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Við hjálpum þér að leita réttar þíns
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Átt þú rétt á slysabótum? 

FANGELSISMÁL Fari allt á versta 
veg gætu þrjátíu refsingar fyrnst 
á árinu. Þetta kemur fram í svari 
Fangelsismálastofnunar við fyrir-
spurn Fréttablaðsins. Í fyrra fyrnd-
ust 16 refsingar sem var töluverður 
árangur frá árinu á undan þegar 35 
refsingar fyrndust.

Meðan neyðarstig viðbragðs-
áætlunar er í gildi verða ekki teknir 
inn fangar nema í ýtrustu neyð og 
þá aðeins þeir dómþolar sem teljast 
hættulegir umhverfinu.

Um 600 manns eru nú á boðunar-
lista Fangelsismálastofnunar en 
þeir voru 552 í árslok 2019. Um 
86 prósent þeirra eiga að afplána 

stutta dóma, eitt ár eða minna. Af 
þeim eru rúmlega fimmtíu farnir 
úr landi, f lestir útlendingar sem 
fengu dóma fyrir skjalafals og brot á 
útlendingalögum. Þá hefur 77 verið 
heimilað að ljúka afplánun með 
samfélagsþjónustu en neyðarstig 
almannavarna og samkomubann 
hafa þó þau áhrif að verr gengur að 
útvega þeim verkefni.

Páll Winkel forstjóri Fangelsis-
málastofnunar segir að boðunar-
listinn hafi tekið töluverðum breyt-
ingum á undanförnum árum. Þegar 
hætt var að úrskurða þá sem komu 
til landsins á fölsuðum skilríkjum í 
gæsluvarðhald bættust þeir í stað-

inn á boðunarlista í kjölfar dóms. 
Þegar röðin komi að þeim hafi þeim 
í flestum tilvikum þegar verið vísað 
úr landi.

Páll segir fleira en farsóttina hafa 
áhrif á hvaða fjölda fangelsin geti 
tekið inn til afplánunar á hverjum 
tíma. „Það hefur orðið alger spreng-
ing í fjölda gæsluvarðhaldsfanga og 
í raun slegið fjöldamet mánuð eftir 
mánuð,“ segir Páll.

Til afplánunar á síðasta ári komu 
inn 206, en dómþolar voru þó innan 
við helmingur þeirra sem alls komu 
til vistar í fangelsi því auk þeirra 
komu 177 til gæsluvarðhaldsvistar 
og 57 til afplánunar vararefsinga. – aá

Tugir refsidóma gætu fyrnst
Tugir refsidóma gætu fyrnst á árinu. Hættulegir dómþolar hefja afplánun meðan neyðarstig er í gildi. 
Fjölgun gæsluvarðhaldsfanga hefur einnig áhrif. Verr gengur að finna verkefni fyrir samfélagsþjónustu.

Það hefur orðið 
alger sprenging í 

fjölda gæsluvarðhaldsfanga 
og í raun slegið fjöldamet 
mánuð eftir 
mánuð.
Páll Winkel for-
stjóri Fangelsis-
málastofnunar

Á iðjagrænu gervigrasinu við Hagaskóla voru þessir piltar í fótbolta þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar þar að garði í gær. Þeir létu hvorki hann né heimsfaraldurinn truf la sig við knatt-
leikinn og sendu boltann fimlega á milli sín og skutu á markið þegar færi gafst. Á þessum síðustu tímum fækkar mjög því sem ungviðið getur dundað sér við og  hefur spark- og gervigras-
völlum sums staðar verið lokað á höfuðborgarsvæðinu og víðar með það að markmiði að fækka mögulegum smitleiðum og frekari lokanir eru til skoðunar.   Sjá síðu 4. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON.

EFNAHAGSMÁL Meðal breytinga 
sem efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis leggur til á aðgerðapakka 
ríkisstjórnarinnar vegna kóróna-
veirunnar er að banna arðgreiðslur 
fyrirtækja sem njóta ríkisábyrgðar 
á brúarlánum. Þá verði þeim einn-
ig óheimilt að kaupa eigin hluta-
bréf.

Í upphaf legum áformum ríkis-
stjórnarinnar var gert ráð fyrir 
að ríkisábyrgð væri möguleg á 
allt að helmingi lánsf járhæðar 
en nefndin leggur til að það hlut-
fall verði aukið í 70 prósent. Við 
það myndi heildarábyrgð ríkisins 
hækka úr 35 milljörðum króna í 50 
milljarða. Þá er meðal tillagnanna 
að opinberum gjalddögum fyrir-
tækja verði frestað enn frekar en 
áformað var. – jþ

Breytingar á 
aðgerðapakka í 
farvatninu



Veður

Suðvestan 15-23 m/s á norðan-
verðu landinu í dag, 8-15 sunnantil, 
en hvassara í vindstrengjum við 
fjöll. Rigning eða súld á vestur-
helmingi landsins en annars bjart. 
Hiti 3 til 11 stig, mildast SA-lands. 
SJÁ SÍÐU 20

Ég berst á fáki fráum fram um veg

S A M F É L A G  S k á k k e n n a r i n n 
Kristófer Gautason ákvað með 
skömmum fyrirvara að bjóða upp 
á netskákmót fyrir íslensk börn á 
vinsælasta skákþjóni heims, Chess.
com. Hann renndi blint í sjóinn 
með þátttökuna á fyrstu mótunum 
sem fóru fram á fimmtudaginn, 
en 177 börn mættu til leiks sem 
Kristófer segir hafa komið sér í 
opna skjöldu.

„Það var afar ánægjulegt að sjá 
þessa miklu þátttöku. Skákin er 
nánast hönnuð fyrir netið og því 
mjög skemmtilegt að geta kynnt 
börn fyrir þessum möguleika til 
að keppa við jafnaldra og stytta sér 
stundir“ segir Kristófer.

Hann hafði samband við öll sveit-
arfélög á höfuðborgarsvæðinu og 
að endingu tóku fimm þeirra þátt, 
Reykjavík, Garðabær, Hafnarfjörð-
ur, Kópavogur og Mosfellsbær. 
„Ég skipulagði sér mót fyrir hvert 
bæjarfélag á f immtudaginn og 
fékk ómetanlega hjálp frá sveit-
arfélögunum sem sendu út tilkynn-
ingar til allra foreldra um mótin,“ 
segir Kristófer.

Hann hyggst einnig bjóða upp á 
skákmót fyrir eldri borgara og tólf 
höfðu skráð sig í hópinn um hádegi 
á föstudag. „Það eru fjölmargir 
eldri borgarar sem tef la á netinu, 
en ég reyndi að fá þá sem tef la 
kannski ekki að staðaldri til að 
taka þátt. Það fer ágætlega af stað. 
Þeir sem hafa skráð sig eru ekki 
reglulegir gestir á hefðbundnum 
skákmótum en vonandi bætast 
f leiri við,“ segir Kristófer.

Hann hyggst standa fyrir öðru 
móti fyrir börn í dag, laugardag, 
og síðan halda áfram að bjóða upp 
á tvö mót í viku á fimmtudögum 
og laugardögum. „Það hafa fjöl-

mörg íslensk börn bæst í hópinn á 
Chess.com og mér sýnist að skrán-
ingarnar séu vel yfir þrjú hundruð 
talsins. Ég vona því að næstu mót 
verði enn stærri.

Kristófer ætlar þó ekki að láta 
höfuðborgarsvæðið duga heldur 
er allt landið undir. „Skáksamband 

Íslands hefur hjálpað mér við að 
senda nokkrum sveitarfélögum 
út á landi boð um þátttöku og 
viðbrögðin hafa verið mjög jákvæð. 
Það mun því vonandi bætast vel við 
hópinn á næstunni,“ segir Kristófer.

Hann segir að þátttaka í stuttu 
skákmóti á netinu sé góð tilbreyting 
á þessum einkennilegu tímum 
þar sem ofgnótt er af frítíma. „Ég 
er að minnsta kosti handviss um 
að krakkar verði klárari af því að 
tefla en að horfa á Youtube,“ segir 
Kristófer brosandi.
bjornth@frettabladid.is

Verða klárari af því að 
tefla en Youtube-glápi
Tæplega tvö hundruð börn tóku þátt í fyrstu netskákmótunum sem Kristófer 
Gautason, skákkennari, stóð fyrir síðastliðinn fimmtudag, á Chess.com, 
vinsælasta skákþjóni veraldar. Mikil þátttaka kom Kristófer í opna skjöldu. 

Kristófer Gautason bjóst ekki við svo gríðarlegri þátttöku barna í 
netskákmótum og raunin varð í liðinni viku. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Skákin er nánast 
hönnuð fyrir netið.

COVID -19 Heildarfjöldi COVID-
19 tilfella fór yfir þúsund smit í 
gær þegar 57 bættust við. Er því 
heildarfjöldinn orðinn 1020. Lang-
flest tilfellin greindust á veirufræði-
deild Landspítalans en hlutfallið 
hjá Íslenskri erfða-greiningu var 
aðeins 0,4 prósent. Eða 2 tilfelli af 
490 sýnum.
Alls hafa 15.500 sýni verið tekin, 
eða úr 4,3 prósentum þjóðarinnar, 
og birgðastaða sýnatökupinna í 
lagi.

Alma Möller, landlæknir, sagði á 
blaðamannafundi Almannavarna 
í gær að faraldurinn væri í hægum 
vexti, ekki veldisvexti.

Hins vegar væru verstu spár að 
ganga eftir varðandi gjörgæslu-
tilfellin. 25 COVID-19 sjúklingar 
dvelja nú á Landspítalanum, 9 

þeirra eru á gjörgæsludeild og 7 í 
öndunarvél.

Um 9500 manns eru nú í sóttkví 
og Víðir Reynisson, yfirlögreglu-
þjónn brýndi fyrir fólki að virða 
samkomubann. Of margar tilkynn-
ingar um að leiðbeiningum væri 
ekki fylgt og að gera þyrfti ráðstaf-
anir til að fylgja banninu eftir. „Það 
er komið af stað,“ sagði Víðir.

Í  l jó s i  f r ét t a u m au k n a 
áfengisneyslu varaði Alma fólk 
við að leita í áfengi á þessum tíma. 
Áfengi veiki bæði ónæmiskerfið og 
bitni á dómgreind fólks. Þá væri 
hætta á auknu heimilisof beldi og 
að börnum sé ekki sinnt. – khg

Varaði við 
því að leita í 
áfengi núna

57
tilfelli bættust við í gær og 
heildarfjöldinn nú er1020.

Yfirskrift þessarar myndar eru upphafslínur úr ljóðinu Sprettur eftir Hannes Hafstein. Margir notuðu gærdaginn til að viðra gæðinga sína og hefur 
það örugglega verið kærkomin stund fyrir bæði hesta og menn. Enda fátt meira frelsandi en þegar gola kyssir kinn, eins og segir í ljóðinu. Þessir 
tveir voru teknir til kostanna á Kaldárselsvegi í Hafnarfirði um miðjan gærdaginn og  létu vel að öruggri stjórn knapa síns.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SLYS Vélsleðaslys varð við Veiðivötn 
á Suðurlandi í gær þar sem þrír slös-
uðust, kona á miðjum aldri alvar-
lega en aðrir með minni meiðsli. 
Sleði hennar fór fram af hengju 
og annar á eftir sem lenti á henni. 
Lélegt skyggni var og snjóblinda.

Björgunarsveitir voru kallaðar út 
klukkan hálf þrjú og 50 manns tóku 
þátt í aðgerðinni. Samferðafólk 
konunnar f lutti hana til móts við 
sveitirnar og mættust þau klukkan 
fjögur. Þyrla Landhelgisgæslunnar 
var send af stað til að sækja kon-
una og einn annan slasaðan. Lenti 
þyrlan um sexleytið í gær við Land-
spítalann í Fossvogi. – khg

Vélsleðaslys  
við Veiðivötn

50
manns tóku þátt í aðgerð-
inni og þyrla var kölluð út.
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Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Vegna aðstæðna er afgreiðslutími pantana lengri en venjulega. 

66north.is

Krakkar

Lagersala 
Eingöngu í vefverslun

Allt að 80% afsláttur og frí heimsending

Hefst 30. mars kl. 12:00 
og stendur til 5. apríl

Fullorðnir

Vatnajökull Primaloft jakki 
32.000 kr.    22.400 kr.

Bylur ullarpeysa
26.000 kr.    18.200 kr.

Arnarhóll regnkápa
28.000 kr.    14.000 kr.

Dalvík stuttermabolur
7.000 kr.    4.200 kr.

Laugardalur jakki
29.000 kr.    14.500 kr.

Sandvík jakki
14.000 kr.    7.000 kr.

1926 peysa
11.500 kr.    5.750 kr.

Esja ullarhúfa
4.900 kr.    2.450 kr.

Grettir hlaupabuxur
12.000 kr.    8.400 kr.

Keilir Gore Infinum anorakkur
35.000 kr.    24.500 kr.

Snæfell NeoShell jakki
55.000 kr.    27.500 kr.

Öxi jakki
25.000 kr.    15.000 kr.

Bragi dúnúlpa
36.900 kr.    22.140 kr.

Svanur dúnúlpa
19.900 kr.    11.940 kr.

Fróði peysa
7.500 kr.    4.500 kr.

Spói merino ullarhúfa
2.900 kr.    2.030 kr.



Verkstæðið er viðurkennt þjónustuverkstæði fyrir 
Jeep®, RAM Trucks, Fiat, Dodge, Chrysler og 

Alfa Romeo. Jafnframt er það almennt 
bifreiðaverkstæði sem gerir við allar gerðir bifreiða.

Pantið tíma í síma 534 4433 
eða á thjonusta@isband.is

STUTTUR BIÐTÍMI!
Þjónustuverkstæði ÍSBAND sérhæfir sig í 

breytingum á Jeep® og RAM. 

JEEP® OG RAM 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og íhluta til 
breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á lager. Sérpöntum 
varahluti í aðra USA bíla. 

ÍSBAND er umboðsaðili fyrir AEV sem sérhæfir sig í breytingum á Jeep® 
Wrangler og RAM og TeraFlex sem sérhæfir sig í breytingum á Jeep® Wrangler. 
ÍSBAND er með umboð fyrir pallbílahús frá ARE.

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Smurþjónusta fyrir flestar tegundir bifreiða.

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 534 4433 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

SÆKJUM OG AFHENDUM BÍLA Í OG ÚR ÞJÓNUSTU 
Á STÓR-REYKJAVÍKURSVÆÐINU.

ALLIR BÍLAR SEM KOMA Í ÞJÓNUSTU TIL 
OKKAR ERU SÓTTHREINSAÐIR VIÐ MÓTTÖKU 

OG AFHENDINGU.

VIÐSKIPTI Vísitala neysluverðs 
hækkaði um 0,23 prósent frá 
febrúar til mars á þessu ári. Vísi-
tala neysluverðs miðuð við verð-
lag í mars 2020 er 475,5 stig, án 
húsnæðis er hún 404,7 stig sem 
er 0,10 prósenta hækkun frá því 
mánuðinn á undan. Þetta kemur 
fram á vef Hagstofunnar. Þar er 
einnig tekið fram að mælingin 
hafi verið unnin áður en bera fór á 

neyslubreytingum vegna COVID-
19 faraldursins á Íslandi. Þó sé ljóst 
að áskoranir muni koma fram við 
mælingar næstu mánuði vegna 
faraldursins.

Hækkað verð á fötum og skóm um 
4,5 prósent hafði áhrif á vísitöluna 
um 0,19 prósent síðasta mánuðinn. 
Þá hækkaði kostnaður vegna búsetu 
í eigin húsnæði um 0,9 prósent og 
verð á f lugfargjöldum lækkaði um 

10,1 prósent og hafði lækkandi 
áhrif á vísitölu neysluverðs um 
0,15 prósent. Bensín- og olíuverð 
lækkaði um 2,6 prósent á sama 
tímabili.

Vísitala neysluverðs samkvæmt 
útreikningi í mars 2020 gildir til 
verðtryggingar í maí 2020. Vísitala 
fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem 
breytast eftir lánskjaravísitölu, er 
9.383 stig fyrir maí 2020. – bdj

Vísitala neysluverðs hækkaði milli tveggja síðustu mánaða

Olíuverð lækkaði um 2,6 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1   Kor óna veiru smit kom upp á 
sængur deild. Faðir barns hafði 

verið þar inni með móður þess í 
fimm daga áður en í ljós kom að 
hann var smitaður.

2   Hafa fundið 130 stökk
breytingar á veirunni. Ís lensk 

erfða greining hefur rað greint 
yfir 370 veirur á meðan allur 
heimurinn hefur saman lagt rað
greint 1.000.

3  17 ára dreng var vísað 
frá  bráða    mót töku og lést 

skömmu síðar. Borgar stjóri Lan
ca ster í Kaliforníu tengdi and lát 
hans við kóróna veirufar aldurinn.

4  „Með þessum upp sögnum er 
heil fag stétt nánast þurrkuð 

út“. Fé lag á  fengis og vímu efna
ráð gjafa harmar á kvörðun fram
kvæmda stjórnar SÁÁ að grípa til 
upp sagna og skerða starfs hlut fall 
á fengis og vímu efna ráð gjafa.

5   Prófa lyf á sjúk lingum með 
CO VID19. Sjúkra húsin sem 

munu taka þátt í til rauninni í 
Noregi verða alls 22 talsins og 
verður öllum þeim sem eru sýktir 
af veirunni og eru eldri en 18 ára 
boðið að taka þátt.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

Meira á frettabladid.is

COVID -19 Víðir Reynisson, yfir-
lögregluþjónn hja Ríkislögreglu-
stjóra sagði embættið hafa fengið 
4 tilkynningar um íþróttaæfingar, 
eina með 50 manns, í gær en dró 
það síðan til baka. Þetta væri ekki 
skipulagt af félögunum. Ungmenna-
félagi Íslands hefur hins vegar borist 
nálægt 10 tilkynningar.

„Við höfum komið skilaboðum 
okkar til viðkomandi félaga í þeim 
atvikum sem ratað hafa inn á 
okkar borð. Sumar tilkynningar 
hafa þó verið þess eðlis að ekki 
hafi verið hægt að greina félagið,“ 
segir Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri UMFÍ.

S a m k o m u b a n n  v e g n a 
COV I D -19 f a r a ldu r si n s va r 
hert úr 100 manns niður í 20 
fyrir viku síðan. Var þá meðal 
annars líkamsræktarstöðvum, 
sundlaugum og skíðasvæðum 
lokað. Þá hafa heilbrigðis- og 
menntamálaráðuneyti mælst til 
að öllu íþrótta og æskulýðsstarfi 
barna og ungmenna, sem felur í sér 
blöndun og snertingu verði hætt 
meðan á banninu stendur. ÍSÍ og 
UMFÍ hafa gefið út yfirlýsingu þar 
sem því er treyst að íþróttafélög fari 
að tilmælum hins opinbera.

Auður segir að ýmis álitamál hafi 
komið upp, til dæmis hvort reið-
hallir séu íþróttamiðstöðvar. Þá 
séu framkvæmdastjórar félaga að 
hringja til að spyrja ráða um hvað 
sé leyfilegt. „Allir sem við höfum 
rætt við eru samvinnufúsir. Fólk er 
að leita leiða til að stunda hreyfingu 
og fer kannski í sumum tilvikum 
aðeins of geyst,“ segir hún. Mestu 
máli skipti að ekki sé verið að nota 
sameiginlegan búnað, svo sem 

bolta. „Það eru um 500 íþróttafélög 
á landinu og langflest standa sig vel.“

Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ, sagði 
að tilvikin 4, sem Víðir nefndi 
yrðu skoðuð. Eitt þeirra hafi þegar 
verið leyst en um hafi verið að ræða 
óskipulagða hópmyndun barna 
á gervigrasvelli Breiðabliks sem 
kallast Fagrilundur, en ekki æfingu 
á vegum félagsins. „Við leggjum 
áherslu á að fólk virði þetta bann 
og höfum staðið í þeirri trú að fólk 
geri það. Það er spurning hvort að 
þurfi ekki að beina skilaboðum til 
krakkanna og ef til vill loka þessum 

svæðum,“ segir Lárus.
Íþróttavellir eru víða opnir og 

borið hefur á að íþróttafólk æfi 
saman í laumi. Hvað varðar Fagra-
lund og aðra spark- og gervigrasvelli, 
ákvað Kópavogsbær að loka þeim á 
laugardag.

Í tilkynningu frá Breiðabliki eru 
iðkendur hvattir til að sinna heima-
æf ingum og einstaklings-pró-
grammi sem þjálfarar hafa útbúið 
en engar skipulagðar æfingar eru á 
vegum félagsins og allt starf liggur 
niðri.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Loka völlum í Kópavogi til að 
bregðast við myndun hópa
Í Kópavogi hefur spark- og gervigrasvöllum verið lokað vegna myndunar hópa, sem stríðir gegn 
samkomubanni. Forseti ÍSÍ spyr hvort loka þurfi ekki fleiri svæðum. UMFÍ hefur borist hátt í 10 
tilkynningar varðandi samkomubannið en framkvæmdastjóri segir flesta fylgja tilmælum yfirvalda.

Krakkar komast sums staðar inn á spark og gervigrasvelli þó engar æfingar standi yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fólk er að leita leiða 
til að stunda hreyf-

ingu og fer kannski í sumum 
tilvikum aðeins of geyst. 

Auður Inga Þor
steinsdóttir 
framkvæmda
stjóri UMFÍ
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Við erum til staðar 
um mánaðamótin
Það eru ýmsar leiðir til að greiða reikninga þó að þjónusta Landsbankans fari nú fram í síma 

og með rafrænum hætti. Við sinnum aðeins brýnum erindum í útibúum eftir tímapöntunum en 
hvetjum viðskiptavini okkar til að nota símann, netbanka, netspjall og Landsbankaappið.

Nánari upplýsingar eru á landsbankinn.is.

Það er þægilegt að greiða reikninga 
í netbanka eða Landsbankaappinu
Það tekur skamma stund að stofna netbanka með 
rafrænum skilríkjum. Einnig getur þú sótt Lands banka
appið fyrir snjallsíma. Þannig getur þú með einföldum 
hætti greitt reikninga eða skráð þá í beingreiðslu en  
þá greiðast þeir sjálfvirkt á gjalddaga.

Þú getur líka greitt reikninga  
í hraðbönkum
Ef þú átt greiðslukort getur þú greitt reikninga  
og sinnt helstu bankaviðskiptum í hraðbönkum þar 
sem einfaldar skjámyndir leiða þig í gegnum ferlið.  
Þú sérð yfirlit yfir staðsetningu þeirra í appinu eða  
á landsbankinn.is/hradbankar.

