggja á gagnsæi upplýsinga og umhverfisvænum gildum.
Eignaumsjón hf. –  Suðurlandsbraut 30 – sími 585 4800 – www.eignaumsjon.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ veitir frekari upplýsingar um starfið í síma: 588 3031. Símaviðtalstími er frá kl.13-15 alla virka daga meðan 
á umsóknarferlinu stendur. Vinsamlega sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is. Þeir sem eiga umsóknir fyrirliggjandi hjá 
STRÁ geta hringt eða sent tölvupóst og tilkynnt þátttöku.

Helstu verkefni eru:
• Stýring greiðslu reikninga fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
• Samskipti við viðskiptavini Eignaumsjónar varðandi reikninga, innheimtu og áætlanir
• Samskipti við þjónustuaðila fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar
• VSK endurgreiðslur fyrir viðskiptavini Eignaumsjónar
• Stýring fjármuna viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
• Samskipti við fjármálastofnanir fyrir hönd viðskiptavina Eignaumsjónar í samvinnu við fjármálastjóra
• Önnur fjölbreytt dagleg störf

Hæfniskröfur:
Menntun á sviði fjármála-/viðskiptafræði eða sambærileg menntun og/eða marktæk starfsreynsla af sambærilegum störfum er skilyrði. 
Áhersla er lögð á frumkvæði, fagmennsku, tölugleggni og nákvæm vinnubrögð. Viðkomandi þarf einnig að vera lipur í mannlegum sam-
skiptum og geta unnið sjálfstætt, sem og í hópi. 

Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar 2020. Um framtíðarstarf er að ræða og verður gengið frá ráðningu sem fyrst.  Vinsamlega 
sendið umsóknir og meðfylgjandi gögn til stra@stra.is

Óskum eftir að 
ráða öflugan 
starfsmann í 
gjaldkerateymi 
Eignaumsjónar

Johan Rönning óskar eftir að ráða þjónustulundaðan sölu- 
ráðgjafa í Reykjanesbæ. Starfið felst í sölu og þjónustu við 
viðskiptavini.

Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfs- 
umhverfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmyndarfyrirtæki 
VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins 
í sjö ár.

Johan Rönning hlaut einnig jafnlaunavottun árið 2013, eitt af 
fyrstu fyrirtækjum á landinu til að hljóta slíka viðurkenningu. 
Í dag hefur BSI jafnlaunavottun tekið við þessari viðurkenningu 
og er Johan Rönning vottað af þeim staðli. Fyrirtækið leggur 
mikið upp úr heiðarlegum og opnum samskiptum.

Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- 
og þjónustufyrirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns
í Reykjavík, Fjarðabyggð, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, á Grundartanga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðvar félagsins
eru að Klettagörðum 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttur vinnustaður.

REYKJAVÍK
Klettagörðum 25 
Sími 5 200 800

SELFOSSI
Eyravegi 67
Sími 4 800 600

AKUREYRI
Draupnisgötu 2
Sími 4 600 800

REYÐARFIRÐI
Nesbraut 9
Sími 4 702 020

REYKJANESBÆ
Hafnargötu 52
Sími 4 207 200

HAFNARFIRÐI
Bæjarhrauni 12
Sími 5 200 800

GRUNDARTANGA
Mýrarholtsvegi 2
Sími 5 200 830
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Hæfniskröfur: 
• Menntun og reynsla í rafiðnaði

• Mikil þjónustulund

• Frumkvæði

• Samskiptahæfni

• Reynsla af sölustörfum kostur

• Lausnamiðaður hugsunarháttur

Söluráðgjafi á rafbúnaðarsviði

Upplýsingar um starfið veitir Helgi Guðlaugsson
í síma 5 200 800 eða helgig@ronning.is
Umsóknir sendist á netfangið helgig@ronning.is 
fyrir 19. febrúar.

www.ronning.is

ER KRAFTUR Í ÞÉR?

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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LEKTOR Í  
BÚFJÁRRÆKT

LEKTOR Í  
JARÐRÆKT
Laust er til umsóknar starf lektors í jarðrækt  
við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ).

STARFSSKYLDUR 
 » Ábyrgð á verkefnum og einstaka verkþáttum  

á sviði jarðræktar- og umhverfisrannsókna
 » Kennsla á grunn- og framhaldsstigi og leiðbeining  

nemenda í rannsóknaverkefnum
 » Virk þátttaka í mótun nýrra rannsókna og samstarfs- 

verkefna og öflun styrkja til þeirra

 » Birting ritrýndra vísindagreina
 MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 » Doktorspróf í jarðrækt eða skyldum greinum
 » Þekking á ræktun nytjajurta á norðlægum slóðum
 » Reynsla og áhugi á kennslu og miðlun þekkingar
 » Reynsla af rannsóknum og birtingum  

rannsóknaniðurstaðna
 » Reynsla af alþjóðlegu samstarfi og skýr framtíðarsýn 

Laust er til umsóknar starf lektors í búfjárrækt  
við Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ).

STARFSSKYLDUR
 » Ábyrgð á verkefnum og einstaka verkþáttum  

á sviði búfjárræktar- og umhverfisrannsókna
 » Kennsla á grunn- og framhaldsstigi og leiðbeining  

nemenda í rannsóknaverkefnum
 » Virk þátttaka í mótun nýrra rannsókna og samstarfs- 

verkefna og öflun styrkja til þeirra
 » Birting ritrýndra vísindagreina

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
 » Doktorspróf í búfjárrækt, dýralækningum eða  

skyldum greinum
 » Þekking á ræktun búfjár á norðlægum slóðum
 » Reynsla og áhugi á kennslu og miðlun þekkingar
 » Reynsla af rannsóknum og birtingum  

rannsóknaniðurstaðna
 » Reynsla af alþjóðlegu samstarfi og skýr framtíðarsýn 

Nánari upplýsingar veita  
Guðmunda Smáradóttir, mannauðs- og gæðastjóri, gudmunda@lbhi.is  sími 433-5000 og Þóroddur Sveinsson forseti 
deildar ræktunar og fæðu, thorodd@lbhi.is, sími 843-5331. Sótt er um störfin á heimasíðu LbhÍ www.lbhi.is/storf.

Umsóknarfrestur er til 2. mars 2020 
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Félag íslenskra náttúrufræðinga hafa gert. 

Rektor er heimilt að veita framgang í starf dósents eða prófessors strax við nýráðningu ef umsækjandi uppfyllir viðkomandi hæfnisviðmið.

Hlutverk LbhÍ er að skapa og miðla þekkingu á sviði sjálfbærrar 
nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframleiðslu  
á norðurslóðum. 
Viðkomandi starfsmenn yrðu hluti af teymi LbhÍ sem sinnir  
kennslu, rannsóknum og nýsköpun á sviði búfjárræktar,  
jarðræktar og umhverfisrannsókna.

Alverk leitar að laghentum og þjónustuliprum 
einstaklingi til fjölbreyttra starfa

Viðkomandi þarf að vera reglusamur, vinnusamur, snyrtilegur og stundvís. Starfið 
sem um ræðir er fjölbreytt verkamanna- og þjónustustarf. Á starfssviði viðkomandi 
eru meðal annars þrif, minni háttar smíðaverkefni, umsjón með lager og flutningur á 
aðföngum vegna framkvæmda félagsins. 

Viðkomandi þarf að hafa bílpróf og D-réttindi á vinnulyftur eru kostur. Boðið er upp á 
gott starfsumhverfi og samkeppnishæf laun.

Fyrirspurnir og umsóknir varðandi starfið skal senda á Þorleif Kristinn Árnason 
(thorleifur@alverk.is) og Kristinn Jónsson (kristinn@alverk.is) fyrir 29. febrúar 
n.k. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Alverk er metnaðarfullt og framsækið stjórnunarfyrirtæki í mannvirkjagerð með 
megináherslu á framkvæmdir og ráðgjöf. Fyrirtækið starfar að mestu sem stjórnunar, 
al- og/eða aðalverktaki. 

Við horfum bjartsýn til næstu ára, verkefnastaða félagsins er góð, mörg spennandi 
verkefni í vinnslu og önnur í undirbúningi.

FRAMKVÆMDIR OG RÁÐGJÖF

Nýtt fólk  
Heiður Björk nýr 
framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs

Heiður Björk Friðbjörnsdóttir 
hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri fjármálasviðs 

Samkaupa og mun taka við starf-
inu í mars af Brynjari Steinars-
syni. Hún hefur víðtæka reynslu 
á sviðum fjármála en hún hefur 
starfað hjá Arion banka síðan 2007, 
m.a. sem fjármálaráðgjafi, sérfræðingur 
í fyrirtækjalánum, viðskiptastjóri fyrirtækja og síðast 
sem þjónustustjóri einstaklinga í aðalútibúi bankans. 
Heiður Björk hefur lokið MBA námi við Háskóla Íslands, 
er með BS.c. í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík, 
með próf í verðbréfamiðlun og vottaður sem fjármálaráð-
gjafi.

Benoit Chéron til KPMG

Benoit Chéron hefur hafið störf á 
ráðgjafarsviði KPMG þar sem 
hann mun þróa þjónustu 

sem tengist sjálf bærni og jafn-
framt veita ráðgjöf á sviði ábyrgra 
fjárfestinga, áhættustýringar og 
innri endurskoðunar.  Áður en 
Benoit hóf störf hjá KPMG stofnaði 
hann fyrirtækið X.FIN, fjármála- og 
fyrirtækjaráðgjöf og aðstoðaði fjár-
málastofnanir og -fyrirtæki í ábyrgum fjárfestingum 
og skýrslugjöf samkvæmt UFS (e. ESG). Í Lúxemborg 
starfaði Benoit meðal annars sem fjármálastjóri og einn 
af eigendum idi Emerging Markets, fjármálafyrirtæki 
sem sérhæfir sig í framtaksfjárfestingum á nýjum mörk-
uðum. Hann starfaði einnig sem yfirmaður skrifstofu 
PAI Partners, leiðandi fjármálafyrirtækis á evrópskum 
markaði í framtaksfjárfestingum, í Lúxemborg. Benoit var 
stjórnarmaður í félagi framtaks- og áhættufjárfestinga í 
Lúxemborg og formaður í reikningshalds- og matsnefnd 
félagsins í sjö ár.

Ari Fen ger nýr for maður 
Við skipta ráðs

Ari Fenger, forstjóri og einn 
eigenda 1912, sem rekur 
Nathan & Olsen, Ekruna og 

Emmessís, var kjörinn formaður 
Viðskiptaráðs Íslands til næstu 
tveggja ára á aðalfundi ráðsins í 
morgun. Ari, sem var einn í fram-
boði, hefur setið í stjórn Viðskipta-
ráðs frá árinu 2014 og framkvæmda-
stjórn ráðsins frá árinu 2018. Auk þess situr hann í stjórn 
Amerísk-íslenska viðskiptaráðsins.

Hreiðar Þór til Datera

Stafræna birtinga- og ráðgjafa-
fyrirtækið Datera hefur ráðið 
Hreiðar Þór Jónsson sem 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins. 
Tryggvi Freyr Elínarson, forveri 
Hreiðars, tekur stöðu þróunar-
stjóra og sérfræðings tæknilausna 
í stafrænni markaðssetningu. 
Hreiðar er menntaður viðskipta-
fræðingur og starfaði sem sölu- og 
markaðsstjóri áfengra drykkja hjá Ölgerðinni. Þar vann 
hann náið með nokkrum af stærstu fyrirtækjum heims 
eins og PepsiCo, Diageo og Carlsberg. Áður starfaði hann 
hjá Coca Cola European Partners og í markaðsdeild Sím-
ans. Hreiðar hefur einnig setið í stjórn og gegnt ýmsum 
trúnaðarstörfum hjá ÍMARK.

capacent.is

Ef þú ert með rétta starfið
– erum við með réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.



Upplýsingar veita eftirtaldir aðilar:

Heimahjúkrun Hraunbæ 119 – Linda Sjöfn s. 411-9617 
linda.s.thorisdottir@reykjavik.is  

Heimahjúkrun Lindargata 59 – Kristín s. 411-9650 
Kristin.Blondal@reykjavik.is

Heimahjúkrun Efstaleiti 1 – Ragna Lilja s. 411-1590 
ragna.l.gardarsdottir@reykjavik.is

Sumarstörf í heimahjúkrun 

Reykjavíkurborg veitir heilbrigðisþjónustu í heimahjúkrun. Enn eru laus spennandi 
og gefandi sumarstörf á starfstöðunum. Leitað er eftir hjúkrunarfræðingum, 
hjúkrunarnemum, sjúkraliðum, sjúkraliðanemum og læknanemum til starfa.

Fjölbreytt störf í vaktavinnu við heilbrigðisþjónustu inni á heimilum þjónustuþega.

Um er að ræða  eftirtalda vinnustaði: 
 Heimahjúkrun Efstaleiti 1, heimahjúkrun Lindargötu 59 og  
 heimahjúkrun Hraunbæ 119.

VELFERÐARSVIÐ

Hægt er að sækja um störfin á vef  
Reykjavíkurborgar:
https://jobs.50skills.com/reykjavik/is

Hjúkrunarfræðingar  –  Hjúkrunarnemar
Sjúkraliðar  –  Sjúkraliðanemar  –  Læknanemar

Menntunar- og hæfniskröfur
· Leikskólakennaramenntun 
· Reynsla af starfi í leikskóla

kopavogur.is

Hörðuvallaskóli var stofnaður árið 2006. Skólaárið 2019 til 2020 eru um 920 nemendur í skólanum, 
sem gerir hann að einum stærsta grunnskóla landsins. Við skólann starfa um 180 starfsmenn í 
tveimur byggingum; 1. til 7. bekkur er í byggingu skólans við Baugakór og 8. til 10. bekkur er í skóla-
húsnæði tengdu íþróttamannvirkinu Kórnum við Vallakór.

Leitað er að stjórnanda sem hefur afburða hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður og umbóta-
drifinn og hefur metnað til að ná árangri í starfi með það að leiðarljósi að gera ávallt betur í dag en í 
gær. Viðkomandi þarf að vera leiðtogi í sínum skóla, veita faglega forystu og búa yfir hæfni og frum-
kvæði til að skipuleggja skapandi skólastarf í samvinnu við kennara, foreldra og skólayfirvöld. 

Menntunar- og hæfniskröfur
· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Kennslureynsla á grunnskólastigi
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði uppeldis- og menntunar-

fræða, stjórnunar eða sambærilegra greina
· Reynsla af stjórnun og faglegri forystu í grunnskóla
· Leiðtogahæfni, afburða hæfni í samskiptum og skipulagshæfileikar

Umsóknarfrestur er til og með 2. mars 2020.
Ráðið verður í stöðuna frá 1. maí 2020 eða samkvæmt nánari samkomulagi. 

Allar nánari upplýsingar um starfið má finna á vef Kópavogsbæjar undir auglýst störf.

Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Skólastjóri 
Hörðuvallaskóla í Kópavogi    

Laus störf hjá sveitar-
félagi í örum vexti
Sveitarfélagið Árborg leggur áherslu á að fá til liðs við sig 
öflugt og traust starfsfólk með fjölbreytilegan bakgrunn, 
sem tilbúið er að eflast og þróast í starfi. Á ráðningarvef 
sveitarfélagsins starf.arborg.is eru ítarlegar upplýsingar 
um laus störf og hæfniskröfur til þeirra:
 
 Mannauðsráðgjafi
 Lögfræðingur á stjórnsýslusviði
 Iðjuþjálfi, Vinaminni og Árblik
 Félagsráðgjafar 
 Sérfræðingur á fjármálasviði
 Þjónustufulltrúi í þjónustuver, Ráðhús
 Verkefnastjóri, framkvæmda- og tæknideild

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Vakin er athygli á stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í  
störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika sveitarfélagins.

Markaðsstjóri
Hótel í miðbæ Reykjavíkur óskar eftir að ráða  

markaðsstjóra sem sér um að verðstýra hótelinu og  
samninga við ferðaskrifstofur. Leitað er að öflugum  
einstaklingi með reynslu af sambærilegum störfum.  
Góð enskukunnátta er áskilin. Unnið er í alþjóðlegu  

umhverfi og er starfið mjög lifandi með miklum  
samskiptum við gesti og erlenda aðila.  
Umsóknir sendist fyrir 20. febrúar nk.  

á atvinna@frettabladid.is 

Marketing Manager
We want to hire a Marketing Manager for a hotel in  

Reykjavík.  The Manager will be responsable for price 
control and negotiations with Travel Agents.  

The Manager must have good skills in the  
English language  and experience in the field.  

We are working in the fast changing international  
enviroment and we are looking for a powerful  

person with the mindset of best results.    

Please send your application to  
atvinna@frettabladid.is before February 20.  

Löglærður fulltrúi óskast til starfa

Libra lögmenn ehf. óska eftir lögfræðingi til starfa.  
Lögmannsstofan veitir alhliða lögfræðilega ráðgjöf til 
fyrirtækja, opinberra stofnana og sveitarfélaga.

Hæfniskröfur:
• Fullnaðarpróf í lögfræði 
• Lögmannsréttindi fyrir héraðsdómi eru kostur
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Skilvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum

Mikilvægt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 28. febrúar nk.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, sérsvið og fyrri 
störf sendist á netfangið: libralaw@libralaw.is. 

Nánari upplýsingar veitir Árni Þórólfur Árnason, 
lögmaður, netfang: arnith@libralaw.is.

Fullum trúnaði heitið.
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ÚTBOÐ
ÁLFTANES, BREIÐAMÝRI, 
GATNAGERÐ OG LAGNIR

Garðabær, Veitur ohf, HS Veitur, Gagnaveita 

Reykjavíkur ehf (GR) og Míla ehf. óska eftir 

tilboðum í verkið: Álftanes, miðsvæði – svæði 1 – 

Breiðamýri, gatnagerð og lagnir.

Verkið felst í nýbyggingu gatna, bílastæðis, stíga 

og gangstétta, lagningu fráveitukerfis og mótun 

ofanvatnsrásar. Verktaki skal einnig annast alla 

vinnu við lagnir veitufyrirtækja á svæðinu.

Helstu magntölur eru:

Gröftur ........................................................ 12.000m3

Gröftur fyrir veitustofnum .........................9.000m3

Fylling og burðarlög................................. 15.000m3

Losun á klöpp í skurðum...............................400m3

Fráveitulagnir................................................2.200m

Vatns- og hitaveitulagnir.............................1.600m

Strenglagnir...................................................1.100m

Malbikun........................................................3.200m2

Verkinu skal lokið fyrir 15. ágúst 2020.

Útboðsgögn má nálgast á vef Garðabæjar, 

gardabaer.is, frá og með þriðjudeginum 18. 

febrúar.  

Tilboð verða opnuð á hjá Verkís verkfræðistofu, 

Ofanleiti 2, 103 Reykjavík, þriðjudaginn 10. mars 

2020, kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum 

er þess óska.

gardabaer.is

Kommuneqarfik Sermersooq Reykjavíkurborg Tórshavnar kommuna

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 

auglýsir eftir styrkumsóknum 
fyrir árið 2016

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborga- 
sjóði Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að 
markmiði að efla skilning og samstarf, m.a. á sviði menn- 
ingarmála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla tengsl 
þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, fræðslu 
eða íþrótta.

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði.

Umsókn skal beint til:
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur 
og Þórshafnar
b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara
Ráðhúsi Reykjavíkur
Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en miðvikudaginn 1. júní 2016 og 
koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu. 
Umsóknum skal skila á umsóknareyðublöðum.  Allar 
upplýsingar um sjóðinn er að finna á vef Reykjavíkurborgar: 
www.reykjavik.is/vestnorraeni

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar-
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s: 411 4500.  
Stjórn sjóðsins mun afgreiða umsóknir í júní 2016.

Reykjavík 30. mars 2016
Borgarritari

Vestnorræni höfuðborgasjóður
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar

auglýsir eftir styrkumsóknum
fyrir árið 2016

Reykjavíkurborg er aðili að Vestnorræna höfuðborgasjóði 
Færeyja, Grænlands og Íslands. Sjóðurinn hefur að mark
miði að efla skilning og samstarf, m.a. á sviði menningar
mála, milli þessara borga, íbúa þeirra, samtaka og 
stjórnmálamanna og veita fjárstyrki til verkefna sem þjóna 
þessum markmiðum. 

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum til verkefna 
sem tengjast samskiptum milli höfuðborganna og efla 
tengsl þeirra með einhverjum hætti, t.d. á sviði menningar, 
fræðslu eða íþrótta. 

Í umsókn skal lýsa fyrirhuguðum verkefnum ítarlega,  
fyrirkomulagi þeirra, tímasetningu og kostnaði. 

Umsókn skal beint til: 
Vestnorræni höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og  
Þórshafnar 
b.t. skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 
Ráðhúsi Reykjavíkur 
Tjarnargötu 11
101 Reykjavík

Umsóknir berist eigi síðar en miðvikudaginn 1. apríl 
2020 og koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til 
afgreið slu. Umsóknir skal senda á ofangreint heimilisfang 
eða á netfangið vestnor@reykjavik.is á umsóknareyðu
blöðum sem nálgast má á vefsíðu Reykjavíkurborgar,  
www.reykjavik.is/vestnorraeni

Upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjóra og borgar
ritara, Ráðhúsi Reykjavíkur, s. 411 4500.

Stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um úthlutun á fundi sínum í 
Nuuk síðustu vikuna í maí 2020. 
 

Reykjavík, 14. febrúar 2020 
Borgarritari

Vestnorræni höfuðborgasjóður 
Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar 
auglýsir eftir styrkumsóknum fyrir 

árið 2020

Styrkir
til samgönguleiða

Samkvæmt 25. gr. vegalaga nr. 80/2007 er heimilt í  
veg áætlun að ákveða fjárveitingu til að styrkja tilteknar 
samgönguleiðir sem ekki falla undir skilgreiningar vega
samkvæmt vegalögum.

Vegagerðin auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til 
samgönguleiða samkvæmt nefndri lagagrein og 4. gr.  
reglna nr. 1155/2011 um þetta efni.  
Umsókn um styrk skal senda til starfsstöðvar Vega
gerðarinnar (Selfoss, Borgarnes, Akureyri, Reyðarfjörður) 
á því svæði þar sem viðkomandi framkvæmd er fyrirhuguð. 

Umsóknum skal skilað eigi síðar en 6. apríl 2020.

Nánari upplýsingar má finna á vef Vegagerðarinnar 
www.vegagerdin.is ásamt umsóknareyðublaði. 

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

utbod.landsnet.is

Landsnet óskar eftir hæfum bjóðendum til að taka þátt í útboði á gas einangruðum háspennubúnaði. 
Verkið felst í hönnun, framleiðslu, uppsetningu, prófunum og gangsetningu á 220 kV GIS búnaði. 
Annars vegar þrír reitir með tvöföldum teini fyrir nýtt tengivirki á Hólasandi og hins vegar þrír reitir 

með tvöföldum teini fyrir tengivirkið á Rangárvöllum. Á Rangárvöllum innifelur verkið einnig einn 132 
kV AIS rofareit sem bætt verður við núverandi 132 kV virki. Innifalið í verki er einnig hönnun, 

báðum tengivirkjum. Afhending á öllum búnaði er innifalin í verkinu.

TENGIVIRKI Á HÓLASANDI 
OG RANGÁRVÖLLUM

Forval

Skálholtsstaður
óskar eftir samstarfsaðila um rekstur á veitinga- og  
gistiþjónustu í Skálholti. 

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af sambærilegum rekstri og 
fagþekkingu sem nýtist í starfið.

Hugmyndir um áherslur í rekstri ásamt upplýsingum um  
viðkomandi þurfa að berast í tölvupósti fyrir 24. febrúar 2020 
til Hólmfríðar Ingólfsdóttur, framkvæmdastjóra í Skálholti, 
sem einnig veitir frekari upplýsingar.

Netfang framkvæmdastjóra er holmfridur@skalholt.is  
og sími 486-8870.

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við mönnum
stöðuna



Nýtt heimili fasteignasala - leigumiðlun 
Hlíðasmári 10 , 201 Kópavogur S: 414-6600

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI - HAFNARFIRÐI
Laust strax! 

Til leigu snyrtilegt skrifstofuhúsnæði við Reykjavíkurveg í Hafnar-
firði. Góð staðsetning og gott auglýsingagildi. 

Allar nánari upplýsingar veitir Gyða Gerðarsdóttir, lögg. fast-
eignasali & leigumiðlari í s. 695-1095. gyda@nyttheimili.is

Útboð

Helstu magntölur eru:
• Uppgrafið efni                   500 m3 

• Mótasmíði 2400 m2

• Steinsteypa 400 m3

• Bendistál                                45000 kg
• Utanhúss klæðning                      530 m2

• Þakfrágangur                            420 m2

• Málun innanhúss                            870 m2

• Dúklögð gólf                            650 m2

• Frárennslislagnir                            400 m
• Hitalagnir                            1200 m
• Vatnsúðakerfi                         220 m

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í 
verkið:  GRUNNSKÓLINN Í HVERAGERÐI – 
STÆKKUN ÁFANGI 2

Verklok eru 15. júlí 2021.

Verkið felst í byggingu viðbyggingar við 
Grunnskólann í Hveragerði. Viðbyggingin 
verður staðsett norður af núverandi skóla 
við Skólamörk 6, 810 Hveragerði. Byggingin 
er staðsteypt á tveimur hæðum, um 740m2 
brúttó stærð gólfflatar. 

Verkið felst í jarðvinnu, uppsteypu bygg-
ingarinnar og fullnaðarfrágangi að utan og 
innan ásamt lóðafrágangi. 

Verkkaupi mun á verktíma leggja áherslu á 
vandaða umgengni um framkvæmdasvæðið.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu 
formi frá og með mánudeginum 17. 
febrúar 2020. Senda skal beiðni um 
útboðsgögn á netfangið kari.gunnarsson@
efla.is og gefa upp nafn bjóðanda, 
kennitölu, heimilisfang, síma og netfang.

Tilboðum skal skila til skrifstofu 
Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 
Hveragerði, fyrir kl. 14:00, miðvikudaginn 
11. mars 2020 og verða þau opnuð þar 
að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Byggingafulltrúinn 
í Hveragerði

Útboð

Helstu magntölur eru:
• Gröftur                   2660 m3 

• Styrktarlag og fylling í
 lagnaskurði 5800 m3

• Fleygun 1300 m3

• Malbik                                3360 m3

• Fráveitulagnir                                860 m
• Vatnsveitulagnir                            400 m
• Hitaveitulagnir                              610 m

Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í 
verkið:  KAMBALAND 2020

Verklok eru 15. október 2020.

Verkið felur í sér gerð á nýjum götum í 
hverfinu, Kambalandi í Hveragerði.  Búið 
er að grafa laust efni upp úr hluta af 
götustæðum og leggja hluta af fráveitu og 
kaldavatnsstofnum.

Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði 
samkvæmt kennisniðum, leggja styrkar- og 
burðarlög, malbika götur og gangstíga og 
steypa kantsteina.

Verktaki skal einnig leggja fráveitu, 
vatnsveitu, hitaveitu og ýmist leggja eða 
aðstoða við lagningu annara veitulagna.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu 
formi frá og með mánudeginum 17. 
febrúar 2020. Senda skal beiðni um 
útboðsgögn á Bárð Árnason á netfangið 
ba@efla.is og gefa upp nafn bjóðanda, 
kennitölu, heimilisfang, síma og netfang.

Tilboðum skal skila til skrifstofu 
Hveragerðisbæjar, Breiðumörk 20, 810 
Hveragerði, fyrir kl. 11:00, miðvikudaginn 
4. mars 2020 og verða þau opnuð þar að 
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess 
óska.

