
Nýtt upphaf hjá Vodafone.
Fyrstu breytingar okkar eru:

Segjum það 
eins og það er

Við ætlum að tala skýrt og á mannamáli. Við ætlum að 
vera gagnrýnin á okkur sjálf, setja markið hátt og gera 
viðskiptavini okkar ánægðari.

Við höfum stækkað 4G 
netið okkar svo um munar 

Við munum flest ferðast innanlands í sumar. Þá kemur sér vel 
að við höfum stækkað 4G kerfið okkar gríðarlega síðastliðin 
ár sem nær í dag til 99,7% íbúa.

Ótakmarkað gagnamagn 
til allra viðskiptavina 
vegna COVID-19

Við minnum á að viðskiptavinir okkar fá ótakmarkað 
gagnamagn á heimatengingum í ljósi aðstæðna 
vegna COVID-19.

Við pössum að þú sért 
alltaf í rétta pakkanum

Margir eru í þjónustuleiðum sem henta þeim ekki eða að 
borga fyrir eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Við ætlum 
að hafa samband við viðskiptavini og finna betri leiðir.

Viðskiptavinir geta breytt 
þjónustunni sjálfir á netinu

Á Mínum síðum á Vodafone.is getur þú nú keypt afþreyingu, breytt 
áskrift, flutt áskrift á milli myndlykla, sagt upp áskrift, sett upp 
netvörn og heilan helling í viðbót. Við ætlum að halda áfram að 
gera viðskiptin á netinu betri.

Í dag er nýtt 
upphaf hjá 
Vodafone

Segjum það bara eins og það er. Þetta gæti 
allt verið svo miklu betra. Við höfum ekki verið 
nógu góð og við ætlum að breyta því.

Viðskiptavinir eiga að hafa miklu betri yfirsýn. 
Verðið, vörurnar, skilmálarnir, reikningarnir; 
þetta þarf allt að vera einfaldara og skýrara.

Viðskiptavinir eiga að geta treyst því að þeir  
séu í rétta pakkanum sem hentar þeirra heimili. 
Í dag eru margir sem vita ekki hvað þeir eru  
að borga fyrir eða eru í rangri þjónustuleið.

Við erum að breyta mjög miklu hjá okkur.  
Í dag kynnum við 4 breytingar en það er bara 
byrjunin og við hlökkum til að segja ykkur 
frá því sem við gerum næst. 

Í dag er nýtt upphaf hjá Vodafone. 
Fylgstu með.

vodafone.is/nyttupphaf
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Betri 
þjónusta 
á netinu
Á Mínum síðum á Vodafone.is getur þú nú 
keypt afþreyingu, breytt áskrift, flutt áskrift 
á milli myndlykla, sagt upp áskrift, sett upp 
netvörn og heilan helling í viðbót. Við ætlum 
að halda áfram að gera viðskiptin á netinu betri.

Segjum það 
eins og það er
Við ætlum að tala skýrt og á mannamáli. Við ætlum 
að vera gagnrýnin á okkur sjálf, setja markið hátt 
og gera viðskiptavini okkar ánægðari.

Allir í rétta 
pakkann

Sturla 
Netsérfræðingur

Elín 
Verkefnastjóri

Ólafur 
Sérfræðingur

Iðunn 
Verslunarstjóri

Jens 
Vöruþróunarstjóri

Árni 
Söluráðgjafi

Karítas 
Þjónustufulltrúi

Sara

Sverrir 
Hugbúnaðarsérfræðingur

Vilhjálmur 
Viðskiptastjóri

Árdís 
Forstöðumaður

Ingimundur 
Verkefnastjóri

Margir eru í þjónustuleiðum sem henta þeim ekki eða að 
borga fyrir eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Við ætlum 

að hafa samband við viðskiptavini og finna betri leiðir.