Við erum til staðar í síma
ef þig vantar aðstoð
Ef þú þarft á aðstoð að halda hvetjum við þig til að 
hafa samband í síma 410 4000. Þú getur einnig pantað 
ráðgjöf, spjallað við okkur á landsbankinn.is eða sent 
okkur fyrirspurn á landsbankinn@landsbankinn.is.



Einhverjir munu 
deyja. Sem er leitt. 

En svona er lífið.
Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu

MENNING „Mér barst fjöldinn allur 
af áskorunum strax eftir að verkið 
var afhjúpað á Listahátíðinni Cycle 
haustið 2018. Aðallega voru þetta 
hvatningarraddir um að steypa 
skúlptúrinn í brons og koma 
honum svo aftur fyrir í Tjörninni,“ 
segir Steinunn Gunnlaugsdóttir 
listakona.

Verk hennar Litla hafpulsan 
vakti mikla athygli þegar það stóð 
í Reykjavíkurtjörn í desember árið 
2018 og nú hefur Steinunn boðið 
Reykjavíkurborg verkið að gjöf. 
Nýtt eintak af verkinu yrði afhent 
borginni á þessu ári.

„Verkið var á sínum tíma mjög 
umdeilt svo ég geri ráð fyrir að í 
Borgarráði muni misjafnar skoð-
anir koma fram,“ segir Steinunn 
aðspurð um væntanleg viðbrögð 
borgarinnar. „Ég hef þó enn sem 
komið er aðeins mætt jákvæðni en 
ég bíð spennt eftir svari hvort að 
skúlptúrnum verði veitt viðtaka,“ 
bætir hún við.

Í tillögu Steinunnar til borgar-
innar kemur fram að hún sjálf muni 
standa allan straum af kostnaði við 
gerð verksins. Hún segir kostnaðinn 
afar háan og að leiðir til fjármögn-
unar verksins verði í takt við verkið 
sjálft, í gegnum einhverskonar lýð-
virkjun. „Það er ekki steypt í brons 
hér á landi og því þarf að láta steypa 
verkið erlendis og flytja það heim,“ 
segir Steinunn.

Þann tíma sem verkið stóð uppi 
í Tjörninni segir Steinunn að það 
hafa vakið athygli um allan heim. 
„Viðbrögðunum er best lýst sem 
sprengingu, svo mikil voru þau, og 
það var mér gersamlega ómögulegt 

að sjá þau fyrir,“ segir hún. Daginn 
eftir að verkið var sett upp fékk 
Steinunn hundr uð sk ilaboða 
frá bæði íslenskum og erlendum 
blaðamönnum, allir vildu þeir vita 
um hvað Litla hafpulsan snerist. 
Verkið hafði þá strax farið sem 
vírus um internetið.

„Á meðan verkið stóð uppi var 
það ljósmyndað í bak og fyrir og 
einnig mikið notað í sjálfumyndir. 
Svo hafði fólk líka sterkar og ólíkar 
skoðanir á því og hafði gaman af 
að tjá þær á netinu og í raunheimi. 
Mest afgerandi fannst mér þó vera 
að verkið vekti upp gleði og kátínu,“ 
segir Steinunn.

„Þegar styttan svo brotnaði 
í miðjum desember 2018, rétt 
eftir fullveldisafmælið, þá höfðu 
margir samband við mig og voru 
hreinlega sorgmæddir yfir þessu. Í 
kjölfarið komu enn fleiri áskoranir 
um endurgerð Litlu hafpulsunnar 
og ég vona svo sannarlega að það 
takist því hún virðist eiga erindi við 
marga,“ segir Steinunn.
 birnadrofn@frettabladid.is

Býður Reykjavíkurborg 
Litlu hafpulsuna að gjöf 

SA M FÉ L AG „Okkur langaði að 
ef la tæknifærni fullorðinna. Við 
náðum einu góðu námskeiði áður 
en öllu var skellt í lás. Núna erum 
við að leita leiða til að vera með fjar-
kennslu,“ segir Rannveig Ernudóttir, 
virkniþjálfi og umsjónarkona í 
félagsstarfi fullorðinna í Reykja-
vík. Í febrúar fór af stað námskeið 
í tæknilæsi fyrir eldra fólk, allt frá 
því að nota heimabanka til sam-
félagsmiðla.

Margt eldra fólk er nú í sjálf-
skipaðri sóttkví vegna COVID-19 
faraldursins. Félagsmiðstöðvar 
fyrir fullorðna hafa verið lokaðar 
og heimsóknir á hjúkrunarheim-
ili bannaðar. Þórunn Sveinbjörns-
dóttir, formaður Landssambands 
eldri borgara, sagði við Fréttablaðið 
nýverið að skrifstofan hefði vart 
undan að útvega leiðbeiningar fyrir 
snjalltæki.

„Þetta er oft lokaður heimur sem 
margir veigra sér við að fara inn í. 
Bæklingarnir sem Landssamband 

eldri borgara gaf út eru algjör 
snilld, en það er ekkert sem kemur í 
staðinn fyrir beina kennslu og end-
urtekningar, fá fólk til að vera ekki 
smeykt við að prófa alla takkana á 
símanum,“ segir Rannveig.

Huginn Þór Jóhannsson, sonur 
Rannveigar, átti hugmyndina að 
námskeiðinu. Hann starfar einnig 
á velferðarsviði Reykjavíkurborg-
ar ásamt því að vera nemandi í 
Tækniskólanum, þar áður var hann 
kennari hjá Skema, fyrirtæki sem 
heldur tækninámskeið fyrir börn og 
unglinga. Sjálf starfar Rannveig við 
félagsstarf á Dalbraut í Reykjavík. 
Fengu þau mæðginin gott teymi til 
liðs við sig við námskeiðið sem hófst 
í febrúar.

„Fyrsta námskeiðið gekk alveg 
glimrandi vel. Við vorum byrjuð að 
tala um einhvers konar fjarkennslu. 
Svo hefur lítið getað unnist í þessu 
vegna ástandsins. Núna hefur þörf-
in samt aldrei verið meiri,“ segir 
Rannveig. „Með því gefst okkur kost-

ur á að vera með kennslu fyrir miklu 
fleiri og á öllum stöðum á landinu.“

Vandinn er núna hvernig skipu-
leggja megi kennslu í gegnum tækni 
fyrir fólk sem þarf að læra tækni. 
„Við stefnum á að byrja að taka upp 
kennslumyndbönd á mánudaginn 
og setja þau á Facebook. Þeir sem 
kunna á tölvupóst geta nálgast 
efnið með því að senda okkur 
póst á taeknilaesifullordinna@
g ma il .com,“ seg ir R a nnveig . 
„Óskastaðan væri svo að koma 
þessu í sjónvarpið.“

Rannveig veit vel hvernig fólki 
líður þegar það kann ekki á tækni. 
„Ég gleymi því aldrei þegar amma 
mín, sem lést árið 2011, sagði mér 
að hún væri hætt að fá símreikn-
inginn sinn. Svörin sem hún fékk 
þegar hún hringdi var að hún gæti 
nálgast allar upplýsingar á netinu. 
Hún sagði mér að henni fyndist hún 
hreinlega ekki vera læs á umhverfið 
sitt lengur. Þetta hefur setið í mér 
síðan.“ arib@frettabladid.is

Leita að tækni til að 
kenna fólki á tækni
Mæðgin settu á fót námskeið til að kenna eldri borgurum á ýmis snjalltæki. 
Í samkomubanninu hyggjast þau nú nýta aðferðir fjarkennslu, en standa 
frammi fyrir þeirri áskorun að þurfa að nota tækni til að kenna fólki á tækni.

Mæðginin Rannveig og Huginn Þór standa að námskeiðinu fyrir eldri borgara ásamt góðum hópi.  AÐSEND MYND.

Uppi voru sterkar og ólíkar skoðanir á Litlu hafpulsunni þegar hún stóð 
uppi í Tjörninni fyrir rúmu ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR GUNNARSSON

BRASILÍA Jair Bolsonaro, forseti 
Brasilíu, hótaði á laugardag að 
reka heilbrigðisráðherrann, Luiz 
Henrique Mandetta, ef hann 
gagnrýndi aðgerðir sínar til að 
bregðast við COVID-19 faraldrinum 
opinberlega. Mandetta hefur verið 
gagnrýninn á Bolsonaro, sem hefur 
talað hættuna niður og hagar sínu 
eigin lífi með lítilli varúð. Nærri 
4 þúsund tilfelli hafa komið upp í 
landinu og 114 hafa látist.

Ríkisstjórar í einstökum fylkjum 
landsins hafa reynt að beita hörðum 
aðgerðum, en hinn hægripopúlíski 
forseti beitti valdi sínu til að koma í 
veg fyrir það.

Værukærð Bolsonaro kom til að 
mynda fram á blaðamannafundi 
síðastliðinn föstudag. Þar var 
hann spurður um dánartíðnina. 
„Einhverjir munu deyja. Sem er leitt. 
En svona er lífið,“ sagði forsetinn.

Samkvæmt dagblaðinu Estado 
de Sao Paulo reyndi Mandetta 
að s a n n f ær a B ol sona ro u m 
alvarleika faraldursins á fundi 
á laugardag, en þar voru einnig 
v a r n a r m á l a r á ð h e r r a n n  o g 
dómsmálaráðherrann viðstaddir. 
Spurði Mandetta meðal annars 
hvor t landið vær i undirbúið 
undir verstu sviðsmyndina, að sjá 
hertrukka keyra um götur með 
líkpoka og fólk streyma myndum 
af því í símum sínum á netið. Tók 
forsetinn fálega í þessar spurningar.

Fáar prófanir hafa verið gerðar 
í Brasilíu, sem var fyrsta Suður-
Ameríkulandið þar sem COVID-
19 greindist. Talið er að allt að 
1,1 milljón manns gætu látist úr 
faraldrinum í Brasilíu ef ekkert 
verður að gert, en aðeins rúmlega 
44 þúsund ef hörðum aðgerðum 
verður beitt. – khg

Hótar að reka heilbrigðisráðherrann

Bolsonaro er harðlega gagnrýndur 
fyrir aðgerðaleysi. MYND/EPA

Verkið var á sínum 
tíma mjög umdeilt 

svo ég geri ráð fyrir að í 
Borgarráði muni 
misjafnar 
skoðanir 
koma fram.

Steinunn 
Gunnlaugsdóttir, 
listakona
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Bráðnun jökla og hafíss 
Grænlands og Suður-
skauts eykst sífellt. Yfir 
sex þúsund milljarðar 
tonna af ís bráðnuðu 
þar árin 1979 til 2018. 
Losun gróðurhúsaloft-
tegunda eykst og hita-
stig hækkar.

Það fór ekki mikið fyrir frétt í 
febrúar frá argentínsku rannsókna-
miðstöðinni Esperanza á Trinity 
skaga á vestanverðu Suðurskauts-
landi. Vísindamenn þar sögðu 
hitastig hafa náð nýjum hæðum 
á Suðurskautinu með 18,3 °C. Það 
hækkar fyrra met frá árinu 2015 
um 0,8°C.

Það er einmitt á vestanverðu 
Suðurskauti þar sem vísindamenn 
óttast að ístapið sé mest. Fyrir 
um ári síðan var greint frá niður-
stöðum bandarískrar rannsóknar 
á því hvernig jökull á Furueyjum 
hefði misst meira en þúsund millj-
arða ístonna frá árinu 1979. Á sama 
tíma hefur Thwaites jökull sem er 
á stærð við Bretland og er talinn sá 
viðkvæmasti á svæðinu tapað 634 
milljörðum tonna af ís.

Ný hitamet eru í takt við aðvar-
anir vísindamanna. Jöklar og hafís 
bráðnar mun hraðar en á síðari 
hluta 20. aldar. Skýringin liggur 
í hnattrænni hlýnun af manna 
völdum.

Sexfalt hraðari bráðnun
Íslenskir vísindamenn hafa bent 
á að bráðnun eða hopun jökla á 
Suðurskautinu geti haft mikil áhrif 
á sjávarstöðu við Ísland. Breytingar 
á suðurhveli mun hafa meiri áhrif á 
sjávarstöðu við Ísland en bráðnun 
Grænlandsjökuls.

Á þetta var bent í umfangsmikilli 
skýrslu vísindanefndar um áhrif 
loftslagsbreytinga á Íslandi sem kom 

út árið 2018. Áætlað er að á þessari 
öld verði hækkun sjávarmáls 
hér einungis þriðjungur þeirrar 
hækkunar sem talin er verða á 
heimsvísu. Skýringar er að leita í 
bráðnun mikils massa grænlensku 
íshellunnar sem hækkar sjávarstöðu 
í nágrenni hans, meðal annars 
við Ísland. Þegar jöklar þynnast 
minnkar þrýstingur á jarðskorpuna 
og landið rís. Bráðni ís við Grænland 
eru því líkur á að sjávaryfirborð 
hækki meira sunnar á hnettinum 
en hér.

Þessu er öfugt farið um bráðnun 
Suðurskautsjökla og því verða 
áhrifin á sjávarstöðu meiri hér en 
nálægt suðurhveli.

Hraðara hop hafíss og jökla
Sífellt koma fram nýjar vísbendingar 
um að heimskautajöklarnir hopi 
hraðar en áður hefur verið talið. 
Gögn gervihnatta um bráðnun jökla 
við Grænland og Suðurskautsland 
benda til þess að meira en sex þús-
und milljarðar tonna af ís hafi 
bráðnað á árunum 1979 til 2018.

Á tíunda áratug síðustu aldar var 

ístap beggja hvela um 81 milljarðar 
tonna af ís á hverju ári, samanborið 
við 475 milljarða tonna af ís á árinu 
2010. Það er sexföld aukning.

Þetta er niðurstaða greinar 
í vísindatímaritinu Nature nú 
í mars. Að baki rannsókninni 
standa 89 vísindamenn frá 50 
alþjóðlegum stofnunum, studdir 
af geimferðastofnunum Banda-
ríkjanna (NASA) og Evrópu (ESA). 
Gögn 11 gervihnatta voru nýtt til 
að greina jökla og hafís.

Sama þróun er víða um heim. 
Oddur Sigurðsson jöklafræðingur 
á Veðurstofu Íslands telur að frá 
aldamótum hafi nokkrir tugir 
íslenskra jökla horfið í þeim skiln-
ingi að þeir hafa rýrnað og breyst, 

þannig að einn jökull breytist í tvo 
eða f leiri minni jökla. Nú er gert 
ráð fyrir því að árið 2190 verði allir 
jöklar á Íslandi horfnir að heita 
megi.

Orsökin skýr: Kolefnaútblástur 
af manna völdum
Vísindamenn sem standa að þessum 
alþjóðlegu jöklaathugunum eru 
allir á einu máli um að orsaka 
hnattrænnar hlýnunar sé að leita í 
aukningu gróðurhúsalofttegunda 
af mannavöldum. Þar skiptir mestu 
aukning koltvísýrings í andrúms-
loftinu, sem er nú meiri en verið 
hefur í milljónir ára.

Þessi umhverfisáhrif af manna 
völdum bætast við náttúrulegar 
sveiflur og magna upp hlýnunina. 
Verði ekki dregið verulega úr kol-
efnaútblæstri er vá fyrir dyrum.

Hröð aukning gróðurhúsaloft-
tegunda í andrúmsloftinu gerir 
það að verkum að vistkerfi breytast 
mun hraðar en þau hafa áður gert í 
jarðsögunni. Ýmsar breytingar eru 
að verða merkjanlegar: Loft almennt 
heitara og rakara, hitabylgjum 

fjölgar, víða má merkja verulegar 
breytingar á magni úrkomu, sjór 
hlýnar og súrnar, íshellur og hafís 
minnkar.

Síðustu tíu ár eru þau  
hlýjustu í sögunni
Ný skýrsla Alþjóða veðurfræði-
stofnunarinnar (WMO) um stöðu 
loftslagsmála staðfestir þessa 
válegu þróun. Þar eru teknar saman 
upplýsingar frá veðurstofum víða 
um heim, vatnamælingum, helstu 
sérfræðingum og stofnunum.

Þar segir að síðustu fimm ár, 
2015-2019, hafi verið þau hlýjustu í 
sögunni og frá byrjun níunda ára-
tugarins hefur hver áratugur verið 
hlýrri en sá sem á undan kom.

Hitamet munu falla
Petteri Taalas forstjóri WMO segir 
allt benda til áframhaldandi öfga 
í veðurfari næstu áratugina. „Þar 
sem losun gróðurhúsalofttegunda 
heldur áfram að aukast mun hitastig 
áfram hækka. Spá fyrir næsta áratug 
bendir til að líklegt sé að met yfir 
heitustu ár falli á næstu fimm árum. 
Það er aðeins tímaspursmál,“ segir 
hann.

Á síðasta ári var hitastigið 1,1°C 
hærra en fyrir iðnbyltingu. António 
Guterres aðalritari SÞ varar við: „Við 
erum fjarri því að vera á leiðinni 
að ná því takmarki að hækkun 
hitastigs verði innan við 1,5 gráður 
eða 2 gráður eins og stefnt var að 
Parísarsamkomulaginu,“ segir hann.

Ef fram heldur sem horfir í 
útblæstri mannkyns er hætt við 
að meðalhiti eigi eftir að hækka 
um þrjú til fimm stig sé miðað við 
meðalhita frá því mælingar hófust 
árið 1850.

Jöklar og hafís bráðna á methraða
Mörk hafíss á norðurslóðum í september 2019. Rauða línan sýnir meðal hafísútbreiðslu á árunum 1981 til 2010. Heimild NASA . MYNDIR/GETTY

Íslenskir vísindamenn hafa bent á að bráðnun jökla á Suðurskautinu geti haft mikil áhrif á sjávarstöðu við Ísland. 
Það hvað gerist á suðurhveli mun hafa meiri áhrif á sjávarstöðu hér á landi en bráðnun Grænlandsjökuls. 

Frá aldamótum hafi 
nokkrir tugir íslenskra jökla 
horfið í þeim skilningi að 
þeir hafa rýrnað og breyst 
þannig að einn jökull 
breytist í tvo eða fleiri 
minni.

Við erum fjarri því 
að vera á leiðinni að 

ná því takmarki að hækkun 
hitastigs verði innan við 1,5 
gráður eða 2 gráður eins og 
stefnt var að Parísarsam-
komulaginu
António Guterres aðalritari Sam-
einuðu þjóðanna.

UMHVERFIÐ OKKAR

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is
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verslum á elko.is
verum heima og

Vegna samkomubanns má búast við því að aðgangur  
að verslunum sé verulega takmarkaður. Við höfum  
því framlengt opnunartímann en hvetjum þig þó  
til að versla frekar á elko.is og fá vöruna senda heim. 

Þú finnur allar okkar vörur á elko.is og færð  
sömu góðu þjónustuna í netspjallinu. 

sjáumst á netinu

spjallaðu við okkur

sendu okkur línu
elko@elko.is

vertu í bandi
544 4000

Til að draga úr heimsóknum í verslanir  

höfum við framlengt skilarétt  

og ábyrgðir til 30. júní.

lengri skilaréttur
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Góð málning þekur vel og er auðvelt að vinna. Þess vegna selur Múrbúðin eingöngu sænska  
gæðamálningu frá Colorex. Málningin frá Colorex þekur framúrskarandi vel, enda er hún þróuð  
til að mæta ströngustu kröfum Norðurlandabúa.

Hugsum um umhverfið og málum með málningu frá Colorex
Málningin frá Colorex er einstaklega umhverfisvæn. Hún er bæði með Svansvottun þ.e.  
Nordic Swan Eco label og EU Eco label. Þessar vottanir fá einungis vörur sem uppfylla  
ströngustu umhverfisstaðla. Vottunin tekur til allra umhverfisáhrifa vörunnar allt frá því að  
hráefni eru unnin og þar til vörunni er fargað eða hún endurunnin.

Skönnum drauma litinn þinn!
Ertu búin að finna draumalitinn? Við getum blandað alla liti. Þú kemur bara með  
draumalitinn og við skönnum hann með litgreiningarskannanum okkar. 
Við getum skannað liti af litaprufum og úr blöðum svo eitthvað sé nefnt.

Málningarverkfæri, stigar og tröppur
Með réttu verkfærunum verða verkin auðveldari. Þú færð öll málningarverkfæri hjá Múrbúðinni.  
Eingöngu gæðamerki á góðu verði. Við bjóðum líka mikið úrval af stigum og tröppum, sem  
nauðsynlegt er að eiga þegar maður málar.

Bostik spartl, þéttifrauð og kítti – Leiðandi í yfir 125 ár
Bostik er leiðandi framleiðandi á spartli, þéttifrauði og kítti. Múrbúðin býður  
breiða línu að vörum frá Bostik á frábæru verði. Bostik vörurnar sem Múrbúðin  
selur koma frá Svíþjóð og Þýskalandi.

Murexin – Austurísk gæðaefni á góðu verði
Murexin framleiðir endingargóð þéttiefni, fúgur og flísalím. Rakaþéttikvoðan frá Murexin           
„dúkur í dós“, er löngu búin að sanna sig á Íslandi. Gerðu gæða- og verðsamanburð.  
Múrbúðin býður að minnsta kosti jafngóðar vörur, bara miklu ódýrari.

Hjá Múrbúðinni færðu
gæðamálningu!

 sænsk gæðamálning síðan 1955

 
Erlendis kosta 10L af Colorex og 10L af málningu  
frá öðrum þekktum framleiðeindum það sama.  
Hér á Íslandi færð þú 30L af Colorex fyrir það sama 
og þú borgar fyrir 10L af málningu frá öðrum.  
Sömu gæði, sama verð úti, en 300% dýrari á Íslandi. 
Sættir þú þig við þetta?

20% afsláttur af allri málningu
Málaðu meira fyrir miklu minna! 

Áður 4.690

Áður 7.990
Áður 2.490

Áður 2.290

Áður 2.590

Borgar þú 300% of mikið 
fyrir þína málningu? 
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Um 160 
opinberar 
stofnanir 
eru starf-
ræktar hér á 
landi. Það 
hljóta að 
leynast 
sameining-
artækifæri 
meðal 
þeirra.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Ný tvöföld virkni sem 
veitir hraða og langvarandi
vörn gegn tannkuli.

Nærri lætur að fimmti hver vinnandi maður 
starfi í þágu hins opinbera, ríkis eða 
sveitarfélaga.

Þetta er athyglisvert um þessar mundir 
þegar störf þorra manna á almennum 

vinnumarkaði eru í aðsteðjandi uppnámi. Því veldur 
veiruváin sem hefur veist með svo ófyrirleitnum hætti 
að stoðum samfélagsins að rekstur atvinnufyrirtækja 
er í hreinni óvissu að aðstæður breytast dag frá degi og 
þúsundir umsókna um hlutabætur og atvinnuleysis-
bætur berast Vinnumálastofnun daglega.