Byggingafulltrúinn 
í Hveragerði

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hlíðarendi - Yfirborðsfrágangur, EES útboð nr. 14741.

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

 • Húsnæðið er staðsett á 2. hæð  nánast 
tilbúið fyrir þessa starfssemi

 • Húsnæðið skiptist í stóra móttöku,  
9 herbergi, snyrtingar, rannsóknastofur 
og starfsmannaaðstöðu

 • Fjöldi bílastæða við húsið og í bílakjallara

 • Laust til afhendingar strax

TIL LEIGU

Til leigu húsnæði undir 
læknastofur

SMÁRATORG
200 Kópavogur

Nánari upplýsingar veitir: 

Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sölustjóri
Sími 899 1882

thorarinn@eignamidlun.is

 FÍFURIMI 5, 117,6 m2

112 REYKJAVÍK, 54,9 mkr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 16. feb. 
kl. 16:00-16:30

Glæsileg mikið endurnýjuð 117.6 fm 4 herb. efri sérhæð í fjórbýlishúsi með 
innbyggðum bílskúr sem er skráður 20,2 fm. Endurnýjað vandað eldhús 
með marmara á borðum, sérþvottahús, ný gólfefni. Mjög gott skipulag 
m 3 svefnherbergjum. Góðar sólarsvalir. Einstaklega góð staðsetning, 
leikskóli við götuna. Góður innbyggður bílskúr með rafmagnsopnara. Gott 
geymsluloft yfir hluta íbúðarinnar ekki inni í fmtölu.

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða 
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla 
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

BÚAGRUND 3 – 116 KJALARNES

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
- Húsið er skráð 217,7 fm / innbyggður 36,3 fm bílskúr
- Fjögur svefnherbergi, tvær stofur, sólstofa  
- Sjávarlóð með fallegu útsýni 
- Parket og flísar á gólfum 
- Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á rólegum stað
V. 62 millj.   

Andri s. 690 3111 

MARKARFLÖT 21 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. FEB KL.16:00-16:30
- Fjölskylduvænt 202 fm einbýli á einni hæð
- Þrjú svefnherb., rúmgóðar stofur, tvö baðherb.
- Eldhús er í miðjurými húss, arin í miðju húsi
- Tvöfaldur bílskúr með mikilli lofthæð
- Hús og lóð hefur verið töluvert mikið endurnýjað
- Verulega stór lóð
FRÁBÆR STAÐSETNING
V. 109 millj. 

Sveinn s. 6900 820

HJALLABRÚN 19 – 810 HVERAGERÐI

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Glæsilegt, nýlegt parhús á einni hæð ásamt bílskúr 
- Húsið er skráð 141,1 fm 
- Gólfhiti er í húsinu, hiti í bílaplani, innfelld lýsing  
- Mikil lofthæð, rúmlega 40 fm timburpallur með heitum potti 
- Glæsilegar HTH innréttingar, húsið er laust til afh. fljótlega
- Glæsilegt parhús á eftirsóttum stað sem vert er að skoða 
V. 54,9 millj.   

Andri s. 690 3111 

LAUFRIMI 6 – 112 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. FEB KL. 17.30-18.00
- 91,5 fm. þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
- Sérinngangur, tvö góð svefnherbergi, rúmgóð stofa
- Eldhús opið inní stofu, endurnýjað baðherbergi a-ö
- Geymsla/þvottahús innan íbúðar
- Stórt geymsluloft yfir íbúðinni
- Suðursvalir, sérmerkt bílastæði
- Stutt í alla helstu þjónustu
LAUS FLJÓTLEGA
V. 40,8 millj.       Jón Óskar s. 693 9258

VALLAKÓR 2B (BJALLA 201) Í KÓP.   

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEB KL 16:00-16:30
- 83,3 fm björt og rúmgóð endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, tvö svefnh., baðherbergi og   
 þvottahús innan íbúðar með glugga.
- Stórar suðursvalir (21,8 fm) með svalalokun.
- Eigendur skoða öll skipti á stærri eign í hverfinu.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
V. 39,9 millj.   

Þórey   s. 663 2300

FÍFUDALUR 12 – REYKJANESBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. FEB  KL.13.30-14.00
- 211.9 fm, einbýli á einni hæð með niðurteknu lofti að hluta. 
- Fjögur rúmgóð svefnherbergi.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, aukin lofthæð, kamína. 
- Eldhús með rúmgóðri innréttingu og eyju. 
- Tvöfaldur bílskúr.
- Pallur, heitur pottur. 
V. 59,9 millj.  

Inga s. 897 6717

NÝTT

ÁLFATÚN 20 – 200 KÓPAVOGI  

BÓKIÐ SKOÐUN
- 323,5 fm einbýli á tveimur hæðum með frístandandi bílskúr.
- Sannkallað fjölskylduhús með einstöku útsýni í Fossvogsdalnum.
- Húsið er einkar vel skipulagt og hefur fengið mjög gott viðhald.
- Stór stofa með arni, borðstofa og rúmgott eldhús. 4 - 6 svefnherb.
- Þrjú baðherbergi og stór hjónasvíta með fataherbergi og salerni.
- Manngengur kjallari undir húsinu (ca 150 fm), óskráðir fm hjá FMR.
- Frábært staðsetning í barnvænu hverfi, falleg og gróin lóð.
V.  119 millj.               Þórey   s. 663 2300

DOFRABERG 25 – 220 HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. FEB  KL.17.30-18.00
- 176.1 fm, PARHÚS á þrem pöllum með bílskúr. 
- Þrjú svefnherbergi.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, aukin lofthæð.
- Eldhús með nýlegri innréttingu.
- Yfirbyggðar s-svalir að hluta.
- Fallegur garður, með pöllum. 
- Örstutt í skóla og leikskóla. 
V. 76.9 millj.   

Inga s. 897-6717

DREKAVELLIR 26 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. FEB KL. 17:00 – 17:30
- Falleg 3ja herb, 99 fm íbúð á 4. Hæð
- Viðhaldslétt lyftuhús – fallegt útsýni
- Snyrtilegt umhverfi og sameign
- Samliggjandi stofa og eldhús 
- Stórar suðursvalir
V. 43,9 millj.

Sigurður s. 896 2312

LJÁRSKÓGAR 27 – 109 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
- Mikið endurnýjað og vel viðhaldið
- 265 fm auk 80-100 fm óskráð rými
- Þrjú til fjögur svefnherbergi
- Innbyggður bílskúr og þrjú baðherb. 
- Sólpallur og tengi fyrir pott. 
Tilboð 

Monika s. 823 -2800

ÁSHOLT 2 – 105 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. FEB KL. 17:00 – 17:30
- Rúmgóð 3ja herb, 109 fm íbúð
- Íbúðin er á 2. Hæð í lyftuhúsi 
- Bílageymsla
- Snyrtileg sameign og fallegur afgirtur garður
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V.  53,9 millj.

Sigurður s. 896 2312

ÞVERHOLT 9 – 270 MOS 

BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 6 herb íbúð á hæð og risi
- Íbúð er 159,9 m2
- Fimm svefnherb., gott þvottahús
- Eldhús og bað endurnýjað
- Vestursvalir
V. 54,9 millj.  

Monika s. 823 2800

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.
- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning fullbúnar án gólfefna, 
 íbúð á 7. hæð afhent tilb. til innréttingar.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.
- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

Þórarinn  
Thorarensen 
Lögg. fast 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

OPIÐ
HÚS

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli fyrir 50 ára og eldri við Bjarkarholt í Mosfellsbæ.
- Íbúðir eru 2ja – 5 herbergja, stærðir 56.5 – 179.1 fm. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.
- Afhending hefst í nóvember 2020 og verða íbúðir afhentar fullbúnar án gólfefna, votrými verða flísalögð.
- Stæði í lokaðri bílageymslu með flestum íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum. Glæsilegt útsýni úr íbúðum.
- Vandaðar innréttingar frá GKS, aukin lofthæð í íbúðum.
- Byggingaraðili er GG-verk og eru þeir með með ISO-9001 gæðavottun.
- Hægt að skoða allar eignirnar inni á www.ggverk.is 
 
Verð: 38.5 – 94.9 millj.

BJARKARHOLT 8-20 
270 MOS

Upplýsingar um 
íbúðirnar veita:

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast og eigandi 
monika@landmark.is   
sími 823 2800

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast og eigandi 
julius@landmark.is 
sími 823 2600  

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast og eigandi 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast. Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEBRÚAR KL.15:00-15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEBRÚAR KL.14:00-15:00 

OPIÐ
HÚS



     

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

BÚAGRUND 3 – 116 KJALARNES

BÓKIÐ SKOÐUN
- Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr
- Húsið er skráð 217,7 fm / innbyggður 36,3 fm bílskúr
- Fjögur svefnherbergi, tvær stofur, sólstofa  
- Sjávarlóð með fallegu útsýni 
- Parket og flísar á gólfum 
- Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á rólegum stað
V. 62 millj.   

Andri s. 690 3111 

MARKARFLÖT 21 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. FEB KL.16:00-16:30
- Fjölskylduvænt 202 fm einbýli á einni hæð
- Þrjú svefnherb., rúmgóðar stofur, tvö baðherb.
- Eldhús er í miðjurými húss, arin í miðju húsi
- Tvöfaldur bílskúr með mikilli lofthæð
- Hús og lóð hefur verið töluvert mikið endurnýjað
- Verulega stór lóð
FRÁBÆR STAÐSETNING
V. 109 millj. 

Sveinn s. 6900 820

HJALLABRÚN 19 – 810 HVERAGERÐI

BÓKIÐ SKOÐUN 
- Glæsilegt, nýlegt parhús á einni hæð ásamt bílskúr 
- Húsið er skráð 141,1 fm 
- Gólfhiti er í húsinu, hiti í bílaplani, innfelld lýsing  
- Mikil lofthæð, rúmlega 40 fm timburpallur með heitum potti 
- Glæsilegar HTH innréttingar, húsið er laust til afh. fljótlega
- Glæsilegt parhús á eftirsóttum stað sem vert er að skoða 
V. 54,9 millj.   

Andri s. 690 3111 

LAUFRIMI 6 – 112 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. FEB KL. 17.30-18.00
- 91,5 fm. þriggja herbergja íbúð á 2. hæð
- Sérinngangur, tvö góð svefnherbergi, rúmgóð stofa
- Eldhús opið inní stofu, endurnýjað baðherbergi a-ö
- Geymsla/þvottahús innan íbúðar
- Stórt geymsluloft yfir íbúðinni
- Suðursvalir, sérmerkt bílastæði
- Stutt í alla helstu þjónustu
LAUS FLJÓTLEGA
V. 40,8 millj.       Jón Óskar s. 693 9258

VALLAKÓR 2B (BJALLA 201) Í KÓP.   

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEB KL 16:00-16:30
- 83,3 fm björt og rúmgóð endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi.
- Stofa, borðstofa og eldhús í opnu rými, tvö svefnh., baðherbergi og   
 þvottahús innan íbúðar með glugga.
- Stórar suðursvalir (21,8 fm) með svalalokun.
- Eigendur skoða öll skipti á stærri eign í hverfinu.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í þjónustu.
V. 39,9 millj.   

Þórey   s. 663 2300

FÍFUDALUR 12 – REYKJANESBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16. FEB  KL.13.30-14.00
- 211.9 fm, einbýli á einni hæð með niðurteknu lofti að hluta. 
- Fjögur rúmgóð svefnherbergi.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, aukin lofthæð, kamína. 
- Eldhús með rúmgóðri innréttingu og eyju. 
- Tvöfaldur bílskúr.
- Pallur, heitur pottur. 
V. 59,9 millj.  

Inga s. 897 6717

NÝTT

ÁLFATÚN 20 – 200 KÓPAVOGI  

BÓKIÐ SKOÐUN
- 323,5 fm einbýli á tveimur hæðum með frístandandi bílskúr.
- Sannkallað fjölskylduhús með einstöku útsýni í Fossvogsdalnum.
- Húsið er einkar vel skipulagt og hefur fengið mjög gott viðhald.
- Stór stofa með arni, borðstofa og rúmgott eldhús. 4 - 6 svefnherb.
- Þrjú baðherbergi og stór hjónasvíta með fataherbergi og salerni.
- Manngengur kjallari undir húsinu (ca 150 fm), óskráðir fm hjá FMR.
- Frábært staðsetning í barnvænu hverfi, falleg og gróin lóð.
V.  119 millj.               Þórey   s. 663 2300

DOFRABERG 25 – 220 HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. FEB  KL.17.30-18.00
- 176.1 fm, PARHÚS á þrem pöllum með bílskúr. 
- Þrjú svefnherbergi.
- Rúmgóð stofa/borðstofa, aukin lofthæð.
- Eldhús með nýlegri innréttingu.
- Yfirbyggðar s-svalir að hluta.
- Fallegur garður, með pöllum. 
- Örstutt í skóla og leikskóla. 
V. 76.9 millj.   

Inga s. 897-6717

DREKAVELLIR 26 – 221 HFJ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17. FEB KL. 17:00 – 17:30
- Falleg 3ja herb, 99 fm íbúð á 4. Hæð
- Viðhaldslétt lyftuhús – fallegt útsýni
- Snyrtilegt umhverfi og sameign
- Samliggjandi stofa og eldhús 
- Stórar suðursvalir
V. 43,9 millj.

Sigurður s. 896 2312

LJÁRSKÓGAR 27 – 109 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN
- Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
- Mikið endurnýjað og vel viðhaldið
- 265 fm auk 80-100 fm óskráð rými
- Þrjú til fjögur svefnherbergi
- Innbyggður bílskúr og þrjú baðherb. 
- Sólpallur og tengi fyrir pott. 
Tilboð 

Monika s. 823 -2800

ÁSHOLT 2 – 105 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 18. FEB KL. 17:00 – 17:30
- Rúmgóð 3ja herb, 109 fm íbúð
- Íbúðin er á 2. Hæð í lyftuhúsi 
- Bílageymsla
- Snyrtileg sameign og fallegur afgirtur garður
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V.  53,9 millj.

Sigurður s. 896 2312

ÞVERHOLT 9 – 270 MOS 

BÓKIÐ SKOÐUN
- Falleg 6 herb íbúð á hæð og risi
- Íbúð er 159,9 m2
- Fimm svefnherb., gott þvottahús
- Eldhús og bað endurnýjað
- Vestursvalir
V. 54,9 millj.  

Monika s. 823 2800

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Upplýsingar 
um íbúðirnar veita:

     

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli á frábærum stað á höfuðborgarsvæðinu.
- Íbúðirnar eru 2ja – 5.herbergja og eru stærðir frá 84 – 201.8 fm. 
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning fullbúnar án gólfefna, 
 íbúð á 7. hæð afhent tilb. til innréttingar.
- Stæði í lokaðri bílgeymslu með íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum.
- Rúmgóðar svalir með íbúðum og eru 170 fm svalir með PENTHOUSE íbúð á 7.hæð.
- Vandaðar innréttingar frá AXIS og tæki í eldhúsi frá AEG. Aukin lofthæð í íbúðum.

- Byggingaraðili hússins er FAGTAK ehf byggingarfélag, sem er traustur aðili með langa byggingarsögu.

Verð: 59,9 – 155 millj. 

BORGARTÚN 28A 
105 RVÍK

Þórarinn  
Thorarensen 
Lögg. fast 
th@landmark.is   
sími 770 0309

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 
sveinn@landmark.is 
sími 690 0820  

OPIÐ
HÚS

- Nýjar íbúðir í viðhaldslitlu lyftufjölbýli fyrir 50 ára og eldri við Bjarkarholt í Mosfellsbæ.
- Íbúðir eru 2ja – 5 herbergja, stærðir 56.5 – 179.1 fm. Frábær staðsetning, stutt í alla þjónustu.
- Afhending hefst í nóvember 2020 og verða íbúðir afhentar fullbúnar án gólfefna, votrými verða flísalögð.
- Stæði í lokaðri bílageymslu með flestum íbúðum og 2 stæði með sumum íbúðum. Glæsilegt útsýni úr íbúðum.
- Vandaðar innréttingar frá GKS, aukin lofthæð í íbúðum.
- Byggingaraðili er GG-verk og eru þeir með með ISO-9001 gæðavottun.
- Hægt að skoða allar eignirnar inni á www.ggverk.is 
 
Verð: 38.5 – 94.9 millj.

BJARKARHOLT 8-20 
270 MOS

Upplýsingar um 
íbúðirnar veita:

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast og eigandi 
monika@landmark.is   
sími 823 2800

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast og eigandi 
julius@landmark.is 
sími 823 2600  

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Löggiltur fast.

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast og eigandi 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast. Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEBRÚAR KL.15:00-15:30

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEBRÚAR KL.14:00-15:00 

OPIÐ
HÚS



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Leita að ...
 • Raðhúsi, parhúsi eða góðri íbúð/hæð með sér 
inngangi og bílskúr í Salahverfi, Lindahverfi, 
Kórahverfi eða Smáranum. Bein kaup eða 
skipti á um 270 fm parhúsi í Salahverfi.

 • Rað, par eða einbýlishús í Setberginu Hafnarfirði.

 • Raðhúsi, parhús eða einbýli á höfuðborgarsvæðinu. 
Má þarfnast endurbóta, rúmur afhendingartími 
í boði. Möguleiki á aukaíbúð er kostur.

 • Góðri þakíbúð í Garðabæ eða Kópavogi c.a 150-200 fm.

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
kjartan@eignamidlun.is

 HOLTSGATA 41 (STÓRA SEL), 146,5 m2

101 Reykjavík, 89,5 mkr.

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 19. feb 
kl. 17:00  - 17:45.

Stóra Sel - Elsti og eini tvöfaldi steinbær í Reykjavík sem nú hefur verið 
endurbyggður frá grunni. Húsið er upphaflega byggt 1884 og 1893. í dag 
hefur húsið verið endurbyggt frá grunni á vandaðan og fallegan hátt. Hér 
er um einstakt hús að ræða.

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

 STÓRHÖFÐI 33, 1052,6 m2

110 REYKJAVÍK

Vandað skrifstofu og atvinnuhúsnæði í Stórhöfða 33, samtals 1052,6 fermetrar á 
tveimur hæðum. Efri hæðin, sem er samtals 688,1fm götuhæð við Stórhöfða, hentar 
fyrir verslun, lager og skrifstofur. Neðri hæðin, sem ekið er að neðan hússins og er 
með mikilli lofthæð, er 364,5fm verkstæði og lager eða þjónustuaðstaða. Um er að 
ræða vel staðsett og vandað húsnæði sem býður uppá mikla möguleika.

Efri hæðin er mjög vistleg, skipt í bæði skrifstofur og opin rými. Gott útsýni er úr 
þeim gluggum sem snúa í átt að Grafarvogi. Neðri hæðin nýtist mjög vel, skiptist í 
tvö megin rými með fjórum stórum innkeyrsludyrum, stórri verkstæðisaðstöðu með 
mikilli lofthæð fyrir stór ökutæki, milliloftum og skrifstofuaðstöðu. Stálstigi tengir 
saman hæðirnar.

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali.

Sími 663   2508
olafur@eignamidlun.is

SKRIFSTOFUR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI
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Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Laugavegur 59, Kjörgarður
Íbúð og skrifstofuhúsnæði til leigu

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 4. hæð, 85 fm. 
Fullbúin eign með öllum heimilistækjum. Yfirbyggðar 
svalir. Lyfta. Allur sameignarkostnaður innifalinn í leigunni. 
Til afhendingar strax.

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
138 fm. auk sameignar.  Húsnæðið snýr að Laugaveginum. 
Svalir. 

Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð 
51,1 fm. auk sameignar. Eignirnar eru til afhendingar strax. 
Lyfta. Falleg sameign. Húsið er allt endurbyggt.

Laugavegur 59, Kjörgarður  
er með verslunum á neðri hæðunum, Bónus, Kormákur og 
Skjöldur og veitingastað á 2. hæð og skrifstofum. Á efstu 
þremur hæðunum eru nýjar íbúðir. Bílastæðahús eru í  
nágrenni hússins.

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

Sími 896 1168
brynjar@eignamidlun.is

 EFSTIHJALLI 5, 63 m2

200 Kópavogur, 32,9 mkr.

OPIÐ HÚS Sunnudaginn 16. feb. 
kl. 14:00 - 14:30

Tveggja herbergja 63fm íbúð á 1. hæð fyrir miðju. Skjólgóðar suðursvalir. 
Ný gólfefni, nýjar innihurðir, nýr skápur í herbergi, nýir rofar og tenglar, 
nýmáluð. 

TIL AFHENDINGAR STRAX.

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9096
dadi@eignamidlun.is

 GERPLUSTRÆTI 19 - ÍB. 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74,9 mkr.

OPIÐ HÚS Laugardaginn 15. feb.
kl. 13.00-13.30

GLÆSILEG FIMM HERBERGJA ÚSÝNISÍBÚÐ, ÍBÚÐINNI ER  MEÐ ÖLLUM 
GÓLFEFNUM, TVÖ BAÐHERBERGI.  

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. LAUS STRAX.

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

F A S T E I G N A M I Ð L U N
Breiðumörk 13 | Simi 483 5900 | Gsm. 860 2078 |fagvis@fagvis.is

Kristín Rós Magnadóttir, Lögg. fasteignsali

Bláengi 3 og Bláengi 3a, 816 Ölfus
Opið hús sunnud. 16. febrúar á milli kl. 14:00 - 16:00
Einstaklega vandað parhús í litlu hverfi í næsta nágrenni við 
Hveragerði. 
Íbúðirnar eru 158,8 fm að stærð með innbyggðum bílskúr. 
Þær skiptast í forstofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, stofu, tvö 
baðherbergi, þvottahús og geymslu. 
Húsið stendur á stórri eignarlóð og ónýttur byggingareitur er 
um 90 fm. 
Verð fullbúið 59,6 millj. og tilbúið til innréttinga 52 millj.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Rós Magnadóttir 
í síma 860-2078 eða á kristinros@fagvis.is.

OPIÐ HÚS

 18 ATVINNUAUGLÝSINGAR  1 5 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0  L AU G A R DAG U R



Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali

Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Úr nýju vel útbúnu Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan 
við 5 mínútna gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra 
að ströndinni í Nauthólsvíkinni. Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir 
miðborgarinnar, menningin, maturinn, skemmtunin, kaffihúsin og 
iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig einhverjir stærstu 
vinnustaðir landsins s.s. Landsspítalinn og háskólarnir.

Arkitektúr: Arkþing

Byggingaraðili: Reir verk ehf.

HLÍÐIN OG MIÐBORGIN
Nýjar glæsilegar fullbúnar íbúðir með gólfefnum og stæði í bílahúsi

Skoðaðu íbúðirnar á:

hlidin.is

– Frábær staðsetning milli Öskjuhlíðar og lystisemda miðborgarinnar.

– Stæði í glæsilegu bílahúsi undir byggingunni fylgja öllum íbúðum.

– Fullbúnar íbúðir með parketi og �ísum á gólfum allra íbúða.

– búðirnar eru 2ja – 4ra herbergja, 58-144,1m2.

– Verð frá 39,9 mkr., 2ja herb. íbúð, 60,1m2 með stæði í bílahúsi.

– Hluti íbúða til afhendingar strax.

– Vandaður og traustur verktaki.

 

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 16. feb. kl. 13:00-15:00

Söluaðilar:

Garðar Hólm, Trausta fasteignasölu. Sími: 899 8811, gh@trausti.is
Fullbúin sýningaríbúð er við Smyrilshlíð 4, 2. hæð.
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Drápuhlíð 30 – 105 Reykjavík Holtsflöt 4 – 300 Akranes 

Garðatorg 2B – 210 Garðabær Hjarðarhagi 64 – 107 Reykjavík

Hamrahlíð 21 – 105 Reykjavík Hólabraut 10 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 13:00 - 13:30 
Glæsileg 107,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi á mjög góðum stað í Hlíð-
unum. Góðar suðursvalir. Nýlega búið að skipta um drenlagnir og laga skólplagnir. Nánari 
uppl. veitir Garðar K. s: 853-9779 gardar@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Nýuppgerð 4ra herbergja 134,5 fm. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara. Nýjar 
innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, ný tæki í eldhúsi og ný gólfefni. Stórar suðvestur 
svalir og stutt í alla helstu þjónustu. Þrjú svefnherbergi en auðvelt er að bæta við því fjórða. 
Nánari uppl. veitir Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.is
Verð: 49,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 15:00 - 15:30 
Stórglæsileg 144,7 fm. íbúð á 6. hæð á besta stað. Tvennar svalir með glæsilegu útsýni í 
allar áttir. Innréttingar í hæsta gæðaflokki og öll tæki mjög vönduð. Íbúðin er til sölu eða 
leigu. Laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar K. s: 853-9779 gardar@trausti.is
Verð: 118 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 84,5 fm. íbúð á 4. hæð auk 25,4 fm. frístandandi bílskúrs sem 
er í útleigu. Fallegt útsýni. Vel staðsett eign í Vesturbænum þar sem stutt er í skóla og ýmsa 
verslun og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30 
Skemmtileg 3ja herbergja 82,4 fm. íbúð á góðum stað í Hlíðunum. Húsið er talsvert endur-
nýjað að utan og innan. Vel staðsett eign þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Nánari 
uppl. veitir Nanna Dröfn s: 694-2494 nanna@trausti.is
Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 20. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30
Vel skipulögð 5 herbergja 115,1 fm. íbúð á 2. hæð með sérinngangi auk 22,3 fm. bílskúrs. 
Frábær staðsetning í rólegu hverfi og miðbærinn í göngufæri. Fallegt ústýni. Nánari uppl. 
veitir Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 49,2 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 14:00 - 14:45
Glæsilegt 5-6 herbergja 194,2 fm. endaraðhús á tveimur hæðum. Falleg hjónasvíta með 
fataherbergi og baðherbergi og þaðan er útgengt á glæsilegar svalir með heitum potti. 
Innangenginn bílskúr. Gólfhiti í öllum rýmum eignarinnar. Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 
898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Mjög rúmgóð og vel skipulögð 5-6 herbergja 115,9 fm. íbúð á 2. hæð auk 10,5 fm. íbúðaher-
bergis í kjallara sem er laust til útleigu. Vel staðsett eign í göngufæri við Elliðaárdal. Nánari 
uppl. veitir Einar s: 823-4969 einar@trausti.is
Verð:

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 15:30 - 16:00
Vel skipulögð og björt 3ja herbergja 88,6 fm. íbúð á 4. hæð. Vestursvalir með miklu útsýni. 
Austurhlið hússins hefur verið lagfærð. Gluggar endurnýjaðir að hluta. Afhendist við kaup-
samning. Nánari uppl. veitir Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 19. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Tvær rúmgóðar og bjartar 6 herbergja 110,1 fm. og 121,3 fm. íbúðir sem eru í dag nýttar í 
herbergjaútleigu. 5 mjög snyrtileg og misstór svefnherbergi í hvorri einingu. Góðar svalir. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,5 millj. og 54,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Rúmgott og bjart 4ra herbergja 130 fm. endaraðhús á einni hæð með bílskúr. Lóðin í 
kringum húsið er í góðri rækt. Sólpallar fyrir framan og aftan hús. Endurnýjaðar neyslu-
vatnslagnir. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 20. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30
Rúmgott og bjart 3ja herbergja 89,4 fm. raðhús á tveimur hæðum auk 19,3 fm. bílskúrs. 
Hellulagður sérafnotaflötur. Vel skipulögð eign með fallegt og gott útsýni á eftirsóttum stað 
í Garðabæ. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 55,9 millj.
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Efstaland 10 – 270 Mosfellsbær Hraunbær 84 – 110 Reykjavík