Stærra 
4G net

Við munum flest ferðast innanlands í sumar. 
Þá kemur sér vel að við höfum stækkað 4G 

kerfið okkar gríðarlega síðastliðin ár sem 
nær í dag til 99,7% íbúa.

Þjónustufulltrúi
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2.500 kr. afsláttur
Ef verslað er fyrir 15.000 kr. eða meira
Gildir eingöngu á elko.is til með 10. maí 2020
KÓÐI: SUMARGJOF2020

Mánudagurinn 4. maí var kærkominn þar sem loks var slakað á samkomubanni yfirvalda vegna kórónaveirufaraldursins. Fjölmörg fyrirtæki gátu aftur boðið upp á þjónustu sína, þar  
á meðal hárgreiðslustofur. Á rakarastofunni Barber  á Laugaveginum var vertíðarstemming og úfnir COVID-kollar landsmanna snyrtir í gríð og erg. Sjá síðu 6  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

EFNAHAGSMÁL Kostnaður ríkissjóðs 
við efnahagsaðgerðapakkana þrjá 
sem ríkisstjórnin hefur lagt fram 
er tæplega 100 milljarðar króna 
að mati Samtaka iðnaðarins (SI). 
Það þýðir að útgjöld ríkisins vegna 
aðgerðanna eru um 3,6 prósent af 
vergri landsframleiðslu sem að 
sögn Ingólfs Bender, aðalhagfræð-
ings SI, er frekar lítið í alþjóðlegu 
samhengi.

„Það segir þó aðeins hluta sög-
unnar því halli ríkissjóðs er að 
aukast mjög mikið. Fjárlög ríkisins 
fyrir árið 2020 gerðu ráð fyrir tæp-
lega 10 milljarða króna halla en nú 
er áætlað að hann verði á bilinu 
250 til 300 milljarðar. Áhrif farald-

ursins eru því mjög mikil,“ segir 
Ingólfur.

Þegar aðgerðirnar voru kynntar 
var sagt að umfang þeirra næmi 
um 350 milljörðum króna. Sú fram-
setning var þó ekki villandi að mati 
Ingólfs. „Eitt er umfang og annað er 
raunverulegur kostnaður. Það var 
enginn feluleikur með það að stór 
hluti aðgerðanna fólst í að fresta 
skattgreiðslum, f lýta framkvæmd-
um og auka útlánagetu bankanna. 
Þessar tölur eru metnar inn í heild-
arupphæð aðgerðapakkans.“

Góðu fréttirnar eru að skulda-
staða ríkissjóðs er sterk. „Skuldir 
hins opinbera voru í lok síðastlið-
ins árs rétt um 27 prósent af vergri 

landsframleiðslu sem er með því 
lægsta sem þekkist í alþjóðlegum 
samanburði. Við erum því betur 
í stakk búin en f lest önnur ríki til 
þess að mæta áhrifum COVID-

19 faraldursins með öf lugum 
aðgerðum í ríkisfjármálum,“ segir 
Ingólfur.

Hann segir að miklu máli skipti 
að loforð ríkisstjórnarinnar verði 
efnd hratt. „Það er ekki nóg að lofa 
ríkistryggðum lánum á lágum vöxt-
um heldur þarf að veita slík lán,“ 
segir Ingólfur og nefnir að miklar 
tafir hafi verið á því að brúarlán, 
sem tilkynnt var um þann 21. mars, 
komi til framkvæmda.

Að mati SI þarf ríkisstjórnin 
að ráðast í frekari aðgerðir enda 
stefnir í að samdráttur í landsfram-
leiðslu verði sá mesti hér á landi í 
yfir 100 ár. „Atvinnuleysið er alvar-
legasta vandamálið. Hér þarf að 

fjölga störfum eins f ljótt og auðið 
er,“ segir Ingólfur.