Einn er þó sá hópur vinnandi manna sem gengur 
að störfum sínum vísum, nær sama hvað á dynur. Það 
eru starfsmenn ríkis og sveitarfélaga. Hið opinbera er 
fyrirferðarmikið hér á landi og illa gengur að stemma 
stigu við auknum umsvifum þess þrátt fyrir margvísleg 
slagorð stjórnmálahreyfinga liðinna tíma.

Það er auðvitað ekki sérstök lausn að krefjast breyt-
inga á því nú við þessar aðstæður og myndi líklega 
gera illt verra. En það er ástæða til að velta því fyrir sér 
hvers vegna ekki eru sett fram áform um forgangsröðun 
og hagræðingu í rekstri hins opinbera, þegar útgjöld 
þess stökkbreytast með efnahagsaðgerðum ríkis og 
sveitarfélaga og búast má við að enn eigi eftir að auka þá 
íhlutun ef takast á að forða stórfelldu langtíma atvinnu-
leysi hér. Viðbúið er að seilst verði í vasa skattgreiðenda 
þegar þessu fári slotar og álögur auknar til að mæta 
tekjutapinu og standa undir rekstri ríkis og sveitarfélaga.

Ekki má skilja orð þessi svo að þeim sé raðað saman 
af andúð á störfum fyrir hið opinbera, en kjarabarátta 
opinberra starfsmanna hefur meðal annars falist í kröfu 
um að deila kjörum með starfsmönnum á almennum 
vinnumarkaði. Sá reginmunur er þó á að opinberir 
starfsmenn búa við margfalt starfsöryggi á við aðra. Það 
sýnir sig best um þessar mundir. 

Á komandi misserum hlýtur því að verða velt 
upp hvort ekki sé ástæða til að draga saman seglin í 
opinberum rekstri. Búast má við að samdrátturinn 
í efnahagslífinu vari um nokkurra missera skeið og 
hlýtur að hafa sín áhrif á verkefni hins opinbera, þó þess 
gæti síður í bráðnauðsynlegum verkefnum mennta- og 
heilbrigðiskerfis, umönnun og félagslegum stuðningi, 
svo dæmi séu tekin.

Um 160 opinberar stofnanir eru starfræktar hér á 
landi. Það hljóta að leynast sameiningartækifæri meðal 
þeirra. Þó verkefni þeirra kunni að vera sumpart ólík eru 
samlegðaráhrif sameiningar ríkisstofnana ótvíræð.

Sama gildir um sveitarfélög. Þau eru nú ríflega 70. 
Sum eru fjölmenn og önnur fámenn. Ráðagerð er um að 
fækka þeim á nokkurra ára bili um meira en helming 
með því að skilgreina lágmarksfjölda íbúa þeirra. Þannig 
er þvinguð fram hagræðing sem ekki virðist nást fram 
með öðrum hætti. Nægan tíma hafa menn haft til þess. 
Þessari aðferð hefur ekki alls staðar verið fagnað en hún 
er nauðsynleg og mun leiða til betri þjónustu við íbúa og 
ekki síður hagræðingar.

Að öllu samanlögðu er tímabært fyrir stjórnvöld að 
leggja á ráðin um hvernig hluta fjárhagsáfalls hins opin-
bera verður mætt með skýrri forgangsröðun og hag-
ræðingu þegar fram líða stundir.

Hagræðing

Íþróttir efla alla dáð
Á daglegum upplýsingafundi 
í gær kom fram að Víðir 
okkar allra hefði sjálfur 
farið í vettvangsrannsókn 
til að kanna sannleiksgildi 
ábendinga um að tveggja 
metra regla og tuttugu manna 
samkomubann væri ekki alls 
staðar í hávegum haft. Hann 
hafi í þeirri ferð rekist á að 
50 manna íþróttaæfing hefði 
verið haldin um helgina, 
jafnvel þó blátt bann sé lagt 
við því. Þetta er alvarlega 
en í fyrstu virðist. Kunnugt 
er að lestrarkunnáttu yngri 
aldurshópa hefur hrakað 
nokkuð og PISA-könnun 
bendir til að sama eigi við um 
raungreinar, jafnvel einfalda 
stærðfræði. Það skyldi þó 
ekki vera að þeir sem fyrir 
íþróttaæfingunni stóðu séu 
hvorki læsir né átti sig á að 
fimmtíu er meira en tuttugu?

Birgðir
Fyrir hreina slysni fundust 
í síðustu viku birgðir 
6.000 sýnatökupinna á 
Landspítalanum. Enginn 
virðist hafa vitað að þeir voru 
til. Þetta vekur upp þá von 
að í birgðahaldi spítalans 
leynist enn f leiri fjársjóðir 
nú á raunastund. Ætli finnist 
líka f leiri rúm eða jafnvel 
heilu deildirnar sem enginn 
vissi af ? Það er varla gaman 
að þessu gerandi, en þetta 
var sannarlega ánægjulegur 
fundur.

Eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar sendu 
Íslendingar matarböggla til bágstaddra barna 
í Noregi. Eftir Vestmannaeyjagosið 1973 

sendu önnur Norðurlönd margvíslega aðstoð til 
Íslands. Seint gleymist rausnarskapur Færeyinga 
eftir snjóflóðin árið 1995. Norðurlöndin aðstoðuðu 
okkur eftir efnahagshrunið 2008 þegar f lest önnur 
ríki neituðu hjálparbeiðnum okkar. Árið 2009 þegar 
hamfaraflóðin gengu yfir Asíu sendu Íslendingar 
f lugvél til Taílands til að sækja slasaða Svía. Þetta eru 
aðeins örfá dæmi um norrænt samstarf og vináttu 
síðustu áratugi.

Yfirstandandi COVID-19 faraldur hefur undan-
farið sett einstaklinga, fyrirtæki, ríki og allt alþjóða-
samfélagið í óþekkta stöðu. Ljóst er að faraldurinn 
bitnar ekki einungis á heilsu fólks heldur einnig 
á atvinnulífinu og fjármálakerfinu öllu. Enginn 
veit hvernig best er að reyna að draga úr áhrifum 
faraldursins en ljóst er að ekkert land getur staðið 
eitt frammi fyrir þessari ógn því veiran virðir engin 
landamæri. Við slíkar aðstæður er nauðsynlegt að 
halda heildarsýn og missa ekki sjónar á gagnsemi þess 
að samhæfa aðgerðir milli landa. Norrænt og alþjóðlegt 
samstarf opnar á möguleika sem gagnast hverju og 
einu landanna. Við þurfum á nágrönnum okkar að 
halda til að miðla upplýsingum og þekkingu sem er 
sérstaklega mikilvæg á tímum sem þessum. Nágrannar 
okkar í norðri eru, nú sem fyrr, okkar mikilvægustu 
bandamenn. Ekki bara meðan COVID-19 veiran gengur 
yfir, heldur ekki síður þegar við hefjumst handa við 
að endurreisa þá samfélagslegu burðarstólpa sem 
sköðuðust á þessum einkennilegu tímum.

Samfélagsöryggi og samstarf á hættutímum eru 
mikilvæg svið fyrir Norðurlandaráð. Síðast á þingi 
ráðsins í október 2019 samþykkti það einróma nýtt 
stefnuskjal um samfélagsöryggi. Þar er lagt til að 
samstarf verði aukið á ýmsum sviðum, meðal annars 
hvað varðar framfærslu- og heilbrigðisviðbúnað. 
Stefnuskjalið inniheldur ýmsar tillögur að því hvernig 
samstarfið geti orðið enn betra á hættutímum, 
nokkuð sem Norðurlandaráð vill vinna áfram með.

Vores nordiske venner

Silja Dögg 
Gunnarsdóttir
forseti Norður-
landaráðs og 
þingmaður 
Framsóknar-
flokksins.

 

Nágrannar 
okkar í 
norðri eru, 
nú sem fyrr, 
okkar mikil-
vægustu 
bandamenn.
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Frá tilnefningarnefnd vegna aðalfundar 
Haga hf. 2019

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn föstudaginn  
7. júní 2019.

fleim hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma 
skilaboðum á framfæri við tilnefningarnefnd í aðdraganda aðalfundar 2019 
er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd eigi síðar en kl. 16:00 
Þann 12. apríl nk. á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is.

fleim sem vilja gefa kost á sér til setu í stjórn Haga hf. er bent á að tilkynna 
Það skriflega til tilnefningarnefndar Haga hf. eigi síðar en kl. 16:00 
Þann 29. apríl 2019 á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is. Nauðsynlegt er að 
frambjóðendur notist við framboðseyðublað sem finna má á vefsíðu Haga 
en Þar Þarf meðal annars að upplýsa um bakgrunn og hæfi frambjóðanda, 
auk Þess að gera grein fyrir hvernig frambjóðandi uppfyllir skilyrði sáttar 
Haga hf. við Samkeppniseftirlitið frá september 2018.

Framboðseyðublað og nánari upplýsingar um viðmið tilnefningarnefndar
 við mat á frambjóðendum má finna á vefsíðu Haga hf.,
www.hagar.is/fjarfestaupplysingar/adalfundur.

Tillögur tilnefningarnefndar um frambjóðendur til stjórnar verða 
tilkynntar Þann 15. maí nk.

Tilnefningarnefnd Haga hf.

Frá tilnefningarnefnd vegna aðalfundar 
Haga hf. 2020

Aðalfundur Haga hf., kt. 670203-2120, verður haldinn þriðjudaginn  
9. júní 2020.

Þeim hluthöfum sem vilja eiga fund með tilnefningarnefnd eða koma 
skilaboðum á framfæri við tilnefningarnefnd í aðdraganda aðalfundar 
2020 er bent á að hafa samband við tilnefningarnefnd eigi síðar en  
kl. 16:00 þann 14. apríl nk. á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is.

Þeim sem vilja gefa kost á sér til setu í stjórn Haga hf. er bent á að  
tilkynna það skriflega til tilnefningarnefndar Haga hf. eigi síðar en  
kl. 16:00 þann 30. apríl 2020 á netfangið tilnefningarnefnd@hagar.is. 
Nauðsynlegt er að frambjóðendur notist við framboðseyðublað sem 
finna má á vefsíðu Haga en þar þarf meðal annars að upplýsa um 
bakgrunn og hæfi frambjóðanda, auk þess að gera grein fyrir hvernig 
frambjóðandi uppfyllir skilyrði sáttar Haga hf. við Samkeppniseftir-
litið frá september 2018.

Framboðseyðublað og nánari upplýsingar um viðmið tilnefningar-
nefndar við mat á frambjóðendum má finna á vefsíðu Haga hf., 
www.hagar.is/fjarfestaupplysingar/adalfundur.

Tillögur tilnefningarnefndar um frambjóðendur til stjórnar verða  
tilkynntar þann 19. maí nk.

Tilnefningarnefnd Haga hf.

Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG

Við erum öll hluti af þessu 
samfélagi, hvert og eitt 
okkar er hlekkur í þeirri 

lífrænu heild sem við köllum 
Reykvíkinga. Reykjavík er og á 
að vera lýðræðissamfélag.

Við viljum heyra þín sjónarmið. 
Hvað má betur fara og hvernig 
lýðræði Reykjavíkurborgar er ef lt 
og bætt. Hvernig er hægt að gera 
samráðsferli Reykjavíkurborgar 
betri? Að hvaða ákvarðanatöku 
viltu hafa meiri aðkomu en nú er 
í boði? Hvað finnst þér virka vel?

Lýðræðisstefna Reykjavíkur-
borgar er nú í mótun. Opnuð hefur 
verið samráðsgátt þar sem hægt 
er að koma hugmyndum sínum á 
framfæri með því að setja þær inn 
á www.reykjavik.is/lydraedis-
stefna. Þar að auki verður haldinn 
opinn samráðsfundur með vorinu 
og notaðir rýnihópar til að fá fram 
sjónarmið hagsmunaaðila.

Vald kjörinna fulltrúa kemur 
frá almenningi. Stjórnmálafólk 
er bara venjulegt fólk og það veit 
ekki allt best. Þess vegna er nauð-
synlegt fyrir það að heyra raddir 

borgar-búa og að borgarbúar hafi 
aðkomu að ákvarðanatöku. Með 
þessu aukast gæði ákvarðana. Með 
því getum við bætt stjórnmálin og 
stjórnsýslu borgarinnar.

Við viljum að verkefni borgar-
innar séu á þínum forsendum, ekki 
á forsendum kerfisins. Stærstu 
áskoranir nútímans eru að auki 
einfaldlega það stórar að okkur 
farnast best að leita lausna saman. 
En hvernig er hægt að tryggja þína 
aðkomu? Hvernig viltu geta haft 
áhrif og á hvaða stigi ákvarðana-
tökuferilsins?

Taktu þátt! Vertu með! Gerum 
þetta saman.

Dóra Björt Guðjónsdóttir,
f. h. þverpólitísks stýrihóps um 
aukið íbúalýðræði í borginni

Þróum saman  
lýðræðið í Reykjavík

Lýðræðisstefna Reykja-
víkurborgar er nú í mótun. 
Opnuð hefur verið sam-
ráðsgátt þar sem hægt er að 
koma hugmyndum sínum 
á framfæri með því að setja 
þær inn á www.reykjavik.
is/lydraedisstefna. 

Dóra Björt  
Guðjónsdóttir
borgarfulltrúi 
Pírata í Reykja-
vík.

Þessa dagana hefur 
mað-ur ekki orðið var 
við að margir eigendur 
fyrir-tækja í einkarekstri 
komi fram og segi: „Það 

er allt í lagi hjá okkur. Við eigum 
digran varasjóð og getum vel 
komist í gegnum þessar hremm-
ingar. Kóróna smóróna. Við 
þurfum ekki aðstoð.“ Örugglega er 
eitthvað til af vel reknum fyrir-
tækjum, sem þurfa ekki að hafa 
of miklar áhyggjur af fullkomnu 
hruni í tekjum um tíma, eftir 
mikinn uppgang undan-farinna 
ára. Maður bara heyrir ekki mikið 
um þau. Flestir eru jú í hönk. En 
það er sama. Engin sjávar-útvegs-
fyrirtæki bera sig beinlínis vel, 
þótt vitað sé að mörg þeirra sitji 
á gríðarlegum auðæfum. Engin 
ferðaþjónustufyrirtæki anda 
rólega, ekki einu sinni þau sem 
rekið hafa peningamaskínur um 
árabil. Þau eru ekki að básúna 
góða stöðu sína.

Ekki áfellist ég einn eða neinn. 
Svona er þetta bara. Eitt það 
athyglisverðasta við tímana er 
það, að enn og aftur fáum við stað-
festingu á því að þegar hörmungar 
steðja að, þá stígur hið opinbera 
inn. Það er krafa allra. Jafnvel 
kapítalískustu ríki veraldar — þar 
sem stærstu og moldríkustu fyrir-
tæki heims eiga lögheimili sitt — 
blása núna til opinberra inngripa 
af áður óþekktri stærðargráðu. Og 
stór inngrip eru ekki einsdæmi. 
Þessi gríðarlegu inngrip núna eru 
að eiga sér stað aðeins um áratug 
eftir að gripið var til risastórra 
opinberra aðgerða síðast.

Rökræða kláruð
Við þurfum sem sagt sterkt og vel 
rekið ríkisvald sem sér til þess að 
grunnkerfi þjóðfélagsins virki — 
skólar, spítalar, löggæsla — sama 
hvað gerist, og að fyrirtæki fari 
ekki á hausinn þegar áföll verða. 
Auðvitað geta menn látið gamm-
inn geisa í rökræðuþáttum, en það 
breytir ekki því að vírusinn hefur 
í raun og veru leitt eitthvað lang-
dregnasta debatt stjórnmálanna 
til lykta. Munur á hægri og vinstri 
er orðinn húmbúkk eitt. Eingöngu 
smámál eru eftir af þeim þreytta 
skotgrafahernaði, eins og um það 
hvort ríkið eigi að selja áfengi eða 
ekki. Um stóru línurnar þarf ekki 
lengur að deila: Dýrð sé þökk fyrir 
hið opinbera.

Sé maður ekki sósíalisti getur 
verið svolítið erfitt að horfast í 
augu við þennan veruleika. Ég 
vil þó ekki meina að þetta þýði 
endilega að allir fyrrum alla-
ballar landsins geti núna span-
gólað af gleði í lopapeysunum 
sínum og troðið glaðhlakkalegir 
í pípu. Fullkomlega ástæðulaust 
væri til dæmis að rjúka núna til 
og þjóðnýta alla skapaða hluti 
í samfélaginu. Einkaframtakið 
mun áfram gegna lykilhlutverki. 
Frelsið verður áfram yndislegt. 
Frjáls sköpun, framfarir í tækni, 
ævintýralegar uppgötvanir. Allt 
þetta verður áfram fegurðin við 
einkaframtakið. Myndin sem er 
að teikna sig upp er mun fremur 
þessi: Kjarnahlutverkið er ríkisins. 
Samhæfingarhlutverkið er ríkis-
ins. Áfallahjálpin er ríkisins.

Betri veröld
Hvað þýðir þessi niðurstaða? Ekki 
mun hörmungum ljúka. Hamfara-
hlýnun heldur áfram. Ég held að 
það blasi við að raunveruleikinn 
er að segja þjóðum heims, þar á 
meðal okkur, að hér eftir þurfum 
við að haga málum svona:

Nostra við grunnstoðirnar. 
Setja fé í heilbrigðiskerfið, skólana, 
almannavarnir, þekkingaröflun, 

Stærsta arðgreiðslan

vísindi, tæknivæðingu. Allt þetta 
þarf að vera tipp topp. Ekki undir 
nokkrum kringumstæðum kjósa 
fábjána til forystu. Af dæmum Bol-
sonaro í Brasilíu og Trump í Banda-
ríkjunum er augljóst að það er of 
mikið í húfi til þess að fólk geti leyft 
sér að kjósa jólasveina til ábyrgðar. 
Nokkrar þumalputtareglur er hægt 
að hafa í hávegum en ein er þó best: 
Hafnar viðkomandi vísindum og 
þekkingu? Skikka fyrirtæki til 
samfélagslegrar ábyrgðar. Mörg 
sýna hana nú þegar, en þetta þarf 
að vera ófrávíkjanleg regla. Nú þarf 
spark í rass. Ekkert sukk og svínarí. 

Allir þurfa að borga skatt, því hann 
rennur jú í sjóðina sem redda mál-
unum. Önnur þumalputtaregla: Eigi 
fólk milljarð, hefur það enga þörf 
fyrir annan. Auðæfin eiga að renna 
til samfélagsins í gegnum opin-
ber gjöld og eftir öðrum frjálsum 
leiðum. Þessi hugsun er raunar 
kapítalismi í sinni tærustu mynd, 
hafi menn gleymt uppruna hans. 
Sagði ekki Andrew Carnegie að sá 
sem færi í gröfina ríkur dæi í smán? 
Auð á að nýta til framfara og bjarg-
ræðis en ekki í bull og vitleysu.

Við getum leyft okkur að vona 
að nýtt gildismat í kjölfar faraldurs 

fleyti okkur í átt að betri heimi. 
Mannkyn leitar nú gleðinnar í 
hinu smáa og til hvers annars. Það 
er eins og verið sé að segja okkur 
að hlutir verði að breytast. Hvað 
skiptir máli? Sandur af seðlum? 
Feit arðgreiðsla við ársuppgjör? 
Eða kannski frekar samfélagslegt 
öryggi, traustar stoðir, skynsemi 
og samhugur? Spáið í það: Stærsta 
arðgreiðslan sem fólki býðst eftir 
nokkrar vikur, eftir að hafa sam-
viskusamlega gengið í gegnum 
þessar þrengingar lifandi, verður 
sú að mega faðmast. Það er ágætis 
grunnur að betri veröld.
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Það vakti eftirtekt þegar 
fyrrum alþingismaður birti 
pistil á fésbók sinni, þar 

sem hann lýsti almennum efa-
semdum um aðgerðir og ákvarð-
anir sóttvarnalæknis og annarra 
íslenskra yfirvalda í tengslum við 
COVID-19 veiruna. Hann bætti 

um betur og í viðtali í útvarps-
þætti nokkrum hélt hann því 
fram að „útlendingum frá hættu-
svæðum hefði verið hleypt óskim-
uðum inn í landið til þess að koma 
smiti inn í samfélagið“ og virtist 
þar með ekki hafa fylgst með 
fréttaf lutningi af skíðaglöð-um 
Íslendingum í Ölpunum. (Ekki 
það að nokkuð sé hægt að gagn-
rýna íslenskt skíðafólk í þessu 
sambandi og hefði veiran borist 
til landsins með einum eða öðrum 
hætti hvort sem er.)

Þá klykkti hann út með hjart-
næmu, opnu bréfi til forsætisráð-
herra, þar sem hann sagði meðal 
annars: „Þú ert vonandi mjög hugsi, 

enda hvílir ábyrgðin nú á þínum 
herðum og ríkisstjórnarinnar. Það 
er ekki hægt að vísa ábyrgð á sótt-
varnalækni, nú þegar öllum má vera 
ljóst að aðferð hans er röng og getur 
leitt til stórtjóns.“

Ofangreind atburðarás lýsir 
þekktu áróðursbragði. Með ósann-
indi og hálfsannleik að vopni er 
reynt að sá efasemdafræjum í huga 
fólks. Þrátt fyrir að margir láti sér 
fátt um finnast (sem betur fer), liggur 
óhróðurinn eftir eins og tyggjó-
klessa, sem erfitt getur reynst að 
hreinsa upp að fullu, eins og jafnan 
er um tyggjóklessur.

Þannig má segja að bragðið hafi 
heppnast í þeim fáránleika að í 

sjónvarpsþætti þurftu yfirvöld að 
sverja þennan áburð af sér og voru 
einnig fluttar fréttir af því.

Sjaldan er ein báran stök og 
þingf lokkur stjórnmálaf lokks 
nokkurs birti heilsíðu auglýsingu 
af svipuðum (eða sama?) meiði í 
dagblöðum laugardaginn 21. mars. 
Þrátt fyrir öllu settlegri tón, fer ekki á 
milli mála að boðskapurinn er sama 
eðlis og megum við líklega búast við 
meiru af slíku á næstunni.

Á óvissutímum sem þessum ræð-
ur úrslitum að allir leggist á eitt. Til 
viðbótar við dyggðir eins og sam-
heldni, yfirvegun, sannleiksást og 
náungakærleik, er einnig mikilvægt 
að „mæla þarft eða þegja“.

Af úlfum í sauðagæru

Gréta Thunberg er orðin 
heimsþekkt, sænska stúlkan, 
sem greind var einhverf og 

talaði ekki, nema þegar henni þótti 
nauðsyn til, en fór svo skyndilega 
að tala. Og talaði þá, svo að eftir 
var tekið. Hún fór í skólaverkfall 
til að vekja athygli á loftslagsvanda 
heimsins, hrikalegasta verkefni, 
sem mannkynið hefur staðið 
frammi fyrir. Nú er þessi áður 
fátalaða stúlka orðin ræðumaður 
á öllum helstu loftslagsráðstefnum 
heims og brýnir ráðamenn til 
aðgerða í loftslagsmálum.