Bólstaðarhlíð 64 – 105 Reykjavík Grensásvegur 46 – 108 Reykjavík 

Arnarheiði 20 – 810 Hveragerði Brekkubyggð 9 – 210 Garðabær
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 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI Garðar K.
Í námi til löggildingar 
fasteignasala 
S: 853-9779

Nanna Dröfn
Löggiltur fasteignasali
S. 694-2494

Díana Arnfjörð
Í námi til löggildingar 
fasteignasala 
S. 895-9989

Matthías
Lögg. fasteignasali
S: 899-7770

Kristín María
Lögfræðingur
S: 837-1177

Styrmir
Löggiltur fasteignasali
S: 846-6568

Gunnar 
Löggiltur fasteignasali
S: 692-6226

Jóna 
Löggiltur fasteignasali
S: 869-8650

Einar
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Gylfi
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124

Bára
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján
hdl., lögg. fasteignasali
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali
S: 899-5949

Garðar B.
Lögg. fasteignasali
S.  898-0255

Sólveig 
Lögg. fasteignasali
S: 869-4879

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Drápuhlíð 30 – 105 Reykjavík Holtsflöt 4 – 300 Akranes 

Garðatorg 2B – 210 Garðabær Hjarðarhagi 64 – 107 Reykjavík

Hamrahlíð 21 – 105 Reykjavík Hólabraut 10 – 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 13:00 - 13:30 
Glæsileg 107,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi á mjög góðum stað í Hlíð-
unum. Góðar suðursvalir. Nýlega búið að skipta um drenlagnir og laga skólplagnir. Nánari 
uppl. veitir Garðar K. s: 853-9779 gardar@trausti.is
Verð: 55,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Nýuppgerð 4ra herbergja 134,5 fm. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi með stæði í bílakjallara. Nýjar 
innréttingar í eldhúsi og baðherbergi, ný tæki í eldhúsi og ný gólfefni. Stórar suðvestur 
svalir og stutt í alla helstu þjónustu. Þrjú svefnherbergi en auðvelt er að bæta við því fjórða. 
Nánari uppl. veitir Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.is
Verð: 49,5 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 15:00 - 15:30 
Stórglæsileg 144,7 fm. íbúð á 6. hæð á besta stað. Tvennar svalir með glæsilegu útsýni í 
allar áttir. Innréttingar í hæsta gæðaflokki og öll tæki mjög vönduð. Íbúðin er til sölu eða 
leigu. Laus við kaupsamning. Nánari uppl. veitir Garðar K. s: 853-9779 gardar@trausti.is
Verð: 118 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 84,5 fm. íbúð á 4. hæð auk 25,4 fm. frístandandi bílskúrs sem 
er í útleigu. Fallegt útsýni. Vel staðsett eign í Vesturbænum þar sem stutt er í skóla og ýmsa 
verslun og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30 
Skemmtileg 3ja herbergja 82,4 fm. íbúð á góðum stað í Hlíðunum. Húsið er talsvert endur-
nýjað að utan og innan. Vel staðsett eign þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Nánari 
uppl. veitir Nanna Dröfn s: 694-2494 nanna@trausti.is
Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 20. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30
Vel skipulögð 5 herbergja 115,1 fm. íbúð á 2. hæð með sérinngangi auk 22,3 fm. bílskúrs. 
Frábær staðsetning í rólegu hverfi og miðbærinn í göngufæri. Fallegt ústýni. Nánari uppl. 
veitir Kristján s: 867-3040 kristjan@trausti.is
Verð: 49,2 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 14:00 - 14:45
Glæsilegt 5-6 herbergja 194,2 fm. endaraðhús á tveimur hæðum. Falleg hjónasvíta með 
fataherbergi og baðherbergi og þaðan er útgengt á glæsilegar svalir með heitum potti. 
Innangenginn bílskúr. Gólfhiti í öllum rýmum eignarinnar. Nánari uppl. veitir Garðar B. s: 
898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð: 89,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Mjög rúmgóð og vel skipulögð 5-6 herbergja 115,9 fm. íbúð á 2. hæð auk 10,5 fm. íbúðaher-
bergis í kjallara sem er laust til útleigu. Vel staðsett eign í göngufæri við Elliðaárdal. Nánari 
uppl. veitir Einar s: 823-4969 einar@trausti.is
Verð:

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 15:30 - 16:00
Vel skipulögð og björt 3ja herbergja 88,6 fm. íbúð á 4. hæð. Vestursvalir með miklu útsýni. 
Austurhlið hússins hefur verið lagfærð. Gluggar endurnýjaðir að hluta. Afhendist við kaup-
samning. Nánari uppl. veitir Kristín María s: 837-1177 kristin@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 19. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Tvær rúmgóðar og bjartar 6 herbergja 110,1 fm. og 121,3 fm. íbúðir sem eru í dag nýttar í 
herbergjaútleigu. 5 mjög snyrtileg og misstór svefnherbergi í hvorri einingu. Góðar svalir. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,5 millj. og 54,5 millj.

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. FEBRÚAR KL. 17:30 - 18:00
Rúmgott og bjart 4ra herbergja 130 fm. endaraðhús á einni hæð með bílskúr. Lóðin í 
kringum húsið er í góðri rækt. Sólpallar fyrir framan og aftan hús. Endurnýjaðar neyslu-
vatnslagnir. Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 45,9 millj.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 20. FEBRÚAR KL. 17:00 - 17:30
Rúmgott og bjart 3ja herbergja 89,4 fm. raðhús á tveimur hæðum auk 19,3 fm. bílskúrs. 
Hellulagður sérafnotaflötur. Vel skipulögð eign með fallegt og gott útsýni á eftirsóttum stað 
í Garðabæ. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm s: 899-8811 gh@trausti.is
Verð: 55,9 millj.
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Lögfræðingur
S: 837-1177
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Löggiltur fasteignasali
S: 846-6568

Gunnar 
Löggiltur fasteignasali
S: 692-6226

Jóna 
Löggiltur fasteignasali
S: 869-8650

Einar
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969
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hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124
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S.  898-0255
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NÝTT Í 
URRIÐAHOLTI

Glæsilegar 2ja - 3ja herbergja íbúðir á fallegum útsýnisstað efst í Urriðaholtinu. Um er að ræða 10 íbúða 

steinsteypt hús á fjórum hæðum, eingangrað að utan og klætt með álklæðningu með bílageymslu á 1. hæð 

fyrir 6 bíla.           

• Öll innanhúsráðgjöf í höndum HAF studio. 

• Allar innréttingar eru frá HTH. Fataskápar hvítlakkaðir en innréttingar á baði og eldhúsi grálakkaðar. 

• Ljós kvarststeinn er á borðum eldhús og baðherbergis. 

• Heimilistæki eru frá AEG. 

• Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, þó með flísalögðu votrýmum. 

• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum!

OPIÐ 
HÚS

S J Ó N A R V E G U R  1 - 3 
2 1 0  G A R Ð A B Æ

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Stærð frá: 94,6 m2  |  Verð frá: 49.900.000 kr. 

OPIÐ HÚS  SUNNUDAGINN 16. FEBRÚAR KL. 12.00-13.00  -  Í SJÓNARVEGI 3

VERÐ FRÁ

mkr.

49,9

DÆMI 
UM 
ÍBÚÐIR

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

ÍBÚÐIR FYRIR 
60 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS 
Laugardaginn 15. feb. kl. 13.00-14.00 

Strikið 1A, B og C
210 Garðabæ

SALA ER HAFIN Á ÍBÚÐUM FYRIR FÓLK 60 ÁRA OG ELDRI Í GLÆSILEGU OG VÖNDUÐU 42JA ÍBÚÐA FJÖLBÝLISHÚSI 
VIÐ STRIKIÐ 1 ABC Í SJÁLANDSHVERFI Í GARÐABÆ. ÁHERSLA HEFUR VERIÐ LÖGÐ Á AÐ HÚSIÐ SÉ EINS VIÐHALDS-
+LÍTIÐ OG KOSTUR ER, EN ÞAÐ ER EINANGRAÐ AÐ UTAN OG ÁLKLÆTT.

Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburveröndum með skjólgirðingum á jarðhæð. Stæði í upphitaðri 
bílgeymslu fylgir öllum íbúðum þar sem gert er ráð fyrir að hægt sé að hlaða rafmagnsbíla.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá 
Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi.
Þjónustusel Garðabæjar er staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri borgara Garðabæjar.

Einnig er hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem mætti hugsa sem ákveðið öryggi í framtíðinni, varðandi ýmsilega 
þjónustu.

Allar nánari upplýsingar, teikningar og skilalýsingu er hægt að fá hjá Sigríði Rut, lgfs. í gsm. 699-4610 eða 
siggarut@fstorg.is

Herbergi: 2-3
Stærð: 84-180 m2

SIGRÍÐI RUT, LGFS.
GSM: 699 4610
siggarut@fstorg.is

OPIÐ 
HÚS

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

102 REYKJAVÍK.IS

Vandaðar íbúðir í 
102 Reykjavík

Öll þjónusta í göngufæri

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
upp í loft, innbyggður ísskápur og uppþvottavél 
fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending fyrstu eignar áætl. Jan/feb 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Smyrilshlíð 3-5 | Valshlíð 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4

Smyrilshlíð 3, íbúð 103
Verð: 53.9 milljónir
3ja herb. - 90,6 m2

Sér inngangi
Stæði í bílageymslu fylgir

OPIÐ HÚS
SUN. 16. FEB. KL.14:30 – 15:30

 Sýningaribúð 
að Falkahlíð 2 

íbúð 203

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Darri Örn
Aðst.maður 
fasteignasala
767 0000

NÝR ÁFANGI 
KOMINN Í SÖLU!  

SMYRILSHLÍÐ 3, VALSHLÍÐ 4 OG 6 
Mikið úrval af eignum!

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

NÝTT Í SÖLUVerð frá:40,9 mkr.

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn í sölu. 
SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur sýningarsalur þar sem þú getur skoðað 
nánar teikningar, innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt við fasteignasala og fundið 
réttu íbúðina.
 
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Sannkallað miðbogar hverfi í 
göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði. Íbúðirnar eru 
glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt sá um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI

FYRSTU ÍBÚÐIR 

TIL AFHENDINGAR 

VOR 2020

VERÐ FRÁ: 

28.9 MILL.

í sýningarsal 
að Efstaleiti 27

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Darri Örn
Fasteignasali

767 0000

Ragnar
Aðst.maður 

fasteignasala
844 6516

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM
Sunnudaginn 16. feb. kl. 13.00-14.00

LÁGALEITI 11, ÍBÚÐ 201
Herb. 3ja
Alls 79 m2

Bílakjallari

Verð: 51.900.000

Hafliði
Fasteignasali

846 4960



NÝTT Í 
URRIÐAHOLTI
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OPIÐ 
HÚS
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2 1 0  G A R Ð A B Æ
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Hraunbær 103
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir nýjar og glæsilegar 

íbúðir fyrir 60 ára og eldri við Hraunbæ 103 í 

Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir flestum 

íbúðum. Íbúðirnar eru tveggja til þriggja 

herbergja og skilast fullbúnar án gólfefna en 

votrými verða flísalögð.  

 

Íbúðirnar eru vel skipulagðar og með aukinni 

lofthæð. Geymslur eru rúmgóðar. Mynddyrasími 

í öllum íbúðum. Húsið stendur hátt svo það 

er einkar glæsilegt útsýni úr flestum íbúðum. 

Húsið er viðhaldslítið, eingangrað að utan og 

álklætt að stærstum hluta. Timburverandir eru á 

sérafnotasvæði íbúða á jarðhæð. Félagsmiðstöð 

á vegum Reykjavíkurborgar er í göngufæri 

eða í Hraunbæ 105. Stutt í alla helstu þjónustu, 

afþreyingu og falleg útivistarsvæði. 

Afhending íbúða er áætluð í október 2020. 

Byggingaraðili eru Dverghamrar ehf. sem eru  

með yfir 30 ára reynslu á byggingu íbúðar- og 

iðnaðarhúsnæðis.

  Verð frá kr. 42.500.000

STÆRÐ: 54,9-131,5 fm      FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Bókið skoðun hjá Láru í síma 899-3335

Hraunberg 4
111 REYKJAVÍK

Skrifstofuhúsnæði á 3. og efstu hæð. Gólfflötur er 156,2 

fm. en þar sem hluti eignar er undir súð eru eingöngu 

104,7 fm. skráðir hjá þjóðskrá. Eignin skiptist í vinnurými, 

kaffistofu með eldhúsi, snyrtingu og geymslu.

STÆRÐ: 104,7 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2

20.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Tónahvarf 6
203 KÓPAVOGUR

Nýtt atvinnuhúsnæði til sölu. Húsnæðið skilast 
fullbúið og er það tilbúið til afhendingar.
Bókið skoðun - sýnum samdægurs.

STÆRÐ: 140,6 fm ATVINNUHÚS    HERB: 1

40.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Húsið er 12 hæðir auk bílageymslu og eru 
útsýnisíbúðir í boði frá 6.hæð. Húsið er allt 
klætt, ál-tré gluggar, teiknað af Hornsteinum og 
lýsing hönnuð af Lumex. Öllum íbúðum fylgja 
svalalokanir.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna en 
gólf verða þunnflotuð að undanskildum votrý-
mum (baðherbergi og þvottahús) sem verða 
flísalögð. Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í 
eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél, spanhelluborð, 
ofn og örbylgjuofn að undanskildum tveggja 
herbergja íbúðunum.

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 43.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Íbúðir afhendast með svalalokunOPIÐ HÚS    15 og 16 feb 14:30 – 15:00

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp 

og uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja. 

Baðherbergi eru flísalögð, bæði veggir og gólf.

STÆRÐ: 123-143,7 FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

Frá 63,8-68,5 M
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Álalind 6
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á sjöttu og efsti hæð með 3m lofthæð, 

þaksvölum og fallegu útsýni á þessum vinsæla stað 

í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar, steinplötur á 

borðum, handunnið frístandandi baðkar & vönduð gólefni

STÆRÐ: 130,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

82.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Álalind 4
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á sjöttu og efsti hæð með 3m lofthæð, 

þaksvölum og fallegu útsýni á þessum vinsæla stað 

í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar, steinplötur á 

borðum, handunnið frístandandi baðkar & vönduð gólefni

STÆRÐ: 114,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

71.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15.feb 15:15 – 15:45

Bókið skoðun

Bókið skoðun Bókið skoðun

Sunnusmári 19-23
201 KÓPAVOGUR

NÝR ÁFANGI – 90 NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU

Nýtt borgarhverfi miðsvæðis á hö-
fuðborgarsvæðinu þar sem stutt er 
í alla þjónustu hvort sem um er að 
ræða verslun og veitingastaði eða 
heilsugæslu.

Sunnusmári 19 – 21

Íbúðirnar eru frá 47 fm og uppí 
130,4 fm. Allt frá tveggja til fjögurra 
herbergja íbúðir.

Verð frá: 34.900.000 kr.-

Sunnusmári 23

Íbúðirnar eru frá 45,2 fm og uppí 
129,9 fm. Allt frá stúdíó íbúðum til 
fjögurra herbergja íbúðir.

Verð frá: 33.400.000 kr.-

      Verð frá 34.400.000

STÆRÐ: 47-130,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Heyrumst

Diðrik Stefánsson 
Löggiltur fasteignasali

  647 8052 
  diddi@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þ. Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122 
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    15. feb 14:00 – 15:00

Sunnusmári 25
201 KÓPAVOGUR

NÝR ÁFANGI – 90 NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU – Íbúðir fyrir 60 ára og 
eldri.

Allar íbúðir afhendast með  
svalalokun.

Nýtt borgarhverfi miðsvæðis á hö-
fuðborgarsvæðinu þar sem stutt er 
í alla þjónustu hvort sem um er að 
ræða verslun og veitingastaði eða 
heilsugæslu.

Íbúðirnar eru frá 59,3 fm og uppí 
129.3 fm. Allt frá tveggja til fjögurra 
herbergja íbúðir.  

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum, innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél. Innréttingar eru frá 
Axis, eldhústæki frá Gorenje og 
granít er á borðum.

      Verð frá  41.900.000

STÆRÐ: 59,3-129,3 fm   FJÖLBÝLI      HERB:2-4

Heyrumst

Kristján Þ. Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122 
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Diðrik Stefánsson 
Löggiltur fasteignasali

  647 8052  
  diddi@fastlind.is

OPIÐ HÚS    15. feb 12:00 – 12:30
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Húsið er viðhaldslítið, eingangrað að utan og 
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afþreyingu og falleg útivistarsvæði. 
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með yfir 30 ára reynslu á byggingu íbúðar- og 

iðnaðarhúsnæðis.

  Verð frá kr. 42.500.000

STÆRÐ: 54,9-131,5 fm      FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Bókið skoðun hjá Láru í síma 899-3335

Hraunberg 4
111 REYKJAVÍK

Skrifstofuhúsnæði á 3. og efstu hæð. Gólfflötur er 156,2 

fm. en þar sem hluti eignar er undir súð eru eingöngu 

104,7 fm. skráðir hjá þjóðskrá. Eignin skiptist í vinnurými, 

kaffistofu með eldhúsi, snyrtingu og geymslu.

STÆRÐ: 104,7 fm FJÖLBÝLI       HERB: 2

20.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Tónahvarf 6
203 KÓPAVOGUR

Nýtt atvinnuhúsnæði til sölu. Húsnæðið skilast 
fullbúið og er það tilbúið til afhendingar.
Bókið skoðun - sýnum samdægurs.

STÆRÐ: 140,6 fm ATVINNUHÚS    HERB: 1

40.900.000
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Húsið er 12 hæðir auk bílageymslu og eru 
útsýnisíbúðir í boði frá 6.hæð. Húsið er allt 
klætt, ál-tré gluggar, teiknað af Hornsteinum og 
lýsing hönnuð af Lumex. Öllum íbúðum fylgja 
svalalokanir.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna en 
gólf verða þunnflotuð að undanskildum votrý-
mum (baðherbergi og þvottahús) sem verða 
flísalögð. Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í 
eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél, spanhelluborð, 
ofn og örbylgjuofn að undanskildum tveggja 
herbergja íbúðunum.

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Frá 43.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Íbúðir afhendast með svalalokunOPIÐ HÚS    15 og 16 feb 14:30 – 15:00

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar með gólfefnum, innbyggðum kæliskáp 

og uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur ljós fylgja. 

Baðherbergi eru flísalögð, bæði veggir og gólf.

STÆRÐ: 123-143,7 FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

Frá 63,8-68,5 M
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Álalind 6
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á sjöttu og efsti hæð með 3m lofthæð, 

þaksvölum og fallegu útsýni á þessum vinsæla stað 

í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar, steinplötur á 

borðum, handunnið frístandandi baðkar & vönduð gólefni

STÆRÐ: 130,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

82.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Álalind 4
201 KÓPAVOGUR

Glæsileg íbúð á sjöttu og efsti hæð með 3m lofthæð, 

þaksvölum og fallegu útsýni á þessum vinsæla stað 

í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar, steinplötur á 

borðum, handunnið frístandandi baðkar & vönduð gólefni

STÆRÐ: 114,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

71.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    15.feb 15:15 – 15:45

Bókið skoðun

Bókið skoðun Bókið skoðun

Sunnusmári 19-23
201 KÓPAVOGUR

NÝR ÁFANGI – 90 NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU

Nýtt borgarhverfi miðsvæðis á hö-
fuðborgarsvæðinu þar sem stutt er 
í alla þjónustu hvort sem um er að 
ræða verslun og veitingastaði eða 
heilsugæslu.

Sunnusmári 19 – 21

Íbúðirnar eru frá 47 fm og uppí 
130,4 fm. Allt frá tveggja til fjögurra 
herbergja íbúðir.

Verð frá: 34.900.000 kr.-

Sunnusmári 23

Íbúðirnar eru frá 45,2 fm og uppí 
129,9 fm. Allt frá stúdíó íbúðum til 
fjögurra herbergja íbúðir.

Verð frá: 33.400.000 kr.-

      Verð frá 34.400.000

STÆRÐ: 47-130,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Heyrumst

Diðrik Stefánsson 
Löggiltur fasteignasali

  647 8052 
  diddi@fastlind.is

Heyrumst

Kristján Þ. Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122 
  kristjan@fastlind.is

OPIÐ HÚS    15. feb 14:00 – 15:00

Sunnusmári 25
201 KÓPAVOGUR

NÝR ÁFANGI – 90 NÝJAR ÍBÚÐIR 
TIL SÖLU – Íbúðir fyrir 60 ára og 
eldri.

Allar íbúðir afhendast með  
svalalokun.

Nýtt borgarhverfi miðsvæðis á hö-
fuðborgarsvæðinu þar sem stutt er 
í alla þjónustu hvort sem um er að 
ræða verslun og veitingastaði eða 
heilsugæslu.

Íbúðirnar eru frá 59,3 fm og uppí 
129.3 fm. Allt frá tveggja til fjögurra 
herbergja íbúðir.  

Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum, innbyggðum ísskáp og 
uppþvottavél. Innréttingar eru frá 
Axis, eldhústæki frá Gorenje og 
granít er á borðum.

      Verð frá  41.900.000

STÆRÐ: 59,3-129,3 fm   FJÖLBÝLI      HERB:2-4

Heyrumst

Kristján Þ. Hauksson 
Löggiltur fasteignasali

  696 1122 
  kristjan@fastlind.is

Heyrumst

Diðrik Stefánsson 
Löggiltur fasteignasali

  647 8052  
  diddi@fastlind.is

OPIÐ HÚS    15. feb 12:00 – 12:30
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Verð frá : 54,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, 
lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is 
sími: 822 2307

 

Glæsilegar fullbúnar íbúðir  
í góðu lyftuhúsi í Urriðaholti
• Afhendast með gólfefnu og öllum tækjum

• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum

• Fallegt útsýni

• Vandaður verktaki: Þarfaþing ehf

• 9 af 12 íbúðum seldar

210 Garðabær
Urriðaholtsstræti 28

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja 
íbúðir við Hafnarbraut 13-15  
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum.

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

• Kársnesið er vaxandi svæði með 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna.

• Sýningaríbúð á staðnum

 Verð frá:  33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar

 kl. 14:00 - 15:00 Fullbúin sýningaríbúð á staðnum

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is

HAFIÐ SAMBAND

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar

 kl. 14:30-15:15

.       

112,5 millj.Verð:

Glæsileg 170 fm íbúð  
á 7. hæð með 
yfirbyggðum svölum 
 • Tvö herbergi og svalir 
sem snúa til suðurs 

 • 50,4 fm þaksvalir
 • Tvö stæði í bílakjallara 

Mánatún 13
105 Reykjavík

.       

Hraunbær 103a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir  
fyrir 60 ára og eldri

 • Útsýnisíbúðir 
 • Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 
2ja og 3ja herbergja íbúðir

 • Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

 • Vinsælar íbúðir
 • Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð 
í Hraunbæ 10

 • Vandaðir verktakar

 • Afhending október 2020

Hafið samband

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf
OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

Vel skipulögð íbúð við Brekkustíg 14 
 • 3ja herbergja 94 fm 
 • Stórar stofur og herbergi 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

44,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brekkustígur 14

s. 899 5856

101 Reykjavík

.       

44,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar kl 15:00 - 15:30

 • Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
 • Björt og falleg eign, frábært skipulag 
 • Góð stofa og eldhús, sólríkar svalir 
 • 3 fín herbergi, endurnýjað baðherbergi 
 • Hol getur nýst sem tv-hol og sér þvottahús 
 • Laus fljótlega

Eyrarholt 5
220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

.       

74,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febrúar kl 13:30 - 14:00

 • Efri sérhæð ásamt hluta neðri 
hæðar við Fýlshóla 2 

 • 234fm Einstakt útsýni ofan við 
útivistarparadísina í Elliðaárdalnum 

 • Stórar stofur 
 • Útsýnissvalir og stór verönd 
 • Bílskúr

Fýlshólar 2
111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Kjartan Í. Guðmundson, vfr. og aðst. fasteignas
kjartan@miklaborg.is sími: 663-4392

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.       

195 millj.Verð:

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Vel skipulagt og mikið endurnýjað 60 fm  
raðhús á einni hæð við Boðahlein

 • Góður garður 
 • Sjávarútsýni 
 • Þjónusta frá Hrafnistu 
 • Húsið endurnýjað að innan

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

Rúmgóða 151 m2  íbúð  á vinsælum stað í 
Hafnarfirði. 

 • Þar af er bílskúr 24.1 fm.   
 • 3 svefnherbergi, bjartar stofur. Nýleg svalalokun. 
 • Geymsla og  þvottahús innan íbúðar.  
 • Stutt í alla þjónustu.

Verð :  47,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Breiðvangur 20

s. 616 1313

220 Hafnarfjörður

.       

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febrúar kl. 15:45 - 16:15

 • Glæsileg 108,8 fm íbúð á 4hæð 
 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31 

Hæðargarður 29
108 Reykjavík

FYRIR 63 ÁRA  

OG ELDRI

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.       

TilboðVerð:

316 ha jörð með gott 
aðgengi að sjávarsíðu 
 • Töluverður húsakostur á jörð 

 • Tilvalið fyrir ferðaþjónustu 

 • Stykkishólmur 
handan Nesvogs 

 • Eyjar á Breiðafirði 
í eigu jarðar

Þingvellir
340 Helgafellssveit

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is 
sími: 695 5520

.       

:  56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Glæsileg 111,6 fm hæð á neðstu hæð
 • Stór falleg íbúð að stærð 111,6 fm 
 • Þjú góð svefnherbergi, öll með skápum 
 • Glæsilegt opið eldhús 
 • Úgengt út á sérafnotarétt úr stofu 
 • Baðherbergi fallega hannað 
 • Einstök staðsetning

Bólstaðarhlíð 16
105 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is
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Verð frá : 54,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, 
lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is 
sími: 822 2307

 

Glæsilegar fullbúnar íbúðir  
í góðu lyftuhúsi í Urriðaholti
• Afhendast með gólfefnu og öllum tækjum

• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum

• Fallegt útsýni

• Vandaður verktaki: Þarfaþing ehf

• 9 af 12 íbúðum seldar

210 Garðabær
Urriðaholtsstræti 28

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogur

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja 
íbúðir við Hafnarbraut 13-15  
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum.

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum.

• Kársnesið er vaxandi svæði með 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna.

• Sýningaríbúð á staðnum

 Verð frá:  33,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar

 kl. 14:00 - 15:00 Fullbúin sýningaríbúð á staðnum

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931
ohb@miklaborg.is

HAFIÐ SAMBAND

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar

 kl. 14:30-15:15

.       

112,5 millj.Verð:

Glæsileg 170 fm íbúð  
á 7. hæð með 
yfirbyggðum svölum 
 • Tvö herbergi og svalir 
sem snúa til suðurs 

 • 50,4 fm þaksvalir
 • Tvö stæði í bílakjallara 

Mánatún 13
105 Reykjavík

.       

Hraunbær 103a/b/c
110 Reykjavík

Vandaðar nýjar íbúðir  
fyrir 60 ára og eldri

 • Útsýnisíbúðir 
 • Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 
2ja og 3ja herbergja íbúðir

 • Flestar íbúðirnar ná  
í gegnum húsið

 • Vinsælar íbúðir
 • Aðgengi að þjónustu  
og félagsmiðstöð 
í Hraunbæ 10

 • Vandaðir verktakar

 • Afhending október 2020

Hafið samband

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf
OPIÐ LAUGARDAGA KL. 10 - 14 
Heitt á könnunni, líttu við og fáðu faglega ráðgjöf

Vel skipulögð íbúð við Brekkustíg 14 
 • 3ja herbergja 94 fm 
 • Stórar stofur og herbergi 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

44,5 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brekkustígur 14

s. 899 5856

101 Reykjavík

.       