Meðal aðgerða sem hann telur 
nauðsynlegar er að ráðist verði 
skjótt í framkvæmdir, álögum 
verði létt á fyrirtæki meðal annars 
með lækkun tryggingagjalds og 
fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði, 
regluverk verði einfaldað og hindr-
unum rutt úr vegi. Þá sé mikilvægt 
að hvetja enn frekar til nýsköpunar 
með skattaívilnunum, fjölga starfs- 
og tæknimenntuðum á vinnu-
markaði með því að tryggja f leirum 
skólavist í haust og tryggja námslok 
og bæta umgjörð byggingarmála til 
að tryggja hraðari og hagkvæmari 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. – bþ

Aðgerðapakkar kosta 100 milljarða
Raunverulegur kostnaður ríkissjóðs er tæplega þriðjungur af umfangi þeirra. Áætlaður halli ríkissjóðs verður þó mikill á árinu. 
Skuldastaða ríkissjóðs er mjög sterk og því er mikið rými fyrir frekari aðgerðir. Slík loforð verður þó að efna hratt og örugglega.

Við erum því betur 
í stakk búin en flest 

önnur ríki til þess að mæta 
áhrifum COVID-19. 
Ingólfur Bender, 
aðalhagfræð-
ingur Samtaka 
iðnaðarins



Veður

Vestan 5-13 í dag og léttir víða til. 
Hiti 6 til 16 stig, hlýjast austan-
lands.  SJÁ SÍÐU 12

Kóræfing í bílakjallara

Hinsegin kórinn hélt sína fyrstu æfingu eftir að slakað var á fjöldatakmörkunum á samkomubanni úr tuttugu manns í fimmtíu manns í gær. 
Æfingin fór fram í bílakjallara Hörpu til að hægt væri að tryggja tveggja metra bil á milli kórmeðlima en tveggja metra reglan er enn í gildi þrátt 
fyrir tilslakanir á samkomubanninu. Kórinn, sem var stofnaður árið 2011, hefur ósjaldan verið kallaður litríkasti kór landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FERÐAÞJÓNUSTA „Við erum að 
kynna verð sem hafa ekki sést í 
tíu ár,“ segir Davíð Torfi Ólafsson, 
framkvæmdastjóri Íslandshótela, 
um tilboð á gistingu í sumar.

Eins og allir í ferðaþjónustu 
st a nd a Ísla nd shótel f r a mmi 
fyrir miklum áskorunum vegna 
áhrifa COVID-19. Af sautján hót-
elum undir hatti Íslandshótela segir 
Davíð áætlað að aðeins sjö verði 
opin í sumar; sex Fosshótel úti á 
landi og Grand Hótel í Reykjavík.

Til að reyna að laða gesti að er nú 
meðal annars í boði gisting með 
miklum afslætti ef keyptar eru 
marga nætur saman. Þannig kostar 
fimm nátta pakki fyrir tvo 65 þús-
und krónur, sjö nætur 84 þúsund 
krónur og tíu nætur eru á 99 þúsund 
krónur.

„Ef þú ert að kaupa tíu nótta 
pakka er verðið jafnvel bara fjórð-
ungur á sumum hótelum af því sem 
verið hefur,“ útskýrir Davíð. „Þetta 
eru fullbúin tveggja manna her-
bergi með öllu en morgunverður er 
þó ekki innifalinn.“

Opnu Fosshótelin á landsbyggð-
inni eru í Reykholti, Stykkishólmi, 
Patreksfirði, Húsavík, Fáskrúðs-
firði og í Öræfasveit. Gista má á 
hverju þessara hótela auk Grand 
Hótels í Reykjavík og nota gisti-
næturnar samf leytt eða stakar frá 
maí og út september. „Þannig að 
þú getur svolítið elt góða veðrið og 
sólina og bókað fram og til baka,“ 
segir Davíð.