Nú fyrir jólin kom út bókin 
Húsið okkar brennur, baráttusaga 
Grétu og fjölskyldu hennar, rit-

uð af móðurinni, áhrifamikil 
lesning. Gréta krefst aðgerða í 
loftslagsmálum, aðgerða í stað 
orða. Hún segir allar staðreyndir 
um loftslagsvandann liggja fyrir 
og lausnirnar einnig, hvað þurfi að 
gera. Vísindamenn eru nær sammála 
um, að hlýnun andrúmsloftsins 
sé af mannavöldum og loftslags-
breytingar séu farnar að hafa áhrif 
á veðurfar og líf fólks um allan heim.

Við þurfum að vakna og gera 
breytingar, draga úr losun gróður-
húsalofttegunda strax, því verði 
ekkert að gert á næstu árum, fer af 
stað keðjuverkun sem enginn mann-
legur máttur fær stöðvað. Þetta er 
neyðarkall, segir hún. Gréta vill að 
við tökum loftslagsógnina alvar-
lega, því annars gerist ekkert. „Full-
orðna fólkið er alltaf að segja: „Við 
verðum að gefa unga fólkinu von.” 
En ég vil ekki vonina ykkar. Ég vil að 
þið hagið ykkur eins og líf ykkar sé í 
hættu. Ég vil að þið hagið ykkur eins 
og það sé kviknað í húsinu ykkar. Af 
því að það er kviknað í því.” Þann-
ig talaði Gréta á alþjóðaefnahags-

þinginu í Davos í janúar 2019. Samt 
boðar hún ekkert vonleysi eða upp-
gjöf, öðru nær, því enn þá er mögu-
leiki á að breyta, en þá verðum við 
að bregðast skjótt við.

Gréta hefur staðið í baráttu. Hún 
hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að 
vera ung og óreynd, einhverf eða 
einfalda hlutina um of. Hún gerir 
sér þó grein fyrir því, að hér er ekki 
um einfalt verkefni að ræða, að 
minnka losun á heimsvísu, þar sem 
í hlut eiga allar þjóðir heims, sem 
búa við afar misjafnar aðstæður. 
Ríku iðnþjóðirnar eins og hennar 
eigið land, Svíþjóð, verða að ganga 
á undan, segir hún, og draga úr 
losun um 50 prósent næstu árin, á 
meðan þróunarríkin svon. fá afslátt 
og ráðrúm til að byggja upp innviði 
sína.

Staðan hjá okkur Íslendingum 
er víst ekki sérlega góð um þessar 
mundir. Við erum ofarlega í losun af 
Norðurlandaþjóðunum. Við erum 
ekki að draga úr losun, heldur auka, 
þrátt fyrir metnaðarfulla aðgerða-
áætlun núv. ríkisstjórnar Katrínar 

Jakobsdóttur í umhverfismálum til 
ársins 2030, sem enn á eftir að sýna 
sig, hvort reynist raunhæf. Víst er, 
að við þurfum að gera betur í lofts-
lagsmálum, ætlum við að standa 
við skuldbindingar okkar gagnvart 
Parísarsamkomulaginu. Bók Grétu 
Thunberg er vissulega áminning til 
okkar Íslendinga. Sem fámenn þjóð 
björgum við kannski ekki heimin-

um ein og sér, en við getum lagt 
okkar lóð á þá vogarskál.

Saga Grétu sýnir okkur, svo ekki 
verður um villst, hversu miklu ein-
staklingurinn fær áorkað, ef hann 
beitir sér. Gréta er farin að hafa 
áhrif vítt um heim með rödd sinni, 
líka hér á landi. Á hverjum föstudegi 
kemur nú saman hópur ungs fólks á 
Austurvelli með mótmælaspjöld og 
krefst aðgerða í loftslagsmálum að 
hætti Grétu Thunberg. Unga fólkið 
gerir sér ljóst, að það á mest í húfi, 
því þess er framtíðin. Þetta allt vekur 
vonir.

Við þurfum að endurskoða 
margt, byrja hvert í sínum ranni, 
breyta hugsanagangi, lífsmáta og 
gildismati, temja okkur meiri auð-
mýkt og einfaldari lífsmáta, hætta 
að líta á peninga og hagvöxt sem 
hið eina er máli skipti, en íhuga 
lífsgildin, sem vísa til framtíðar. Því 
eins og Gréta segir. Nú verða allir að 
tala skýrt. Við höfum enn lausnir í 
hendi okkar, en tíminn er naumur, 
af því það er kviknað í húsinu okkar. 
Húsið okkar brennur.

Húsið okkar brennur
Ólafur Þ.  
Hallgrímsson
höfundur er 
fyrrv. sóknar-
prestur Við þurfum að vakna 

og gera breytingar, 
draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda 
strax, því verði ekkert að 
gert á næstu árum, fer af stað 
keðjuverkun sem enginn 
mannlegur máttur fær 
stöðvað. Þetta er neyðarkall, 
segir hún.

Birgir  
Hrafnsson
áhugamaður 
um ábyrga um-
ræðu. Þannig má segja að bragðið 

hafi heppnast í þeim fárán-
leika að í sjónvarpsþætti 
þurftu yfirvöld að sverja 
þennan áburð af sér og voru 
einnig fluttar fréttir af því.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!
                                           Íslendingar lesa Fréttablaðið      
                                    daglega að meðaltali.*

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 550 5050
eða sendu tölvupóst á orn@frettabladid.is.

ÚÚtvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

Tímar sem þessir sýna svo 
ekki verður um villst hvernig 
grunnstoðir samfélagsins 

eru á sig komnar. Við Íslendingar 
getum verið tiltölulega ánægðir. 
Öf lugt heilbrigðiskerfi tekst á við 
veiruna ásamt almannavörnum, 
skólast ar f heldu r á f ram v ið 
breyttar og erfiðar aðstæður og 
at v innu leysist r yg g inga sjóðu r 
tekur við þeim sem missa vinnuna 
– svo nokkur kerfi séu nefnd. Allar 
áætlanir og spár breytast frá degi til 
dags og ljóst að næstu mánuði og ár 
munu gjörðir helstu viðskiptaþjóða 
okkar hafa mikil áhrif hér á landi. 
Skylda stjórnvalda er að styðja 
við f jölskyldur og fyrirtæki í 
gegnum þennan öldusjó þannig að 
samfélagið verði tilbúið í kröftuga 
viðspyrnu þegar léttir til.

Viðsk ipt aráð var helst t i l 
snöggt að leggja til niðurskurð 
hjá hinu opinbera og skerðingu 
á starfshlutfalli hjá opinberum 
starfsmönnum. Þetta kom auð-
vitað illa við það fólk sem nú 
stendur í eldlínunni við að berjast 
gegn útbreiðslu veirunnar á heil-
brigðisstofnunum. Eru viðbrögð 
ráðsins í hróplegu ósamræmi við þá 
samstöðu og samvinnu sem ríkjandi 
er í samfélaginu.

Ég er stoltur af íslensku samfélagi 

og samheldni þjóðarinnar. Sam-
staðan laskaðist í hruninu og það 
er mikilvægt að við vinnum okkur 
núna saman í gegnum erfitt tímabil. 
Og þegar við höfum náð viðspyrnu 
og erum búin að ná okkur á strik 
verða allir að sýna samfélagslega 
ábyrgð. Þess vegna verða þeir sem 
geta að halda áfram að greiða til 
samneyslunnar. Það gengur auð-
vitað ekki að einhverjum öf lum 
innan viðskiptalífsins þyki sjálfsagt 
að koma hlaupandi í skjól ríkisins, 
umfram þörf, og nýta sér kraft 
og samstöðu samfélagsins. Krafa 
almennings er krafa Framsóknar. 
Samvinna í þágu samfélagsins alls. 
Sem betur fer eru flestir þar.

Öll él birtir um síðir. Það kemur 
vor og það kemur sól og daginn 
lengir. Við höfum áður tekist á við 
erfiðleika og staðið sterkari eftir. Við 
getum gert það aftur.

Tími fyrir samfélag
Sigurður Ingi 
Jóhannsson
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra og 
formaður Fram-
sóknar

 
Samstaðan laskaðist í 
hruninu og það er mikil-
vægt að við vinnum okkur 
núna saman í gegnum erfitt 
tímabil.
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Gunnhildur Fríða er metnaðarfullur námsmaður og aðgerðasinni í loftslagsmálum. Hún hlakkar mikið til að byrja í Harvard í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Jörðin er svo yndisleg
Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir verður ekki fullorðin fyrr en í maí. Þó sest 
hún á skólabekk í Harvard háskóla í haust, einum besta háskóla heims. ➛2

Mér þykir vænt um 
fjölskylduna mína og vini 
heima á Íslandi og mun 

sakna þeirra mikið. Samt veit ég 
að það gefst varla tími til að sakna, 
það verður svo mikið að gera í 
skólanum að áður en ég veit af 
verður komið jólafrí og ég komin 
aftur heim,“ segir Gunnhildur 
Fríða Hallgrímsdóttir sem þrátt 
fyrir að vera enn barn að aldri 
hefur nám við einn besta háskóla 
veraldar í haust. Því má bæta 
við að Gunnhildur fékk einnig 
inngöngu í hinn virta Yale háskóla.

Hún setti stefnuna á nám við 
Harvard þegar hún var fimmtán 
ára.

„Þá fórum við fjölskyldan í frí til 
Boston og ég dýrkaði umhverfið 
í botn. Við litla systir mín fórum 
með leiðsögumanni í gegnum Har-

vard háskóla og ég heillaðist upp 
úr skónum. Mér fannst staðurinn 
geisla frá sér forvitni og þekkingu. 
Ég keypti mér auðvitað Harvard-
peysu en hefði þá aldrei dottið í 
hug að ég myndi nokkurn tímann 
komast inn í Harvard,“ segir Gunn-
hildur sem fór aftur vestur um haf í 
fyrrasumar.

„Þá dvaldi ég við Purdue háskóla 
og tók þátt í prógramminu 
Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellowship á vegum bandaríska 
sendiráðsins. Ég fékk að læra í 
amerískum háskóla og líkaði 
það mjög vel. Hinir krakkarnir í 
prógramminu hvöttu mig því til að 
sækja um í Harvard og aðstoðuðu 
mig við inntökupróf, ritgerðir og 
viðtöl, en þessi umsóknaheimur 
er allt annað en við þekkjum á 
Íslandi,“ segir Gunnhildur.

Hún reiknar með að námið 
við Harvard verði krefjandi en 
skemmtilegt.

„Þetta verður erfitt en ég held 
að ég muni njóta þess því ég fer 
út til að læra nákvæmlega það 
sem ég vil. Þótt ég sé bara sautján 
og hafi útskrifast hálfu öðru ári 
á undan jafnöldrum mínum 
hér heima, eru skólafélagarnir í 
Harvard flestir jafngamlir og ég 
vegna mismunandi skólakerfa í 
Bandaríkjunum og hér heima.“

Hefur alltaf sett markið hátt
Gunnhildur flutti til Hvera-

gerðis á fjórða árinu og byrjaði 
ári á undan jafnöldrum sínum í 
grunnskóla.

„Hveragerði er mjög þægilegur 
staður til að alast upp á og ég nýtti 
oft næðið og róna til að lesa bækur. 

Ég á alls ekki auðvelt með að læra 
öll fög og þekki mikið af vinum 
sem mér finnst vera mun klárari 
en ég. Ég hef hins vegar mikinn 
áhuga á náminu og reyni að leggja 
mig fram í öllum verkefnum,“ segir 
Gunnhildur.

Hún lýsir sjálfri sér sem 
metnaðarfullum námsmanni og 
loftslagsaðgerðasinna.

„Ég hef mikla ástríðu fyrir 
loftslagsmálum og því að vinna 
að þeim í samstarfi við aðra. Í 
framtíðinni hugsa ég að ég hefði 
gaman af að fara í stjórnmál eða 
stofna sprotafyrirtæki sem finnur 
upp lausnir í loftslagsmálum,“ 
svarar Gunnhildur spurð hvað 
hún ætli að gera þegar hún verði 
orðin stór.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!
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thordisg@frettabladid.is
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SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 

Nýjar umbúðir

„Ég hef alltaf verið metnaðarfull 
og sett markið hátt. Allt frá því að 
ég var lítil var ég í námsbókum 
fyrir ofan minn aldur og hélt 
áfram að vera forvitin. Mér finnst 
eins og í mér sé innbyggt drif 
sem fer í gang ef ég kem auga á 
áhugaverða áskorun og þá verð ég 
að reyna. Mér þykir gaman að sjá 
hugmyndir verða að veruleika,“ 
segir Gunnhildur sem lauk 
stúdentsprófi á tveimur og hálfu 
ári við K2: tækni-, vísinda- og 
frumkvöðlabraut Tækniskólans í 
desember.

„Ég varð heilluð af því hvað K2 
var nýtt og öðruvísi nám. Í upphafi 
hafði ég hugsað mér að verða verk-
fræðingur og þetta nám var full-
komið fyrir það, en svo breyttust 
áhugamálin, sem er líka allt í lagi. 
Ég hafði mjög gaman af náminu 
og við vorum hvött til að taka þátt 
í öðruvísi verkefnum og hugsa út 
fyrir kassann. Á K2-brautinni fékk 
ég sveigjanleika til að sinna ýmsum 
öðrum verkefnum og tengja það 
við námið. Ég náði svo að útskrifast 
fljótt vegna þess að ég tók alla 
framhaldsskólaáfanga sem ég gat 
í grunnskóla og hélt svo áfram að 
taka áfanga fyrir ofan minn aldurs-
hóp. Það gerði ég bara vegna þess að 
mér þótti það gaman og áhugavert, 
ekki til þess að útskrifast fyrr, sem 
ég ákvað seinna.“

Systrafélagið er spennandi
Gunnhildur hefur ekki enn valið 
sitt aðalfag í Harvard.

„Það skemmtilega við Harvard 
er að skólinn aðhyllist „liberal 
arts education“. Hann leggur 
áherslu á þverfaglega þekkingu 
og að nemendur fái að blanda 
saman fögum. Ég þarf því ekki að 
velja námsáherslu fyrr en á öðru 
ári mínu við skólann sem er alls 
fjögur ár. Ég hugsa þó að ég velji 
annað hvort umhverfisvísindi 
og opinbera stjórnsýslu eða 
hagfræði,“ segir Gunnhildur.

Á fyrsta námsárinu mun hún 
búa á heimavist Harvard háskóla.

„Þar verð ég með tveimur 
herbergisfélögum en í mars að 
ári verður haldinn svokallaður 
„Housing Day“ þar sem nemendur 
fyrsta árs eru valdir í eitthvert 
af tólf húsum sem þeir svo búa í 
næstu þrjú árin. Ég er orðin mjög 
spennt að hitta herbergisfélagana 
mína þar sem ég tengdist 
herbergisfélögum mínum í Purdue 
mikið,“ segir Gunnhildur.

Hún hlakkar mikið til 

félagslífsins við Harvard.
„Ég hef heyrt að það sé mikið 

gert úr hefðum í Harvard og þar má 
nefna bátaklúbbana sem keppa í 
siglingum á Charles-ánni í Boston. 
Svo eru bræðra- og systrafélög, 
öll með hið víðfræga Alumini, og 
ég hugsa að það gæti verið gaman 
að taka þátt í því. Harvard heldur 
líka mjög stóra Model United 
Nations-ráðstefnu og ég hef áhuga 
fyrir að taka þátt í henni, enda eru 
þannig ráðstefnur ekki til á Íslandi. 
Í Harvard eru til klúbbar fyrir allt, 
yfir 500 klúbbar, og ég hef varla náð 
að skoða helminginn.“

Árlega berast Harvard háskóla 
yfir 40 þúsund umsóknir og innan 
við 5 prósent komast inn.

„Til að komast inn í Harvard 
þarf maður að þora að vera aðeins 
öðruvísi. Langflestir sem sækja 
um eru hæstir í sínum bekk og fá 
fullkomna einkunn á inntöku-
prófunum, en skólayfirvöld horfa á 
svo miklu meira en það. Þau spyrja 
hvað maður gerir með skólanum, 
um verðlaun, greinar, persónu-
legar ritgerðir og fimm meðmæla-
bréf. Ég var alls ekki með hæsta 
meðaleinkunn en ég gat nefnt alls 
konar hluti sem ég hef gert með 
skóla, eins og að stofna fyrirtæki, 

skipuleggja loftslagsverkföllin og 
formennsku í Sambandi íslenskra 
framhaldsskólanema. Í ritgerðinni 
skrifaði ég um ferð mína í jarðarför 
jökulsins Oks, sem gaf mér örugg-
lega forskot. Það er því engin ein 
formúla til að komast inn í Harvard 
og allir mínir bekkjarfélagar, sem 
ég er þegar byrjuð að eiga sam-
skipti við, eru af ólíkum bakgrunni 
og með mismunandi áhugamál.“

Ekki íslensk Gréta Thunberg
Þótt Gunnhildur verði ekki full- 
orðin fyrr en í maí hefur hún 
afrekað ótal margt.

„Stoltust er ég af loftslagsverk-
föllunum og baráttunni gegn ham-
farahlýnun sem við öll stöndum í. 
Það skemmtilegasta við verkföllin 
er að þar kemur saman hreyfing 
fólks með ólíkan bakgrunn en sam-
eiginlegt markmið. Saman höfum 
við náð að berjast fyrir auknum 
aðgerðum gegn loftslagsmálum 
og ríkisstjórnin hefur tekið okkar 
sjónarmið inn í myndina þótt enn 
sé langt í land,“ segir Gunnhildur 
sem leitt hefur loftslagsverkföll 
íslenskra ungmenna síðan í febrúar 
í fyrra.

Henni er stundum líkt við 
sænska aðgerðasinnann Grétu 
Thunberg.

„Gréta veitir mér mikinn 
innblástur og þá aðallega hvað 
hún er óhrædd og yfirveguð. Að 
líkja mér við Grétu er kannski 
ekki alveg rétt, enda erum við 
öll saman í loftslagsverkfallinu. 
Umhverfisvitund mín kemur 
frá því að vera Íslendingur og að 
elska jörðina eins og aðrir elska 
fánann. Ég hef sterka réttlætis-
kennd og hamfarahlýnun mun 
eingöngu auka við ójöfnuð í 
heiminum. Því geta allir fundið 
ástæðu til að berjast gegn lofts-
lagsbreytingum, hvort sem það 
er vegna dýrasjónarmiða eða 
hagkerfissjónarmiða, því hamfara-
hlýnun gæti ollið stærsta hruni 
fyrr og síðar.“

Gunnhildur segir ljóst að meng-
un í heiminum hafi farið dvínandi 
í kjölfar þess að verksmiðjur 
heimsins eru komnar í pásu vegna 
COVID-19 faraldursins.

„Ef hægt er að segja eitthvað 
jákvætt um ástandið er það að það 
kennir okkur hvað það er þægi-legt 
að draga úr hraðanum, vera heima 
og njóta augnabliksins. Hröð við-
brögð heimsins við veir-unni sýna 

okkur líka að það er hægt að taka 
til róttækra aðgerða á alþjóðavísu, 
eitthvað sem við þurfum að gera 
gegn hamfara-hlýnun. Ísland gæti 
verið þar til fyrirmyndar eins og 
núna, með faglegum viðbrögðum 
og öflugu upplýsingaflæði. Við 
getum ekki haldið áfram lífinu 
eins og það var áður þegar við 
náum loks stjórn á COVID-19. Við 
þurfum að snúa okkur að næstu 
krísu sem getur einfaldlega ekki 
beðið lengur.“

Engin ofurkona
Í Tækniskólanum stofnaði Gunn-
hildur fyrirtækið Ró-box með fjór-
um samnemendum sínum. Ró-box 
selur róbóta-kit fyrir krakka og 
var í fyrra valið fyrirtæki ársins í 
samkeppni Ungra frumkvöðla.

„Ég held að frumkvöðullinn í mér 
hafi brotist fram þegar ég fann hvað 
það var gaman að sjá hugmyndir 
sínar verða að veruleika. Með 
vinum tók ég þátt í Gullegginu hjá 
Icelandic Startups þrátt fyrir að við 
vissum lítið um stofnun fyrirtækja 
en með því að gefa verkefninu blóð, 
svita og tár, svefnlausar nætur og 
allt sem við áttum, enduðum við 
í 2. sæti og uppskárum helling af 
reynslu. Þrátt fyrir að það fyrirtæki 
sé ekki til í dag hjálpaði reynslan 
mikið þegar við stofnuðum annað 
fyrirtæki, Ró-box, sem starfar enn. 
Í raun er hægt að vera frumkvöðull 
á svo marga aðra vegu en bara 
að stofna fyrirtæki. Mér finnst 
frumkvöðull vera sá sem fer 
óhefðbundna leið að því að leysa 
vandamál og þorir að koma henni á 
framfæri,“ segir Gunnhildur.

Hún vakti líka mikla athygli sem 
fulltrúi ungu kynslóðarinnar á 
eldheitum borgarafundi RÚV um 
loftslagsmál í nóvember. 

„Mörgum kom á óvart að 
unglingsstúlka hefði svo sterkar 
skoðanir, en ég held að fólk eigi 
alveg að venjast því að að stelpur 

geti látið til sín taka. Mamma og 
pabbi hafa alltaf verið dugleg að 
ræða við okkur krakkana um 
stjórnmál og mannréttindi, og 
kennt mér að hver sem er geti haft 
áhrif,“ segir Gunnhildur.

Foreldrar hennar eru Ragnheið-
ur Eiríksdóttir, heimspekikennari 
og Hallgrímur Óskarsson, verk-
fræðingur og lagahöfundur.

Gunnhildur gengst ekki við því 
að vera ofurkona, þótt fjölhæf sé og 
komin í Harvard, aðeins 17 ára.

„Nei, ég hef mína galla rétt eins og 
aðrir. Framtíðardraumarnir snúast 
um að veita aðstoð við að stoppa 
jarðhlýnun á sem bestan hátt. Ég 
kemst brátt að í það verkefni, hvort 
sem það verður í pólitík eða á sviði 
frumkvöðla. Ég hef ekki hugmynd 
um hvað tekur við eftir Harvard 
en ég hugsa að ég haldi áfram að 
reyna mig við áskoranir. Það skiptir 
mig máli að velja viðfangsefni sem 
varða aðra meira máli en bara 
mig. Ég hef því ákveðið að velja 
mér vandamál í heiminum til að 
vinna að í stað þess að velja mér 
ákveðið starfssvið eða fag. Ég valdi 
hamfarahlýnun, sem að mínu mati 
leiddi að inngöngu minni í Harvard 
og Yale, en það er hægt að velja 
hvaða vandamál sem er. Þegar ég 
vinn að vandamáli fyrir aðra finn 
ég alltaf stærri tilgang. Ég sé að ég er 
að gera eitthvað sem skiptir máli og 
það leiðir til velgengni.“

Hugrekki kemur manni langt
Í frístundum þykir Gunnhildi best 
að leyfa huganum að slaka á.