44,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febúar kl 15:00 - 15:30

 • Falleg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
 • Björt og falleg eign, frábært skipulag 
 • Góð stofa og eldhús, sólríkar svalir 
 • 3 fín herbergi, endurnýjað baðherbergi 
 • Hol getur nýst sem tv-hol og sér þvottahús 
 • Laus fljótlega

Eyrarholt 5
220 Hafnarfjörður

Nánari upplýsingar veitir: 

Atli S. Sigvarðsson lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

.       

74,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febrúar kl 13:30 - 14:00

 • Efri sérhæð ásamt hluta neðri 
hæðar við Fýlshóla 2 

 • 234fm Einstakt útsýni ofan við 
útivistarparadísina í Elliðaárdalnum 

 • Stórar stofur 
 • Útsýnissvalir og stór verönd 
 • Bílskúr

Fýlshólar 2
111 Reykjavík

Nánari upplýsingar veita: 

Kjartan Í. Guðmundson, vfr. og aðst. fasteignas
kjartan@miklaborg.is sími: 663-4392

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.       

195 millj.Verð:

 • Rjúkandi við Vegamót í 
Eyja- og Miklaholtshreppi.

 • 14 herbergi þar sem hvert 
er með sérinngangi og 
stóru baðherbergi. 

 • Á lóð við herbergin 
er heittur pottur. 

 • Veitingasalan er í fullum  
gangi, henni tengist veislusalur 
með vín veitingaleyfi.

Vegamót hótel 
311 Snæfellsnesi

Glæsilegt hótel og 
veitingastaður

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Vel skipulagt og mikið endurnýjað 60 fm  
raðhús á einni hæð við Boðahlein

 • Góður garður 
 • Sjávarútsýni 
 • Þjónusta frá Hrafnistu 
 • Húsið endurnýjað að innan

39,9 millj.Verð :

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Boðahlein 28

s. 899 5856

210 Garðabær

Rúmgóða 151 m2  íbúð  á vinsælum stað í 
Hafnarfirði. 

 • Þar af er bílskúr 24.1 fm.   
 • 3 svefnherbergi, bjartar stofur. Nýleg svalalokun. 
 • Geymsla og  þvottahús innan íbúðar.  
 • Stutt í alla þjónustu.

Verð :  47,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Breiðvangur 20

s. 616 1313

220 Hafnarfjörður

.       

57,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. febrúar kl. 15:45 - 16:15

 • Glæsileg 108,8 fm íbúð á 4hæð 
 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að félagsmiðstöðinni 
Hæðargarði 31 

Hæðargarður 29
108 Reykjavík

FYRIR 63 ÁRA  

OG ELDRI

Nánari upplýsingar veita: 

Friðrik Þ. Stefánsson, hdl. og aðst. fasteignasala
fridrik@miklaborg.is sími: 616 1313

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

.       

TilboðVerð:

316 ha jörð með gott 
aðgengi að sjávarsíðu 
 • Töluverður húsakostur á jörð 

 • Tilvalið fyrir ferðaþjónustu 

 • Stykkishólmur 
handan Nesvogs 

 • Eyjar á Breiðafirði 
í eigu jarðar

Þingvellir
340 Helgafellssveit

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, 
lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is 
sími: 695 5520

.       

:  56,9 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 17:30 - 18:00

 • Glæsileg 111,6 fm hæð á neðstu hæð
 • Stór falleg íbúð að stærð 111,6 fm 
 • Þjú góð svefnherbergi, öll með skápum 
 • Glæsilegt opið eldhús 
 • Úgengt út á sérafnotarétt úr stofu 
 • Baðherbergi fallega hannað 
 • Einstök staðsetning

Bólstaðarhlíð 16
105 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is



Fjögurra hæða fjölbýlishús með lyftu. Staðsett 
miðsvæðis í Reykjanesbæ þar sem stutt er í alla 
helstu þjónustu m.a. íþróttamannvirki, leikskóla, 
verslunarkjarna, líkamsrækt og þjónustu fyrir 
aldraða.

Eignin afhendist fullbúin með gólfefnum 
og tækjum.

Verð frá 370 þúsund kr. per fm

Brynjar Guðlaugss.
löggiltur fasteignasali 
brynjar@studlaberg.is
896 5464

Guðbjörg Pétursd.
skrifstofustjóri
gugga@studlaberg.is

Halldór Magnúss.
löggiltur fasteignasali 
dori@studlaberg.is
863 4495

Haraldur Guðmundss.
löggiltur fasteignasali 
halli@studlaberg.is
661 9391

Guðlaugur H. Guðlaugss.
löggiltur fasteignasali 
laugi@studlaberg.is
863 0100

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ · 420 4000 · studlaberg@studlaberg.is

SÖLUSÝNING | SUNNUDAG

VÖNDUÐ NÝBYGGING

OPIÐ HÚS: SUNNUDAGINN 16. FEB, KL. 12-13

MÓAVELLIR 2

NÝ FJÖLBÝLISHÚS Í NJARÐVÍK

OPIÐ HÚS: SUNNUDAGINN 16. FEB, KL. 12-13, Í SÝNINGARÍBÚÐ DALSBRAUT 26

Virkilega vönduð ný fjölbýlishús í Njarðvík þar 
sem aðeins nokkrar íbúðir eru eftir. 

Um er að ræða glæsilegar 4ra herbergja 
íbúðir með sérsmíðuðum innréttingum og 
steinborðplötum, eigninar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum.

Verð frá 370 þúsund kr. per fm

DALSBRAUT 22-30

GLÆSILEGT HVERFI Í REYKJANESBÆ

OPIÐ HÚS: SUNNUDAGINN 16. FEB, KL. 12-13, Í SÝNINGARÍBÚÐ GRÆNALAUT 4

Í Hlíðarhverfi reisir BYGG fjölbýlishús, raðhús, 
parhús og einbýlishús. Til sölu eru 3ja-4ra 
herbergja fullbúnar íbúðir með gólfefnum. 
Lokaðar svalir fylgja efri hæðum. 

Einnig eru til sölu fullbúin einbýlishús á góðum 
verðum ásamt eignum tilbúnum til innréttinga. 

Verð frá 370 þúsund kr. per fm

HLÍÐARHVERFI

GLÆSILEG ÞAKÍBÚÐ Í KEFLAVÍK

BÓKIÐ SKOÐUN - SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Íbúðin er á tveimur hæðum - samtals 301 fm, þar 
af 30 fm sérbílskúr og 8,1 fm geymsla sem er í 
kjallara, einnig bílastæði í bílageymslu. Tæplega 
10 fm yfirbyggðar svalir eru á 6. hæð og um 100 
fm svalir á 7.hæð. 

Eign í algjörum sérflokki !

Verð frá 368 þúsund kr. per fm

VÍKURBRAUT 15



Rannsóknirnar 
sýna einnig að 

margir gátu dregið úr 
notkun bólgueyðandi 
lyfja og jafnvel hætt 
notkun þeirra með því 
að nota jurtalyfið. 

Sýnt hefur verið fram á að 
kalt veðurfar hefur marktæk 
áhrif á líf fólks með liðverki 

og því margir sem leita lausna með 
inntöku hefðbundinna verkja-
lyfja. En hvað er það sem gerir 
veturinn svona erfiðan tíma fyrir 
þá sem þjást af liðverkjum og hvað 
er til ráða? Daði Freyr Ingólfsson, 
lyfjafræðingur fer yfir nokkur 
atriði sem geta haft áhrif á liðverki 
að vetri til.

Haltu á þér hita
Fólk finnur almennt fyrir meiri 
verkjum og stirðleika í liðum í 
köldu umhverfi. Lágt hitastig í 
umhverfi eykur liðverki, en aðeins 
5°C munur í umhverfishita getur 
aukið bólgur umtalsvert. Því er 
nauðsynlegt að klæða sig vel og 
hafa hlýtt inni hjá sér. Heit sturta 
eða bað, dregur líka úr áhrifum 
liðverkja.

Létt hreyfing getur dregið úr 
verkjum og stífleika í liðum
Þegar kalt er úti eru eðlileg við-
brögð að halda kyrru fyrir og 
hreyfa sig sem minnst. Hins vegar 
leiðir skortur á hreyfingu til þess 
að liðir stífna og verkir aukast. 

Létt hreyfing, eins og ganga eða 
sund, getur komið í veg fyrir stíf-
leika og því er mælt með reglulegri 
hreyfingu fyrir þá sem þjást af lið-
verkjum. Hins vegar er ekki mælt 
með erfiðum æfingum í kulda og 
því gott að láta aðra sjá um snjó-
moksturinn!

D-vítamín
Vetri fylgir minni dagsbirta og 
sól, sem veldur minni framleiðslu 
D-vítamíns. Skortur á D-vítamíni 
eykur hættu á að fólk fái aukna 
liðverki. Mælt er því með því að 
taka ráðlagðan skammt af D-víta-
míni.

Lyf við liðverkjum
Þegar liðverkir eru farnir að hamla 
daglegu lífi getur þurft að grípa til 
lyfja. Það er mikilvægt að minnka 
bólgur í liðum, því það getur 
dregið úr vöðvastífni og stirð-
leika. Fólk á þá auðveldara með 
að hreyfa sig og finnur ekki eins 
mikið til.

Harpatinum hefur reynst vel 
gegn vægum liðverkjum
Jurtalyfið Harpatinum frá íslenska 
lyfjafyrirtækinu Flor ealis hefur 

reynst mörgum vel til þess að 
draga úr vægum lið- og gigtar-
verkjum. Harpatinum inniheldur 
útdrátt úr djöflaklóarrót (Harpa-
gophytum procumbens) sem er vel 
þekkt lækningajurt. Sambærileg 
jurtalyf hafa verið notuð lengi og 
er djöflakló eitt mest selda jurtalyf 
í Evrópu. Fjölmargar klínískar 
rannsóknir á þúsundum ein-
staklinga liggja að baki verkun 
djöfla klóar og sýna að rótin getur 
stuðlað að minni gigtar- og lið-
verkjum. Rannsóknirnar sýna 
einnig að margir gátu dregið úr 
notkun bólgueyðandi lyfja og jafn-
vel hætt notkun þeirra með því að 
nota jurtalyfið. Harpatinum þolist 
auk þess almennt vel og hefur færri 
og vægari aukaverkanir saman-
borið við bólgueyðandi gigtarlyf. 
Aðeins eru fjögur jurtalyf með 
viðurkennda skráningu á Íslandi. 

Harpatinum er viðurkennt jurta-
lyf og framleitt undir ströngum 
gæðakröfum lyfjaframleiðslu sem 
tryggir að neytandinn fær alltaf 
réttan skammt sem er mikilvægt 
fyrir bæði verkun og öryggi.

Gagnlegar upplýsingar
Harpatinum fæst án lyfseðils 
í apótekum. Notkun: 2 hylki 
tvisvar á dag. Lyfið er ekki ráðlagt 
börnum undir 18 ára, þunguðum 
konum eða konum með barn á 
brjósti. Ekki skal nota lyfið ef ein-
staklingur er með ofnæmi fyrir 
jarðhnetum eða soja, sár í maga 
eða þörmum. Lesið vandlega upp-
lýsingar á umbúðum og í fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til 
læknis eða lyfjafræðings sé þörf á 
frekari upplýsingum um áhættu 
og aukaverkanir. Sjá nánari upp-
lýsingar um lyfið á serlyfjaskra.is.

Liðverkir að vetri og 
náttúrlegar lausnir
Nú þegar kalt er í veðri og sólar nýtur lítið við finna margir 
fyrir auknum liðverkjum, en hvers vegna?

Daði Freyr Ingólfsson, lyfjafræðing-
ur, bendir á ráð sem virka á liðverki.

Notkun: 2 hylki tvisvar á dag við vægum gigtarverkjum. Notist ekki ef ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða sár í maga eða þörmum er þekkt. Ekki ráðlagt ungmennum undir 18 ára aldri, þunguðum konum eða konum með barn á brjósti. 

Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á serlyfjaskra.is.

Haltu þínu striki!
Harpatinum er eina viðurkennda jurtalyfið á Íslandi 
til að draga úr gigtarverkjum

 Fæst án lyfseðils í næsta apóteki                       www.florealis.is
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Súkkulaði er hollt eins og ber og 
ávextir á gómsætri ábætispítsu.

Um helgar, og ekki síst þegar 
veður er vont, er huggulegt 
að vera heima við og maula 

eitthvað gott. Börn hafa gaman af 
því að föndra við sinn mat sjálf og 
eins og allir vita eru pítsur í uppá-
haldi hjá börnum og unglingum. 
Því er skemmtileg uppástunga að 
útbúa ávaxta- og súkkulaðipítsu til 
að hafa með eftirmiðdagskaffinu 
eða í eftirmat á laugardagskvöldi.

Það er leikur einn að búa til 
gómsæta súkkulaðipítsu. Einfald-
ast er að kaupa tilbúið pítsadeig, 
f letja það út og baka og smyrja 
á það til dæmis Nutella súkku-
laðihnetusmjöri eða þá að bræða 
uppáhalds súkkulaðið í vatnsbaði 
og strá jafnvel súkkulaðibitum 
yfir.

Hitið ofn í 180°C, penslið deigið 
með smjöri og bakið á ofnplötu 
þar til pítsabotninn er orðinn 
gullinn á brúnum. Takið þá út, 
smyrjið súkkulaði yfir heitan 
botninn og setjið aftur í ofninn 
í 2 til 3 mínútur. Þegar pítsan er 
komin aftur út skal dreifa yfir 
hana söxuðum hnetum að eigin 
vali, ávöxtum, berjum og jafnvel 
sælgæti, ef vill.

Laugardagstrít

Í dag gefst áhugasömum púsl-
urum kostur á að selja og kaupa 
ný púsl en verslunin Spilavinir 

er með púslmarkað frá klukkan 
11:30-13:30.

Í viðburðarlýsingu segir að nú 
sé „tækifærið til að skipta, selja og 
kaupa notuð púsl – jafnvel ný. Spila-
vinir opna kjallarann hjá sér og 
setja upp borð fyrir púsluspilasölu.“ 
Þá kemur fram að það kosti ekkert 
að fá borð og að hver og einn haldi 
utan um sína sölu. Fólki er ráðlagt 
að taka með pening þar sem ólík-

legt sé að seljendur séu með posa.
Þeir sem hafa áhuga geta haft 

samband við Spilavini í gegnum 
tölvupóst en netfangið er spilavin-
ir@spilavinir.is og einnig má senda 
skilaboð í gegnum Facebook.

Púslmarkaður í Spilavinum
Í dag gefst áhuga-
sömum púslurum 

kostur á að selja og kaupa 
ný púsl.

Spilavinir verða með púslhátíð í dag þegar markaðurinn hefst kl. 11.30. 

Á bókasafninu verður kennt að búa 
til bolluvendi og sauma öskupoka

Í dag verður notaleg fjölskyldu-
stund á 1. hæð Bókasafns Kópa-
vogs í samstarfi við Waldorf-

skólann í Lækjarbotnum. Þangað 
verður hægt að koma og gera sinn 
eigin bolluvönd að danskri fyrir-
mynd eða fínan fígúruöskupoka! 
Allt efni verður á staðnum og leið-
beinendur frá Waldorfskólanum 
verða þátttakendum til halds og 
trausts í smiðjunni. Viðburðurinn 
er liður í dagskrá Menningar-
húsanna í Kópavogi, sem fer fram 
á laugardögum á Bókasafni 
Kópavogs, Gerðarsafni, Náttúru-
fræðistofu, Héraðsskjalasafni eða 
í Salnum í hverri viku. Aðgangur 
er ókeypis og allir innilega vel-
komnir!

Í leiðinni er kjörið að kíkja á 
borðspila- og púslskiptimark-
aðinn sem fer fram á safninu þessa 
dagana og stendur til 22. febrúar. 
Hægt er að koma með gömul 
borðspil og púsl á bókasafnið 
og finna eitthvað spennandi í 
staðinn.

Bolluvendir, spil 
og öskupokar

Nú þykkri og bragðmeiri 
grillsósur frá Hunt’s 

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 5 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0  L AU G A R DAG U R





Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2020

STÓRSPARNAÐUR!
Nú er rétti tíminn til að panta 

Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 
frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

 Aukahlutir í bíla

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

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

 Bókhald
Alhliða bókhaldsþjónusta, VSK, 
Laun. 

 Gott verð, góð þjónusta. 

 KH bókhald sími 623 2843.

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

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

Tökum að okkur alla 
málningarvinnu, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S:868-5171. egillsverris@
gmail.com

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar til 15. febrúar. Sími 694 
7881, Janna.

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

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

TIL SÖLU.
Alþingishátíðar ( 1930) 8 manna 
matar- og kaffistell + mokkastell 
ásamt fjölbreittum fylgihlutum. 
Hver hlutur verður seldur útaf 

fyrir sig.
Áhugasamir sendi tölvupóst 
til armann@armannr.com og 

greini frá því hvaða hlut hann vill 
kaupa. Einnig er hægt að senda 

tilboð í allt stellið.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 3ja herbergja íbúð á 3 hæð 
í Grafarvogi, stórar suðursvalir. Verð 
235 þús á mánuði,hiti og hússjóður 
innifalinn. Uppl.s: 699-5552.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna óskast
Málari getur bætt við sig verkefnum, 
30 ára reynsla. Uppl. s: 848-8899

Gunnar Björn Jónsson
Löggiltur múrarameistari

Sími: 845-4050
E-mail: gaedamur@gmail.com

Alhliða múrverk - Flísalagnir - Flotun - Steining

S.773-4700

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Þessi þekkta sérverslun sem verið hefur í eigu sömu 
fjölskyldu í yfir 20 ár er til sölu. Hún er á frábærum stað 
í Kringlunni við Blómatorgið og selur hágæða vörur frá 

t.d.  FALKE, WOLFORD, HAPPY SOCKS, ESPRIT og  
BURLINGTON. Allt eigin innflutningur, heildsala,  

smásala og virk heimasíða (cobra.is).  
Tryggir viðskiptavinir. Mjög góð EBITA. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteignasali á 
netfanginu oskar@atveignir.is  og í síma 773-4700.  

Sokkabúðin
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Bílasala til sölu
Bílasalan bilaplan.is er til sölu og allt sem við kemur rekstri 

bílasölunnar fylgir þeas tölvur og borðbúnaður ásamt söluskrá.

 Bílasalan er á leigulóð og þarf viðkomandi að geta  
lagt fram allt að 3 mánaðar tryggingu til leigusala. 

Bílaplan hefur langa rekstrarsögu og er því frábært tækifæri  
til að hefja sinn eigin rekstur með litlum tilkostnaði.  

Afhending á rekstrinum er samkomulag.

Uppl. Veitir Ásgeir í S: 6603858
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Saumanámskeið
4 kvölda saumanámskeið  verður haldið  

í Saumu að Hátúni 12, 105 Reykjavík, 
 
Námskeiðið er einu sinni í viku frá kl. 18-21, og kostar 25.000. kr.
þriðjudagana 25. febrúar, og 3. 10. 17. mars 2020,
og miðvikudagana 26. febrúar og 4. 11. 18. mars 2020.

Leiðbeinandi á námskeiðinu er Helga Rún Pálsdóttir klæðskera-
meistari og fatahönnuður, leikmynda-og búningahöfundur og hatta-
hönnuður.

Frekari upplýsingar veita Sveinn 892-1170 og Helga 664-1271 
eða í sveinndal@sauma.is, einnig á 

https://www.facebook.com/saumarvk/

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.

Alvöru græja

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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Nýtt fallegt tveggja hæða 6 íbúða fjölbýli í fjölskylduvænu umhverfi. Húsið er einangrað 
og klætt að utan með álklæðningu. Álklæddir timburgluggar. Stæði í opinni bílageymslu 
fylgja 3ja og 4ra herbergja íbúðunum. Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal, skóli,
leikskóli og íþróttasvæði í næsta nágrenni.
Afhending í maí/júní 2020.

Guðbjörg Guðmundsdóttir 
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is   
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir, 
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is  
sími: 860 4700

4ra herbergja 
íbúðir
121,9 fm
Verð frá 57,9 millj.
Bílastæði í 
bílageymslu

3ja herbergja íbúðir
93,1 fm
Verð 49,9 millj.
Bílastæði í 
bílageymslu

2ja herbergja íbúðir
68,7 fm
Verð 38,9 millj.

www.fjolhus.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Opið hús  Laugardaginn 15.febrúar kl. 14:00 – 15:00
Sunnudaginn  16.febrúar kl. 14:00 – 15:00

Gerðarbrunnur 2 fjölbýli. Nýtt í sölu í Úlfarsárdal

TIL LEIGU EÐA SÖLU
VERSLUNARRÝMI Á JARÐHÆÐ VIÐ ÞJÓÐVEG 1, VÍK Í MÝRDAL

Nánari upplýsingar: eirikur@proark.is / s: 860-8876

Pro-Ark Teiknistofa



DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI 

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS
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LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Verð: Tilboð

Verð: 45.900.000

Verð: 49.900.000

Verð: Tilboð

Verð: 52.900.000Verð: 64.900.000

Verð: Tilboð

Verð: 52.900.000

Gamla pósthúsið - Vogum Vatnsleysuströnd 
Leigusamningur við Mílu ehf. til 1. desember 2027.  
Allar upplýsingar veitir Ingunn Björg lgf. í síma 856 3566

Staðarbakki 10 - Reykjavík 
Stærð: 162,5 fm - 4 svefnherb., 2 baðherb. - Bílskúr
Allar upplýsingar veitir Hrafnkell lgf. í síma 690 8236 

Mánagata 14 - Reykjavík
Stærð: 97,5 fm - 4 herb. - Útleiguherbergi í kjallara
Allar upplýsingar veitir Bergrós í síma 893 9381

Norðurbrú 3 - Garðabær 
Stærð: 87,5 fm - 3 herb. - Stæði í bílageymslu
Allar upplýsingar veitir Óskar Már lgf. í síma 615 8200

Brekkugata 3 - Garðabær 
Stærðir: 108-139,0 fm - 3-5 herb. - Nýjar íbúðir, Lyftuhús,  
Bílageymsla. Allar upplýsingar veittar á eignir@domusnova.is

Einbýlishús á Seltjarnarnesi með bílskúr
Stærð 250-300 fm - Glæsilegt hús 
Allar upplýsingar veitir Vilborg Gunnars lgf. í síma 891 8660

Tröllakór 7 - Kópavogur 
Stærð: 103,3 fm - 3 herb. - Bílageymsla 
Allar upplýsingar veitir Björgvin Þór lgf. í síma 855 1544

HÓTEL LAUGAR Í SÆLINGSDAL - Dalabyggð 
Tíu fasteignir til sölu eða leigu. 
 Allar upplýsingar veitir Agnar lgf. í síma 820 1002

ingunn@domusnova.is

bergros@domusnova.is

oskar@domusnova.is

bjorgvin@domusnova.ishrafnkell@domusnova.is

vilborg@domusnova.is

eignir@domusnova.is

agnar@domusnova.is

Opið hús sunnudaginn 16. febrúar kl 15:00 - 15:30

Til sölu eða leigu - 44 herb. með baði/sameiginlegu

Opið hús laugardaginn 15. febrúar kl 14:00 - 14:30

Til sölu - Leigutekjur 960.000 á ári

Opið hús sunnudaginn 16. febrúar kl 1300 - 13:30



Hjálmars og við kynntumst henni 
sem smábarni. Sigyn byrjaði að 
leika með mér í sjónvarpi árið 1992. 
Þá var hún 10 ára og við vorum með 
þátt á Stöð 2 sem hét Kýrhausinn.

Jón og Frikki Dór léku í Verzló-
söngleikjum sem ég leikstýrði. Jón 
var í aðalhlutverki í söngleik sem 
Felix skrifaði og við vorum báðir í 
fyrstu prufunni hans.“ 

Felix man enn eftir þeirri prufu. 
„Það var stórkostlegt. Hann hefði 
aldrei orðið neitt ef við hefðum ekki 
uppgötvað hann,“ segir hann og 
hlær. Að auki verður sjálf Mamma 
Klikk, sem Valgerður Guðnadóttir 
leikur svo snilldarlega í Gaflaraleik-
húsinu, en Valgerður var í hlutverki 
með þeim í West Side Story, rúm-
lega 18 ára.

„Felix var í aðalhlutverki. Lék 
Toni eins og Garðar Thor Cortes því 
það átti að sýna þetta svo oft að það 
voru tveir Toni-ar.

Mér var boðið stórt hlutverk. Ég 
var til í að taka minna hlutverk því 

við vorum að byrja með Stundina 
okkar. Þarna fórnaði ég mér,“ segir 
Gunni.

„Hann reyndar skaut mig til bana 
í sýningunni,“ skýtur Felix inn í.

„Já, alveg rétt. Ég gerði það,“ rifjar 
Gunni upp.

„Fyrir börnin sem komu að sjá 
þetta verk gat þetta verið mjög 
dramatísk sena,“ segir Felix.

„Þarna var Stundin okkar byrjuð 
og á generalprufunni var rosalegt 
drama og Toni, sem Felix lék, var 
nýbúinn að drepa bróður Maríu 
sem hann var skotinn í. Bróðirinn 
liggur í blóði sínu og þá kem ég, 
besti vinur bróðurins, með byssu 
og skýt Felix. Bara BANG og þögnin 
þrúgandi,“ segir Gunni.

„Það er stútfullur salur og ég dey 
með þvílíkum tilþrifum. Er kominn 
niður á hnén og varla þurrt auga í 
salnum. Nema hjá einum. Það var 
gutti sem sat uppi á svölunum í 
Þjóðleikhúsinu sem rýfur þögnina, 
stendur upp og kallar yfir allan sal-

inn. GUNNI DRAP FELIX! Verður 
þá aldrei aftur Stundin okkar?“ 
segir Felix og getur ekki annað en 
hlegið.

„Áhorfendur sprungu úr hlátri 
og líkið hristist alveg þvílíkt,“ segir 
Gunni.

Njóta sín best á sviði
Þeir félagar hafa gert ansi margt og 
mikið á þessum 25 árum og alltaf 
hefur gleðin verið við völd. Það er 
aldrei leiðinlegt enda er það orð 
varla til í þeirra orðabók. „Við njót-
um okkar best á sviði. Þar erum við 
í okkar elementi. Við erum fyrst og 
fremst leikarar. Þegar það heppnast 
vel, þá er fátt sem toppar það,“ segir 
Felix. 

Tónleikarnir verða 14. mars en þá 
verður Páll Óskar með sína afmælis-
tónleika sömuleiðis. Sýningin hefur 
því stækkað enda ætla þeir að nýta 
hljóðkerfi Palla – sem er ekkert slor 
eins og alþjóð veit. „Þetta verður 
mikið fjör. Við samnýtum græj-

urnar og þetta verður miklu stærra 
sjóv en við ætluðum okkur. Planið 
er að þetta verði tónlistarhátíð en 
lítið um einhverja geggjaða sögu-
skýringu. Láta okkar gesti skína 
og svo syngjum við öll saman. Allt 
miðast að því að láta krakkana 
hlæja smá,“ segir Gunni.  

Þegar þeir eru spurðir hvort þeir 
séu farnir að líta í baksýnisspegil-
inn segir Gunni eiginlega ekki svo 
vera. „Þetta er alltaf búið að vera 
gaman og við erum alltaf að búa til 
eitthvað nýtt. 