Stefán Örn Einarsson, fram-
kvæmdastjóri sölusviðs Center Hot-
els, segir fyrirtækið taka þátt í her-
ferðinni Styrkjum Ísland í samstarfi 
við fyrirtækið Godo. Snýst hún um 
sölu gjafabréfa á 14.900 krónur sem 
nota má sem greiðslu fyrir tvo fyrir 

eina nótt á hóteli. Bréfin gilda út 
maí á næsta ári.

„Svo erum við að fara í gang með 
tvær herferðir sjálf. Annars vegar 
er það svokölluð framlínuherferð 
með gjafabréfum sem fólk getur 
gefið vinum og vandamönnum sem 
hafa verið í framlínu í þjóðfélag-
inu undanfarnar vikur. Þá erum 

við með gjafabréf sem gildir fyrir 
eina gistinótt með morgunverði á 
14.900 krónur. Center Hotels gefur 
tíu þúsund króna inneign á móti 
sem fólk getur nýtt til að kaupa við-
bótarþjónustu á hótelunum okkar,“ 
segir Stefán.

Þá segir Stefán að Center Hotels 
ætli á næstu vikum að fara í gjafa-
bréfaherferð. Það verði gjafabréf 
með allt að 50 prósenta afslætti á 
gistingu.

Öll sjö hótel Center Hotels eru í 
Reykjavík og það áttunda er í bygg-
ingu á Seljavegi. „Við höfum verið að 
fá mikið af fyrirspurnum að undan-
förnu frá Íslendingum. Bæði utan 
af landi og frá fólki á höfuðborgar-
svæðinu sem langar að lyfta sér upp. 
Við höfum verið að bíða eftir að það 
yrði slakað á samkomubanninu 
og núna keyrum við þetta í gang 
á næstu vikum,“ segir Stefán Örn 
Einarsson. gar@frettsbladid.is

Bjóða tíu hótelnætur  
fyrir tvo á 99 þúsund
Íslensku hótelin reyna nú að höfða til innlendra ferðamanna með tilboðum. 
Framkvæmdastjóri Íslandshótela segir tíu hótelnætur saman seldar á allt 
niður í fjórðung á fyrra verði. Centerhotels leggja áherslu á ýmis gjafabréf.

Fosshótel selja meðal annars gistingu á Patreksfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL

Center Hotels gefur 
tíu þúsund króna 

inneign á móti sem fólk 
getur nýtt til að kaupa 
viðbótarþjónustu á hótel-
unum okkar.
Stefán Örn  
Einarsson,   
framkvæmda-
stjóri sölusviðs 
Center Hotels

COVID -19 „Það er alltaf jafngott 
að fá sér pylsu,“ sagði Guðni Th. 
Jóhannesson, forseti Íslands, við 
vegfarendur hjá Bæjarins bestu í 
Tryggvagötu í gær. Þar var forsetinn 
einn á ferð að halda upp á tilslökun 
á samkomubanninu með því að 
gæða sér á pylsu.

Meðal annars sem breyttist í gær 
var að stórverslun IKEA var opnuð 
að nýju eftir að hafa verið lokuð í 
nærri sjö vikur. Röð var komin fyrir 
opnun. – gar

Fékk sér pylsu í 
miðbænum 

Guðni Th. fagnaði með pylsu.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

STJÓRNMÁL Kjördæmamál verða 
rædd á fundi um stjórnarskrár-
breytingar sem forsætisráðherra 
hefur boðað formenn f lokkanna 
til á föstudaginn. Þetta kom fram 
í óundirbúnum fyrirspurnatíma á 
Alþingi í gær. Formaður Viðreisnar 
beindi þar fyrirspurn til Katrínar 
Jakobsdóttur forsætisráðherra um 
hvort til greina kæmi að setja kjör-
dæmamál framar í forgang með 
vísan til þess samráðs sem haft 
hefði verið við almenning í stjórn-
arskrárvinnunni. Afstaða þátttak-
enda í því samráði gæfi til kynna að 
almenningur liti á jafnan atkvæða-
rétt sem forgangsmál.