„Þá sest ég oft við píanóið og spila 
lög sem mér þykja skemmtileg. 
Mér þykir líka gaman að vera 
úti með hundinum mínum, fara 
í fjallgöngu og elda mat með 
fjölskyldunni,“ segir Gunnhildur og 
hefur eftirfarandi skilaboð til unga 
Íslands:

„Það sakar ekki að reyna. Ég 
hafði ekki hugmynd um að ég 
kæmist inn í Harvard og Yale og 
var næstum hætt við að sækja um. 
Það kostar smá hugrekki að velja 
aðra leið en vinirnir, en að móta 
sína eigin leið, í stað þess að fylgja 
öðrum, kennir manni svo margt,“ 
segir Gunnhildur sem hefur svo 
sannarlega mótað sína leið í lífinu.

Hún hefur meira að segja farið í 
geimþjálfun.

„En ég hugsa að ég sé ekki á 
leiðinni út í geim. Jörðin er svo 
yndisleg.“

Framhald af forsíðu ➛

Mamma og pabbi 
hafa alltaf verið 

dugleg að tala við okkur 
krakkana um stjórnmál 
og mannréttindi, og 
kennt mér að hver sem er 
geti haft áhrif.                                                                                                 
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Fold fasteignasala, s. 5521400 kynnir: Falleg 
mikið endurnýjuð 3ja-4ra herbergja íbúð á  
1. hæð í fjölbýlishúsi að Flétturima 9.

Forstofa með flísum á gólfi. Inn af forstofu er 
gengið inn í eldhús og í svefnherbergjagang 
og beint áfram í stofu. Falleg nýleg innrétting í 

eldhúsi, stór og rúmgóð. Innréttingin er viðarlituð 
og sama útlit er á innréttingu í eldhúsi, baði og 
fataskápum. Keramik helluborð og AEG uppþvottavél, 
ísskápur er inni í innréttingu. Eldhúsið var flísalagt og 
uppgert árið 2014. Stofan er rúmgóð og harðparket á 
gólfi. Þaðan er útgengt út á hellulagða verönd sem er 
afgirt með hárri girðingu. Til vinstri úr stofu er stuttur 
gangur þar sem beint á móti er svefnherbergi og 
síðan hjónaherbergi. Við hliðina á hjónaherberginu 
er baðherbergi og þvottahús. Svefnherbergin eru tvö 
og eru þau bæði parketlögð með stórum fataskápum, 
einfaldur skápur er í herbergi við hliðina á forstofu, 
ein og hálf breidd er á fyrsta herbergi inn af stofu og 
tvöfaldur fataskápur er í hjónaherbergi. Gluggalaust 
herbergi með loftræstiviftu er við forstofu, það er í 
dag notað sem þriðja svefnherbergið. Baðherbergið 
er með flísalögðu gólfi, þar er rúmgóð innrétting með 
stórum vaski og baðkar með sturtu.

Stæði fylgir í bílageymslu í kjallara. Það er 
staðsett næst hurðinni inn í húsið og þar við 
hliðina er slanga til þvotta á bifreiðum. Einnig eru 

þar öryggismyndavélar. Sameiginleg vagna- og 
hjólageymsla. Eignin er vel skipulögð og hentar því 
fyrir fjölskyldufólk, nýlegur leikvöllur við húsið. Stutt 
í leikskóla, grunnskóla og alla þjónustu, glæsileg íbúð 
í mikið endurnýjuðu húsi.

Nánari upplýsingar hjá Fold fasteignasölu, Sóltúni 
20, 105 Reykjavík. fold@fold.is Sími 552 1400 / utan 
skrifstofutíma: Viðar 694-1401, Einar 893-9132, 
Gústaf 895-7205. 
Vinsamlegast bókið einkaskoðun: Eignin er sýnd 
samdægurs.

Fjölskylduíbúð í Grafarvogi

Íbúðin er á fyrstu hæð með lokaðri verönd.

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 17:00 til 17:30

Mjög falleg 97,5 m2, 
3ja herbergja íbúð á 1. 
hæð, ásamt bílastæði í 
bílageymslu í lyftuhúsi á 
góðum stað í Úlfarsár-
dalnum.  Fallegt útsýni. 

Góð staðsetning, leik- 
og grunnskóli er  rétt við 
húsið. Íbúðin skiptist í 
forstofu, tvö svefn-
herbergi, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og 

stofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í kjallara.  
V. 47,9 m.

Gerplustræti 31, íb. 202  Mos 

 
Mjög falleg 96,2 m2, 4ra, herbergja íbúð á 
2. hæð með fallegu útsýni, ásamt bílastæði 
í bílageymslu, í lyftuhúsi. Eignin skiptist í 
þrjú svefnherbergi, forstofu, baðherbergi/
þvottaherbergi, eldhús og stofu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. Skjólgóðar svalir í 
vesturátt með fallegu útsýni. V. 48,9 m.

Grundarstígur 11 - 101 RVK 

 
59, 2m tveggja herbergja íbúð á jarðhæð.  
Eignin skiptist í stofu, eldhús, svefnher-
bergi, baðherbergi og geymslu. V. 29,9 m.

Arkarholt 12 - 270 Mos

 
Fallegt 185,3 m2 einbýlishús á einni hæð 
með rúmgóðum bílskúr á stóri lóð við Ark-
arholt 12 í Mosfellsbæ. Fjögur svefnher-
bergi. Timburverönd í suðvestur og stórt 
bílaplan á 1006 m2 lóð. Skipt var um járn og 
pappa á þaki árið 2018. V. 75,9 m

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • WWW.FASTMOS.IS

EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FASTEIGNASALI
Svanþór Einarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 698-8555

Sigurður Gunnarsson
Lögg. Fasteignasali • S: 899-1987

86,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð með  
afgirtri hellulagðri verönd, ásamt 29,2 m2 
bílskúr.  Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, 
sjónvarpshol, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
og geymsla/þvottahús. Sérgeymsla í kjallara. 
Bílskúrinn er rúmgóður endabílskúr með 
rafmagni, rennandi vatni og bílskúrshurða-
opnara. V. 45,9 m.

Blikahöfði 3 - 270 Mosfellsbær 

Nýtt 226,9 m2 raðhús á tveimur hæðum 
með bílskúr. Fullbúið að innan með gróf-
jafnaðri lóð.  Á jarðhæð er forstofa, bílskúr, 3 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottaherbergi, 
og geymsla. Á efri hæðinni er hjónaherbergi 
með fataherbergi, baðherbergi, eldhús, stofa, 
borðstofa og sjónvarpsstofa(hægt að breyta í 
svefnherbergi). Mjög stórar svalir með fallegu 
útsýni. Húsið afhendist fullbúið að innan með 
grófjafnaðri lóð. V. 79,9 m.

Vogatunga 81 - 270 Mosfellsbær 

241,4 m2 endaraðhús með tveimur íbúðum og 
23,3 m2 bílskúr. Eignin er skráð 264,7 m2, þar 
af íbúð 80 m2, íbúð 161,4 m2 og bílskúr 23,3 
m2. Tvennar svalir. Bílskúr sem fylgir er enda-
bílskúr í sérstæðri bílskúralengju. Rólegur og 
góður staður í Seljahverfi, stutt er í alla helstu 
þjónustu, skóla og leikskóla. Komið er að 
viðhaldi og endurnýjun á eigninni. Gólfefni og 
innréttingar eru upprunarleg. V. 74,9 m.

Fljótasel 1 - 109 Reykjavík 

101,7 m2 sumarhús á tveimur hæðum 3.841 
m2 eignarlóð í uppsveitum Árnessýslu, ca. 
10 mínútna fjarlægð frá Selfossi.  Eignin er 
skráð 101,7 m2 og skiptist í neðri hæð 73,2 m2, 
svefnloft 28,5 m2.  Til viðbótar er svo 12 m2 
gestahús sem ekki er inni í fermetraskráningu 
hússins.  Húsið skiptist í anddyri, þvottahús, 
baðherbergi, stofu, eldhús, þrjú svefnher-
bergi og sjónvarpsstofu. Við hlið hússins er 
gestahús með flísum á gólfi. Hellulögð verönd 

og gönguleið að húsinu. Timburverönd með heitum potti. Einnig er hægt að kaupa lóðina 
við hliðina, Merkurhraun 9 sem er í eigu sömu aðila. V. 39,9 m.

Merkurhraun 11 - Sumarhús 

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Laus strax

Laus strax

Bjart og fallegt 168,5 m2 rað-
hús á tveimur hæðum. Fallegt 
útsýni. Stór lóð með timbur-
verönd í suðvesturátt. Hellu-
lagt bílaplan með hitalögn.  
Frábær staðsetning. Eignin 
skiptist í þrjú svefnherbergi, 
sjónvarpshol(hægt að breyta 
í svefnherbergi), fataher-
bergi/vinnuherbergi, forstofu, 
baðherbergi, gestasnyrtingu, 
þvottahús/geymslu, stofu, 
borðstofu, eldhús og bílskúr.  
Stutt í leikskóla, grunnskóla, 
sundlaug/heilsurækt og golf-
völl. V. 81,9 m.

Klapparhlíð 4 - 270 Mosfellsbær 

Úlfarsbraut 48, íbúð 101 - 113 Reykjavík 

OPIÐ HÚS

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

Hringdu og bókaðu skoðun

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

Bogi Molby Pétursson löggiltur fasteignasali. • Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Úlfar F. Jóhannsson
hdl. Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.  
692 6906

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð



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 upp- 
þvottavél fylgja

• Tveggja hæða bílakjallari, bílskúrar fylgja 
stórum íbúðum.

• Afhending fyrstu ibúða var í feb. 2020

• Sjá nánar á: www.102reykjavik.is

Smyrilshlíð 3-5 | Valshlíð 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4

Smyrilshlíð 3, íbúð 103
Verð: 54.9 milljónir
3ja herb. - 90,6 m2

Sér inngangi
Stæði í bílageymslu fylgir

Hrönn
Fasteignasali
692 3344

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Darri Örn
Aðst.maður 
fasteignasala
767 0000

Þorgeir
Fasteignasali
 696 6580

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.

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Lilja
Fasteignasali

663 0464

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Darri Örn
Aðst.maður

fasteignasala
767 0000

Ragnar
Aðst.maður 

fasteignasala
844 6516

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝTT Í SÖLUVerð frá:39.5 mkr.

Við virðum samkomubann og biðjum alla að panta skoðun fyrirfram í GSM: 898 6106
Fasteignasali mun taka á móti hverjum og einum í sýningarsal að Efstaleiti 27

SÝNUM ALLA HELGINA
EFTIR PÖNTUN Í 898 6106

Við virðum samkomubann og biðjum alla að 
panta skoðun fyrirfram í 

GSM: 898 6106

LÁGALEITI 15,  ÍBÚÐ 111
Herb. 2ja
Stærð: 64 m2

Bílakjallari

Verð: 44.900.000

VERÐUM MEÐ KYNNINGU UM HELGINA
HRINGIÐ OG PANTIÐ SKOÐUN Í GSM: 898 6106



Parhús sem er 199,2 fm  
auk 22 fm bílskúrs 
 • Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað á síðustu árum 
að utan og innan. 

 • Nýleg gólfefni, eldhús ofl. 

 • Falleg gróin lóð. 

 • Sólskáli sem snýr til suðurs 

 • Stór timburverönd með skjólvegg 
er í garði sem snýr til suðurs.

 • Laust strax

Einarsnes 30
102 Reykjavík

 Verð:   104,9 millj.

Melabraut 5
170 Seltjarnanesi

Endurnýjað 239,5 fm 
neðri sérhæð með 
sérinngangi og fallegu 
útsýni á frábærum stað 

 • Sérhæð 150,7 fermetrar
 • 6,4 fm sérgeymsla í kjallara,
 • 59,1 fm ósamþykkt íbúð 
með sérinngangi og 

 • 29,7 fm bílskúr 

Verð:  89,9 millj.Verð:   49,9 millj.

Gullsmári 4
201 Kópavogur

Einstaklega falleg 4ra 
herbergja endaíbúð

 • Mikið endurnýjuð 
 • Endurnýjað opið eldhús, 
glæsilega innréttað

 • Endurnýjað baðherbergi
 • Björt stofa með útgengt út 
á risa stóra afgirta verönd

 • Þrjú svefnherbergi
 • Gólfefni nýtt harðparket
 • Frábær staðsetning

Sýnum eftir pöntun
Bókið einkaskoðun 

þriðjudaginn 31. mars kl. 17-18  
sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Sýnum eftir pöntun
Bókið einkaskoðun  

sími: 775 1515

Sýnum eftir pöntun
Bókið einkaskoðun  

sími: 775 1515

Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663-4392

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Harpa Rún Glad
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Þóroddur S. Skaptas. 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313

Friðjón Ö. Magnúss.
aðst. fasteignasala 
Sími: 692 2704

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

sími



.       

61,9 millj.Verð:

142,8 fm útsýnisíbúð með 
tvennum yfirbyggðum 
svölum á 5. hæð

 • Stæði í bílageymslu þar sem 
tengi er fyrir rafmagnsbíl  

 • Sér geymsla sem er 
rúmgóð og skráð 10,2 fm 

 • Svalirnar sem eru 
yfirbyggðar eru ekki taldar 
í fermetrum og með þeim 
er eignin samtals 168 fm

 Vallakór 2D
203 Kópavogur

.       

TilboðVerð:

Glæsileg 320 fm íbúð  
á 8. hæð með 
yfirbyggðum svölum 

 • 8 hæðin í Mánatúni 13
 • 2 íbúðir sem búið er 
að sameina í eina 

 • 4 svefnherbergi
 • 2 baðherbergi
 • 4 svalir 
 • 4 stæði í bílageymslu
 • Mikið útsýni til allra átta

Mánatún 13
105 Reykjavík

Notalegt 26,2 fm heilsárhús Í landi Litla Klofa 
 • 4,1 hektara eignarland 
 • Steyptar súlur, rafmagnskynding 
 • Gríðarlegt fjallaútsýni 
 • Lóðin stendur við Tjarnalæk,

9,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bjálki

s. 695 5520

851 Landsveit

Fallegt og vel staðsett 262,8 fm 
einbýlishús með aukaíbúð 
 • Staðsetning er við Fossvogsdalinn
 • Örstutt í skóla, leikskóla og íþróttasvæði
 • Innbyggður bílskúr
 • Á jarðhæð er 2ja herbergja íbúð

Verð :  97 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Daltún 12 

s. 697 9300

200 Kópavogur

 • Glæsileg stór 2ja herbergja 
með sérinngangi 

 • Frábær staður í Garðabæ, innst í botnlanga 
 • 115,7 fm auk stæðis í bílageymslu 
 • Lyftuhús og stórar suðursvalir Gott fataherbergi inn af 
hjónaherbergi Þvottahús innan íbúðar Stór geymsla

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rúgakur 3b

s. 773 6000

210 Garðabær

56,9 millj.

Rúmlega 100 fm bústaður 
 • Tvö svefnherbergi og stórt svefnloft 
 • Heitt og kalt vatn 
 • Stór pallur með heitum potti
 • 5180 fm eignarland í Grímsnesi, læst svæði

35 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kerhraun 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

5 íbúðir eftir í húsinu Urriðaholt
 • Nokkrar íbúðir með sér bílskúr 
 • Fullbúnar tilbúnar íbúðir
 • Dæmi: 112 fm íbúð á 3ju hæð(201)

56,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

Mosagata 5-7 210 Garðabær

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

Axel Axelsson 
lögg. fasteignasali
Sími:  778 7272
axel@miklaborg.is

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Glæsilegt sumarhús í Grímsnesi 109,5 fm á 
tæplega hektara eignarlandi 

 • Steypt plata með gólfhita 
 • Fjögur svefnherbergi / tvö baðherbergi 
 • Geymsla / þvottahús 
 • Innbú getur fylgt með sé sérstaklega samið um það

35,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgarleynir 12

s. 695 5520

801 Grímsnes

Heilsárshús í Ásgarðslandi 

 • Stutt keyrsla úr Reykjavík 

 • 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi 

 • Húsið er á eignarlóð

42,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Áshvammar 10

s. 775 1515

801 Grímsnes

Glæsilegt 97 fm sumarhús á steyptum sökkli, 
5214 fm eignarland 

 • Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa 
 • Stór pallur m heitum potti og kjarri vaxin lóð
 • Kjallari m góðri vinnuaðstöðu 
 • Vönduð og vel smíðuð eign

 Tilboð óskast

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Reykjavegur 19

s. 695 5520

801 Biskupstungur

Fimm herbergja íbúð á efstu hæð - útsýni 

 • Stæði í bílageymslu fylgir 

 • Miðsvæðis í Reykjavík 

 • Stutt í þjónustu

57,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Framnesvegur 62

s. 775 1515

101 Reykjavík

23 fm hús á 1,1 hektara eignarlandi  
Staðsett í landi Ásgarðs Grímsnesi 

 • Leyfi til byggingar allt að 150 fm hús 
 • Kalt vatn og rafmagn, hiti v lóðarmörk 
 • Vel byggt hús 

12,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Freyjustígur 32

s. 695 5520

801 Grímsnes

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 697 9300
B Ó K I Ð  S K O Ð U N

Í  S Í M A :  7 7 3  6 0 0 0

S Ý N U M S A M DÆ G U R S

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

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

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

Glæsileg 108,8 fm íbúð á 4hæð 
 • 2-3 svefnherbergi 
 • Suðursvalir með svalalokun 
 • Mikið útsýni á 3 vegu
 • Aðgangur að félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31 

Verð :  57,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Hæðargarður 29

s. 616 1313

108 Reykjavík

FYRIR  
63 ÁRA  

OG ELDRI

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313

Góð 2ja herbergja 65,8 fm íbúð 5.hæð  
í lyftuhúsi 

 • Stæði í bílgeymslu 
 • Sér geymsla 
 • Gott útsýni 

Verð :  36,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Austurströnd 8 

s. 616 1313

170 Seltjarnarnes

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

.       

159 millj.Verð:

541 fm einbýilishús  
á tveimur hæðum
 • Innbyggður 53,1 fm bílskúr

 • Vandaðar innréttingar og tæki

 • Möguleiki á aukaíbúð

 • 60 fm hesthús er 
neðar á lóðinni

 • Mikið útsýni

Ennishvarf 8
203 Kópavogur

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

.       

TilboðVerð:

Frábærlega staðsett einbýli  
á besta stað í Fossvogi 

 • 363,7 fm þar af er 
bílskúr 33 fm 

 • Mjög gott skipulag 
 • Glæsilegar stofur með arni 
og 28,7 fm garðskáli 

 • Fjögur svefnherbergi á 
aðalhæð, en 5 skv teikningu 

Láland 4
108 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

.       

112,5 millj.Verð:

Frábærlega staðsett og vel 
skipulagt 254,7 fm parhús 
á tveimur hæðum 
 • Möguleiki á aukaíbúð   

 • Bjartar samliggjandi 
stofur og arinn 

 • Fimm svefnherbergi, 
sex skv teikningu  

 • Góður bílskúr og geymslur

Laugarásvegur 18
104 Reykjavík

.       

39,9 millj.Verð:

Glæsileg 2-3 herbergja 
íbúð á 2 hæð á Teigunum 

 • Íbúðin er nánast öll 
endurnýjuð að inna í 
samráði við Rut Káradóttur 

 • Einstaklega glæsilegt 
eldhús, stofa og borðstofa, 
baðherbergi með gólfhita 

 • Suður svalir og 
sérhönnuð lýsing 

 • Björt og falleg íbúð 
á frábærum stað

Hraunteigur 22
105 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 697 9300

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 773 6000

Verð frá : 39,5 millj.

Nýtt hverfi í Laugarnesinu
 • 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar íbúðir á frábæru verði
• Lyftu hús á 6 hæðum 
• Afhent í maí 2020

Sólborg
105 Reykjavík

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
við Hafnarbraut 13-15 í lyftublokk  
á vestanverðu 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. 
Verð frá : 33,9 millj.

HAFIÐ SAMBAND

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

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

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN
Við virðum samkomubann  

og biðjum fólk því að panta 

skoðun í síma: 775 1515

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar: Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

.       

 Verð frá: 67,9 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
3ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án aðal gólfefna

 • Sér inngangur í allar íbúðir

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

TILBÚIÐ TIL 

AFHENDINGAR

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

.       

34,9 millj.Verð:

Notaleg 59 fm 2ja herb. 
íbúð í Mosfellsbæ.  

 • Íbúðin er í viðhaldsléttu 
húsi byggt 2001.  

 • Eftirsótt staðsetning 

 • Stutt er í ýmsa þjónustu s.s. 
sund og líkamsræktarstöð, 
grunn- og leikskóla, golf 
og auðveldar samgöngur 
að og frá stofnbraut.

Klapparhlíð 18
270 Mosfellsbær

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 899 1178

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

www.105midborg.is/miklaborg
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.       

159 millj.Verð:

541 fm einbýilishús  
á tveimur hæðum
 • Innbyggður 53,1 fm bílskúr

 • Vandaðar innréttingar og tæki

 • Möguleiki á aukaíbúð

 • 60 fm hesthús er 
neðar á lóðinni

 • Mikið útsýni

Ennishvarf 8
203 Kópavogur

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

.       

TilboðVerð:

Frábærlega staðsett einbýli  
á besta stað í Fossvogi 

 • 363,7 fm þar af er 
bílskúr 33 fm 

 • Mjög gott skipulag 
 • Glæsilegar stofur með arni 
og 28,7 fm garðskáli 

 • Fjögur svefnherbergi á 
aðalhæð, en 5 skv teikningu 

Láland 4
108 Reykjavík

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

.       

112,5 millj.Verð:

Frábærlega staðsett og vel 
skipulagt 254,7 fm parhús 
á tveimur hæðum 
 • Möguleiki á aukaíbúð   

 • Bjartar samliggjandi 
stofur og arinn 

 • Fimm svefnherbergi, 
sex skv teikningu  

 • Góður bílskúr og geymslur

Laugarásvegur 18
104 Reykjavík

.       

39,9 millj.Verð:

Glæsileg 2-3 herbergja 
íbúð á 2 hæð á Teigunum 

 • Íbúðin er nánast öll 
endurnýjuð að inna í 
samráði við Rut Káradóttur 

 • Einstaklega glæsilegt 
eldhús, stofa og borðstofa, 
baðherbergi með gólfhita 

 • Suður svalir og 
sérhönnuð lýsing 

 • Björt og falleg íbúð 
á frábærum stað

Hraunteigur 22
105 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 697 9300

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 773 6000

Verð frá : 39,5 millj.