Okkur fannst við vera farnir að 
endurtaka okkur haustið eða vorið 
1996 með Stundina okkar og þá 
ákváðum við að hætta frekar en að 
byrja á endurtekningum.“ 

„Menn verða undrandi þegar við 
bendum fólki á að við vorum bara 
tvö ár í Stundinni okkar. En ég var 
nú líka bara tvö ár í Greifunum. 
Tíminn flýgur áfram þegar það er 
gaman og það er svo sannarlega 
búið að vera gaman hjá okkur.“

MENN VERÐA UNDRANDI 
ÞEGAR VIÐ BENDUM FÓLKI
Á AÐ VIÐ VORUM BARA 
TVÖ ÁR Í STUNDINNI 
OKKAR. 
Felix

HOMMAR TALA UM AÐ 
FELIX HAFI BREYTT ÝMSU 
ÞVÍ HANN HAFI VERIÐ Í 
BARNAEFNINU. TENGING 
HOMMA VIÐ BÖRN VAR 
ALLT ÖÐRUVÍSI ÞÁ EN 
NÚNA.
Gunni

Við félagarnir hófum 
samstarf okkar fyrir 
alvör u þegar v ið 
tókum við Stund-
inni okkar, haustið 
1994,“ segir Felix 

Bergsson. Gunnar Helgason, Gunni 
Helga, spyr hvort það hafi ekki 
verið haustið 1995. „Hvenær var 
HM í handbolta? Mókollur og öll 
sú skemmtun.“ Smá eftirgrennslan 
leiðir í ljós að í vetrardagskrá RÚV 
haustið 1994 var Stundin okkar aug-
lýst með nýjum umsjónarmönnum 
– þeim Gunna og Felix.

RÚV var greinilega eitthvað að 
breytast því í sömu auglýsingu er 
áberandi hversu margir nýir voru 
á skjánum. Dagsljós var kynnt til 
leiks, Í sannleika sagt, SPK fékk nýja 
umsjónarmenn og Sigla himinfley 
hafði verið kvikmyndað. Hemmi 
Gunn var á sínum stað eins og 
Bjarni Fel og enski boltinn á laugar-
dögum. En mesta breytingin var að 
tveir ungir karlmenn færu að gera 
barnaefni og annar þeirra hommi.

„Þegar við byrjum með Stundina 
okkar höfðu karlmenn ekki verið 
mikið að gera barnaefni. Þetta 
vakti töluverða athygli,“ segir Felix. 
„Hvað þá að annar væri opinberlega 
hommi. Það var alveg hneykslun. 
Maður vissi alveg að þetta var rætt, 
líka innan veggja RÚV. Það var alveg 
smá tuð,“ segir Gunni.

„Það heyrðist alveg: Gera menn 
sér grein fyrir hvaða áhættu er verið 
að taka hér?“ segir Felix og bætir 
við að engin formleg kvörtun hafi 
þó komið. „En vitleysingarnir voru 
víða – eins og þetta var. En dropinn 
holar steininn og hlutirnir hafa 
sem betur fer breyst.“ Gunni grípur 
boltann á lofti. „Hommar tala um 
að Felix hafi breytt ýmsu því hann 
hafi verið í barnaefninu. Tenging 
homma við börn var allt öðruvísi 
þá en núna.“

„Hún var engin,“ segir Felix.
„Þarna var maður sem átti ekki 

bara eitt barn heldur öll börn 
Íslands. Ég pældi ekki í því þá en 
maður er búinn að heyra þetta 
síðan. Hvað hann hafi gert fyrir 
þeirra líf.“ Það kemur svipur á Felix 
og hann f lettir upp í höll minn-
inganna.

Brydda upp á nýjungum
Þeir félagar hafa alltaf verið 
óhræddir við að gera nýja hluti. 
Þeir hættu jú með Stundina okkar 
því þeim fannst þeir vera farnir 
að endurtaka sig. Nú er komið að 
því að halda tónleika til að fagna 
árunum 25. „Við erum að vinna 
með slagorðið „Ein stór fjölskylda“, 
eitthvað sem við komum með á hin-
segin dögum þegar við sungum We 
are family með Sister Sledge. Við 
ákváðum að vera með vagn á Hin-
segin dögum í fyrsta sinn og við 
erum voða mikið að gera eitthvað 
í fyrsta sinn,“ segir Felix.

„Sem er gaman eftir 25 ár. Nú 
förum við að prófa hluti. Við erum 
eins og gott hjónaband. Það þarf 
að lífga upp á hlutina eftir allan 
þennan tíma,“ bætir Gunni við og 
skellir upp úr.

„Já, við erum að draga aðra inn í 
þetta,“ segir Felix.

„Er það? Þetta er eitthvað öðru-
vísi þarna í Vesturbænum?“ segir 
Gunni. Felix horfir á Gunna og 
hristir hausinn. Hann heldur 
áfram: „Ein stór fjölskylda passar 
vel þv í v ið teng jumst öllum 
skemmtikröftunum. Þegar þau 
voru börn voru þau að leika með 
okkur. Salka Sól er auðvitað dóttir 

Uppalendur heilu kynslóðanna
Gunni og Felix eru 25 ára, hvorki meira né minna. Af því tilefni ætla þeir að blása til fjölskyldutónleika. Þeir áttu 
örlitla stund milli stríða og fóru yfir árin, vináttuna, ferðalögin og þegar Gunni drap Felix í West Side Story. 

„Við fáum stöðugt beiðnir um að fá efnið okkar endurútgefið þar sem svo
mikið af því er orðið uppselt og enginn vill kaupa geisladiska,“ segir Felix.

Árin í Stundinni okkar voru aðeins tvö. Þeir hafa selt plötur og aðra titla í hundruðum þúsunda eintaka síðan samstarfið hófst. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

1 5 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R30 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

BÖRKUR HRAFNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR GUÐRÚN ANTONSDÓTTIRDAVÍÐ ÓLAFSSON

BRANDUR GUNNARSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIRHÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

INGIMAR INGIMARSSON    SIGURÐUR  FANNAR 

VERÐ:
39.9M

FJÖLBÝLISHÚS

FURUGRUND 52 200   KÓPAVOGUR

4HERBERGI 86 m2

VEL SKIPULÖGð ÍBÚÐ Í GÓÐU HVERFI

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEB KL 14.00- 14.30

VERÐ:
59.9M

FJÖLBÝLISHÚS

HVASSALEITI 30 107       REYKJAVÍK 

5-6 HERBERGI 169.8  m   2

BÍLSKÚR-HERBERGI Í KJALLARA STUTT Í ÞJÓNUSTU

BRANDUR GUNNARSSON                    897 1401

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17.FEB KL. 17.00- 17.30

VERÐ:
73.5M

RAÐHÚS

ÖGURÁS 14 210 GARðABÆR 

5-6HERBERGI 140 m2

FALLEGT SÉRBÝLI

BRANDUR GUNNARSSON 897 1401  

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
91.9M

FJÖLBÝLISHÚS

KROSSALIND 24 201 KÓPAVOGUR

5 HERBERGI 202 .3 m        2

PARHÚS Á TVEIMUR HÆÐUM, INNBYGGÐUR BÍLSKÚR.

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON                     660 4777

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
69.9M

FJÖLBÝLISHÚS

KRÓKAVAÐ 11 110 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 164,9 m2

VÖNDUÐ EFRI SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

SIGURÐUR FANNAR 897 5930 

BÓKIÐ SKOÐUN

RAUÐÁS 14. ÍBÚÐ. 101 110 REYKJAVÍK

VERÐ:
37.9 M

FJÖLBÝLISHÚS 2 HERBERGI 85.1 m2

TVEGGJA HERB. ÍBÚÐ Í ÞESSU VINSÆLA HVERFI

ÚLFAR DAVÍÐS 788 9030 OG GUNNLAUGUR 844 6447

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 17.FEB KL.17:00-17:30

m2

VERÐ:
45.9M

FJÖLBÝLISHÚS

GNOÐAVOGUR 86 104 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 93.9 m2

NÝUPPGERÐ 4RA HERB ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON 844-6447

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
55.9M

FJÖLBÝLISHÚS

ÁLFHEIMAR 72 108 REYKJAVÍK

5-6 HERBERGI 149 m2

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ, EFSTA HÆÐ OG RIS

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.FEB KL.15.00- 15.30

VERÐ:
43.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SKIPHOLT 11-13, ÍB. 303 105 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 77,3 m2

STÓR 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á BESTA STAÐ

 

BÓKIÐ SKOÐUN

ÚLFAR DAVÍÐS 788 9030 OG GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
43.9M

FJÖLBÝLISHÚS

HJALLAVEGUR 11, ÍB. 201 260 REYKJANESBÆR

3 HERBERGI 66,6 m2

VEL STAÐSETT OG FÍN 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ

 

BÓKIÐ SKOÐUN

ÚLFAR DAVÍÐS 788 9030 OG GUNNLAUGUR 844 6447

VERÐ:
79.9M

FJÖLBÝLISHÚS

DRÁPUHLÍÐ 4 105 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 175.9, m2

FALLEG HÆÐ MEÐ RISI Á GÓÐUM STAÐ Í HLÍÐUNUM

ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844 

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
44.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SEILUGRANDI 3 107 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 86.6 m2

BJÖRT OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM

ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844 

BÓKIÐ SKOÐUN



Láttu drauminn um nýtt hús verða  
að veruleika með vandaðri og 
hagkvæmri byggingu frá Húseiningu

Twin     Wall

HANNAÐ OG BYGGT 

FYRIR ÍSLENSKAR 

AÐSTÆÐUR

• Íslensk hönnun og framleiðsla. 
• TwinWall tveggja þátta húseiningar. 
• Framleidd samkvæmt staðli úr völdu  

gæðatimbri C 18-24. 
• Hús með mikilli loftun í öllu burðarvirki sem  

tryggir gæði og endingu. 
• Timburhús eru heilnæmur íverustaður. 
• Sterkari hús. 
• Lofthæð húsanna inni er 2,8 metrar. 
• Þýskir gluggar og hurðir úr PVC, lágmarks viðhald. 
• Með réttu efnisvali verður til hús sem aldrei  

þarf að mála.

Íslensk hönnun íslensk framleiðsla. 
Húseining býður einingahús við verksmiðjudyr með ákominni láréttri álbáru á allar einingar sem 
sett er á í verksmiðju við bestu aðstæður. Allir REHAU gluggar og hurðir eru komin í einingar ásamt 
vatnsbrettum. Innifalið í verði er allt þakvirki, þakkantur og þakrennur, steinullareinangrun í útveggjum 
og þak. Með réttu efnisvali verður til hús sem aldrei þarf að bera á eða mála. Húsin eru fljótreist 
þar sem einingar eru tilbúnar til reisingar frá verksmiðju og því lánshæf fyrr.

Sól sumarhús 66-111m2

Sól sumarhús eru gæðahús á góðu verði, framleidd 
samkvæmt íslenskum stöðlum. Öll hús fást afhent á ýmsum 
byggingarstigum, stærð og innra skipulag í samvinnu við 
kaupendur. Allir milliveggir og loftaklæðning eru innifalin í 
verði.Verönd ekki innifalin. 

Sól sumarhús 66-111m2

Sól sumarhús eru heilsárshús, útveggir eru byggðir úr 
styrktarflokkuðu timbri 45x145mm, steinull er 145mm, 
rakavarnarlag ásamt lagnagrind fyrlgir með. Þakvirki er 
byggt úr uppteknum kraftsperrum sem eykur lofthæðina til 
muna. Allir milliveggir og loftaklæðning eru innifalin í verði.
Verönd ekki innifalin.

Klassik einbýlishús 100-400m2

Klassik einbýlishús með láréttri álbáru við verksmiðjudyr er 
hagkvæmur kostur, flytja má útveggjaeiningarnar á traustum 
vagni frá verkmiðju á byggingastað sem við lánum okkar 
kaupendum. Allir milliveggir og loftaklæðning eru innifalin í 
verði. Lofthæð allra Klassik húsanna er 2,8m.

Funk einbýlishús 100-400m2

Funk húsagerðin er alltaf skemmtilegur kostur, mikil lofthæð 
sem er yfir 3 metar, einbýlishús við verksmiðjudyr er 
hagkvæmur kostur. Allir milliveggir og loftaklæðning  
eru innifalin í verði.

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is   sala@huseining.is

Gluggar og hurðaprófílar koma frá hinu þekkta  
þýska fyrirtæki REHAU og eru úr PVC. Gluggarnir  
eru fáanlegir í mörgum litum.

Sökklar: Gerum tilboð í sökkla með öllum lögnum 
og hita í gólfi samkvæmt teikningu.

Reising: Gerum tilboð í reisingu á húsi á 
byggingarstað.

Verð aðeins 
103.000 kr.

pr/m2 m. vsk

Verð aðeins 
103.000 kr.

pr/m2 m. vsk

Verð aðeins 
108.700 kr.

pr/m2 m. vsk

Verð aðeins 
135.800 kr.

pr/m2 m. vsk

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is   sala@huseining.is

Húseining getur nú boðið fjölbreytta  
modular framleiðslu Forta Pro  

á Íslandi, Færeyjum og Grænlandi
Hagkvæmni - Fjölbreytni - Skjótur byggingartími

• FJÖLBÝLISHÚS
• HÓTEL OG GISTISTAÐIR
• STÚDENTAÍBÚÐIR
• DVALARHEIMILI
• BAÐHERBERGJA MODULAR
• GOLFHERMA MODULAR

FORTA PRO notar modular byggingartækni sem gerir þeim kleift að byggja vistfræðilega 
hreinar og sjálfbærar byggingar, en sparar orku og tíma. FORTA PRO framleiðir hágæða 
modula sem henta byggingu margra hæða íbúðarhúsa, hótela, sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva 
og fjölda annarra útfærsla.

Húseining ehf. getur nú boðið framleiðslu Forta Pro sem eru (modular) á  
eftirtalda markaði: Ísland Færeyjar og Grænland. 

Forta Pro er einn stærsti modula framleiðandi í Evrópu.
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Svo fór hann allt í einu að öskra 
og snúast í hringi og Óskar 
frændi varð svo hræddur að ég 
hef aldrei séð barn hlaupa eins 
hratt.

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

Óskar Veturliði Grímsson
Núpalind 8, Kópavogi, áður 

Njarðvíkurbraut 12, Innri-Njarðvík,
lést miðvikudaginn 12. febrúar. 

Útförin fer fram frá Hjallakirkju í Kópavogi 
föstudaginn 21. febrúar kl. 15.00.

Margrét Gestsdóttir
Atli Már Óskarsson Steinunn Árnadóttir
Gestur Pétursson Bjarney María Hallmannsdóttir
 Olga Alexandersdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

 Ólöf Ingibjörg Haraldsdóttir 
Laugardælum,

lést á hjúkrunarheimilinu Fossheimum, 
laugardaginn 8. febrúar.   

Útför fer fram frá Selfosskirkju 
fimmtudaginn 20. febrúar, kl. 13.00.   

Jarðsett verður frá Laugardælakirkju.

Sigríður Þórarinsdóttir Óli Sverrir Sigurjónsson
Haraldur Þórarinsson Þórey Axelsdóttir
Kristín Þórarinsdóttir Garðar Sverrisson
Ólafur Þór Þórarinsson Malin Widarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ásta Kristjánsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
mánudaginn 10. febrúar. Útför hennar 

fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi, 
fimmtudaginn 20. febrúar, klukkan 11.00.

Hákon Torfason
Hallgrímur Þór Ingólfsson

Hákon Hallgrímsson Hrefna Guðmundsdóttir
Unnur Hallgrímsdóttir
Þór Hallgrímsson Sandra Heimisdóttir

og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Þórunn Árnadóttir 
Tjörn, 

Álftanesi,
lést á Litlu-Grund mánudaginn  

                    3. febrúar. Útförin fer fram frá 
Bessastaðakirkju mánudaginn 17. febrúar kl. 13.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð en þeim 
er vildu minnast hennar er bent á að láta dvalar-og 

hjúkrunarheimilið Grund njóta þess.

Anna Ólafsdóttir Björnsson Ari Sigurðsson
Jóhanna Aradóttir Hörður Bragason
Ólafur Arason Shui Kay Ma

Okkar ástkæri
Guðmundur Örn 

Guðbjartsson 

sem lést 21. janúar sl. verður 
jarðsunginn frá Vídalínskirkju 

mánudaginn 17. febrúar kl. 13.00. 
 Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir.

Ingifríður Ragna Skúladóttir
Guðbjartur Vilhelmsson

Ásdís Erna Guðmundsdóttir
Grétar Örn Guðmundsson

Patrik Birnir Guðmundsson
Alexía Ýr Magnúsdóttir

Guðmundur Dór Guðmundsson
Hrafnkell Skúli Guðmundsson

Vilhelm Guðbjartsson
Eydís Erna Guðbjartsdóttir

Torf hildur Hólm, kölluð 
Tolla, býr á Höfn í Horna-
firði. Flutti þangað með 
manni sínum, Þorbergi 
Bjar nasy ni (Bía) f y r ir 
tveimur árum frá Gerði 

í Suðursveit. Hún er elst tíu barna 
hjónanna Ingibjargar Zophoníasdóttur 
og Torfa Steinþórssonar sem bjuggu á 
Hala og fagnar sjötíu og fimm ára afmæli 
á morgun.

Hvenær manstu fyrst eftir þér, Tolla?
„Það trúa því ekki allir en ég man eftir 

mér tveggja ára. Þá fór ég með mömmu 
norður í Svarfaðardal að heilsa upp á 
fólkið okkar þar og man mörg atriði úr 
þeirri heimsókn.“

Heitir þú eftir f yrstu skáldkonu 
Íslands?

„Já, svo er mér sagt. Hún fæddist öld 
á undan mér og ólst upp í Suðursveit. 
Pabbi hennar var prestur á Kálfafells-
stað. En svo var ég alltaf kölluð Tolla, 
kannski hef ég byrjað á því sjálf, en 
þegar ég var nefnd Torf hildur tók ég 
voðalegan kipp, það var einhver alvara 
í því.“

Kynntist þú Þórbergi vel?
„Já, hann var afabróðir minn og var oft 

á Hala þegar ég var barn og alveg fram á 
mín fullorðinsár. Kom á hverju sumri og 
þau hjónin bæði. Mér fannst þau ekkert 
voða skemmtileg þegar ég var minni en 
þegar ég fékk meira vit kunni ég að meta 
þau.“

Er þér eitthvað minnisstætt úr sam-
skiptum þínum við Þórberg?

„Það voru auðvitað blessaðir andarnir 
sem hann var alltaf að koma með. Það 
voru nautsandinn og vatnsandinn og 
margir f leiri sem hann hræddi okkur 

á. Einu sinni þóttist hann ætla að grafa 
andana og daginn eftir ætlaði hann svo 
að fara að vekja þá upp. Þá vafði hann 
um sig kaðli og gekk niður á túnið með 
járnkarl í hönd. Við krakkarnir fórum í 
humátt á eftir honum. Svo fór hann allt í 
einu að öskra og snúast í hringi og Óskar 
frændi varð svo hræddur að ég hef aldrei 
séð barn hlaupa eins hratt. Við vorum 
mishrædd, innst inni fannst okkur þetta 
spennandi.“

Var Halaheimilið fjölmennt í þínum 
uppvexti? 

„Já, við erum tíu systkinin og ég byrj-
aði snemma að eignast börn með mínum 
manni. Árið sem mamma fæddi síðasta 
barnið sitt, eignaðist ég þriðja mitt. Við 
Bíi bjuggum á Hala fyrst í samkrulli við 
foreldra mína með okkar þrjú litlu börn, 
þá voru þrjár yngstu systur mínar litlar. 
Svo voru Steinunn amma og Steinþór 
afi líka á heimilinu. Auk þess var mikill 
gestagangur og margir dvöldu daga og 
vikur yfir sumarið. Það þótti bara sjálf-
sagt. Ég hef oft minnst á það við mömmu 
að það sé merkilegt að hún skyldi halda 
heilsu með allt sem hún hafði að gera. 
Svo kom að því að við Bíi f luttum að 

Gerði, sem er á sömu torfu og Hali, og 
fórum að búa út af fyrir okkur.“

Hafðir þú gaman af búskapnum? 
„Já, hann var það skemmtilegasta sem 

ég vissi, ég hafði svo gaman af skepn-
unum, bæði kindum og kúm.“

Fannst þér þá ekki erfitt að skilja við 
sveitina? 

„Nei, veistu, þegar við fluttum austur 
á Höfn fyrir tveimur árum þá fannst 
mér það ekkert erfitt, það eina sem ég 
saknaði var garðurinn minn á Gerði. 
Núna langar mig eiginlega aldrei að fara 
vestur í sveit. Er bara mjög ánægð hér. 
Við búum í Ekrunni og höfum hér dýrð-
legt útsýni, allan fjallahringinn.“

Hvað eigið þið Bíi af af komendum?
„Við eigum sex börn, nítján barna-

börn, tíu langömmu og langafabörn og 
sjö fóstur-barnabörn.“

Er eitthvað af þessu fólki í kringum 
ykkur?

„Bara Bjössi með sína fjölskyldu á 
Gerði, hitt er allt á höfuðborgarsvæðinu. 
En tvö systkini mín búa hér á Höfn og 
þrír bræður á Hala. Svo er mamma hér 
á hjúkrunarheimilinu, á 97. aldursári.“

Ertu alltaf að yrkja?
„Nei, ég er lítið í því, þó kemur það 

fyrir. Var eiginlega búin að fá mig full-
sadda af því, því ég var svo oft að yrkja 
eftir pöntunum, fyrir þorrablót og hitt 
og annað. 

Hver eru helstu áhugamálin núna?
„Þau eru mörg. Ég hef gaman af 

blómum, það er gott pláss hér við húsið 
og ég var með heilmikla blómarækt þar 
í fyrrasumar. Svo les ég mikið og nýt 
mín við handavinnu. Heimsæki móður 
mína og sit hjá henni. Ég hef alltaf nóg að 
gera.“ gun@frettabladid.is

Man eftir mér tveggja ára
Torfhildur Hólm Torfadóttir, hagyrðingur frá Hala í Suðursveit, verður sjötíu og fimm 
ára á morgun, 16. febrúar. Hún man vel Þórberg og alla andana sem honum fylgdu.

Torfhildur heitir eftir fyrstu skáldkonu Íslands en er alltaf kölluð Tolla og hrökk í kút ef hún var nefnd fullu nafni sem barn.
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Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

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

Ástkær móðir okkar og amma,
Sigurrós M. Steingrímsdóttir

(Rósa) 
Fannafelli 8, Reykjavík,

lést á heimili sínu sunnudaginn  
 9. febrúar. Útför hennar fer fram frá 

Háteigskirkju  föstudaginn 21. febrúar klukkan 13.

Henning Árni Jóhannsson
Þorsteinn Stefán Jóhannsson

Dagur Már Jóhannsson
og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Lilja Þórðardóttir
Njarðarvöllum 2, Njarðvík,
lést á Hrafnistu Nesvöllum, 

föstudaginn 7. febrúar. 
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 

fimmtudaginn 20. febrúar kl. 13.00.

Hrafnhildur Jónsdóttir Karl Antonsson
Númi Jónsson Ásdís Gunnlaugsdóttir
Sigurveig Una Jónsdóttir Jónas Pétursson
Sif Jónsdóttir

ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

Einar Sverrisson
viðskiptafræðingur, 

Hlíðarhúsum 5, 
Reykjavík,

  lést 2. febrúar. Útförin fer fram frá 
Langholtskirkju fimmtudaginn 20 febrúar kl. 13.00.

Þorgeir Einarsson Halla Kristín Þorsteinsdóttir
Sverrir Einarsson
Vilborg Rósa Einarsdóttir Tryggvi M. Baldvinsson
Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir
Sigrún Unnur Einarsdóttir Sigurjón Bragason

og afabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

 Ruth Pálsdóttir
 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir í 
Reykjavík föstudaginn 7. febrúar og 

verður jarðsungin frá Háteigskirkju 
miðvikudaginn 19. febrúar klukkan 13.00.

Brynja Vermundsdóttir Logi Úlfarsson
Kristín Fenger Vermundsdóttir Helgi Benediktsson
Páll Ómar Vermundsson
Sigurbjörg Ingunn Vermundsdóttir Öystein Moe

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Gísli Ragnar Sigurðsson 
fæddur 19.09.43 

Vallarási 5, 
lést á Landspítalanum við Hringbraut 

þann 9. febrúar síðastliðinn.  
Hann verður borinn til grafar frá Fríkirkjunni í Reykjavík 

föstudaginn 21. febrúar kl. 13.00.

Guðmundur Stefán Gíslason Elín María Thayer
Sigurður Ragnar Gíslason Valgerður Steindórsdóttir  
 Briem
Róbert Örn Diego Halldóra Guðrún
 Jóhannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 
Júlíus G. Bjarnason 

lést 12. febrúar á Hrafnistu  
  í Hafnarfirði. Útför hans verður frá 

Fríkirkjunni í Hafnarfirði,  
föstudaginn 21. febrúar, klukkan 15.

Magnfríður Júlíusdóttir
Bjarni Már Júlíusson Jóna Björg Björgvinsdóttir
Björn Starri Júlíusson Bozena Teresa Bialk
Ragna Valdís Júlíusdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær frænka okkar, 
Kolbrún Jensdóttir 

hjúkrunarfræðingur, 
sem lést mánudaginn 10. febrúar, 

verður jarðsungin frá Áskirkju í 
Reykjavík, miðvikudaginn 19. febrúar, 

klukkan 13.00.

Katrín María Elínborgardóttir
Þorlákur Jónsson

Ísak Jónsson
Sóley Kristín Jónsdóttir

Axel Viðar Egilsson
Pétur Már Egilsson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma

Sigrún Siggeirsdóttir
áður til heimilis að Boðagranda 7,
sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 

11. febrúar sl. verður jarðsungin frá 
Langholtskirkju, þriðjudaginnn  

18. febrúar nk. og hefst athöfnin kl. 13.00.  
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 

hennar er bent á Alzheimersamtökin.  
Starfsfólki öllu á 3. hæð Hrafnistu í Hafnarfirði eru færðar 

innilegar þakkir fyrir hlýhug og ómetanlega umhyggju 
sem það sýndi hinni látnu.

Hulda   Imad Khalidi
Linda Ýr

Ómar, Aden og Matthew Timothy

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma

og langamma,
Ragnhildur Einarsdóttir

Sólheimum 25, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum, Fossvogi, 
                                          sunnudaginn 9. febrúar.  

Útförin fer fram frá Digraneskirkju mánudaginn  
17. febrúar klukkan 15.00.

Einar Albertsson
Ólafur Albertsson  Imelda Caingcoy
Albert Albertsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Önnu Sigfúsdóttur

áður til heimilis að Árskógum 6, 
Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Sólteigs á Hrafnistu í Reykjavík fyrir hlýja  

og góða umönnun.

Gréta Viðars Jónsdóttir Guðjón Jónsson
Guðrún Rögn Jónsdóttir
Sólbjörg Alda Jónsdóttir
Sigfús Kristinn Jónsson Ragnhildur Guðnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Óskar Vigfús Markússon
húsgagnasmíðameistari, 
frá Rofabæ í Meðallandi,

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Klausturhólum 5. febrúar sl.   

Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju mánudaginn  
17. febrúar klukkan 15.00.   

Ólafur Ingi Óskarsson Erna Björg Baldursdóttir
Ásdís Óskarsdóttir Jón Daði Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginkona,  
móðir, amma og langamma, 
Elísabet G. Jónsdóttir 

lést miðvikudaginn  
5. febrúar á Borgarspítalanum.  

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
þriðjudaginn 18. febrúar kl. 13.00.  