Í svari sínu sagðist Katrín Jak-
obsdóttir hyggjast taka þetta upp 
á hinum boðaða fundi með for-
mönnum og kanna afstöðu þeirra 
til þess að stefna á að ljúka endur-
skoðun á ákvæði stjórnarskrárinnar 
um kjördæmi á þessu kjörtímabili 
frekar en því næsta eins og stefnt 
hafði verið að.

Þá kom fram í máli forsætisráð-
herra að hægt væri að fara f leiri 
leiðir til að jafna atkvæðavægi en 
að gera landið allt að einu kjördæmi. 
– aá

Kjördæmismál 
verði í forgangi

Hægt væri að fara fleiri 
leiðir til að jafna atkvæða-
vægi en að gera landið allt að 
einu kjördæmi.
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VOGUE FYRIR HEIMILIÐ   I  SÍÐUMÚLI 30 - REYKJAVÍK   I   HOFSBÓT 4 - AKUREYRI   I   533 3500   I   VOGUE.IS

Wizar
...fyrir lífsins ljúfu stundir

360° snúningur   I   innbyggður fótaskemill
hallanlegt bak   I   stillanlegur höfuðpúði

Hægindastóllinn sem slegið
hefur í gegn og Íslendingar elska!

Fáanlegir Wizar litir

Verð frá 
199.900 kr.



Arnar Þór telur að 
stefnendum hafi verið 
synjað um raunhæfan rétt til 
að flytja mál sitt á tveimur 
dómstigum.

Það sem skiptir 
mestu máli er að 

þessi verkefni séu skynsam-
leg og séu boðin út. Það þarf 
að fara vel með þessa 
fjármuni.

Eyþór Arnalds,  
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins

Meðal þess sem kemur 
fram í deiliskipulaginu er 
möguleiki á gistiheimili 
fyrir allt að 50 manns.

Þú hringir í síma 517 5500
eða sendir póst á 
lyfsalinn@lyfsalinn.is

Fáðu ly�n send frítt heim

LYFSALINN  GLÆSIBÆ
Álfheimum 74   104 Reykjavík

Sími 517 5500
www.lyfsalinn.is

lyfsalinn@lyfsalinn.is

OPNUNARTÍMI
Mán.- fös. kl. 08:30-18:00

Laugardaga: Lokað

GLÆSIBÆ

GLÆSIBÆ

DÓMSMÁL Skaðabótamálum Krist-
jáns Viðars Júlíussonar og Tryggva 
Rúnars Leifssonar heitins hefur 
verið úthlutað til sama dómara 
og sýknaði ríkið af kröfu Guðjóns 
Skarphéðinssonar í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í lok mars, Sigrúnar 
Guðmundsdóttur.

Um er að ræða eftirmál sýknu-
dóms Hæstaréttar í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum sem kveðinn var 
upp árið 2018.

Lögmenn stefnenda segja þetta 
vonbrigði og ljóst að málsmeðferð í 

héraði verði til lítils en fyrstu fyrir-
tökur málanna verða 20. maí næst-
komandi.

„Þótt ég f lytti bestu málf lutn-
ingsræðu ferilsins er útilokað að ég 
snúi dómara sem þegar er búinn að 
taka afstöðu til nákvæmlega sömu 
grunnatriða í dómi í öðru máli 
um sömu atvik,“ segir Arnar Þór 
Stefánsson, lögmaður Kristjáns 
Viðars. Hann telur að stefnendum 
hafi verið synjað um raunhæfan rétt 
til að flytja mál sitt á tveimur dóm-
stigum.

Kröfum Guðjóns Skarphéðins-
sonar um bætur, umfram þær sem 
honum voru greiddar á grundvelli 
laga sem sett voru á Alþingi í fyrra, 
var hafnað í Héraðsdómi Reykja-

víkur í mars. Ragnar Aðalsteinsson 
lögmaður Guðjóns gagnrýndi þá 
ekki aðeins niðurstöðuna heldur 
einnig þau viðhorf sem fram koma 
í forsendum dómsins.