Nýtt hverfi í Laugarnesinu
 • 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar íbúðir á frábæru verði
• Lyftu hús á 6 hæðum 
• Afhent í maí 2020

Sólborg
105 Reykjavík

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

Nýjar og glæsilegar 1-5 herb. íbúðir  
við Hafnarbraut 13-15 í lyftublokk  
á vestanverðu 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. 
Verð frá : 33,9 millj.

HAFIÐ SAMBAND

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

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

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

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

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

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN
Við virðum samkomubann  

og biðjum fólk því að panta 

skoðun í síma: 775 1515

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar: Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

.       

 Verð frá: 67,9 millj.

Í byggingu 108 - 120 fm 
íbúðir í nýju fjórbýlishúsi

 • Rúmgóðar og vel skipulagðar 
3ja - 4ra herbergja íbúðir

 • Eftirsóttur staður við 
Álfhólsveg með góðu útsýni

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar 
án aðal gólfefna

 • Sér inngangur í allar íbúðir

Álfhólsvegur 73
200 Kópavogur

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

TILBÚIÐ TIL 

AFHENDINGAR

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

.       

34,9 millj.Verð:

Notaleg 59 fm 2ja herb. 
íbúð í Mosfellsbæ.  

 • Íbúðin er í viðhaldsléttu 
húsi byggt 2001.  

 • Eftirsótt staðsetning 

 • Stutt er í ýmsa þjónustu s.s. 
sund og líkamsræktarstöð, 
grunn- og leikskóla, golf 
og auðveldar samgöngur 
að og frá stofnbraut.

Klapparhlíð 18
270 Mosfellsbær

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 899 1178

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

www.105midborg.is/miklaborg



 • 2 stórar íbúðir  fyrir 60 ára 
og eldri með aðgangi að 
þjónustumiðstöð
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í síma 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 •Raðhús í vesturbæ
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í síma 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 • Íbúð með sjávarútsýni í 
Grandavegi 42, Rvík.    
2 – 3 svefnherbergi.
Nánari upplýsingar veitir 
Friðrik í síma 616 1313  
eða fridrik@miklaborg.is

 •Einbýli, rað- eða parhús 
miðsvæðis í Garðabæ eða 
í Lindum eða Smárum.  
Verð: 90 millj. 
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Raðhús/Parhús í Garðabæ, 
helst í Ásahverfi á 90-93 m. 
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús í Garðabæ í 
kringum 132 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Sumarhús í nágrenni við 
golfvöll td. Öndverðarnes
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýlishús miðsvæðis í 
Reykjavík í kringum  
230 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is

 •Einbýli eða vegleg eign  
fyrir að 140 m - 
3 svefnherb., 2 baðherb.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 • 4 svefnherbergja  einbýli í 
Grafarvogi verð að 110 m
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi á tveimur 
hæðum með aukaíbúð eða 
möguleika á aukaíbúð, 
á höfuðborgarsvæðinu 
staðsetningin er ekki 
aðal atriði, má þarfnast 
viðhalds, en þó þarf þak og 
lagnir að vera í þokkalegu 
standi. Verð 75-80m
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

 •Daltún/Brekkutún eða 
nágrenni- vantar sérbýli 
helst með aukaíbúð
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is

 • 4ra herbergja íbúð með 
sérinngangi í nágrenni 
skóla verð allt að 55 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is

 •Hlíðar- 3ja herbergja íbúð  
ekki í blokk með svölum 
eða garði
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is

 • 2ja, 3ja og 4ra herbergja 
íbúðum á svæðum 107 og 170
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Sérbýli á Seltjarnesi.  
Verð allt að 110 millj.
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Sérbýli með auka íbúð  
á höfuðborgarsvæðinu
Nánari upplýsingar veitir 
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Sérbýli í 109 Reykjavík. 
Verð allt að 80 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Páll í síma 893 9929  
eða pall@miklaborg.is

 •Fjögurra  til fimm 
herbergja raðhús / parhús 
í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Sérhæð, raðhús/parhús  
í Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Sérbýli í 108
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Stúdíó/tveggja herbergja 
íbúðir sem henta fyrstu 
kaupendum.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Einbýli í Selás eða Árbæ.  
Má þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð við 
Boðaþing, skilyrði að 
bílskýli fylgi.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520 
eða jon@miklaborg.is

 •Hef á skrá fjölda kaupenda 
að rað- eða parhúsi í 
Salahverfi Kópavogs.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520   
eða jon@miklaborg.is

 •Fjöskylda búsett erlendis 
er að flytja heim og vantar 
sérbýli v. Fossvogsdalinn.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520   
eða jon@miklaborg.is

 •Hæð við Þinghólsbraut, 
helst með óhindruðu 
sjávarútsýni.
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520   
eða jon@miklaborg.is

 •Raðhús við Otrateig
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520   
eða jon@miklaborg.is

 •Góðri hæð við 
Landsspítalann
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð við 
Sléttuveg Reykjavík fyrir 
+60 ára
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 •Hæð í hlíðunum.
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð í 
Laugarneshverfi
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð í Hvörfum 
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 •Hæð í Vogahverfi um 120 fm  
að stærð, helst með bílsk.
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlishúsi 
í Salahverfi, Lindahverfi 
Kópavogi eða næsta nágr.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Bein kaup eða skipti á 
sérbýli í Salahverfi í boði.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Góðri íbúð með útsýni við 
Þorrasali Kópavogi.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • íbúð í Kópavogi með 
bílskúr að 57 milljónum.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Fjögurra herbergja íbúð 
eða raðhús / parhús í 
Víkurhverfi í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Tveggja herbergja 
íbúð í Vesturbæ eða 
Seltjarnarnesi
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Sérhæð, raðhús/parhús í 
göngufæri við Skeifuna. 
Háaleiti, Voga- eða Hlíðahv.
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

 •Stór hæð eða sérbýli á 
höfuðborgarsvæðinu sem 
þarfnast lagfæringar 
Nánari upplýsingar veitir 
Kjartan í síma 663-4392 
eða kjartan@miklaborg.is

Við leitum að:

102Reykjavík

Yfir  
80 íbúðir 

seldar

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík 
 • Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  
og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

 • Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

 • Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

 • Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni 
og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

 • Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýningaríbúð í Fálkahlíð 2

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

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

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

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

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð frá : 39,9 millj.

Nýjar íbúðir við Hlíðarenda
Valshlíð – Fálkahlíð 
Smyrilshlíð

Afhending
vor/sumar 

2020

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

.       

 • Útsýnisíbúðir 

 • Stærðir frá 52-160 fm

 • Stúdíó, 2ja og 3ja 
herbergja íbúðir

 • Flestar íbúðirnar ná 
í gegnum húsið

 • Aðgengi að þjónustu 
og félagsmiðstöð 

 • Vandaðir verktakar

 • Vinsælar íbúðir

 • Afhending október 2020Jórunn 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

Hraunbær 103 a/b/c Vandaðar nýjar 
íbúðir fyrir 60+

Verð frá kr. 42,5 millj.

PANTIÐ SKOÐUN
Við virðum samkomubann  

og biðjum fólk því að panta 

skoðun í síma: 845 8958

Nýr áfangi kominn í sölu 
 • 80 nýjar íbúðir við Sunnusmára 19-21, 23 og 25

 • Studio, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 

 • Kynntu þér skipulag og stærðir á www.201.is

Sunnusmári –201 Kópavogur

Sunnusmári 25Sunnusmári 23

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

•  Íbúð 202

• 2ja herbí búð

• Verð 41,9 millj.

• Íbúð 403

• 3ja herb

• Verð 55,9 millj.

• Íbúð 203

• Studio íbúð

• Verð 34,9 millj.
 

• Íbúð 403

• 3ja herb íbúð

• Verð 48,9 millj.

Áætluð gr. byrði 145 þús
Miðað v. fyrstu kaup

Áætluð gr. byrði 195 þús
Miðað v. fyrstu kaup

• Íbúð 402

• 2-3ja herb íbúð

• Verð 46,9 millj.

• Íbúð 206

• 2ja herb íbúð

• Verð 36,9 millj.

Áætluð gr. byrði 186 þús
Miðað v. fyrstu kaup

Áætluð gr. byrði 157 þús
Miðað v. fyrstu kaup

Sýnum alla helgina eftir pöntun
 Hafið samband við sölumenn okkar

Yfir
 1

00  
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úðir 

se
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Sunnusmári 19-21 

PANTAÐU SKOÐUN
Við virðum samkomubann  

og biðjum fólk því að panta 

skoðun í síma: 663 4392

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

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

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

PANTIÐ SKOÐUN
Við virðum samkomubann  

og biðjum fólk því að panta 

skoðun í síma: 775 1515

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

59,6 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
 • 2 svefnherbergi 
 • Jarðhæð við Eiríksgötu í 101 RVK 
 • Gott viðhald á húsi
 • Frábær staðsetning

Verð :  37,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Eiríksgata 33

s. 616 1313

101 Reykjavík

Góð 5-6 herbergja 128,4 fm íbúð á 2 hæðum 
 • Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi,  
eldhús, stofa, þvottahús og geymslur 

 • Stórar suðaustur svalir 
 • Efri hæðin er töluvert undir súð og gólfflötur 
því mun stærri en gefið er upp

Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Garðhús 10

s. 663 4392

112 Reykjavík

47 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  

Sumarhús á eignarlóð við Suðurbraut 2 og 
2460 fm eignarlóð við Suðurbraut 3. 

 • Bústaðurinn stendur á grónu landi í landi Bláskógabyggðar. 
 • Leyfi er til að stækka bústaðinn í 75 fm. 
 • Hentar vel fyrir samheldnar fjölskyldur.
 • Leyfilegt er að byggja 75 fm bústað á lóðinni Suðurbraut 3

TilboðVerð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 2 og 3

s. 778 7272

801 Þingvellir

Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð með 
gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja herbergja endaíbúð
 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

48,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

4-5 herbergja íbúð á 1 hæð 
 • 3 svefnherbergi 
 • Aukaherbergi / vinnustofa í kjallara 
 • Stórar bjartar stofur 
 • 20 fm bílskúr

Verð : 47,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Álftamýri 6

s. 616 1313

108 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Falleg og vönduð 65,8 fm íbúð á efstu hæð  
í nýlegu lyftuhúsi 

 • Íbúðin er 2ja herbergja og fylgir henni stæði í bílageymslu 
 • Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, stofu, eldhús og svefnherbergi 

 • Rúmgóðar suðursvalir eru frá stofu

Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 778 7272

103 Reykjavík

46,5 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 778 7272

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 845 8958
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313

Fallegt lítið raðhús á besta stað í Mosfellsbæ 
 • Skjólgóður bakgarður með sólpalli 
 • Fyrir framan húsið er sérgarður og upphituð gangstétt

Verð :

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  Nánari upplýsingar:

Bugðutangi 24

s. 663 4392

270 Mosfellsbær

42 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Glæsileg íbúð með sér inngangi 
 • Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm 
 • Stór alrými, svalir og sér verönd 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Heitur pottur á verönd 
 • Gott viðhaldslétt og klætt hús

69,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gulaþing 32

s. 695 5520

203 Kópavogur

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 778 7272

NÝTT  
Í SÖLU

 • 2ja herbergja íbúð 55 fm að stærð 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Ísskápur og uppþvvél 
 • 2ja mánaða bankaábyrgð skilyrði 

41,8 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fálkahlíð 4

s. 695 5520

102 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

Glæsileg 3ja herb íbúð á 2 hæð 
 • Alls 73 fm með sérgeymslu 
 • Mikið endurnýjuð, ný gólfefni og ný eldhúsinnrétting og tæki 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Útgengt á svalir frá hjónaherbergi

34,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Súluhólar 6

s. 695 5520

111 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

• Virkilega falleg og björt 140,5fm 
fjögurra herbergja íbúð á 3 hæð í nýlegu 
lyftuhúsi 

• Tvennar svalir
• Stæði í lokuðu bílskýli 
• Fallegt útsýni 
• Gólfhiti

Verð :

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  Nánari upplýsingar:

Freyjubrunnur 29

s. 663 4392

113 Reykjavík

64,9 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu  
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum). 

 • Stærðir frá 133-137 fm, þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.
 • Þvottaherbergi innan íbúðar

62,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 13

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborginni
 • Allar íbúðir með stæði í bílakjallara.
 • Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina.
 • Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaðir o.fl.

Nánari upplýsingar veita:

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

BÓKIÐ 
SKOÐUN

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
 • Hannað að innan af Rut Káradóttur 
 • 34 fm gestahús og nýleg útisauna 
 • Fjögur svefnherbergi
 • Mikið útsýni 
 • 30 mín frá Reykjavík 

89,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 10

s. 775 1515

801 Þingvellir

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

Glæsileg og björt nýleg 2ja herbergja íbúð á 1 
hæð með yfirbyggðum svölum

 • Íbúðin er í fremstu röð með flottu 
útsýni yfir Fossvogsdaglinn

 • Íbúðin er sem ný og getur verið laus fljótlega

Verð :  44,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jaðarleiti 8

s. 697 9300

103 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 697 9300

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is
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59,6 fm þriggja herbergja íbúð á jarðhæð 
 • 2 svefnherbergi 
 • Jarðhæð við Eiríksgötu í 101 RVK 
 • Gott viðhald á húsi
 • Frábær staðsetning

Verð :  37,4 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Eiríksgata 33

s. 616 1313

101 Reykjavík

Góð 5-6 herbergja 128,4 fm íbúð á 2 hæðum 
 • Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi,  
eldhús, stofa, þvottahús og geymslur 

 • Stórar suðaustur svalir 
 • Efri hæðin er töluvert undir súð og gólfflötur 
því mun stærri en gefið er upp

Verð :

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Garðhús 10

s. 663 4392

112 Reykjavík

47 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  

Sumarhús á eignarlóð við Suðurbraut 2 og 
2460 fm eignarlóð við Suðurbraut 3. 

 • Bústaðurinn stendur á grónu landi í landi Bláskógabyggðar. 
 • Leyfi er til að stækka bústaðinn í 75 fm. 
 • Hentar vel fyrir samheldnar fjölskyldur.
 • Leyfilegt er að byggja 75 fm bústað á lóðinni Suðurbraut 3

TilboðVerð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbraut 2 og 3

s. 778 7272

801 Þingvellir

Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð með 
gluggum í þrjár áttir.

 • Vel skipulagða 84,5fm 3ja herbergja endaíbúð
 • Sérinngangi, stórum svölum til suðurs 
 • Sér bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 

48,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

4-5 herbergja íbúð á 1 hæð 
 • 3 svefnherbergi 
 • Aukaherbergi / vinnustofa í kjallara 
 • Stórar bjartar stofur 
 • 20 fm bílskúr

Verð : 47,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307
Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Álftamýri 6

s. 616 1313

108 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Falleg og vönduð 65,8 fm íbúð á efstu hæð  
í nýlegu lyftuhúsi 

 • Íbúðin er 2ja herbergja og fylgir henni stæði í bílageymslu 
 • Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi með 
þvottaaðstöðu, stofu, eldhús og svefnherbergi 

 • Rúmgóðar suðursvalir eru frá stofu

Verð :

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 14

s. 778 7272

103 Reykjavík

46,5 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 778 7272

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 845 8958
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313

Fallegt lítið raðhús á besta stað í Mosfellsbæ 
 • Skjólgóður bakgarður með sólpalli 
 • Fyrir framan húsið er sérgarður og upphituð gangstétt

Verð :

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  Nánari upplýsingar:

Bugðutangi 24

s. 663 4392

270 Mosfellsbær

42 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Glæsileg íbúð með sér inngangi 
 • Alls 175 fm þar af bílskúr 42 fm 
 • Stór alrými, svalir og sér verönd 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Heitur pottur á verönd 
 • Gott viðhaldslétt og klætt hús

69,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gulaþing 32

s. 695 5520

203 Kópavogur

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 778 7272

NÝTT  
Í SÖLU

 • 2ja herbergja íbúð 55 fm að stærð 
 • Stæði í bílgeymslu 
 • Ísskápur og uppþvvél 
 • 2ja mánaða bankaábyrgð skilyrði 

41,8 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fálkahlíð 4

s. 695 5520

102 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

Glæsileg 3ja herb íbúð á 2 hæð 
 • Alls 73 fm með sérgeymslu 
 • Mikið endurnýjuð, ný gólfefni og ný eldhúsinnrétting og tæki 
 • Tvö rúmgóð svefnherbergi 
 • Útgengt á svalir frá hjónaherbergi

34,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Súluhólar 6

s. 695 5520

111 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

• Virkilega falleg og björt 140,5fm 
fjögurra herbergja íbúð á 3 hæð í nýlegu 
lyftuhúsi 

• Tvennar svalir
• Stæði í lokuðu bílskýli 
• Fallegt útsýni 
• Gólfhiti

Verð :

Kjartan Í. Guðmundsson  viðskfr. aðst. fasteignasala  Nánari upplýsingar:

Freyjubrunnur 29

s. 663 4392

113 Reykjavík

64,9 millj.

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 663 4392

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Fullbúnar íbúðir í litlu fjölbýli með lyftu  
(aðeins 8 íbúðir á fjórum hæðum). 

 • Stærðir frá 133-137 fm, þrjú svefnherbergi í öllum íbúðum
 • Stæði í lokaðri bílgeymslu
 • Gólfsíðir útsýnisgluggar og hiti í gólfum.
 • Þvottaherbergi innan íbúðar

62,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gerplustræti 13

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborginni
 • Allar íbúðir með stæði í bílakjallara.
 • Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina.
 • Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaðir o.fl.

Nánari upplýsingar veita:

Hverfisgata 85 101 Reykjavík

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

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

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

BÓKIÐ 
SKOÐUN

Glæsilegt 174 fm heilsárshús 
 • Hannað að innan af Rut Káradóttur 
 • 34 fm gestahús og nýleg útisauna 
 • Fjögur svefnherbergi
 • Mikið útsýni 
 • 30 mín frá Reykjavík 

89,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekkugata 10

s. 775 1515

801 Þingvellir

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

Glæsileg og björt nýleg 2ja herbergja íbúð á 1 
hæð með yfirbyggðum svölum

 • Íbúðin er í fremstu röð með flottu 
útsýni yfir Fossvogsdaglinn

 • Íbúðin er sem ný og getur verið laus fljótlega

Verð :  44,9 millj.

Svan G. Guðlaugsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Jaðarleiti 8

s. 697 9300

103 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 697 9300

VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is
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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:
138.9 M

EINBÝLISHÚS

LOGASALIR 7 201 KÓPAVOGUR

9 HERBERGI 

SÉRLEGA FALLEGT OG VEL HANNAÐ FJÖLSKYLDUHÚS

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR                      621 2020

350m2

VERÐ:
79.9 M

EINBÝLISHÚS

BLÓMVELLIR 9 221 HAFNARFJÖRÐUR

5 HERBERGI 

STÓRT ELDHÚS, TVÖ BAÐHERB, TVÆR STOFUR, SÉR ÞVOTTAH.

GUÐRÚN ANTONSDÓTTIR                      621 2020

209m2

BÓKIÐ SKOÐUNBÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
73.9 M

FJÖLBÝLISHÚS

JAÐARLEITI 2 103 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 

FALLEGT ÚTSÝNI LAUS STRAX

BRANDUR GUNNARSSON                      897 1401

107.3m2

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
43.9 M

FJÖLBÝLISHÚS

BEYKIHOLT 10, ÍB. 201 260 REYKJANESBÆR

4 HERBERGI 120.6 m2

FALLEG ENDAÍBÚÐ Á ANNARI HÆÐ, SÉRINNGANGUR

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
47.9 M

FJÖLBÝLISHÚS

KLAPPARHOLT 10 ÍB. 101 220 HAFNARFJÖRÐUR

5 HERBERGI 129.7 m2

FIMM HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ VERÖND

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
43.5 M

FJÖLBÝLISHÚS

DREKAVOGUR 4 104 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 

FALLEG 3JA MEÐ SÉRINNGANGI OG VERÖND

BRANDUR GUNNARSSON                      897 1401

81.3m2

BÓKIÐ SKOÐUN

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.





Bílar 
Farartæki

Nýr Jeep Wrangler Rubicon 3,6 
L Bensín. Með öllum búnaði. 
Notaður bíll kostar 12,5 milljónir. 
Á ELDGÖMLU GENGI 9.760.000,- 
Langt undir listaverði !

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 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

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.

Sjá www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

 Trésmíði

TRÉSMIÐUR
tekur að sér stór og smá verk 
sanngjarnt verð s 8924624 net 
sjgverktakar@gmail.com

 Bókhald

 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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only/Aðeins 1-3 students/
nemendur. Einnig Sérnámskeið 
fyrir Heibrigðisstarfsfólk / Also 
Special Courses for Health Staff. 
Enska fyrir Leiðsögumenn/
Icelandic for Tourist Guides. Start/
Byrja: 6/4. 4/5, 1/6, 29/6, 27/7, 
14/9, 12/10, 9/11, 7/12. 4 weeks/
vikur x 5 days/daga. AM & PM/Fh. 
& eh. Price/Verð: 49.500.- Labour 
Unions pay back 75-90 % of 
price/Stéttafélög endurgreiða 
75-90% gjalds. www.iceschool.
is - ff@icetrans. Is - facebook.
com/ fullordinsfraedslan - 
Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175/5571155

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Til sölu

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Safnið heitir núna Blöðin
Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða helgarblað frá því í haust?
       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða undir flipanum
Blöðin 

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 4 SMÁAUGLÝSINGAR  3 0 .  M A R S  2 0 2 0  M Á N U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



TILBOÐSVEISLA Í ORMSSON

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15ormsson

Nú eru SAMSUNG sjónvörp á einstöku tilboði, hvaða stærð hentar þér? 