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim  
sem vilja minnast hennar er bent á að  

styðja Krabbameinsfélagið.

Sævar Hallgrímsson
Ædís B. Einarsdóttir   Ingólfur Magnússon
Brynjólfur Einarsson   Sigríður S. Guðbrandsdóttir
Sigríður H. Sævarsdóttir   Rafn Hjaltason
Sóley Sævarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi, 
Aðalsteinn Páll Guðjónsson 

Sóltúni 1, 
lést á Landspítalanum við  

Hringbraut sunnudaginn 2.2. 2020. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk  

 hins látna. Þökkum auðsýnda samúð. 

Víðir Aðalsteinsson   Ingveldur Eyjólfsdóttir
Burkni Aðalsteinsson  Lára Pétursdóttir
Rósar Aðalsteinsson  Corazon Valeriano

afabörn, langafabörn og langalangafabörn. 

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Steinunn Gróa 
Valdimarsdóttir

sem lést á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum miðvikudaginn  

 29. janúar, verður jarðsungin frá Neskirkju 
miðvikudaginn 19. febrúar klukkan 13.00.

Valdimar Bjarnason  Unnur Edda Müller
Berta Karen Rumens
Kristmundur Már Bjarnason
Bjarni Steinar Bjarnason
Arnar Bjarnason Áslaug Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurbjörn Friðrik Ólason
Lyngbergi 19, 
Þorlákshöfn,

lést á Landspítalanum 10. febrúar. 
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Guðmunda Þórhildur Einarsdóttir
Einar Óli Sigurbjörnsson Hafdís Gerður Guðmundsdóttir
Svanur Þór Sigurbjörnsson
Reynir Sigurbjörnsson Helga Ögmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Lagið Til hamingju Ísland eftir Þorvald 
Bjarna Þorvaldsson sigraði með yfir-
burðum í hinni íslensku undankeppni 
fyrir Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva þennan dag árið 2006. Þar 
með var afráðið að það yrði fulltrúi 
Íslands í keppninni sem fram undan 
var í Aþenu í Grikklandi.

Söngkonan Silvía Nótt flutti lagið 

með tilþrifum en bak við gervi hennar 
leyndist leik-og söngkonan Ágústa 
Eva Erlendsdóttir. Til hamingju Ísland 
fékk yfir 70 þúsund atkvæði af þeim 
ríflega 100.000 sem greidd voru af ís-
lensku þjóðinni. Lagið Þér við hlið eftir 
Trausta Bjarnason varð í öðru sæti og 
í þriðja sæti var lagið Það verður, eftir 
Hallgrím Óskarsson. 

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  18 .  F E B R ÚA R  2 0 0 6

Sylvía Nótt kom, sá og sigraði
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Danska sveitin Ballebo náði fyrsta 
sætinu í sveitakeppni Bridgehátíð-
ar. Hún náði 143,26 stigum en sveit 
Hótel Hamars lenti í öðru sætinu 
með 137,39 stig. Spilarar í sveit 
Ballebo voru hjónin Morten-Dorte 
Bilde og hjónin Sabine Auken-Roy 
Welland. Sveit Ballebo var alltaf í 
hópi efstu sveita og keppti jafnan 
á efstu borðum. Í níundu umferð 

mótsins (af 10) voru andstæðing-
arnir sveit Brimsack, sem kenndi 
sig við Bandaríkin. Sveit Ballebo 
vann þann leik sannfærandi 16,97-
3,03 og 25-0 í impum. Segja má að 
grunnurinn að sigrinum hafi verið 
lagður í þeim leik. Í þessu spili í 
leiknum græddi sveit Ballebo 13 
impa. Austur var gjafari og allir á 
hættu.

Suður vakti yfirleitt á spaða og norður geimkrafði með 
tveimur laufum. Eins og sést, er laufslemma næsta ör-
uggur samningur í NS, en það dró úr mörgum að vakning 
suðurs var á spaða og margir punktar þar. Margir létu því 
nægja að spila laufgeim eins og var niðurstaðan hjá Brim-
sack sveitinni. Ballebo sveitin var hins vegar metnaðar-
fyllri, enda með 6-5 samlegu og fór alla leið í 6 . Álíka 
margir fóru í laufslemmu og létu geim duga í salnum. 
Hæsta skorið í NS var 1540 fyrir 6  dobluð, en hæsta 
skorið í AV var 670 (tvö borð) sem fengust fyrir að standa 
3  doblaða. Sveit Skjanna (sem var að spila á fyrsta 
borðinu gegn dönsku sveitinni Randers) fékk 16 impa í 
gróða á þessu spili. Fengu 800 fyrir skorið í NS í opnum sal 
fyrir 3  doblaða í austur og bjuggust ekki við að græða á 
því. En 670 kallinn til viðbótar þýddi 16 impa gróða. Það 
borgar sig fyrir AV að fara í 6  doblaða (1100), yfir 6 . Sá 
samningur var hins vegar ekki spilaður á neinu borði!

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.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
-
ÁK65
742
ÁG10965

Suður
KD1092
D3
Á
D8732

Austur
ÁG753
94
G1053
K4

Vestur
864
G10872
KD986
-

SVEIFLUSPIL

Hvítur á leik

Ruderfer átti leik gegn Manin í 
Taschkent árið 1979.

1. Bh3!! Dxh3 2. Hxf4!! 1-0. 

www.skak.is: Allt um skák á
Íslandi

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

7 2 1 8 9 6 5 3 4

4 3 6 1 5 2 7 9 8

8 5 9 3 4 7 6 2 1

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

7 5 2 4 6 8 9 1 3

8 9 3 5 2 1 4 6 7

1 2 9 6 8 3 7 4 5

3 4 8 7 9 5 6 2 1

5 7 6 1 4 2 3 9 8

6 1 4 8 3 7 2 5 9

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

8 2 5 9 3 7 1 6 4

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

6 7 1 3 8 2 9 4 5

4 9 8 5 1 3 6 2 7

7 6 2 8 4 9 5 1 3

5 1 3 7 2 6 4 9 8

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

7 6 2 1 9 5 4 3 8

8 5 1 3 2 4 6 7 9

3 9 4 8 6 7 1 5 2

2 8 9 5 1 3 7 6 4

4 1 3 6 7 8 9 2 5

5 7 6 9 4 2 8 1 3

2 5 8 3 6 9 4 7 1

9 1 6 8 4 7 5 2 3

3 7 4 5 1 2 6 8 9

4 2 9 6 3 8 7 1 5

5 6 7 1 9 4 2 3 8

8 3 1 2 7 5 9 4 6

1 4 3 9 2 6 8 5 7

6 8 2 7 5 1 3 9 4

7 9 5 4 8 3 1 6 2

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað 
rétt saman birtist náttúrulegt kennileiti.
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 21. febrúar næstkomandi á 
krossgata@fretta bladid.is merkt „15. febrúar “.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafinn í þetta 
skipti eintak af bókinni Hnífur 
eftir Jo Nesbø frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Katrín Magnúsdóttir,  
Seltjarnarnesi

Lausnarorð síðustu viku var
Ö R Y G G I S G Æ S L A

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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Ö R Y G G I S G Æ S L A

LÁRÉTT 
1 Lipur en leiftrar vart án leið-

sagnar og æfinga (9)
11 Vill staldra við voða á Ægi-

síðu, enda hallur undir 
háskaspil (12)

12 Svona á að skrifa þetta! (9)
13 Heldur þú ræður um laxana 

sem þú veiðir, fjölda þeirra 
og stærð? (9)

14 Veirusýking er fyrir hinar, ég 
leita einnar slíkrar (9) 

15 Þetta er alveg glatað orð (4)
16  Lent u á svæðu m f y r ir 

aðkomufólk (9)
17 Sætta sig við næturúða og 

umhverfið allt (9)
18 Í augnablikinu sé ég frú á leið 

úr nuddi (4)

21 Þjóti hér þýður klár, þá skal 
hann þaulþýður vera (10) 

23 Víst er hann þurrausinn, 
þessi brunnur (7)

27 Taka aum grey og hrella alla 
þeirra skólagöngu (6)

28  Ef la varðstöðu A milli 
óvæntra vinnulota (9)

33 Fram á ystu brún æxlunar-
sellu (8)

34 Eimað kók eða eldur í sjó? (7)
35 Skelli tveimur umferðum á 

hanabjálka milli miðnættis 
og miðmorguns (7)

36 Stækka má storm við refs-
ingu boltaliðs (8)

37 Rækta sæg af svínum og nota 
leðrið í skó (7)

39 Þessi orðmynd er uppspretta 

f lestra samræðna minna við 
mig (7)

40 Innvols sem skíthæll í fiski-
mjölsverksmiðjunni þekkir 
vel (8)

41 Þið sem drekkið áfengislausa 
kokteila eruð nú svolítið 
viðkvæm blóm (7)

43 Var að logskera bíl og er enn 
með læti (7)

44 Leita brota móðurleifðar 
með hjálp munnmæla (8)

45 Sá fúli finnur leiðindavökva 
(7)

47 Hrakti ála þig í vel lyktandi 
en ódrekkandi áfengi? (8)

48 Fæ ég verðlaun ef ég felli 
kóng? (8)

49 Munstra Örn til að róa mér 

heim (6)
50 Tjúllað tvíeyki með beittar 

skoðanir (7)

LÓÐRÉTT 
1 Renna yfir dirfsku þeirra gulu 

(9)
2 Hámaðir í þig k vensamt 

hvarfið (9)
3 Bjarga ber geymslu frá bófum 

(9)
4 Tókst að f inna net á ráð-

stefnum í skjóli myrkurs 
(11)

5 Nei, ekki froskpadda sem lifir í 
sjó, heldur sæsnigill (10)

6 Varða bíður vöktum að sinna 
(10)

7 Áður var þessari gangbraut 

deilt niður á almúga og 
fyrirfólk (10)

8 Smá reyk og lítinn bor, og þurr 
tuggan minnir á krydd-
lausan fiskinn (9)

9 Riðum í vík vegna alls sem 
vantar (9)

10 Hví drekkur Anna gin? Jú, 
einhvern veginn er ilmur-
inn ómótstæðilegur (7)

19 Í þjóðsögum er klukka for-
boði félagaflótta (7) 

20 Hvort leita frísk í AA-sam-
tökin eða senegalska sól? (7)

22 Dreg grænmeti úr ljósum 
logum og gef ungviðinu (8)

24 Átján ára og þegar á snepl-
unum (12)

25 Dóp og deilur valda f ljót-

færni minni út af lækninga-
jurtinni (12)

26 Verkfæri heimskingja leita 
kjafta fyrir feitina (12)

29 Fólk sem etur urt keisara 
verður prúðmannlegra (10) 

30 Tilfinning fyrir vísindum er 
tilgangur vísindanna? (11)

31 Býr til vitleysing vegna vit-
leysisgangs (11)

32 Lúta stjórn óbreyttrar en 
strangrar konu (9)

38 Ólofuð og svallsöm nota belti 
til málamynda (8) 

42 Fýla veldur klígju (6) 
46 Þegar þessi hætti í Smiths 

varð mikið brak (4)
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Fjörður

Ertu í söluhugleiðingum ?
Vertu í sambandi ég vil vinna fyrir þig.
Sími 695-3502

Sigrún Matthea Sigvaldadóttir
Löggiltur fasteignasali

Sími: 695 3502
sms@remax.is

Arkarholt 16 
270 Mosfellsbær
Einbýli á vinsælum stað 

Stærð: 193 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1977

Fasteignamat: 70.050.000

Verð: 72.900.000
Virkilega skemmtilegt einbýli á einni hæð með bílskúr í lokuðum botnlanga. Eignin samanstendur af
andyri með gestasnyrtingu, holi, eldhúsi, stofu//borðstofu, þremur herbergjum og fjölskylduherbergi,
baðherbergi og þvottahúsi/geymslu. Bílskúr er er 55 m2 með gönguhurð og búið að skipta honum upp
og er núna stórt rými inn af honum með salernisaðstöðu og útgengi út í garð. (möguleiki á auka íbúð).
Stutt er í fallegar gönguleiðir meðfram sjávarsíðunni og flesta þjónustu, skóla og verslanir.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Sunnudaginn 16 feb. kl.16.00 - 16.30

8226800

Kornsá í Vatnsdal
541 Blönduós
Sögufrækt hús (Agnes & Friðrik)

Stærð: 124,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1879

Fasteignamat: 4.370.000

Verð: 46.000.000

RE/MAX Senter kynnir einstakt 210 m2 hús með sál og sögu (í hringiðu um síðustu aftökuna á Íslandi). Lárus
Blöndal  sýslumaður  byggði  upprunalega húsið  árið  1879,  en  það var  endurnýjað af  núverandi  eiganda árið
2000-2014 og var það gert í samvinnu við Minjastofnun. Upprunalegum arkitektúr og byggingarstíl var haldið
og er sumt sem er í húsinu í dag upprunalegt, s.s. hurðar og gólf að hluta.
Húsið er um 80 m2 að grunnfleti og er á þremur hæðum. Jarðhæð og 1. hæð eru um 160 m2 og rishæð 50
m2. Eignin skiptist í forstofu, borðstofu, stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og geymslur.
Úr húsinu er útsýni yfir Vatnsdalinn og Vatnsdalsánna (laxá) sem svo rennur í Húnavatn.
Á lóðinni er einnig fallegt A-hús með torfþaki.
Innbú og tæki geta fylgt.
3ja tíma akstur frá Reykjavík og hálftíma akstur á Blönduós.
Nánari  upplýsingar  veitir  Skúli  eigandi  í  síma  8994831  og  Sigrún  fasteignasali  í  síma  8640061.

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Bókið skoðun hjá Skúla s. 8994831

864 0061

Klapparhlíð 30
270 Mosfellsbær
Góð fjögurra herbergja endaíbúð 

Stærð: 99 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 4.315.000

Verð: 48.900.000

Vel  skipulögð  og  vel  staðsett  fjögurra  herbergja  endaíbúð  á  2.  hæð  með  sérgeymslu  í  sameign  við
Klapparhlíð 30, 270 Mosfellsbær. Íbúðin er skráð samtals 99 fm, þar af er 7,5 fm geymsla í sameign.

Skipulag  er  eftirfarandi:  Anddyri,  þrjú  svefnherbergi,   stofa/borðstofa  og  eldhús.  Baðherbergi  með þvottahús
inn af baðherbergi. Sér geymsla í sameign. Góðar svalir sem snúa í suð/vestur.

Góð staðsetning,  þar  sem stutt  er  í  alla  helstu  þjónustu  svo sem skóla,  leikskóla,  frístunda og íþróttaiðkun,
sundlaug, heilsugæslu, verslanir ofl.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á mánudag 17. febrúar frá kl. 17:30-18:00

661-6056

Logafold 147
112 Reykjavík
Tvö svefnherbergi - Sérinngangur

Stærð: 71,5 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 35.550.000

Verð: 37.900.000
Vel skipulögð þriggja herbergja 71,5 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi í fallegu vel staðsettu
tvíbýlishúsi ( parhúsi ) við Logafold 147, 112 Reykjavík. Íbúðinni fylgir geymsluskúr á lóð bak við húsið.
Íbúðin er laus til afehdningar við kaupsamning.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnd.16.feb kl.12:00-12:30

661-6056

Keilugrandi 8
107 Reykjavík
Gott skipulag og sér verönd

Stærð: 52,2 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Fasteignamat: 30.950.000

Verð: 34.900.000
Vel skipulögð og snyrtileg tveggja herbergja 52,2 fm íbúð á jarðhæð með sér verönd við Keilugranda 8,
107 Reykjavík.

Senter

Guðlaugur Jónas
Lögg. fasteignasali

gulli@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á sunnd.16.feb kl.16:00-16:30

661-6056

Veghús 17
112 Reykjavík
5-6 svefnher. Með bílskúr

Stærð: 190,5 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 57.950.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
Virkilega góð 5 svefnherb íbúð á tveimur hæðum auk bílskúrs á góðum stað í Grafarvogi. Eignin
samanstendur af andyri og holi, eldhús, baðherbergi með baðkari og sturtu, borðstofu/stofu með
útgengi á suðursvalir, þrjú svefnherbergi á neðri hæð og tvö á efri hæð ásamt sjónvarpsholi og
baðherbergi með sturtu, þvottahús. Mögulegt að bæta það við sjötta svefnherberginu. Sér bílskúr fylgir
eigninni. Stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.  Fallegt útsýni yfir Esjuna. Stutt er á stofnbrautir.

Senter

Kristín Ósk
Lögg. fasteignasali

kor@remax.is

Opið
Hús

Mánudag 17.feb. kl.17.00-17.30

8226800



bauhaus.is

Lagerhreinsun

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP!EKKI MISSA AF LAGERHREINSUN BAUHAUS

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

Ert þú búinn að kynna þér verðvernd BAUHAUS?

Lagerhreinsun af völdum vörum og vörum sem hætta í sölu.
Komdu og gerðu frábær kaup! Takmarkað magn.

70% 70%
afsláttur  

af öllu parketi sem hættir í sölu
afsláttur  

af öllum flísum sem hætta í sölu

Allt aðAllt að

Mv. almennt verð Mv. almennt verð

30%
afsláttur  

af Camargue Skårgård bað- 
innréttingum og sturtuþiljum

Mv. almennt verð

50%
afsláttur  

Mv. almennt verð

Þess vegna erum við með verðvernd. Það þýðir að ef þú finnur sömu vöru 
ódýrari hjá samkeppnisaðila okkar lækkum við okkar verð. Þú finnur nánari 

upplýsingar inn á heimasíðu okkar: bauhaus.is/verðvernd.

Hjá BAUHAUS getur þú verið viss um að 
fá alltaf lægsta verðið á markaðnum!

70%
afsláttur  

af smávöru fyrir baðherbergi
Mv. almennt verð

50%
afsláttur  

af grillum og kamínum  
sem hætta í sölu

Mv. almennt verð

Allt að

af öllum garð- og verkfærum  
sem hætta í sölu

Allt að Allt að

Tilboð á lagerhreinsun gilda til og með sunnudeginum 16. febrúar.
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Dýr vikunnarBrandarar

„Ég er sko ekki orðinn gamall, ég verð það bara þegar ég verð eldri.“

Hans klaufi er sýndur í glænýjum 
búningi í Tjarnarbíói, af leik-
hópnum Lottu. Hann var króaður 
af í viðtal:

Hvað heitir þú fullu nafni og 
hversu gamall ertu? Ég heiti Hans, 
Hans klaufi, og ég er sko ekki orðinn 
gamall, ég verð það bara þegar ég 
verð eldri.

Ertu klaufabárður eða af hverju 
hefur þú viðurnefnið klaufi? Á ég 
að segja þér, stundum get ég verið 
klaufi en ekkert alltaf. Eins og til 
dæmis ef maður heitir Þröstur, þá 
er maður ekkert alltaf fugl.

Ertu sonur karls og kerlingar í koti 
sínu – eða hverra manna ertu? Já, 
foreldrar mínir eru karl og kerling.

Áttu einhver systkini – og þá hver? 
Á ég að segja þér, ég á sko systur sem 
heitir Gréta og við erum sko systk-
ini og við heitum Hans og Gréta.

Hver er besti vinur þinn? Á ég að 
segja þér, hann heitir sko Aron, 
Aron prins. Aron er sko mjög góður 
(hann er eiginlega bara bestur). 
Hann á sko heima í kastala í Ævin-
týraskóginum.

Áttu einhverja óvini? Nauts, af 
hverju ætti maður að vilja eiga svo-
leiðis?

Hverja umgengst þú helst í þessu 
leikriti um Hans klaufa sem er 
í Tjarnarbíói núna? Aron, ég er 
sko aðstoðarmaðurinn hans, ég er 
samt ekki aðstoðarmaðurinn minn. 
Þegar ég segi að ég sé aðstoðarmað-
urinn hans þá þýðir sko hans Arons 
en ekki Hans klaufa. Enda gæti ég 

ekkert verið aðstoðarmaðurinn hjá 
sjálfum mér, hahahahahahaha. Svo 
hitti ég líka Öskubusku og stjúp-
systur hennar og frosk og systkini 
hans Arons, þau heita Ríkey og 
Sölvi.

Hvað finnst þér langskemmti-
legast að gera? Leika mér og baka 
og skrifa sögur og á ég að segja þér, 
núna er ég að skrifa sögu sem heitir 
Hans klaufi.

Hvað finnst þér best að borða? 
Baka bollur og borða þær, til dæmis 
rjómabollur og fiskibollur og kjöt-
bollur og berlínarbollur og svo á 
ég líka afmæli á bolludaginn. Aron 
segir að það sé ekki hægt, hann 
segir: „Hans, bolludagurinn er ekki 
alltaf á sama degi.“ Þá segi ég alltaf … 
uuu… jú, bolludagurinn er alltaf á 
bolludegi!

Hvað langar þig að verða þegar þú 
verður stór? Kannski bollubakari í 
höllinni eða – hey – kannski verð ég 
ekkert stærri og þá verð ég kannski 
bara áfram aðstoðarmaðurinn 
hans Arons og ef ég verð alltof stór 
þá kannski verð ég bara RISASTÓR 
HANS KLAUFI.

Stundum get 
ég verið klaufi

Á ÉG AÐ SEGJA ÞÉR, ÉG 
Á SKO SYSTUR SEM 

HEITIR GRÉTA OG VIÐ ERUM SKO 
SYSTKINI OG VIÐ HEITUM HANS 
OG GRÉTA.

Laufhalaeðla (e. satanic leaf-
tailed gecko) lifir á Madagaskar. 
Hún er fimm til fimmtán senti-
metrar að lengd. Hali hennar er 
flatur og líkist mjög laufi, eins 
og nafn hennar bendir til. Það 
hjálpar henni að dyljast óvinum 
sínum á daginn og liggja í leyni 
fyrir bráð sinni að nóttu til. Hún 
hefur engin augnlok en notar 
langa tunguna til að hreinsa 
óhreinindi úr augunum.

Laufhalaeðlan er næturdýr. 
Hún veiðir sér skordýr til matar, 

meðal annars krybbur og meli. 
Sjálf er hún sérfræðingur í 

að forðast stærri dýr. Það gerir 
hún með feluhalanum sínum og 
hefur líka ýmis önnur ráð. Hún 
getur, til dæmis, gert sig mar-
flata, til að minnka skuggann 
sem hún annars varpar; hún getur 
opnað skoltinn á sér upp á gátt, 
þannig að við óvininum blasi 
ógnvekjandi eldrautt munnholið 
og svo getur hún misst halann, 
vísvitandi, til að villa um fyrir 
þeim sem ætla að veiða hana.

Laufhalaeðla
Laufhalaeðlan er alger sérfræðingur í að forðast stærri dýr. 

„Palli, þú ættir að þvo þér í framan. 
Það sést á andlitinu á þér hvað þú 
varst að borða í hádeginu.“

„Jæja, og hvað borðaði ég 
svosem í hádeginu?“

„Spagettí.“
„Nei, það var í gær.“

Ferðamaðurinn: „Er húsið þarna 
sumarbústaður?“

Bóndinn: „Já, ef einhver vill 
leigja það. Annars verður það 
svínastía áfram.“

„Ég vil ekki segja að maðurinn 
minn sé grindhoraður en þegar 
hann fór með dóttur okkar niður 
að Tjörn á laugardaginn hentu 
endurnar brauði til hans.“

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
391

„Nú mala ég ykkur,“ sagði 
Kata glottandi þegar 
hún sá sudoku gáturnar. 
„Ég er orðin svo góð í að 
leysa sudoku gátur að við 
skulum koma í kapp um 
hver verður fyrstur til að 
leysa þær,“ bætti hún við. 
Konráð horfði á gáturnar. 
„Allt í lagi, til er ég.“  „Og 
ég,“ sagði Lísaloppa sem 
var líka góð í að leysa 
sudoku gátur svo hún 
var alveg til í keppni. „Við 
glímum öll við þær báðar 
og þá kemur í ljós hversu 
klár þú ert orðin,“ bætti 
hún við. „Allt í lagi,“ sagði 
Kata montin. „En ég vara 
ykkur við,“ bætti hún við. 
„Ég mun mala ykkur,“ 
sagði hún og glotti en 
meir.

Heldur þú að þú getir leyst þessar sudoku gátur hraðar en Kata?

?
?

?
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Homeland
Lokaþáttaröð þessara mögnuðu spennuþátta þar sem við höldum áfram að fylgjast með 
Carrie Mathison takast á við allar þær áskoranir sem fylgja því að starfa hjá leyniþjónustu 
Bandaríkjanna.

SUNNUDAG

stod2.is   1817

LOKAÞÁTTARÖÐ



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Gengur í austan og norðaustan 13-20 m/s, en 20-25 um tíma syðst á landinu. 
Rigning eða slydda um landið sunnan- og austanvert, en snjókoma á Vest-
fjörðum. Þurrt á Norður- og Vesturlandi framan af degi, en dálítil úrkoma 
þar seinnipartinn. Hiti 0 til 7 stig, hlýjast syðst.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þú ert merki-
lega hógvær 

miðað við 
stöðuna í dag, 

Púlari! Hvað 
kemur til?

Ég veit vel að 
við erum með 
besta liðið á 
plánetunni! 
Það veitir  
mér gleði!

En mér finnst það ekki 
gefa mér rétt til að rakka 
aðra niður! Það er kannski 
það sem aðskilur Liverpool 
stuðningsmenn frá öðrum 

stuðningsmönnum…

Við erum ein-
faldlega betri 
manneskjur!

Ég… myndi til 
dæmis aldrei 
gera svona!

Palli, gætirðu 
farið út með 

ruslið fyrir mig?

Ókei.

Slepptu 
þessu…

Gleymdu því þá!!  
Ég skal bara gera 

 það sjálf!!

Þetta kast vegna 
breytingaskeiðsins  

er í boði…

Eruð þið búin að 
sækja um leikskóla 

fyrir Lóu?
Ha? Nei! Hún er varla 

byrjuð að ganga!

Jæja, gangi ykkur vel að 
komast á biðlista í ár.

Við erum 
nú þegar 
búin að 

eyðileggja 
líf hennar!

Varstu nokkuð 
í garðinum í 

dag?

Miðstöð íslenskra 
bókmennta  
auglýsir eftir 
styrkumsóknum

Þýðingastyrkir
Til að þýða á íslensku mikilvæg verk úr 
samtímanum, erlendar fagurbókmenntir 
og fræðirit. Einnig myndríkar bækur fyrir 
börn og ungmenni.

Barna- og ungmennabóka–
sjóðurinn Auður

Til útgáfu vandaðra bóka sem skrifaðar  
eru á íslensku, fyrir yngri lesendur.

Umsóknarfrestur  
er til 16. mars 2019

Umsóknareyðublöð  
og nánari upplýsingar  
á www.islit.is

Til útgáfu og miðlunar íslenskra ritverka, 
þar sem kappkostað er að styrkja verk  
sem hafa menningarlegt og þekkingar
fræðilegt gildi.

Útgáfustyrkir

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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ÉG ER EKKI EINN AF 
ÞESSUM ÆTTFRÓÐU 

OG SÖGUFRÓÐU MÖNNUM 
ÞANNIG AÐ ÉG GET EKKI MÁLAÐ 
BREIÐA SÖGULEGA MYND AF 
BÆNUM, EN MÉR FANNST MJÖG 
GAMAN AÐ HAFA HANN ÞARNA 
SEM SÖGUSVIÐ.

Brúin yfir Tangagötuna 
er ný skáldsaga eftir 
Eirík Örn Norðdahl. 
„Hún gerist fyrir vest-
an, á Ísafirði, í húsinu 
mínu,“ segir Eiríkur. 