Ragnar gagnrýndi í viðtali við 
Fréttablaðið að í forsendum dóms-
ins sé sífellt ýjað að sekt þeirra sem 
sýknaðir hafa verið eftir endurupp-
töku málsins 2018.

„Þeir brjálast í Strassborg ef þetta 
er gert í tilvikum eins og umbjóð-
anda míns, þegar búið er að sýkna 
menn,“ sagði Ragnar. – aá

Lögmenn telja að málsmeðferð í héraði verði til málamynda

Fyrstu fyrirtökur mála Kristjáns og 
Tryggva verða 20. maí á þessu ári. 

REYKJAVÍK Reykjavíkurborg mun 
setja einn milljarð króna í sér-
stök viðhaldsverkefni sem hluta 
af atvinnuátaki vegna COVID-19 
faraldursins. Alls verður ráðist í 
viðhaldsframkvæmdir fyrir tæpa 
5,7 milljarða króna í ár.

Alls munu hátt í þrír milljarðar 
renna til viðhalds á fasteignum 
leik- og grunnskóla. Þá munu rúm-
lega 300 milljónir renna til viðhalds 
á leikvöllum. Þar af fer stærsti hlut-
inn í grunn- og leikskóla, eða tæp-
lega 2,1 milljarður króna. Þá munu 
fara 360 milljónir króna í viðhald 
grunnskóla- og leikskólalóða.

Miðað er við að 1,5 prósent af 
stofnkostnaði hverrar fasteignar í 
borginni renni árlega í viðhald. Á 
árunum 2009 til 2013 runnu 0,99 
prósent af stofnkostnaði til viðhalds 
á byggingum í eigu borgarinnar, en 
aðeins 0,64 prósent þegar kom að 
skólabyggingum. Þetta hlutfall árin 
þar á eftir var komið upp í 1,83 pró-
sent árið 2018, og var hlutfallið um 
1,6 prósent í fyrra.

„Það sem gerðist eftir hrun var að 
það var dregið úr viðhaldi almennt, 
það er verið að vinna það upp aftur 
og koma því á viðunandi stað,“ segir 
Ámundi V. Brynjólfsson, skrifstofu-
stjóri framkvæmda og viðhalds hjá 
Reykjavíkurborg.  Að hans sögn er 
talsvert um rakavandamál í bygg-
ingum.

Inni í þessum tölum eru ekki 
framkvæmdir sem teljast til meiri-
háttar endurbóta. Margar slíkar séu 
á dagskrá. „Það á ekki eingöngu við 
um hús heldur einnig gatnakerfið. 
Það er nýlega búið að samþykkja 
að fara í meiriháttar endurgerð á 
Tryggvagötu, fyrir framan Tollhús-
ið. Það verður ráðist í það í sumar.“ 
segir Ámundi.

Stefnt er á að hafa allar fram-
kvæmdirnar mannaf lsfrekar til 
að skapa eins mikla vinnu og hægt 

er. Dagur B. Eggertsson borgar-
stjóri segir að aukið hafi verið við 
fjármagn vegna viðhalds undan-
farin ár en að nú verði bætt í. „Það 
er skynsamlegt að vera með sér-
staka áherslu á mannaflsfrek verk-
efni í ljósi atvinnuástandsins,“ segir 
hann. Þá segir hann áhersluna vera 
á leik- og grunnskóla og opin svæði. 

„Leikvellir fá líka talsvert fjár-
magn því að borgin á að vera 
skemmtileg fyrir allan aldur. Mal-
bikun gatna, götulýsing og hjóla-
stígar eru líka fyrirferðarmiklir,“ 
segir Dagur.