TILBOÐSVERÐ: KR.169.900,-
Verð áður: kr.199.900,-Stærð 55”

TILBOÐSVERÐ: KR.249.900,-
Verð áður: kr.269.900,-Stærð 65”

70

70 70

70 70

•Quantum Processor 4K
•Quantum Dot
•Color Vol100%
•Q HDR
•Ultimate UHD Dimming
•Ambient mode

TILBOÐSVERÐ: KR.349.900,-
Verð áður: kr.399.900,-

Eiginleikar

Stærð 75”

TILBOÐSVERÐ: KR.469.900,-
Verð áður: kr.649.900,-Stærð 82”

FRÍ HEIMSENDING Á SJÓNVÖRPUM
ALLTAF OPIÐ Á &



Hr. Chiellini og hr. 
Bonucci gætu kennt 

námskeið við Harvard-
háskóla í varnarleik. Oftast 
lítur fólk á Dybala eða 
Ronaldo en þú verður líka 
að líta á Chiellini og 
Bonucci. Þeir byggja 
grunninn í liðinu. 
Grunnurinn getur leyft 
sóknarmönnunum að njóta 
sín.”
Jose Mourinho eftir tap Man. Utd í 
Meistaradeildinni

3 0 .  M A R S  2 0 2 0   M Á N U D A G U R16 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 3 0 .  M A R S  2 0 2 0   M Á N U D A G U R

SPORT

Hann er ótrúlegur leik-
maður. Ég man þegar ég 

mætti honum fyrst þá tæklaði 
hann mig í byrjun leiksins og ég gat 
varla hreyft mig í 10 mínútur. Það 
var alvöru móttaka í landsliðsfót-
bolta.
Harry Kane í aðdraganda leiks Tottenham við 
Juventus í Meistaradeildinni

Giorgio Chiellini
Fæddur árið 1984 og ólst upp í Livorno þar sem hann gekk í 
raðir akademíunar þar á bæ þegar hann var sex ára. Þá var hann 
miðjumaður en var færður fljótlega í vörnina þar sem ferill 
hans fór að blómstra. Hann er gríðarlega líkamlega sterkur og 
spilar fast. Svo fast að eitt sinn á HM beit Luis Suarez hann. Þá 
hefur Fernando Couto verið dæmdur í fjögurra leikja bann fyrir 
að kýla Chiellini. Hann er gríðarlega vel metinn innan Ítalíu og 
flestir spá að hann taki að sér stórt hlutverk innan Juventus 
eftir að takkaskórnir fara upp í hillu.

HETJA HELGARINNAR

Giorgio Chiellini, varnarmaður 
Juventus og fyrirliði liðsins, sat á 
hótelherbergi sínu í sóttkví, tók 
upp símann og fór að hringja í fjóra 
leikmenn til að ræða við þá um 
fjárhagsleg áhrif Covid-19 á félagið. 
Hann sló á þá Cristiano Ronaldo, 
Gigi Buffon og Leonardo Bonucci 
og eftir ekki svo mjög langt símtal 
samþykktu þeir allir launalækkun 
út júní. Samkvæmt ítölskum fjöl-
miðlum lækkar Ronaldo um 3,8 
milljónir evra í launum. Það gerir 
rúmar sex hundruð milljónir, 
sé miðað við gengi gærdagsins. 
Ronaldo hefur það fínt og þó hann 
muni um 600 milljónir þá er það 
nánast dropi í hafið fyrir hann.

Portúgalinn skellti sér á Bugatti 
Centodieci sem kostaði hann 
rúman milljarð króna. Aðeins 
10 slíkir bílar voru gerðir, en 
hámarkshraði á þessum bíl er um 
400 km/klst. Þá hefur hann verið 
að gefa ótrúlegar upphæðir bæði 
til spítala í heimalandinu, Spáni 
þar sem hann lék lengi með Real 
Madrid og á Ítalíu.

Fáir leikmenn þekkja rekstur 
Juventus betur en f yrirliðinn 
sjálfur því hann er með meist-
a r a g r á ð u  í  v i ð s k i p t a f r æ ð i 
f rá háskólanum í Tór ínó og 
dok torsr itgerðin hans f jallar 
einmitt um Juventus og hvernig 
viðskiptamódel félagsins byggist 
upp. Skoðaði hann rekstur félags-
ins og hvernig hann væri gagnvart 
Real Madrid, Athletic Bilbao og 
Porto. Hann fékk hæstu einkunn 
fyrir ritgerðina sem hann skilaði 
árið 2017.

Fy rst allir f jór ir kóngar nir 
voru tilbúnir að aðstoða félagið á 
þessum tímum var eftirleikurinn 
auðveldur og leikmenn liðsins tóku 
merkilega vel í beiðni Chiellini. 
Í frétt sem félagið birti sjálft um 
helgina segir að það spari um 90 
milljónir evra, eða um 14 milljarða. 
Munar um minna.

Fjögur lið í vandræðum
Eins og f lestir vita hefur Ítalía farið 
illa út úr COVID-19 faraldrinum 
og samkvæmt frétt La Republica 
hafa fjögur lið í efstu deild ekki 
greitt laun til leikmanna fyrir 
febrúar, Genoa, Napolí, Sampdoria 
og Tórínó. Rúmlega 10 þúsund 
manns hafa látist vegna veirunnar 
og 90 þúsund veikst. Fótboltinn 
hefur verið blásinn af til apríl hið 
minnsta en engar líkur eru á að það 
verði sparkaður fótbolti milli liða á 
þeim tímapunkti.

BBC veltir því fyrir sér hvort 
f leiri félög fari sömu leið og 
biðji leikmenn sína að taka á 
sig launalækkanir meðan það 
versta stendur yfir. Juventus er 
mjög vel rekið félag samkvæmt 
Deloit te en auðv it að mu nar 
hvaða félag sem er um að spara 
14 milljarða þegar tekjurnar eru 
litlar sem engar. BBC bendir á í 
umfjöllun sinni um málið að f lest 
af þeim 91 félögum sem keppa í 
f jórum efstu deildum Englands 
séu rekin með tapi. Það hafi þó 
lítið heyrst um launalækkanir 
leik manna og hvort þeir séu 
almennt til í slíkan gjörning. 
Það muni þó eitthvað hafa verið 
fundað milli deildarinnar og 
leikmannasamtakanna yfir helg-
ina og trúlega mun eitthvað koma 
fram í dagsljósið í vikunni.

Fabio Paratici, sem er íþrótta-
málastjóri Juventus, sat fyrir svörum 

Dr. Chiellini bjargar Juventus
Leikmenn Juventus, sem er eitt ríkasta félag Ítalíu, tóku á sig gríðarlega launalækkun, þökk sé Giorgio Chiellini. Varnarmað-
urinn sem er með meistaragráðu í viðskiptum skrifaði lokaritgerð sína um rekstur félagsins og þekkir því innviði þess vel.

hjá TuttoSport um helgina og ræddi 
meðal annars þennan launagjörning 
leikmanna. Paratici sagði að enginn 
úr yf irstjórninni hefði beðið 
Chiellini að gera þetta. Taka þessi 
símtöl. Honum hafi einfaldlega 
runnið blóðið til skyldunnar enda 
búinn að vera lengi hjá félaginu.

Doktorinn ætti að kenna vörn
Eftir að hafa slegið í gegn hjá 
Livornu þar sem hann ólst upp 
var hann seldur fyrst til Roma 
og svo til Juventus sem lánaði 
hann til Fiorentina. Ítalski félaga-
skiptaglugginn getur verið nokkuð 
flókinn. Frá 2005 hefur hann spilað 
386 leiki fyrir félagið. Fabio Capello 
stýrði Juve á þessum árum og hafði 
trú á kappanum. Á sínu fyrsta ári 
varð Juventus meistari þó sá titill 
hafi verið dæmdur af félaginu 
sökum Calciopoli skandalsins og 
dæmt niður um deild. Chiellini 
hélt trú við félagið og fór að spila 
miðvörð ásamt Robert Kovac og 
Jean-Alain Boumsong. Liðið fór 
upp í Seriu A með 85 stig en Napoli 
fékk 79 stig. Það f lúðu ekki allir 
sökkvandi skip Juventus á þessum 
tíma og í B-deildinni voru þeir með 
lið sem samanstóð af Alessandro 
Del Piero, Gigi Buffon, David Treze-
guet og Pavel Nedved svo nokkrir 
séu nefndir.

Eftir að hafa haft sjálfan Zlatan 
Ibrahimovic í vasanum í slag 
Juventus og Inter árið 2007 og 
ver ið valinn maðu r leik sins 
hefur Chiellini eignað sér aðra 
miðvarðarstöðuna nánast allar 
götur síðan. Hann hefur skapað 
sér orð fyrir að vera einn sá besti 
í heimi og sem dæmi sagði sjálfur 
Jose Mourinho, sem þá stýrði 
Manchester United, eftir leik 
liðanna í Meistaradeildinni að 
Chiellini og félagi hans í vörn 
Juventus, Leonardo Bonucci, gæti 
kennt varnarleik við Harvard 
háskóla. Þeir hefðu verið það góðir.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Chiellini gerir eitthvað gott utan 
vallar. Hann var með þeim fyrstu 
sem slóst í för með Juan Mata og 
CommonGoal góðgerðarstarfsemi 
hans. Þá sagði hann einfaldlega að 
hann vildi taka þátt en ekki fá hrós 
fyrir. Allt hrós ætti að fara til Mata. 
„Ég hef áhuga á að styðja málefni 
ykkar og ég vil óska Juan Mata til 
hamingju með þessa hugmynd. Ég 
hef ekki áhuga á auglýsingu, ég vil 
bara styðja ykkar frábæra málefni,“ 
sagði hann á samfélagsmiðlum. 
benediktboas@frettabladid.is
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Þú hittir aldrei á mig verk-
efnalausa en ég get alveg 
talað við þig núna,“ segir 
Mat t h i ldu r Pá l s dót t i r, 
h j ú k r u n a r f o r s t j ó r i  á 
Klausturhólum, þegar ég 

falast eftir símaviðtali og býðst til að 
fresta því ef hún sé í önnum. Hún er 
ekki að glíma við kórónaveiruna á 
sínum vinnustað, sem betur fer.

„Enn erum við íbúar Skaftárhrepps 
lausir við smit, að við höldum. Það væri 
mikið lán að sleppa, við erum það langt 
frá öllum björgum og starfslið heil-
brigðisþjónustunnar fámennt,“ segir 
hún. „Við erum með krossaða fingur 
og vonum að þetta verði líkt og í gamla 
daga þannig að veiran berist ekki yfir 
jökulárnar og sandana. Einangrun gat 
þá stundum komið byggðarlögum til 
góða.“

Matthildur kveðst vissulega hafa 
gripið til sömu varúðarráðstafana á 
hjúkrunarheimilinu og aðrir í hennar 
stöðu. „Það hrynja inn tölvupóstar 
með leiðbeiningum og fyrirmælum frá 
landlækni og sóttvarnalækni um þrif, 
umgengni og fleira. Hjúkrunarforstjórar 
hafa líka myndað fjarfundahóp og bera 
saman bækur sínar. Allir eru að reyna 
að gera rétt og læra hver af öðrum. 
Svo erum við eins og grýlur við hitt 
starfsfólkið!“

Nýr samskiptamáti
Eins og aðrir íbúar hjúkrunarheimila 
á  l a n d i nu  e r  h e i m i l i s f ó l k  á 
K l au s t u r hólu m  e i n a ng r a ð  f r á 
ættingjum og vinum, til að forða því 
frá smiti. En með tækni og hugviti 
er ýmislegt hægt. Til dæmis fékk ein 
konan þar, Guðmunda Jónsdóttir, 
heimsókn frá dóttur sinni, Sigrúnu 
Sigurgeirsdóttur og þær töluðu saman 
í síma, hvor sínu megin við glugga. Því 
náði Matthildur á mynd. „Það var alger 
tilviljun að einhver sá þær mæðgur vera 
að spjalla saman og horfast í augu á 
meðan. Ég hljóp fram með símann, bað 
hana Mundu að líta til mín og smellti 
af. Þetta var frábær hugmynd hjá þeim 
og hún verður til þess að við þróum 
þessa aðferð áfram, að minnsta kosti 
með því að færa bekk að glugganum 
svo gesturinn þurfi ekki að krjúpa, 
eins og Sigrún gerði. Kannski göngum 
við lengra. Við erum með forstofu hér 
sem birgjar henda vörum inn í og þar 
fyrir innan eru læstar dyr með gleri. Ég 
er að hugsa um að hleypa gestum inn 
í forstofuna til að spjalla við sitt fólk 
hinum megin við glerið. Það er hlýlegra 
en að sitja úti. Kannski er einhver með 
lítið barn og langar að sýna það, þá er 
notalegra að geta komið inn. Hér eru 
nítján íbúar í tveimur dvalarrýmum og 
sautján hjúkrunarrýmum. Þeir eru allir 
á einni hæð og það auðveldar margt.“

Spjaldtölvan þarfaþing
„Fátt er svo með öllu illt að ekki boði 
nokkuð gott,“ segir Matthildur og 
kveðst lengi hafa haft á stefnuskrá 
að fá myndsíma á heimilið (Skype) 
en ekkert hafi orðið af því fyrr en nú. 
Sú tækni hjálpi til að rjúfa einangrun 
heimilisfólksins. „Einn íbúinn fékk 
spjaldtölvu og lánar hana eftir þörfum 
þannig að við hlaupum með hana á 
milli. Þetta er að gera mikla lukku. Það 
er alveg nýtt fyrir fólkið hér að sjá þann 
sem það er að tala við gegnum síma - 
og jafnvel litla barnabarnið sem var að 
koma í heiminn.“

Matthildur segist líka hafa látið 

sér detta í hug að fara með íbúa 
Klausturhóla í bíltúra. „Við starfsfólkið 
gætum gert það, við umgöngumst þá 
hvort sem er. En heimilisfólkið hér gerir 
engar kröfur og er ósköp rólegt yfir 
ástandinu. Samt getur verið hyggilegt 
að takmarka áhorf á fundi og fréttir í 
sjónvarpinu, þó sumir þoli það alveg.“
gun@frettabladid.is

Spjallað saman gegnum 
myndsíma og glugga
Á hjúkrunarheimilinu Klausturhólum á Kirkjubæjarklaustri ríkir heimsóknabann í 
sóttvarnaskyni, eins og víðar þessa dagana. En tækni og aðstaða auðveldar ástvinum 
að hafa samband sín á milli, eins og Matthildur Pálsdóttir, hjúkrunarforstjóri lýsir.

Mæðgurnar Sigrún Sigurgeirsdóttir og Guðmunda Jónsdóttir. MYND/MATTHILDUR

Við erum með krossaða fingur 
og vonum að þetta verði líkt og 
í gamla daga þannig að veiran 
berist ekki yfir jökulárnar og 
sandana.

„Allir eru að reyna að gera rétt,” segir 
Matthildur Pálsdóttir, hjúkrunarforstjóri.

 Hópur fólks kom saman á Austurvelli þennan mánaðardag 
árið 1949. Þar voru andstæðingar Atlantshafsbandalags-
ins (NATO) og almennir borgarar og mótmæltu harðlega 
þeirri ákvörðun stjórnvalda að gerast stofnaðilar að 
bandalaginu, en það mál var þá til umræðu á Alþingi og fór 
til atkvæðagreiðslu.

Mótmælendurnir höfðu hátt og köstuðu eggjum og grjóti 
að alþingishúsinu svo lögreglan þurfti að nota áður óþekkt 
meðöl á þeim tíma gegn pólitísku uppþoti og reyna að stilla 
til friðar.

Laganna verðir gripu til þess ráðs að nota táragas til þess 
að tvístra hópnum. Sumir sem í honum voru flúðu inn í 
Dómkirkjuna til að leita þar skjóls frá atganginum.

Alþingi Íslendinga samþykkti aðild landsins að NATO 
þennan dag, svo ríkisstjórn Stefáns Jóhanns Stefánssonar 
náði sínu fram. Hún var samsteypustjórn Alþýðuflokks, 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, en hennar afdrif 
urðu þau að hrökklast frá völdum síðla árs 1949.
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Inngöngu í NATO mótmælt

Óeirðir á Austurvelli v/ inngöngu Íslands í NATO 30. mars 1949.

Merkisatburðir
1492 Kaþólsku konungshjónin Ferdinand og 
Ísabella, sem jafnan eru talin stofnendur spænska 
konungsríkisins, gefa út tilskipun þess efnis að allir 
gyðingar sem ekki taki rómversk-kaþólska trú skuli 
yfirgefa Spán.

1533 Thomas Cranmer verður erkibiskup af Kantaraborg. 

1802 Bólusetning við kúabólu er lögboðin á Íslandi sem 
þar með er með fyrstu löndum til að efna til slíkrar laga-
setningar.

1816 Hið íslenska bókmenntafélag er stofnað. Það gefur 
út Skírni, sem er elsta tímarit á Norðurlöndum.

1841 Þjóðarbanki Grikk-
lands er stofnaður í Aþenu.

1853 Hollenski listmálarinn 
Vincent van Gogh fæðist.

1858 Hymen Lipman fær 
skráð einkaleyfi á blýanti 
með áföstu strokleðri.

1867 Bandaríkin kaupa 
Alaska af Rússum fyrir 7,2 
milljónir dala.

1934 Eldgos hefst í Gríms-
vötnum í Vatnajökli sem 
veldur stórhlaupi í Skeiðará.

1945 Sovétmenn ráðast inn í Austurríki og hertaka Vínar-
borg.

1981 Ronald Reagan Bandaríkjaforseti verður fyrir 
skotárás af hendi manns sem nefnist John Hinckley og 
særist, en heldur lífi. Atburðurinn gerist rétt við Hvíta 
húsið í Washington.

1985 Mótefni gegn eyðniveiru finnst í fyrsta sinn í blóði 
Íslendings.

2006 Mýraeldar koma upp í Hraunhreppi í Mýrasýslu og 
vaða yfir um 67 ferkílómetra lands á yfir tveimur sólar-
hringum.
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Hlustaðu
á hjartað þitt

Beltone Trust™

Beltone Trust™ heyrnartækin gera þér kleift að heyra jafnvel minnstu 
smáatriði – sem stundum reynast þau mikilvægustu. Við hjá Heyrnarstöðinni 
leggjum allan okkar metnað í að veita góða þjónustu og bjóða upp á hágæða 
heyrnartæki. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánuð til reynslu.



LÁRÉTT
1. dútl
5. aftra
6. hæð
8. gróp
10. glufa
11. pili
12. samskonar
13. reisa
15. síðast
17. skopleikrit

LÓÐRÉTT
1. lykkja
2. límband
3. dæs
4. andin
7. bekkjar-
nautur
9. spektar
12. baun
14. stafur
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. stúss, 5. tef, 6. ás, 8. riffla, 10. op, 11. 
rim, 12. eins, 13. ferð, 15. aftast, 17. farsi.
LÓÐRÉTT: 1. stroffa, 2. teip, 3. úff, 4. sálin, 7. 
samseti, 9. friðar, 12. erta, 14. eff, 16. ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Gylfi Þórhallsson átti leik gegn 
Thomas Ernst í Gausdal árið 
1992. 

29. Rg8+! Hxg8 30. Df7+ Kd6 
31. Hd1 Hg7 32. Ba6! Ke5 
33. Df2 Dh4 34. g3! Hxc2 35. 
He1+ Kd5 36. Bb7+ Kd6 37. 
Df8 Kc7 38. gxh4 1-0.  Gylfi 
Þórhallsson lést í gær. Hann 
varð heiðursfélagi Skáksam-
bands Íslands 2011. Hann var 
formaður Skákfélags Akur-
eyrar í 14 ár og var margfaldur 
skákmeistari Akureyrar og 
Skákfélags Akureyrar.  
www.skak.is:   Gylfa minnst.                                       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Suðvestan 15-23 
m/s á norðanverðu 
landinu í dag, 8-15 
sunnantil, en hvassara 
í vindstrengjum við 
fjöll. Rigning eða súld á 
vesturhelmingi landsins 
en annars bjart. Hiti 3 
til 11 stig, mildast SA-
lands.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Heyrðu! Ef við 
vinnum næstu 

átta leiki eigum 
við möguleika á að 

komast í útsláttar-
keppni.

Við munum 
ekki vinna 

næstu átta 
leiki Pondus.

Nei það 
gerum við 

ekki.

Við ættum 
að einblína 
á að falla 

ekki.

Já eins og 
vanalega 

ættum við að 
reyna að láta 

ekki vísa 
okkur út.

Hvar 
lendum við 
þá eigin-

lega?

Ekki hugmynd. 
Ég hringdi í fót-
boltasambandið 

fyrir nokkrum 
árum. Þau vildu 
ekki ræða það.

Í framtíðinni þurfum við hvorki 
fartölvur, síma né spjaldtölvur.

Við verðum 
með örflögur 

græddar í 
höfuðið.

Oj
Hvernig á ég að fá aðgang 

að örflögu.

Vanda! Fáðu þér 
svona stól!

Hann er stillanlegur og 
hentar börnum frá eins 

árs að unglingsaldri.

Það þyrfti 
að vera 
traustur 

stóll.

Og 
vandræðaunglingur.
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Við sýnum ábyrgð
og stöndum með
almannavörnum

Við aðlögum afgreiðslutíma verslana hratt og í samræmi við fyrirmæli yfirvalda.  
Við uppfærum upplýsingar um afgreiðslutímaá byko.is og á samfélagsmiðlum. 

Við höfum skipt verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu í þrjú svæði fyrir viðskiptavini okkar.  
Hvert svæði hefur sérinngang og ekki er hægt að fara á milli þeirra nema í gegnum inngang  

hvers svæðis fyrir sig. Að tilmælum yfirvalda gætum við þess að einungis 20 einstaklingar eru 
 inni á hverju svæði á hverjum tíma. 

Við höfum stóraukið þrif í öllum verslunum okkar og hafa viðskiptavinir aðgang að handspritti  
víða. Allar kerrur og aðrir snertifletir eru sótthreinsaðir reglulega af starfsfólki.

#þettaverðuralltílagi

Verslaðu í vefverslun BYKO

Pantaðu fyrir kl. 14:00 alla daga vikunnar 
og þú færð vöruna samdægurs  
á höfuðborgarsvæðinu. Frí heimsending  
er á pöntunum yfir 20.000 kr

Það er líka enn hægt að 

Hægt er að sækja pantanir í BYKO 
Breidd við vörumóttöku við suður- 
gafl verslunar allt fram til 18:30  
alla virka daga.

SENT
HEIM

ALLA 
DAGA í BYKO Breidd

Til hagræðingar styttir BYKO afgreiðslutímann og eru verslanir opnar, einkum fyrir fagfólk, 
frá kl. 08:00 – 16:00 á virkum dögum og kl.10:00 - 14:00 á laugardögum.  

Á sunnudögum verður lokað þar til mesta váin er um garð gengin.