„Þegar ég byrjaði að skrifa hana sat 
ég við eldhúsborðið mitt og borðaði 
morgunmat og hún hefst þannig að 
þarna er maður sem situr við eld-
húsborðið mitt og borðar hafra-
graut. Svo skilja leiðir. Hann býr 
einn, er eirðarlaus í vinnslustoppi 
í rækjunni og smám saman kemur 
í ljós að þetta er persóna sem ég hef 
skrifað um í annarri bók, Eitur fyrir 
byrjendur. Tangagatan, þar sem ég 
bý, er mjög lítil og þröng gata, og 
var öll grafin upp fyrir nokkrum 
árum. Þá var lögð brú frá útidyr-
unum mínum að útidyrunum hjá 
Begga nágranna mínum. Í sögunni 
er lögð brú frá húsi Halldórs að húsi 
Gyðu sem hann fær skyndilega á 
heilann. Gatan er mjög þröng, það 
eru ekki nema níu og hálft skref á 
milli þeirra, og einhvern veginn 
færast þau nær hvort öðru við til-
komu brúarinnar.“

Brúin yfir Tangagötu er ástar-
saga. Þegar Eiríkur er spurður hvort 
hann sé rómantískur svarar hann: 
„Ég tók því einhvern tímann mjög 
illa að vera kallaður rómantískur 
en ég held að ég sé það, jafnvel mjög 
yfirdrifið á köf lum. Ég veit ekki 
hvers vegna mér fannst það eitt-
hvað ómerkilegt – kannski bara af 
því ég var ungur og vitlaus. Það er 
ekkert í heiminum göfugra en hin 
verklega ást, að gera eitthvað fal-
legt fyrir einhvern annan af engri 
ástæðu annarri en þeirri að manni 
þykir vænt um viðkomandi. Og þótt 
þráin sé flóknari og verði stundum 
að hreinni frekju er hún líka grunn-
þáttur í hamingjunni – án hennar 
væri lífið bara viðstöðulaus ein-
semd. Maður ætti aldrei að skamm-
ast sín fyrir að þrá.“

Staður núsins
Sögusvið bókarinnar er Ísafjörður 
samtímans og þar hefur Eiríkur 
búið lengi, þó með hléum. „Það er 
mikill Ísafjörður í bókinni og Hall-
dór, sem segir söguna, býr í veröld 
sem er mér mjög kunnugleg. Ég 
hef áður skrifað um Ísafjörð, bæði 

í framtíð og fortíð. Framtíðin var í 
Heimsku og áttundi áratugurinn 
í Illsku. Fyrir mér er Ísafjörður 
samt fyrst og fremst staður núsins, 
enda hef ég búið þar stóran hluta af 
ævinni. Ég er ekki einn af þessum 
ættfróðu og sögufróðu mönnum 
þannig að ég get ekki málað breiða 
sögulega mynd af bænum, en mér 
fannst mjög gaman að hafa hann 
þarna sem sögusvið. Hér er minn 
hversdagur.“

Í sambandi við allan heiminn
Spurður hvernig það sé fyrir hann 

sem rithöfund að búa á Ísafirði 
segir hann: „Ég f lutti fyrst frá Ísa-
firði árið 1999, þá f lutti maður í 
alvöru frá stöðum og tók þá ekki 
með sér. Núna er það orðið þann-
ig að þótt ég búi á Ísafirði þá er ég 
samt í óhemju miklum tengslum 
við bókmenntalíf ið, ekki bara 
í Reykjavík heldur líka annars 
staðar. Ég skrifast nær daglega á 
við Steinar Braga sem býr í Kaup-
mannahöfn og Hauk Má í Berlín. 
Ég á rithöfundavini bæði íslenska 
og erlenda úti um allt og er í góðum 
tengslum við þá. Ég les mikið af 

nýjum bókum og legg mikið upp 
úr því að fylgjast með yngri ljóð-
skáldum. Einn kosturinn við að 
búa í smábæ er að maður eyðir 
litlum tíma í að fara frá stað A til 
B og hefur fyrir vikið meiri tíma til 
að lesa. Og í dag getur maður verið 
í sambandi við allan heiminn og 
fengið til sín allar þær bækur sem 
maður vill, búinn að lesa um þær 
gagnrýni frá fimm heimsblöðum 
og tuttugu bloggurum. Sú ein-
angrun sem ef til vill einkenndi 
jaðarbyggðir á 20. öldinni er liðin 
undir lok.“

Ekkert í heiminum göfugra en hin verklega ást
Eiríkur Örn Norðdahl sendir frá sér nýja skáldsögu sem nefnist Brúin yfir Tangagötuna. Ástarsaga sem 
gerist á Ísafirði í húsinu þar sem hann býr. Segir að fyrir sér sé Ísafjörður fyrst og fremst staður núsins.

„Maður ætti aldrei að skammast sín fyrir að þrá,“ segir Eiríkur Örn Norðdahl sem hefur skrifað ástarsögu. Sjálfur segist hann vera rómantískur.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Plan B 

Guðrún Inga Ragnarsdóttir

Fjöldi síðna: 341
Útgefandi: JPV

Plan B er fyrsta skáldsaga Guðrúnar 
Ingu Ragnarsdóttur sem gefin er út. 
Við lestur upphafs bókarinnar væri 
hægt að ímynda sér að hún hefði 
sjálf skrifað f leiri en eina bók sem 
hefði verið hafnað af útgefendum. 
Það er þó ekkert víst að aðalper-
sónan Gyða sé byggð á Guðrúnu 
sjálfri þó hún skrifi af slíkri innsýn 
í raunir rithöfundar að það sé ekki 
fráleitt að ætla að svo sé.

Gyða er sem sagt rithöfundur 
um þrítugt sem hefur að eigin sögn 
skrifað fjórar skáldsögur, þrjár 
ljóðabækur, tvö smásagnasöfn, 
barnasögu, örsagnasafn og nóvellu-
þríleik en alltaf fengið höfnun frá 
útgefendum. Hún er með skáldsögu 
í smíðum sem byggir á dvöl hennar 
í Danmörku og störf í heimaþjón-
ustu þar. Til að ná betur utan um 
efnið ákveður hún að fara til Kaup-
mannahafnar og hitta aftur fyrir-
myndir persónanna en meðfram 
skáldsagnaskrifunum er hún með 
annað skjal í tölvunni sem kallast 
Plan B og er nokkurs konar dag-
bók þar sem hún skráir það sem á 
dagana drífur, samskipti sín við 
fólk og eigin vangaveltur á meðan 
hún rembist við að skrifa skáld-

söguna sem gengur 
hægt. Til að geta óáreitt 
fylgst með fyrirmynd-
unum að persónunum í 
skáldsögunni telur hún 
þeim trú um að hún sé 
að skrifa glæpasögu. Á 
meðan eru þær, og hún 
sjálf, persónur í Plani B, 
lífi Gyðu í Kaupmanna-
hafnarferðinni. Þannig 
eru í raun þrjár hug-
myndir um skáldverk í 
gangi í einu en sú eina 
sem fær líf og vængi er 
Plan B sem tekur smám saman yfir 
enda raunveruleikinn (í þessu til-
felli samt skáldaður raunveruleiki, 
(eða hvað?)) alltaf áhugaverðari en 
nokkur skáldskapur.

Plan B er saga um 
það að skrifa sögu og 
sem slík nokkuð vel 
heppnuð. Höfundur 
sýnir ákveðna verk-
ferla skrifta, hvernig 
skal byggja upp plott 
og breytir raunveru-
legu fólki í skáldsagna-
persónur og aðstæðum 
þess í sögur. Persónu-
sköpunin er skemmtileg 
og persónur standa lif-
andi fyrir hugskotssjón-
um, kryddaðar lúmskri 

kímni höfundarins Gyðu, sem höf-
undurinn Guðrún hefur síðan ekki 
síður húmor fyrir.

Plan B er fyrirtaks frumraun, 
skemmtilega stíluð, fyndin og 

áhugaverð. Henni mætti lýsa sem 
hversdagslegri furðusögu þar sem 
raunveruleikinn býr yfir ævin-
týrum og viðburðum sem eru miklu 
meira spennandi en ímyndað plott 
í skáldsögu. Það mætti kannski 
helst finna að því að það gerist ekki 
mikið af afgerandi atburðum og 
stundum eru lýsingar langdregnar 
en þó alltaf skemmtilegar. Eins og 
Gyða segir við sálfræðinginn sinn: 
„Plott eru ekki mín besta hlið.“ 
Allt hnýtist þó saman að lokum og 
niðurstaðan er óvenjuleg og óvenju 
skemmtileg skáldsaga.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Óvenjuleg og óvenjulega 
skemmtileg skáldsaga.

Raunir rithöfundar
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ÞAÐ VAR SAGT VIÐ 
MÓÐUR MÍNA: AF 

HVERJU STOPPARÐU EKKI 
MANNESKJUNA OG LÆTUR 
HANA GIFTA SIG?

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

15. FEBRÚAR 2020
Orðsins list
Hvað?  Málþing um málefni hunda
Hvenær?  11.00-13.00
Hvar?  Nordic Visitor, Bíldshöfða 20
Félag ábyrgra hundaeigenda boðar 
til þverpólitísks málþings.

Myndlist
Hvað?  Leikum að list
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Reykjavíkur, Hafnar-
húsi
Fjölskylduleiðsögn með leikjaívafi 
um sýningarnar Sæborg, Sol Lewitt 
og Chromo Sapiens.

Hvað?  Sýningin Saptium
Hvenær?  17.00
Hvar?  Rýmd, Völvufelli 13-21
María Sjöfn, meistaranemi í mynd-
list við LHÍ, hefur áhuga á kort-
lagninu hins manngerða umhverfis 
og náttúrunnar og hvernig þessi 
þversagnakenndu rými skarast.

Hvað?  Kveðjuhóf
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gryfjan, Ásmundarsal
Are We Studio? býður gestum og 
gangandi að skoða og kynnast 
ferli hönnunarvöru sem unnin var 

eftir að hafa safnað saman sögum 
af mistökum gesta, í upphafi 
vinnustofudvalar.

Leiklist
Hvað?  Konur og krínólín
Hvenær?  16.00
Hvar?  Þjóðleikhúskjallarinn
Tískusýning í kabarettstíl.

Hvað:  Tónleikar til styrktar orgel-
sjóði Háteigskirkju
Hvenær:  17.00
Hvar:  Háteigskirkja, Reykjavík
Anna Sigríður Helgadóttir og Gísli 
Magna Sigríðarson flytja fallega 
sálma, flesta eftir Hallgrím Péturs-
son. 

Aðrir viðburðir
Hvað?  Súrsuð hjörtu
Hvenær?  21.00

Hvar?  Kornhlaðan, Bankastræti
Burleskhópurinn Dömur og herrar 
býður til Valentínusarblóts.

Sunnudagur
16. FEBRÚAR 2020
Hvað?  Fjölskylduleiðsögn um 
sýninguna Línur
Hvenær?  11.00-12.00
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Aðgangur er ókeypis í boði Norður-
orku.

Hvað?  Er verkið skakkt?
Hvenær?  13.00-16.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Námskeið um upphengi og varð-
veislu listaverka.
Sigurður Trausti Traustason stýrir 

og fær til sín fleiri sérfræðinga.

Hvað?  Sveifludanshátíðin Lindy 
on Ice
Hvenær?  20.30
Hvar?  Iðnó
Á hátíðinni er boðið upp á sóló-
djass og lindy hop kennslu fyrir 
byrjendur og lengra komna undir 
leiðsögn fjögurra af fremstu 
sveif ludönsurum heims. Sveif lu-
djassbönd landsins leika fyrir 
dansi.

Hvað?  Jazz og fleira
Hvenær?  20.00
Hvar?  Björtuloft, Hörpu
Anna Sóley Ásmundsdóttir söng-
kona með Mikael Mána Ásmunds-
syni, gítar, Birgi Steini Theodors-
syni, kontrabassa og Magnúsi 
Trygvasyni Eliassen, trommur. 
Efniskráin er byggð á nýlegum 
verkum eftir söngkonuna í bland 
við lög eftir áhrifavalda.

Þor björ g Hö sk u ld s -
dóttir sýnir málverk í 
Ottó matur & drykkur 
á Höfn í Hornafirði. 
„Guðrún Erla Geirs-
dóttir listfræðingur 

falaðist eftir sýningu. Ég á nóg af 
myndum en þær eru of stórar fyrir 
sýningarplássið sem er þarna, 
þannig að ég ákvað að gera myndir 
sérstaklega fyrir sýningu. Fyrir ein-
hverjum árum var ég að ferðast um 
þetta svæði og tók þá mikið af ljós-
myndum. Ég hafði þær ljósmyndir 
til hliðsjónar þegar ég byrjaði að 
mála fyrir sýninguna og setti síðan 
fugla inn á nokkrar myndanna. Það 
má segja að ég hafi farið á flug,“ segir 
Þorbjörg.

Landslag og það manngerða
Hún er orðin áttræð og málar 
reglulega. „Það er ekkert erfiðara 
fyrir mig að mála núna en fyrir ein-
hverjum árum,“ segir hún. Það er 
yfirleitt auðvelt að þekkja myndir 
hennar því þar eru iðulega tíglagólf 
og súlur innan um íslenskt lands-
lag. „Við mennirnir ráðumst mikið 
á landslagið og allt í kringum okkur. 
Í myndum mínum blanda ég því 
manngerða inn í landslagið, ég hef 
alla tíð haldið mig við það. Þarna 
eru tíglagólf og súlur sem eru hluti 
af menningarlegri fortíð,“ segir hún.

Þorbjörg segist snemma hafa 
byrjað að teikna og mála. „Ég kunni 
náttúrlega ekkert og fékk ekki 
þá kennslu sem margir krakkar 
fá í dag. Svo fór ég að vinna í Glit, 
leirkeraverkstæðinu hjá Ragnari 
Kjartanssyni og á kvöldin var ég í 
Myndlistarkólanum. Síðan fór ég 

í nám í Konunglegu dönsku aka-
demíunni, kom heim árið 1971 og 
hélt mína fyrstu sýningu árið eftir 
í Gallerí SÚM.“

Arftaki Kjarvals
Ferillinn hefur verið langur. „Ég get 
ekki kvartað, mér finnst ég hafa 

notið sannmælis,“ segir Þorbjörg. 
„Þegar ég byrjaði voru miklu færri 
konur í myndlistinni en nú er. Ég 
þekkti fullt af strákum sem voru 
áberandi í myndlistinni og þeir 
tóku mér aldrei öðruvísi en vel. 
Hins vegar þótti mörgum fárán-
legt að ung kona ætlaði að leggja 
fyrir sig myndlist. Það var sagt við 
móður mína: Af hverju stopparðu 
ekki manneskjuna og lætur hana 
gifta sig?“

Sem betur fer lét hún ekkert 
stoppa sig. Hún hefur haldið um 
tuttugu einkasýningar og tekið þátt 
í fjölmörgum samsýningum. Verk 
hennar er að finna í öllum helstu 
listasöfnum landsins. Frá árinu 
2006 hefur hún verið í heiðurs-
launaflokki íslenskra listamanna.

Um Þorbjörgu skrifaði Ásdís 
Ólafsdóttir listfræðingur eitt sinn: 
„Þorbjörg sér meira í íslenskri nátt-
úru en venjulegt auga nemur og má 
því að vissu leyti telja hana arftaka 
Jóhannesar Kjarvals.“

Það má segja að ég hafi farið á flug
Þorbjörg Höskuldsdóttir sýnir málverk á Höfn í Hornafirði. Gerði myndir sérstaklega fyrir sýningina og 
þar eru fuglar nokkuð áberandi. Hefur alltaf blandað því manngerða inn í landslagið í myndum sínum.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

„Það er ekkert erfiðara fyrir mig að mála núna en fyrir einhverjum árum,“ segir Þorbjörg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Fuglamynd á sýningunni.

EKKI SÆTTA ÞIG
VIÐ 50% ÞEGAR 100%
ER Í BOÐI !

Ný Opel Ampera-e – til afgreiðslu strax!

OPEL GOES ELECTRIC

Reykjavík
Krókhálsi 9
Sími: 590 2020 

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330 

Opið
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Opið
Virka daga 9–18*Samkvæmt wltp staðli.

  Kynntu þér þína drægni á opel.is

Allt að 423 km. drægni*

• Kemst lengra en þú heldur
• Rúmar meira en þú heldur
• Er sneggri en þú heldur

OPEL AMPERA-E 
ER 100% RAFMAGN 

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 45L A U G A R D A G U R   1 5 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0
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595 1000  .   heimsferdir.isBókaðu þína ferð á

COSTA BLANCA

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL
ALLUR PAKKINN 

Heimurinn stækkar með Heimsferðum

Hotel AR Diamante Beach

FRÁ KR. 75.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn 

VERÐDÆMI M.V. 5. MAÍ Í 7 NÆTUR

AÐRAR BROTTFARIR Á TILBOÐI

MAÍ, JÚNÍ & JÚLÍ

89.995 m.v. 2 fullorðna

MEÐ MORGUNVERÐI

CALPE FUENGIROLA

Verð frá kr.

64.995

aaaa AR Roca Esmeralda

FRÁ KR. 84.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

VERÐDÆMI M.V. 8. MAÍ Í 7 NÆTUR

AÐRAR BROTTFARIR Á TILBOÐI

MAÍ, JÚNÍ & JÚLÍ

94.995 m.v. 2 fullorðna

MEÐ MORGUNVERÐI

CALPE

aaa Albir Playa Hotel & Spa

FRÁ KR. 79.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn

VERÐDÆMI M.V. 11. JÚNÍ Í 7 NÆTUR

AÐRAR BROTTFARIR Á TILBOÐI

MAÍ, JÚNÍ & JÚLÍ

89.995 m.v. 2 fullorðna

MEÐ MORGUNVERÐI

ALBIR

Albir Garden Resort

FRÁ KR. 64.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

VERÐDÆMI M.V. 18. JÚNÍ Í 7 NÆTUR

AÐRAR BROTTFARIR Á TILBOÐI

MAÍ, JÚNÍ & JÚLÍ

77.995 m.v. 2 fullorðna

VATNSRENNIBRAUTAGARÐUR

ALBIR

Flug frá kr.

24.950
önnur leið með tösku & 

handfarangri

Verð frá kr.

77.995

ALICANTE • CALPE • ALBÍR
Frábært tilboð til áfangastaða okkar á Costa Blanca strönd Spánar í 
sumar. Flugsæti til Alicante frá aðeins 24.950 kr. aðra leiðina eða 
49.900 kr. báðar leiðir. Flug og gisting frá aðeins 64.995 kr. fyrir 2 
fullorðna og 2 börn eða frá 77.995 kr. fyrir 2 fullorðna.

Fjöldi brottfara sumarið 2020 í boði!
Skoðaðu nánar á www.heimsferdir.is
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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

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.25 Stóri og Litli
08.35 Dagur Diðrik
09.00 Blíða og Blær
09.25 Heiða
09.50 Tappi mús
09.55 Mía og ég
10.20 Zigby
10.30 Skoppa og Skrítla
10.40 Mæja býfluga
10.50 Latibær
11.10 Lína Langsokkur
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Friends
14.10 McMillions
15.05 Ísskápastríð
15.45 Um land allt
16.25 Trans börn
17.10 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben og Sóla
18.00 Sjáðu
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Lottó
19.05 Top 20 Funniest
19.50 The Devil Wears Prada
21.40 What Happened to Monday
23.45 Bohemian Rhapsody
01.55 Adrift
03.30 Share

14.15 Friends
15.55 Friends
16.20 Schitt’s Creek
16.45 Satt eða logið
17.25 The Great British Bake Off
18.25 Um land allt
19.00 War on Plastic with Hugh 
and Anita
20.00 Masterchef USA
20.40 Hálendisvaktin
21.10 Grand Designs Australia
22.05 Angie Tribeca
22.30 Succession
23.30 Krypton
00.15 Tónlist

11.20 Isle of Dogs
13.00 Dare To Be Wild
14.45 Hot Shots!
16.10 Isle of Dogs
17.50 Dare To Be Wild
19.35 Hot Shots!
21.00 Ben is Back
22.40 Game Night
00.20 The Promise
02.30 Ben is Back

08.00 The Genesis Invitational 
 Útsending frá The Genesis Invita-
tional.
12.05 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open 
17.05 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
18.00 The Genesis Invitational 
 Bein útsending frá The Genesis 
Invitational.
23.00 PGA Tour
02.00 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open  Bein útsending frá 
ISPS Handa Women’s Australian 
Open.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Molang 
07.19 Refurinn Pablo 
07.24 Með afa í vasanum 
07.36 Sara og Önd 
07.43 Söguhúsið 
07.50 Nellý og Nóra 
07.57 Hrúturinn Hreinn 
08.04 Bubbi byggir 
08.15 Alvinn og íkornarnir 
08.26 Bangsímon og vinir 
08.49 Millý spyr 
08.56 Sammi brunavörður 
09.06 Hvolpasveitin 
09.29 Stundin okkar 
09.55 Gettu betur. Kvennaskólinn 
- MR
11.00 Vikan með Gísla Marteini
11.45 Sætt og gott 
12.05 Söngvakeppnin í 30 ár 
13.00 Bikarúrslit karla – Bikar-
keppnin í körfubolta
15.45 Íþróttaafrek: Pétur Guð-
mundsson
16.00 Bikarúrslit kvenna – Bikar-
keppnin í körfubolta
18.45 Táknmálsfréttir
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Söngvakeppnin 2020. 
Seinni undankeppni   Bein út-
sending frá seinni undankeppni 
Söngvakeppninnar í Háskólabíói. 
Í kvöld verða flutt seinni fimm 
lögin af tíu sem keppa til úr-
slita. Kynnar eru Fannar Sveins-
son, Benedikt Valsson og Björg 
Magnúsdóttir. Stjórn útsendingar: 
Salóme Þorkelsdóttir.
21.00 Bíóást. O Brother, Where 
Art Thou? Ó, bróðir, hvar ert þú?  
 Að þessu sinni er það kvikmyndin 
O Brother, Where Art Thou? í leik-
stjórn bræðranna Joels og Ethans 
Coen. Myndin gerist í Suðurríkjum 
Bandaríkjanna á fjórða áratugnum 
og segir frá ævintýralegum 
leiðangri þriggja strokufanga sem 
leita að földum fjársjóði. Aðal-
hlutverk: George Clooney, John 
Turturro og Tim Blake Nelson. 
22.50 Arfurinn Arven 
00.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show
13.00 Everybody Loves Raymond 
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother
14.10 The Good Place
14.30 Morning Glory
16.25 Malcolm in the Middle 
16.45 Everybody Loves Raymond 
17.10 The King of Queens
17.30 How I Met Your Mother
17.55 Family Guy 
18.20 Top Chef 
19.05 Kokkaflakk 
19.35 Ást  
20.00 Nostalgia
21.55 No Strings Attached
23.45 We Own the Night  Kvik-
mynd frá 2007 með Joaquin 
Phoenix og Mark Wahlberg í aðal-
hlutverkum. Eigandi næturklúbbs 
í New York reynir að bjarga bróður 
sínum og föður frá rússneskum 
leigumorðingjum. Myndin er 
stranglega bönnuð börnum.
01.40 Rocky III  Rocky þarf nú að 
berjast við ungan mann sem hefur 
getið sér gott orð í hringnum. 
Ítalski folinn hefur notið mikillar 
velgengni en er sakaður af hinum 
unga hnefaleikakappa um að 
berjast eingöngu við auðvelda 
andstæðinga. 
03.20 Síminn + Spotify

14.55 Barcelona - Getafe  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
17.20 Villarreal - Levante  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.

07.35 Haukar - Valur  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.
09.05 Fjölnir - Stjarnan  Útsending 
frá leik í Lengjubikar karla.
10.45 Hull City - Swansea  Útsend-
ing frá leik í ensku 1. deildinni.
12.25 West Brom - Nottingham 
Forest  Bein útsending frá leik í 
ensku 1. deildinni.
14.30 Evrópudeildin - fréttaþáttur
15.20 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
15.45 Stjarnan - KA/Þór  Bein út-
sending frá leik í Olís deild kvenna.
17.25 NBA heimildarþáttur 
 Skemmtilegur heimildarþáttur frá 
NBA.
17.45 Stjarnan - KA  Bein útsend-
ing frá leik í Olís deild karla.
19.35 Atalanta - Roma  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
21.15 Valencia - Atletico Madrid 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
22.55 Barcelona - Getafe  Út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta  Hótel í hljóðri 
götu
08.00 Morgunfréttir
08.05 Dante Alighieri og Gleði-
leikurinn guðdómlegi  Seinni 
þáttur
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Minningargreinar 
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Marcel Duchamp  Hver og 
einn er sjálfum sér næstur eins 
og á skipsflaki
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar
20.45 Fólk og fræði  Rann-
sóknarstarf á söfnum
21.15 Bók vikunnar  Svínshöfuð
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar (5 af 50)
22.15 Heimskviður
23.05 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Heilsugæslan  (e) Í þættinum 
fær Helga María til sín sérfræðinga 
í heilsumálum ásamt því að fá ráð 
um hreysti og heilsu frá þekktum 
einstaklingum.  
20.30 112 – saga símanúmers  (e) 
112 – saga símanúmers er sjón-
varpsþáttur um sögu og sérstöðu 
mikilvægasta símanúmers landsins
21.00 Kíkt í skúrinn (e)  Frábær 
bílaþáttur fyrir bíladellufólkið. 
Kíkt í skúrinn með Jóa Bach. 
21.30 Bókahornið (e)  Bókahornið 
fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Kíkt í Skúrinn hefur boðið 

áhorfendum að heimsækja 

bílskúra landsins í 5 ár undir stjórn 
Jóhannesar Bachmann. 

Yfir 130 viðtöl og einn vinsælasti 
bílaþáttur síðari ára. Þetta er 

Þáttur um líf og yndi íslenskra 

bíladellukarla og kvenna um land 

allt þar sem þau rækta ástríðu sína. 

Þættirnir hafa opnað fjölda bílskúra 

upp á gátt og sýnt landsmönnum hvað 

bíladellan getur verið mögnuð.

Öll fyrsta serían verður endursýnd á 

mánudögum kl. 21:30, bara á 

Hringbraut.

FRÉTTIR , FÓLK & 
MENNING á Hringbraut

Útsendingar ná nú til  

99,4%  
heimila landsins

1 5 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R48 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Efnisveitan Hopster

Barnaefni 
á íslensku

Þættir, leikir og fræðsla fyrir yngstu 
börnin í sjónvarpinu og snjalltækinu. 
Allt efni með íslensku tali og engar 
auglýsingar.

Tryggðu þér áskrift á vodafone.is

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

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.25 Blíða og Blær
08.45 Stóri og Litli
08.55 Dóra og vinir
09.20 Mæja býfluga
09.30 Skoppa og Skrítla
09.45 Ævintýri Tinna
10.10 Latibær
10.35 Zigby
10.45 Lína Langsokkur
11.10 Lukku-Láki
11.35 Friends
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 The Dog House
14.35 Ultimate Veg Jamie
15.10 You, Me & Fertility
16.00 American Woman
16.25 Heimsókn
16.53 60 Minutes
17.41 Víglínan
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.05 Trans börn
19.50 McMillions
20.40 Silent Witness
21.35 The Sinner
22.20 Homeland
23.10 The Outsider
00.00 Springfloden
00.45 Springfloden
01.30 Springfloden
02.15 Springfloden
03.00 The Cry
04.00 The Cry

15.25 Seinfeld
17.05 Seinfeld
17.30 Hið blómlega bú - hátíð í bæ
18.00 Modern Family
18.25 The Mindy Project
19.00 Besta svarið
19.40 Besti vinur mannsins
20.00 Who Do You Think You Are?
21.00 You’re the Worst
21.30 Boardwalk Empire
22.25 Keeping Faith
23.20 iZombie
00.05 All American
00.50 American Horror Story. 1984
01.30 Tónlist

11.35 Love and Friendship
13.05 Going in Style
14.40 Won’t You Be My Neighbor
16.15 Love and Friendship
17.50 Going in Style
19.25 Won’t You Be My Neighbor
21.00 Tully
22.35 Masterminds
00.10 How to Talk to Girls at Par-
ties  Gamansöm vísindaskáldsaga 
frá 2017 með Elle Fanning og Alex 
Sharp í aðahlutverkum. Eftir að 
hafa skemmt sér dável á rokk- og 
pönktónleikum í Croydon-hverfi 
Lundúna rekast þrír félagar á 
samkvæmi í heimahúsi þar sem 
gestirnir eru geimverur í manns-
líkömum. 
01.50 Tully

08.00 The Genesis Invitational 
13.00 ISPS Handa Women’s Aust-
ralian Open
18.00 The Genesis Invitational 
 Bein útsending frá The Genesis 
Invitational.
23.30 Inside the PGA  Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress 
07.29 Lalli 
07.36 Tulipop 
07.39 Molang 
07.43 Klingjur 
07.54 Minnsti maður í heimi 
07.55 Hæ Sámur 
08.02 Hrúturinn Hreinn 
08.09 Bréfabær 
08.20 Letibjörn og læmingjarnir 
08.27 Stuðboltarnir 
08.38 Konráð og Baldur 
08.50 Disneystundin
08.51 Dóta læknir 
09.14 Sígildar teiknimyndir 
09.20 Músahús Mikka 
09.45 Krakkafréttir vikunnar
10.05 Heimssýn barna 
11.00 Silfrið
12.10 Lestarklefinn
13.05 Menningin - samatekt
13.45 #12 stig
14.10 HM í skíðaskotfimi Elti-
ganga karla  Bein útsending frá 
keppni í eltigöngu karla á HM í 
skíðaskotfimi.
15.00 Kiljan
15.40 Söngvakeppnin í 30 ár 
16.40 Söngvakeppnin 2020 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Innlit til arkitekta 
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Íþróttir á sunnudegi
20.00 Landinn
20.30 Hljómskálinn 
21.00 Ísalög – Tunn is  Sænsk-
íslensk spennuþáttaröð um 
sænskan ráðherra sem leggur 
til að olíuborun verði bönnuð 
á norðurheimskautssvæðinu. 
Þegar Norðurskautsráðið hittist 
á Grænlandi til að undirrita sátt-
mála þess efnis er ráðist á sænskt 
skip í nágrenninu og áhöfninni 
rænt.  Aðalhlutverk: Lena Endre, 
Bianca Kronlöf, Alexander Karim, 
Johannes Kuhnke og Angunnguaq 
Larsen. Handritshöfundar eru 
Birkir Blær Ingólfsson, Jónas Mar-
geir Ingólfsson og Jóhann Ævar 
Grímsson.  Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
21.50 Franskir bíódagar. Hún. Elle 
23.55Agatha rannsakar málið - 
Garðagrobb Agatha Raisin. The 
Potted Gardener
00.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil (
12.15 The Late Late Show
13.00 Everybody Loves Raymond 
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother 
14.10 The Bachelor 
16.15 Malcolm in the Middle
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens 
17.20 How I Met Your Mother 
17.45 The Kids Are Alright
18.10 Amazing Hotels. Life 
Beyond the Lobby 
19.05 Pabbi skoðar heiminn
19.40 A.P. BIO
20.10 This Is Us 
21.00 Law and Order. Special 
Victims Unit
21.50 Wisting 
22.35 Love Island 
23.20 Perpetual Grace LTD
00.15 The Handmaid’s Tale 
01.05 The Capture 
01.50 Blue Bloods 
02.35 Queen of the South 
03.20 Síminn + Spotify

14.50 Eibar - Real Sociedad  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
17.20 Athletic Club - Osasuna  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
19.55 Real Madrid - Celta Vigo 
 Bein útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni.

07.30 West Brom - Nottingham 
Forest
09.10 Villarreal - Levante
10.50 Sevilla - Espanyol  Bein út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.
13.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur
13.50 Juventus - Brescia  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
16.00 NBA heimildarþáttur
16.50 Cagliari - Napoli  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
19.20 FH - ÍR  Bein útsending frá 
leik í Olís deild karla.
21.00 Stjarnan - KA/Þór  Útsend-
ing frá leik í Olís deild kvenna.
22.30 Stjarnan - KA
00.00 Lazio - Inter

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Samtal
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar  Málleys-
ingjarnir
11.00 Guðsþjónusta í Grafar-
vogskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Glans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Úr tónlistarlífinu. Tvær 
Kúnstpásur
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Minningargreinar 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Fólk og fræði  Nám án 
landamæra
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
19.35 Lazio - Inter  Bein útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál  (e) Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf.
20.30 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  (e) Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 Lífið á Spáni  (e) Sigmundur 
Ernir fer og kynnir sér Íslendinga-
lífið á Costa Blanca á Spáni.
21.30 Stóru málin  (e) Hress og 
skemmtilegur þjóðmálaþáttur þar 
sem stóru málin eru tekin fyrir. 
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HLUSTENDa
VERÐLAUNIN

2020
TAKTU ÞÁTT Í VALINU

Gagnamagnið 900 9901
Flytjandi: Daði og Gagnamagnið
Lag: Daði Freyr
Íslenskur og enskur texti:  
Daði Freyr

Hörku keppni 
með gæsahúð  
Bein útsending frá seinni undankeppni 
Söngvakeppninnar 2020 hefst á RÚV 
klukkan 19.45 í kvöld. Þá verða fimm lög 
lögð í dóm áhorfenda og dómnefndar sem 
velja tvö til þess að halda áfram keppni.

KEPPENDUR 15. FEBRÚAR

Markús Þórhallsson sagnfræðingur: 
Veðjaði á Dimmu í fyrri hlutanum.

Jóhannes Þór Skúlason Eurovisionnörd: 
Hafði trú á Kid Isak í fyrri hlutanum.

Margrét Erla Maack skemmtikraftur: 
Veðjaði á Elísabetu í fyrri hlutanum.

Styrmir Örn Hansson plötusnúður: 
Veðjaði á Kid Isak í fyrri hlutanum.

Freyja Steingrímsdóttir stjórnmála
ráðgjafi: Veðjaði á Ísold og Helgu.

Fellibylur 900 9902
Flytjandi: Hildur Vala
Lag: Hildur Vala og Jón Ólafsson
Íslenskur texti: Bragi Valdimar 
Skúlason

Oculis Videre 900 9903
Flytjandi: Íva
Lag: Íva Marín Adrichem  
og Richard Cameron
Íslenskur texti: Íva Marín Adric-
hem og Richard Cameron
Enskur texti: Richard Cameron

Ekkó 900 9904
Flytjandi: Nína
Lag: Þórhallur Halldórsson  
og Sanna Martinez
Íslenskur texti: Þórhallur Hall-
dórsson og Einar Bárðarson
Enskur texti: Þórhallur Halldórs-
son, Christoph Baer, Donal Ryan, 
Sanna Martinez

Dreyma 900 9905
Flytjandi: Matti Matt
Lag: Birgir Steinn Stefánsson  
og Ragnar Már Jónsson
Íslenskur texti: Matthías  
Matthíason

Sig ur vegarar k völdsins 
munu síðan mæta þeim 
sem komust áfram um 
síðustu helgi; Ísold og 
Helgu með lagið Klukkan 
tifar og Dimmu með sinn 

Almyrkva en eins og alþjóð veit 
hlotnast þeim sem stendur uppi 
sem sigurvegari það þjóðhagslega 
mikilvæga menningarhlutverk að 
syngja fyrir Íslands hönd í Euro-
vision í Hollandi í maí.

Skoðanir Eurovisionspekinga 
Fréttablaðsins vega ekki þungt í 
stóra samhenginu en gætu mögu-
lega verið óákveðnum einhvers 
konar leiðarljós og gott að hafa í 
huga að heimilsfriður Margrétar 
Maack gæti verið í húfi. „Það er 
ákveðin spenna á heimilinu þessa 
dagana. Ég held svo mikið með 
Daða og Tómas er gallharður Matta 
Matt-maður þótt Daði sé æskufélagi 
hans.“
toti@frettabladid.is
steingerdur@frettabladid.is

Varanleg gæsahúð
„Ég hefði fyrir fram álitið að Daði 
og Gagnamagnið hans fengi mitt 
atkvæði á seinna undanúrslita-
kvöldinu en ég er búinn að vera með 
gæsahúð yfir Oculis Videre síðan ég 
heyrði það fyrst og hún er ekkert í 
rénun!

Lagið er hreint aldeilis dul-
magnað og Iva er stórgóð söngkona, 
greinilega með bein í nefinu og 
munninn fyrir neðan nefið þannig 
að hún á eftir að standa sig frábær-

lega í Rotterdam. Svo skilst mér að 
hún búi í Hollandi þannig að hæg 
eru heimatökin.

Oculis Videre minnir að sumu 
leyti á tvö sigurlög frá miðjum 
tíunda áratug síðustu aldar; The 
Voice og jafnvel Nocturne. Svo er 
skemmst að minnast La forza sem 
Elina Nechayeva f lutti fyrir hönd 
Eistlands árið 2018. Elina endaði í 
áttunda sæti og ég gæti trúað að Iva 
gæti bætt þann árangur.

Þegar kemur að Eurovision er 
langbest að bjóða upp á eitthvað 
öðruvísi, spennandi og jafnvel ögr-
andi …!“

Verum kúl, ekki fúl
„Í seinni undanriðlinum er þetta í 
raun spurning um hvaða lag á mest-
an séns í lokakeppninni í Rotter-
dam. Mér finnst engin spurning að 
Oculis Videre með Ivu er besta lagið 
í þessum riðli út frá því sjónarhorni. 
Þessi næntís Enigma-Enya-La Voix 
stemming snarvirkar og þetta lag 
gefur langskemmtilegustu mögu-
leikana á einhverri alvöru klikkun 
í sviðsetningu.

Eldur! Sturlaðir búningar! Kúl-
heit! Henda Netf lix-peningunum 
í sprengjur, props og effekta! Bara 
ekki púlla „einmana stelpan við 
hvíta píanóið“ í tótal andleysi, ha 
RÚV, bara ekki geraða. Verum kúl, 
ekki fúl.“

Dansað við Daða
Mér finnst Daði og Gagnamagnið 
bera af. Lagið er mjög grípandi og 
skemmtilegt, ekta lag til að dansa 
við. Daði Freyr var auðvitað rændur 
sigrinum 2017 en mætir nú sterkur 
til leiks og ég vil sjá þau fara alla leið 
í þetta skipti.

Ég spái því að hann og Íva komist 
áfram á lokakvöldið. Hún er með 
fínt lag líka en mitt atkvæði rennur 
beint til Daða og Gagnamagnsins 
í kvöld. Lagið er gott og Daði auð-
vitað mjög skemmtilegur á sviði; 
öruggur, taktfastur og hrífandi. 
Svo það er aldrei að vita hvort það 
nái langt.“

Oculis Videre – 12 sent
„Seinni undankeppnin er töluvert 
sterkari en sú fyrri og það verður 
fróðlegt að sjá hvaða tvö lög fara 

áfram í úrslit í gegnum símakosn-
inguna. Mín tvö sent fara á lagið 
Oculis Videre. Flutningur Ívu Mar-
ínar Adrichem á þessari hugljúfu 
og silkimjúku kraftóperuballöðu 
á eftir að fá Íslendinga til að kjósa. 
Svo fer Daði Freyr og Gagnamagnið 
augljóslega líka áfram.

Klassískum lögum hefur vegnað 
vel undanfarin ár í aðalkeppninni, 
má nefna Zero Gravity í f lutningi 
hinnar fljúgandi áströlsku Kate Mill-
er og 2018 náði eistnesk sópransöng-
kona og kjóllinn hennar 8. sætinu. 
Íva Marín Adrichem er á heimavelli 
verði hún okkar fulltrúi í Rotterdam 
og ég spái því að Ísland nái sínum 
besta árangri á þessum áratug.“

Harðari keppni
„Þessi riðill er mun sterkari en sá 
fyrri og verður þetta gríðarlega 
spennandi. 

Ég held með Daða Frey og er 
spennt að sjá hvernig danssporin 
verða. Iva mun vera í harðri sam-
keppni við Daða og co. Þetta verður 
hin mesta skemmtun.

Gagnamagnið hefur 100% Euro-
vision-þokka og ég sé fyrir mér að 
það gangi vel í keppninni úti og 
skili stuði í íslensk júrópartí. Lagið 
er barasta geggjað, f lytjendur eru 
nógu sérstakir til að ná í gegn og 
heillandi og svo er þetta bara svo 
mikið fjör.“
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Þú finnur allt 
á einum stað 
í öllum okkar 
verslunum!

2936 
kr.
á mann

Matur fyrir tvo = 5.871 kr.*

SPARA
eða splæsa?

795 
kr.
á mann

Matur fyrir tvo = 1.589 kr.*

*Miðað við 1 pizzadeig, 1 pizzaost, 1 pepperoni-
pakka og eina krukku af pizzasósu

*Miðað við 2 Entrecode/Ribeye steikur, 
1 Olifa olíu, 1 pakka flögusalt og einn 
poka af klettasalati.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.



Lífið í  
vikunni
09.02.20- 
15.02.20

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, 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

SAMTAL VIÐ HILDI
Óskarsverðlauna

hafinn Hildur 
Guðnadóttir 

fór yfir feril 
sinn og verk 
í samtali 
við Fríðu 
Björk 
Ingvars
dóttur, 
rektor LHÍ, 
við upphaf 

Hugar
flugs

skólans.

STEINDI FRUMSÝNIR
Steindi Jr. fór á furðuleg
ar ráðstefnur og hátíðir 
víðs vegar um heiminn 
með þekktum 
Íslendingum. Hann 
segist hafa furðað 
sig mikið 
á því hve 
hratt hann 
sogaðist 
inn í 
hugar
heim 
gesta 
há
tíðanna.

BREYTTI LÍFI MÍNU
Sólborg Guð

brands
dóttir er í 

fremstu 
víglínu í 
bar
áttunni 
gegn 

kyn
bundnu 

ofbeldi og 
heldur úti síðunni 

Fávitar. Þar birtir hún dæmi um 
stafrænt ofbeldi og sýnir þol
endum stuðning.

DRAUMUR UM NÍNU
Nína Dagbjört Helgadóttir tekur 
þátt í undankeppni Söngvakeppni 
Sjónvarpsins í dag með laginu Ekkó. 
Röð atvika olli 
því að Rúna, 
móðir hennar, 
syngur bak
raddir með 
Nínu, 
en hún 
hefur 
áður 
tekið 
þátt í 
keppn
inni.

Skráning í keppnina sem 
heitir nú Síminn Cycl
othon hófst í vikunni og 
þetta er allt eins og það 
var. Svipuð gleði og von
andi heldur sama fólkið 

áfram að taka þátt,“ segir Þorvaldur 
Daníelsson, sem er miklu þekktari 
sem Valdi í Hjólakrafti.

„Ég hef ekki fylgst nákvæmlega 
með hverjir eru búnir að skrá sig en 
þetta er allt að detta í gang og ætti að 
verða líflegt á næstu dögum. Það eru 
náttúrlega svo mörg fyrirtæki búin 
að hafa samband.“

Hægt að þjóta eða njóta
Valdi hefur góða ástæðu til þess 
að reikna með fjölda kunnuglegra 
nafna fólks og fyrirtækja á skrán
ingarlistanum þar sem keppnin 
er fyrir löngu orðin fastur liður í 
félagslífi fjölda hópa og fyrirtækja 
auk þess sem erlendar hjólakempur 
hafa haft sig í frammi í krefjandi ein
staklingskeppninni.

Fyrir utan nýtt nafn segir Valdi 
nýjan, opinn f lokk vera helstu 
breytinguna sem fólk verði vart við 
að þessu sinni. „Þetta er skemmti
f lokkur sem er afslappaður og 
minna keppnis og kemur með svo
lítið annan vinkil á þetta þar sem 
í honum er fólk meira að njóta en 
ekki endilega þjóta.“

Valdi hjólaði sex sinnum í keppn
inni á meðan hún var haldin undir 
fjólubláum merkjum WOW og er 
því öllum hæðum, hólum og malar
köflum kunnur þótt hann komi nú 
í fyrsta skipti beint að keppnishald
inu sjálfu.

Símsend fallhlíf
„Ég er að koma að þessu þannig í 
fyrsta skipti en hef tekið þátt sex 
sinnum með fullt af liðum, eða fjöld
anum öllum af krökkum öllu heldur, 
á vegum Hjólakrafts. Keppnin er 
mér í rauninni mjög hjartfólgin og 
það einhvern veginn lá svo beint 
við að við myndum reyna að vinna 
aðeins saman að því að halda henni 
við og hafa hana áfram á dagatal
inu,“ segir Valdi um samstarfið við 
Símann sem hann er í af lífi og sál.

Litlu mátti muna að hjólamessu

Njóta frekar en þjóta

Valdi segir keppnina sér svo hjartfólgna að það hafi legið beint við að við-
halda henni með því að fara í samstarf um framhald með hjálp Símans. 

Nýtt nafn, sama keppnin

Skráning í Síminn Cyclothon fyrir 
sumarið hófst í vikunni en þessi 
stærsta hjólakeppni landsins 
var kennd við flugfélagið WOW 
þegar hún festi sig í sessi eftir að 
hún fór fyrst fram í júní 2012.

Allt er að sögn sem fyrr fyrir 
utan nafnið og reiðhjólakeppnin 
er enn fjölmennasta og lengsta 
reiðhjólakeppni landsins. Kíló
metrarnir eru 1358 og keppendur 
hafa 72 klukkustundir til þess að 
leggja þá að baki.

Ár hvert er vel valið málefni er 
styrkt með áheitum og Land
vernd varð fyrir valinu 2020. 
Keppendur og keppnislið leggja 
sitt af mörkum í söfnun áheita 
og tugir milljóna hafa nú þegar 
safnast fyrir Bugl, Slysavarna
félagið Landsbjörg, Meðferðar
stöðvar á Kleppi, Landspítalann 
og Barnaheill.

Skráning fer fram á  
siminncyclothon.is

fall yrði í fyrra þegar WOW flaug í 
gegnum sinn endurfjármögnunar
Bermúdaþríhyrning og Valdi segir 
aðspurður að raunveruleg hætta 
hafi verið á því að keppnin legðist af.

„Það var nefnilega alltaf svo 
hætt við því og það má náttúrlega 
segja það að þetta gjaldþrot f lug
félagsins hafi ekki verið að hjálpa 
neinum neins staðar. Það er bara 
ótrúlega frábært í rauninni að við 
höfum fengið öflugt fyrirtæki eins 
og Símann til þess að taka þennan 
bolta áfram.“

Mögnuð upplifun
„Mér er gríðarlega annt um þetta,“ 
segir Valdi þegar talið berst að 
krökkunum sem hjóla með Hjóla
krafti. „Við erum alltaf yngsti hóp
urinn og það voru, til dæmis, tveir 

tíu ára með mér í fyrra. Vægast sagt 
grjótharðir og þarna er fólk sem er 
jafnvel ekki að slá í gegn á öðrum 
vettvangi að koma og alveg að sanna 
sig sem hinir mestu kappar,“ segir 
Valdi sem segist beinlínis sjá krakka 
leggja af stað en koma til baka full
orðin. „Þetta er bara þannig í alvöru. 
Það myndi enginn trúa þessu.“

Keppnisleiðin er torfær þannig að 
ekki veitir af að geta sótt viðbótar
orku í metnaðinn sem gírast hratt 
upp. „Fólk vill standa sig og þetta 
er náttúrlega upplifun en hugs
unin með skemmtiflokknum er að 
gefa þeim sem eru kannski minna 
í þessum keppnisgír en langar að 
fá upplifunina af því að vera úti að 
hjóla um allt landið kost á því að 
vera með.“
toti@frettabladid.is

Vel smurð keðja 
stærstu reiðhjóla-
keppni landsins 
slitnaði ekki við 
fall WOW þar sem 
Síminn hefur virkjað 
Valda hjólakrafta-
karl þannig að 
keppnishjólin snúast 
áfram í sumar.

184.800  K R.
ÞÚ SPARAR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

UNDRI
HEILSUINNISKÓR

S T I L L A N L E G T  R ÚM  
C&J Platinium botnar með 
Serta Therapyst dýnum 
2 x 100 x 200  

Aðeins 435.000 kr.
Fullt verð 619.800 kr.

DÚNDUR 
LOKATILBOÐ

LÝ K U R  Í  D A G
L AU G A R D A G
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Sýnt í Austurbæ   -   Miðasala á Tix.is

Söngleikur Verzlunarskóla Íslands

og tofralampinn

Sýningar
20. feb.   2020 - fim.        20:00
01. mar. 2020 - sun.       16:00
05. mar. 2020 - fim.        20:00
15. mar. 2020 - sun.       20:00



Takk 
aftur!

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt landAuðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Frábæ
rt

 v
er

ð!
 Gerðu verðsam

anburð!

Verð 
á lítra

1.048

vegg- og loftamálning

*Skv. könnun Íslensku ánægjuvogarinnar 2017, 2018 og 2019 
á ánægju viðskiptavina á byggingavörumarkaði.

Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna og var stofnað 
af norrænu ráðherranefndinni árið 1989. Svanurinn er þekktasta 
umhverfismerki Norðurlandanna og með skrifstofu í hverju landi fyrir 
sig sem sér um vottanir í sínu landi. Á Íslandi er skrifstofa Svansins 
hýst hjá Umhverfisstofnun.

9l.

Tilboðsverð

Innimálning
Kópal 4l. hvítt 
Gljástig 4

6.156
86631840

Almennt verð: 7.695    

4l.

Frábæ
rt

 v
er

ð!
 Gerðu verðsam

anburð!

Verð 
á lítra

1.539

Tilboðsverð
Interiør 10
Lyktarlítil vatnsþynnanleg 
akrýl innimálning. Þekur vel 
og gefur slitsterkt yfirborð 
sem auðvelt er að þrífa. 

9.436
80602709

Almennt verð: 11.795    

Gerðu 
frábær 
kaup!

Komdu og gramsaðu!

MARKAÐS- 
DAGAR
ERU BYRJAÐIR
Við bætum við nýjum vörum daglega.

 Nýtt 
blað

á byko.is

Ljós | Málning | Verkfæri | JKE innréttingar   
Parket & flísar | Eldhús & bað

Frábær 
tilboð
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ri
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nt
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ur
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g/

eð
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m
yn

da
br
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. 25%

afsláttur

Innréttingar

50% 39%

Tilboðsverð

Sláttuvél
GC-PM 46/3 S 2,0kW. 

35.000
748300653 

Almennt verð: 69.995

Tilboðsverð

Sláttuvél
 GC-PM 46 B&S 1,65kW. 

48.000
748300654 

Almennt verð: 79.995

Tilboðsverð

Grillpanna
28cm. 

4.000
41114847 

Almennt verð: 6.595

Tilboðsverð

Pottur
18cm. 

2.000
41114844 

Almennt verð: 3.395

Tilboðsverð

Brennikubbar
950gr. 

200
42308346 

Almennt verð: 395

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
GSR12 V-15. Tvær rafhlöðyr 
fyrlgja 2Ah og 4Ah. Taska 
fylgir líka. 

26.000
748740902 

Almennt verð: 32.495

20%

39%

31%

41%

25%

22%

49%

21%

20%

Tilboðsverð

Vaskur
Composite vaskur í borð 
56x51cm svartur eða grár.

49.995  
15331651AT/AP

Almennt verð: 62.995

Tilboðsverð

Eurosmart
Eldhústæki,  
krómað.

11.996  
15333281

Almennt verð: 14.995

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél
Bosch Advance Impact 18V  1x2,5 
Ah rafhlaða. Skrúfvél með höggi,  
2 gírar. hersla hámark 36 Nm.
Kolalaus mótor, hleðslutæki og 
taska fylgir með.

30.396   
74864138

Almennt verð: 37.995

20%

Tilboðsverð

Ferðagasgrill
Travel Q 285X,  
4.1 kW með vagni 

41.000
506600012 

Almennt verð: 59.995

Tilboðsverð

Geirungssög
TC-SM 216i 

27.000
74806540  

Almennt verð: 34.549

Tilboðsverð

Járnhillur
180x160x60 cm, 4 hillur. 

10.000
38910118 

Almennt verð: 13.495

Tilboðsverð

Salerni
Nordic með stút í gólf með 
standard setu. 

39.995
13002362

Almennt verð: 48.295

17%

Tilboðsverð

Handlaug
á vegg 45x34cm 

9.995
12951045

Almennt verð: 15.995

37%
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Njóttu

Í Sturlungu leika draumar stórt 
hlutverk eins og í Íslendinga-
sögum. Þegar Halldóra Tuma-

dóttir gekk með annað barn þeirra 
Sighvats Sturlusonar, dróst með-
gangan á langinn. Guðnýju, móður 
Sighvats dreymdi þá að maður kæmi 
úr Hjarðarholti. Draummaður sagði 
að Halldóra hefði fætt sveinbarn sem 
héti Vígsterkur. Næsta morgun frétt-
ist að drengur væri fæddur sem fékk 
nafnið Sturla. Draumurinn gerði 
það að verkum að komið var fram 
við Sturlu eins og lauk ættarinnar og 
miklar vonir við hann bundnar.

Ég hef oft skynjað skaðsemi ofur-
væntinga foreldra gagnvart börnum 
sínum. Fólk ákveður snemma að 
barnið eigi að verða íþróttamaður, 
píanóleikari eða skáld sem stundum 
er í engu samræmi við hæfileika eða 
óskir viðkomandi. Börn fá stundum 
þá greiningu í æsku að vera af burða-
greind. Það getur valdið margs konar 
vandamálum. Þau standa ekki undir 
væntingum umhverfisins og koðna 
niður. Stundum ætlast foreldrið til 
að barnið nái markmiðum sem það 
sjálft náði ekki. Sonur kórfélagans á 
að verða heimsþekktur óperusöngv-
ari. Dóttir lögmannsins á að verða 
dómari í Hæstarétti. Sonur hag-
yrðingsins á að verða þjóðskáld. Oft 
myndast gjá milli væntinga foreldra 
og hæfileika og möguleika barnsins. 
Barninu finnst það vera að bregðast 
foreldrinu, það sé að þykjast og muni 
verða afhjúpað fyrr en síðar. Þetta 
getur valdið minnimáttarkennd og 
vanlíðan.

Þetta var raunin um Sturlu Sig-
hvatsson frænda minn. Hann fékk 
þá tilfinningu að vera sérstakur og 
lífið mundi hossa honum í faðmi sér. 
Hann þróaði með sér hrokafullan 
sjálfhverfan persónuleika sem varð 
honum að aldurtila að Örlygs-
stöðum. Banamein Sturlu voru ofur-
væntingar Sighvatar Sturlusonar 
til þessa sonar síns sem hann stóð 
engan veginn undir.

Ofurvæntingar
HEMMA
rafmagnssnúra
fyrir loftljós
1.190,- 

+

Tilboðið inniheldur 
tvö pizzadeig, pizzasósu,
ost, pepperoni, skinku 
og grænmetisbakka. 
Gildir út morgundaginn.

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

Blaðið í dag og safn eldri blaða á  frettabladid.is