#þettaverðuralltílagi

Svæði 1
Verkfæri
Festingar
Fatnaður
Bílavörur

Svæði 2
Þjónustuborð
Múrdeild
Hólf og gólf
Ljósa og rafmagnsdeild

Svæði 3
Málningardeild
Heimilisdeild
Árstíðardeild
Garðadeild

LOKAÐ
Aðeins fyrir 
starfsfólk

Inn- og 
útgangur 
svæði 1

Inn- og 
útgangur 
svæði 2

Inn- og 
útgangur 
svæði 3

Svæði 3
Timbur
Lagnir

Svæði 2
Árstíðardeild
Heimilisvara
Hreinlætistæki
Ljósa- og  
rafmagnsdeild

Svæði 1
Þjónustuborð
Málning
Fatnaður
Verkfæri 
Festingar

Inn- og 
útgangur 
svæði 3

Inn- og 
útgangur 
svæði 2

Inn- og 
útgangur 
svæði 3

LOKAÐ
Aðeins fyrir 
starfsfólk

Breidd Grandi



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

Mánudagur
DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

06.50 Bítið
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Gilmore Girls
10.00 Splitting Up Together
10.20 Suits
11.05 Nettir Kettir
11.45 Landnemarnir
12.25 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
12.55 X-Factor Celebrity
14.00 X-Factor Celebrity
15.20 War in the Blood
17.00 Modern Family
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn  
18.55 Ísland í dag  
19.10 Fresh off the Boat 
19.30 Your Home Made Perfect
20.35 Manifest 
21.20 Liar 2
22.10 Westworld
23.10 60 Minutes  
00.00 All Rise
00.45 Better Call Saul 
01.40 Outlander
02.30 Góðir landsmenn
03.05 Veronica Mars
05.35 Veronica Mars

15.00 The Simpsons
15.20 Friends
18.05 Friends
19.20 The Middle
19.40 Friends
20.00 Schitt’s Creek
20.25 Empire 6
21.05 Famous In love
21.50 Insecure
22.20 Friends
23.20 Friends

10.35 There’s Something About 
Mary
12.35 Golden Exits
14.05 The Jane Austen Book Club
15.45 There’s Something About 
Mary
17.45 Golden Exits
19.15 The Jane Austen Book Club
21.00 Man of Steel
23.15 Deadwood. The Movie
01.05 Submergence
02.55 Man of Steel

08.00 PGA Highlights 2020  Há-
punktarnir á PGA mótunum.

06.50 Morgunþáttur Rásar 1 og 2
09.00 MenntaRÚV
11.00 Skólahreysti 
11.45 Ferðastiklur - Snæfellsnes
12.30 Kaupmannahöfn - höfuð-
borg Íslands 
12.55 Lífið er núna
13.20 Heilabrot 
13.50 Landakort - Þriggja daga 
ganga í Reykjarfjarðarlaug
14.00 Blaðamannafundur vegna 
COVID-19
14.40 Silfrið
15.40 Tíu fingur - Áshildur 
Haraldsdóttir
16.40 Gettu betur 1998 MS - MH
17.40 Bækur og staðir - Megas
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Eysteinn og Salóme 
18.13 Hinrik hittir 
18.17 Letibjörn og læmingjarnir 
18.24 Flugskólinn 
18.46 Tulipop 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Púertó Ríkó. Heillandi 
 Heimildaþáttur þar sem David 
Attenborough fjallar um framandi, 
en jafnframt viðkvæmt, dýralíf 
karabísku eyjunnar Púertó 
Ríkó. Puerto Rico. Island of 
Enchantment.
21.05 Lögfræðingurinn - 
Advokaten  Dönsk-sænsk 
spennuþáttaröð um 
lögfræðinginn Frank Nordling 
sem missti foreldra sína sem 
barn. Þegar hann kemst að því að 
dauða foreldra hans bar að með 
saknæmum hætti þyrstir hann 
í að ná fram hefndum. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hljóðrás. Tónmál tímans 
- Morðið á Martin Luther King 
Soundtracks. Songs That Defined 
History. The Assassination 
of Martin Luther King Jr. 
 Heimildaþáttaröð í átta hlutum 
þar sem fjallað er um tónlist í 
tengslum við sögulega atburði, 
eins og fall Berlínarmúrsins, 
geimkapphlaupið og 
réttindabaráttu samkynhneigðra. 
Atriðið í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
23.05 Pólskir dagar - Kennarinn 
Belfer 
00.00 Dagskrárlok

07.00 Ísland vaknar -
 útsending frá morgunþætti K100.
10.00 Dr. Phil 
10.45 Everybody Loves Raymond 
11.10 The King of Queens 
11.30 How I Met Your Mother 
11.55 Dr. Phil 
12.40 Mannlíf 
13.15 The Biggest Loser
14.05 Dr. Phil 
14.50 Pabbi skoðar heiminn
15.25 Það er kominn matur 
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Good Place
18.45 Love Island
20.10 A Million Little Things
21.00 Hawaii Five-0
21.50 Blue Bloods 
22.35 Snowfall 
23.25 The Fix 
00.10 Seal Team
00.55 FBI 
01.40 FBI. Most Wanted
02.25 Cloak and Dagger

07.40 Kvennalandsliðið í Kína
08.45 Alfreð Gíslason
09.55 Hólmurinn heillaði
11.05 GS#9
12.10 Valur - KR
13.55 Do
15.00 Sportið í dag
16.00 NBA Rising
16.20 Fram - Stjarnan
19.15 La Liga. Goals Galore - Messi
19.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
20.00 Seinni bylgjan
21.00 FH - Víkingur R.
22.45 Selfoss - Haukar. Leikur 4
00.20 Sportið í dag

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunþáttur Rásar 1 
og 2
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur - Janis Carol, fyrsti 
þáttur
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta
15.00 Fréttir
15.03 Í festum. Hjartað mitt 
góða - Álfheiður og Hálfdán
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkavikan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Konan við 
1000 gráður  (14 af 41) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (41 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
10.00 Fram - Stjarnan
12.50 Valur - KR
14.40 Valur - ÍBV
14.40 Valur - ÍBV
16.20 ÍBV - FH
18.05 FH - Víkingur R.
21.40 Borgunarbikar kvenna 
2013. Breiðablik - Þór/KA
23.50 Borgunarbikar kvenna 
2015. Stjarnan - Selfoss
01.35 Borgunarbikar kvenna 
2016. Breiðablik - ÍBV

STÖÐ 2 SPORT 3
10.00 Chelsea - Liverpool
11.40 Arsenal - Hull
14.30 Arsenal - Aston Villa
16.15 Crystal Palace - Man. Utd.
17.55 Arsenal - Chelsea
19.40 Chelsea - Manchester 
United
21.35 Manchester City - Watford
23.20 Liverpool - Man. City

HRINGBRAUT
20.00 Saman í sóttkví  er 
þáttur um gleðina á sviði í 
samkomubanni.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um allt 
sem viðkemur fasteignum og góð-
um húsráðum.  
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Bílalíf  Bílalíf er fjörlegur og 
fjölbreyttur þáttur um bílana okk-
ar í leik og starfi.  

Virka daga kl. 14 
‒ RÚV 2 og ruvnull.is
Bein útsending frá Eldborg í Hörpu þar sem RÚVnúll fær 
góða gesti í settið, tekur púlsinn á unga fólkinu, og sýnir 
gommu af skemmtilegu og fróðlegu sjónvarpsefni.

MENNTARÚV

NÚLLSTILLING

menntaruv.is
Nýr spilari með fræðandi og upplýsandi dagskrárefni 
fyrir ungt fólk á grunn- og framhaldsskólastigi.

Virka daga kl 9 ‒ RÚV
Sjónvarpþáttur úr smiðju KrakkaRÚV og UngRÚV þar 
sem kafað er ofan í vísindin, fræðst um Ísland og 
umhverfið, rýnt í menningu og listir og hugað að hreysti 
og góðri líðan.
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Venjulegir 
opnunartímar

Breyttar 
verklagsreglur
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BL ehf
Sævarhöfða 2
Sími: 525 8000

JAGUAR LAND ROVER
Hesthálsi 6–8
Sími: 525 6500

HYUNDAI
Kauptúni 1
Sími: 575 1200

AÐGERÐIR BL VEGNA COVID-19

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BL hefur tekið upp nýjar verklagsreglur í öllum sínum sýningarsölum og verkstæðum 
í samræmi við almennar ráðleggingar Almannavarna. Reglurnar snerta bæði starfsfólk 
á starfsstöðvum og viðskiptavini fyrirtækisins, sem heimsækja sýningarsali, koma til að 

reynsluaka nýjum eða notuðum bíl eða koma með bíl í þjónustu.

OPNUNARTÍMAR

Hefðbundnir opnunartímar eru á öllum starfsstöðvum BL en við bendum einnig á að hægt 
er að hafa samband við okkur í síma 525 8000 eða í gegnum tölvupóstinn bl@bl.is

SÝNINGARSALIR 
OG REYNSLUAKSTUR

Í sýningarsölum BL Sævarhöfða 2, Hyundai 
Kauptúni 1 og hjá Jaguar Land Rover við Hestháls 
6-8 hafa regluleg sótthreinsiþrif verið tekin upp á 
öllum helstu snertiflötum húsnæðis og sýningarbíla 
auk þess sem fjölda- og fjarlægðartakmarkanir 
Almannavarna eru virtar í hvívetna.

Reynsluakstursbílar eru sótthreinsaðir á öllum helstu 
snertiflötum fyrir og eftir reynsluakstur. Bíllyklar 
reynsluakstursbíla eru sótthreinsaðir og afhentir 
viðskiptavinum í lokuðum plastpoka auk þess sem 
viðskiptavinum er boðið upp á einnota hanska og 
plasthlífar yfir sæti. 

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

Á þjónustuverkstæðum BL Sævarhöfða 2, 
Hyundai Kauptúni 1 og hjá Jaguar Land Rover við 
Hestháls 6-8 hafa regluleg sótthreinsiþrif verið 
tekin upp á öllum helstu snertiflötum húsnæðis 
auk þess sem svæðaskiptingar og fjölda- og 
fjarlægðartakmarkanir Almannavarna eru virtar í 
hvívetna.

 Á þjónustuverkstæðum eru allir bílar viðskiptavina 
nú sveipaðir plasthlíf á stýri, gírstöng, sætum og á 
gólfi meðan á þjónustunni stendur. Bifvélavirkjar 
nota einnota hanska við störf og eru allir helstu 
snertifletir á stjórnborði bílanna síðan sótthreinsaðir 
að þjónustu lokinni. Bíllyklar viðskiptavina eru 
sótthreinsaðir fyrir og eftir þjónustuskoðun og 
afhentir viðskiptavini á ný í lokuðum plastpoka.

24 TÍMA AÐGANGSSTÝRT LYKLABOX 
FYRIR AFHENDINGU  

Fyrir þá viðskiptavini sem kjósa, bjóðum við upp á 
24 tíma snertilausa afgreiðslu fyrir bíla sem sóttir 
eru á verkstæði BL, Sævarhöfða. 
Viðskiptavinir geta komið með bílinn hvenær sem 
er sólarhrings og skilið lyklana eftir í móttökulúgu 
og sótt þá síðan í aðgangsstýrt lyklabox í anddyri 
móttöku að viðgerð lokinni. Með þessu geta 
viðskiptavinir sótt bíl á verkstæði þegar þeim hentar 
auk þess sem þessi leið er öruggari sem vörn við 
smitleiðum. 

SÆKJUM BÍLINN HEIM
Fyrir þá viðskiptavini sem eiga ekki heimangengt 
höfum við tekið tímabundið upp þá þjónustu að 
sækja bílinn heim og skila aftur að lokinni þjónustu.

NÝ ÞJÓNUSTA!



Tracee á Óskarsverðlaununum núna í febrúar. MYNDIR/GETTY IMAGES

Tracee á sýningu Tom Ford í Los 
Angeles fyrr í vetur. 

Tracee er til í að prufa öll snið.
Hér er hún ásamt móður sinni, söngkonunni heimsþekktu Diönu Ross.

Skemmtilegur kjóll og tryllt augn-
málning í stíl.

Töff úti á röltinnu í New York á 
dögunum. 

Tracee var kynnir á The Fashion 
Awards í London.

Tracee í hlutverki sínu sem Rainbow 
ásamt meðleikaranum Anthony 
Anderson.

Leikkonan Tracee Ellis Ross 
er dóttir söngkonunnar 
Diönu Ross. Tracee klæðist 
oft áberandi og f lottum 
fötum við  hina  ý msu 

viðburði  og þykir bera af þegar 
kemur að frumlegheitum. Tracee 

leikur eitt af aðalhlutverkunum 
í sjónva r psþát t u nu m Black-
ish, en hún hlaut tilnefningu til 
Emmy-verðlauna fyrir leik sinn 
í þeim. Í þáttunum leikur hún 
skurðlækninn Rainbow, oftast 
kölluð Bow. Nýlega hófu göngu 

sína sjónvarpsþættirnir Mixed-
ish, sem fjalla um æsku Rainbow. Í 
þát t u nu m k læðist hú n a llt-
a f f a l leg u m og f r u m leg u m 
fötum en Tracee er engu minna 
flott á rauða dreglinum.
steingerdur@frettabladid.is

Tískudrottning  
eins og mamma
Tracee Ellis Ross er dóttir móður sinnar og klæðist mest áberandi og 
frumlegum fötum á rauða dreglinum. Hún er leikkona og var tilnefnd 
til Emmy verðlauna fyrir leik sinn í sjónvarpsþáttunum Black-ish.
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FYRIR2 1
F I S K I B O L L U R

USA TENGJA 2 RÖR

20%
AFSLÁTTUR

PLUG & PLAY
RÝMINGARSALA



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

LICATA
sófar og stólar
Ný og glæsileg lína í DORMA. 

Sófar, stólar og skammel úr  

fallegu og slitsterku áklæði.

Aðeins  187.493 kr.

LICATA
hornsófi
Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri 

tunga. Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm

Fullt verð: 249.990 kr.

25%
AFSLÁTTUR

HEIMA ER BEST

TILBOÐ

Heima er best
verslaðu á dorma.is og  

við sendum þér það frítt

       

Breyttur afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–18
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
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LICATA
2ja og 3ja sæta sófar

Aðeins  89.993 kr.

Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar 

koniak og hinsvegar steingráu. Svartir nettir járnfætur.   

Stærð 2ja sæta: 159 x 94 x 82 cm.  Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm

2ja sæta fullt verð: 119.990 kr.      3ja sæta fullt verð: 149.990 kr.

112.493 kr.

Viðbrögð ljóðskáldsins 
og bókasafnarans 
V a l d i m a r s 
Tó m a s s o n a r  v i ð 
f o r d æ m a l a u s u 
Cov id-fá r inu er u 

skáldleg, eins og við var að búast, 
en hann hefur undanfarið birt í 
áföngum á Facebook kvæðabálkinn 
Veirufangar.

„Í raun og veru er þetta kvæða-
bálkur undir sama hætti og Áfangar 
eftir Jón Helgason,“ segir Valdimar, 
þannig að Veirufangarnir hans eru 
síður en svo úr lausu lofti gripnir.

„Hvert erindi felur í sér tilvísun 
í áðurnefndan kvæðaf lokk Jóns, 
í sömu röð. Flokkurinn endur-
speglar núverandi ástand og ber 
saman líf undir þaki veirunnar og 
áður, líkt og fyrrnefndur kvæða-
flokkur ber saman og vísar til fyrri 
tíðar,“ segir Valdimar í samtali við 
Fréttablaðið.

Veira veltir þungu hlassi
Aðspurt segir skáldið tíðarandann 
beinlínis kalla á kvæði. „Maður 
sér svo mikla hverfingu á háttalagi 
manna að maður getur ekki setið á 
sér. Að eitt veirukvikindi skuli setja 
heiminn á endann og fólk skuli flýja 
frá efnisheiminum, græðginni, og 
allt í einu sjá að lífið er einhvers 
virði líka,“ segir Valdimar um þetta 
fádæma ástand sem sýni svo skýrt 
hversu fallvaltur hinn kviki og 
innantómi efnisheimur er.

„Þannig að maður sér að laun 
heimsins eru ekki bara vanþakklæti 
heldur að innviðirnir sem virka eru 
uppbygging hins huglæga heims. 
Ekki efnisleg gæði, merkjavara og 
svoleiðis tilvistarhjóm.“

Valdimar leggur áherslu á að 
tilbrigði hans við Áfanga Jóns 
Helgasonar sé ort af djúpri virðingu 
fyrir skáldinu sem hann hafi í 
hávegum. „Það er ólæs maður sem 
ekki nýtur kveðskapar Jóns Helga-
sonar. Það er svo rammlega kveðið 
og svo íslenskt sem frá Jóni kemur,“ 
segir hann og víkur að öðrum 
skáldjöfri.

„Nú gengur maður um mannauð 
stræti eins og skáldið Einar Bene-
diktsson orti: „Frá langri nótt gekk 
ég mannauð stræti.“ Maður upplifir 
stemningar úr Einræðum Starkaðar,“ 
segir skáldið sem þrátt fyrir að 
vera undir fimmtugu man þá tíð er 
borgarbragurinn var kóvi líkastur.

Kvíðaklámvæðingin
„En samt eru þetta hlutir sem 
maður upplifði niðri í bæ á tíunda 
áratugnum eftir lokanir búða, á 
kvöldum og sunnudögum. Þetta er 
eiginlega alveg sama nándin og ekk-
ert ólík tilvera.

Þá sátu menn bara inni yfir sjón-
varpsveirunni og léttvægu froðus-
nakki RÚV og Stöðvar 2 og orðræða 
manna miðaðist við af þreyingar-
efni þar en nú nærist fólk á ein-
hverju kvíðaklámi.“

Valdimar hefur á síðum Frétta-
blaðsins og víðar verið kallaður 
Metsölu-Valdi og ekki að ósekju þar 
sem hann hefur undanfarin misseri 
dvalið langdvölum í efstu lögum 
sölulista ljóðabóka.

Valdi selur þó bækur sínar ekki 
síst sjálfur á förnum vegi þannig að 
ætla má að veiruógnin komi illa við 
ljóðahagkerfið?

„Ljóðskáldið er allt af jaf n 
launalaust sama hvort það er 
góðæri eða kreppa,“ svarar Valdi 
sposkur. „Þannig að maður fór 

Veirufangar í lífi þjóðar
Valdimar Tómasson gengur um mannauð stræti fallins efnisheims-
ins og bindur ástandið í mál með kvæðabálkinum Veirufangar.

„Nú gengur maður um mannauð stræti eins og skáldið Einar Benediktsson orti,” segir ljóðskáldið Valdimar 
Tómasson sem einn á ferð upplifir á ógnartímum veirunnar stemningar úr Einræðum Starkaðar. FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Veirufangar eru ortir undir sama 
hætti og Áfangar eftir Jón Helga-
son. MYND/KALDAL

Úr Veiruföngum

Liðið er skammt á skynlausa öld
menn skjálfa í veiruheimi,
lamar grár óttinn atgerfið
þó yndi margt fólkið dreymi
veirur fitna og fjölga sér
ef forvörn um stund ég gleymi,
faðmlög bönnuð og blíða sýnd
í bláskini af tölvustreymi.

Íhöggvið gnapir búðabjarg
bölvað er tómum hillum,
út er vísað með vargalund
viðskiptamönnum illum,
djöflinum kveðið kvæðasafn
kraumar í friðarspillum,
hjá landanum öllum lund er kvik
hann lentur í römmum villum.

Nú er í Smitvík nöpur vist
ég norpa í tómu porti,
líf mitt er allt á einhvern veg
út af gengið af korti.
Í einsemd kveð ég kvæðastef
sem Kristján fjallaskáld orti,
á kvöldin heyrast kynjahljóð
af klósettpappír skorti.
[…]
Kringlan og öll horn í Heljarvík
hrella sem draugakimar,
hugur vor tæpur holdið veikt
en hressar veirur og fimar,
raunaþungt loft og rammt er kul
svo ræflinum mörgum svimar,
en Kári hraustur kveður djarft
og kórónaveiruna skimar.

Ærið var bratt á barnum mælt
og belgslegar ræður manna,
sopið rösklega og sungið hátt
síðan vor fljóð að kanna
en veiruhrellingar valdsboð réð
og veröldin hlýju að banna
svo daðrið barst að dimmum skjá
og dauflitum tölvuskanna.
[…]

Veirufanga eftir Valdimar má 
finna í heild á Fréttablaðið.is

ÞANNIG AÐ MAÐUR 
SÉR AÐ LAUN HEIMS-

INS ERU EKKI BARA VANÞAKK-
LÆTI HELDUR AÐ INNVIÐIRNIR 
SEM VIRKA ERU UPPBYGGING 
HINS HUGLÆGA HEIMS. EKKI 
EFNISLEG GÆÐI, MERKJAVARA 
OG SVOLEIÐIS TILVISTARHJÓM.

aldrei út í kveðskap eða ljóðlist 
út af því að maður héldi að maður 
drægi einhvern sporð á land eða 
þar væru rjómi og rækur uppi á 
borðum,“ segir Metsölu-Valdi sem 
óbugaður og ósmeykur heldur 
áfram mannlífsrannsóknum sínum 
á auðum götum Reykjavíkurborgar.
toti@frettabladid.is
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi
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VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

LUR.IS

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

Danskt handverk
síðan 1939
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stærðir



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Guðmundar  
Brynjólfssonar
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Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  

Nú þegar allir þurfa að vera innipúkar og sófakartö�ur, þá viljum 
við ekki verða uppiskroppa með afþreyingarefni fyrir fjölskylduna. 

Þess vegna bjóðum við öllum frían aðgang að Jibbí á Nova TV.
 
Horfðu á barnaefni hvar og hvenær sem er — og allt á íslensku!

Frítt barnaefni á íslenskuGÓU
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KR/STK

6760 KR/KG

Hund átti ég eitt sinn 
svartan er kallaður var 
Gráni. Kom það þannig 

til að um svipað leyti átti ég 
hest sem hét Gráni og fannst 
mönnum ég vera þannig til 
höfuðsins að útilokað væri að 
ég gæti munað mörg nöfn. Var 
því hundurinn einatt kallaður 
Gráni þrátt fyrir að ég hafi 
upphaf lega nefnt hann Hvít.

Ekki er þessu skrifelsi ætlað 
að útskýra nafngiftir, heldur 
segja frá því þegar Gráni 
bjargaði einfættum manni á 
Hofsósi frá því að verða fyrir 
bárujárnsplötu. Þannig var að 
hundurinn hafði nýlega fengið 
mig til þess að kaupa fyrir sig 
f lösku af ákavíti en hann var 
dulítið fyrir sopann, gerði ég 
það því Gráni var rólegur með 
víni og sá lítið á honum. Einn 
ósið hafði hann þó fullur, en það 
var að leggjast í símhringingar.

Það er svo laugardagskvöld í 
september 1988 að hundurinn 
er að glerja sig og kominn í 
símastuð. Ég átti um þetta 
leyti gráan Ericsson-síma og 
man ég að allnokkur húðfita 
var á skífunni. Enda notaði ég 
símann mikið við símasölu á 
Nintendo-sjónvarpsspilum. 
Nema hvað, þarna situr 
hundurinn og hefur náð 
sambandi og heyri ég að hann 
spjallar við einfættan mann, en 
auðvitað vissi ég ekki þá að sá 
var á Hofsósi.

En það skipti engum togum 
að símtal hundsins varð til þess 
að maðurinn tafðist á leið sinni 
inn í rúm, en þegar hann kom 
þangað örlítið seinna fann hann 
konu sína í tveimur pörtum því 
bárujárnsplata hafði fokið inn 
um gluggann og klofið frúna 
þar sem hún beið „hans megin 
í rúminu“, eins og segir í DV frá 
þessum tíma.

Gráni