Skúli Helgason, formaður skóla- 
og frístundaráðs, segir aukninguna 
kærkomna. „Þetta er búið að vera 

mikið baráttumál okkar síðustu 
ár að fá meira fjármagn í þessa liði, 
Þetta er tvöföldun á milli ára og 
næstum fjórföldun á fjármagni til 
almenns viðhalds skólahúsnæðis 
frá 2017, “ segir Skúli. 

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálf-
stæðisf lokksins í Reykjavík, segir 
þetta löngu tímabært. „Þetta var 
skorið niður í langan tíma sem 
hefur reynst dýrkeypt. Það má segja 
að hver króna sem sparaðist þarna 
hafi kostað þrjár. Þetta var einmitt 
ein af okkar tillögum, að bæta í. Það 
sem skiptir mestu máli er að þessi 
verkefni séu skynsamleg og séu 
boðin út. Það þarf að fara vel með 
þessa fjármuni. “ arib@frettabladid.is

Auka milljarður til viðhalds
Reykjavíkurborg mun leggja einn milljarð króna í viðhaldsverkefni sem hluta af atvinnuátaki vegna 
COVID-19. Mest rennur til leik- og grunnskóla. Ráðist verður framkvæmdir fyrir tæpa 5,7 milljarða í ár.

Um 360 milljónir renna til viðhalds á leikvöllum borgarinnar. Einnig rennur hluti til malbikunar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

REYKJAVÍK Bandalag íslenskra skáta 
vinnur nú að nýju deiliskipulagi 
þar sem nýjar höfuðstöðvar þeirra 
eru áætlaðar við Hádegismóa við 
Rauðavatn.

Þegar málið var tekið fyrir á fundi 
skipulags- og samgönguráðs Reykja-
víkurborgar í vikunni kom fram að 
áheyrnarfulltrúar Flokks fólksins 
og Miðflokksins hefðu talið þetta 
frábæra lausn fyrir skátastarfið þar 
sem skátar væru þekktir fyrir góða 
umgengni við náttúru landsins.

Bandalagið er nú með aðstöðu í 
Hraunbæ og segir Kristinn Ólafs-
son, framkvæmdastjóri Bandalags 
íslenskra skáta, skátana spennta 
fyrir að heyra svör borgarinnar. 
„Við sjáum fyrir okkur skátamið-
stöð sem er í mun meiri tengingu 
við náttúruna en sú sem við erum 
með núna. Þetta myndi gjörbreyta 
okkar starfi,“ segir hann.

Meðal þess sem kemur fram í 
deiliskipulaginu er möguleiki á að 
hafa gistiheimili fyrir allt að fimm-
tíu manns. Aðspurður segir Krist-
inn að það sé til að auka möguleik-
ann á því að fá hingað erlenda skáta 
eða þegar skátar utan af landi kæmu 
til Reykjavíkur. „Einnig býður þetta 
upp á möguleikann á því að bjóða 
upp á útilegu í borg fyrir yngri skát-
ana sem eru að fara í sína fyrstu úti-
legu.“ – kpt

Skátar vilja í 
Hádegismóa

Hádegismóar eru við Rauðavatn.
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Í þessum gjörningi 
eru ákveðin fjar-

lægðarmörk. Það er þá líka 
bara fínt að það sé ekki 
mikið af fólki.

Fólk hefur hlakkað 
til í langan tíma að 

geta fengið sér nýjar neglur 
og mæta í fótsnyrtingu.

Það eru bara allir 
rosalega glaðir að 

það sé búið að opna.

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

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. 

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar
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ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
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BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
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Fy rstu sk ref í af létt-
ingu samkomubanns 
hér á landi voru tekin í 
gær en samkomubann 
hefur verið í gildi frá 15. 
mars síðastliðnum og 

tók hert samkomubann gildi fyrir 
sex vikum, þann 22. mars. Hert 
samkomubann fól í sér fjöldatak-

markanir sem miðuðu við tuttugu 
manns auk þess að tryggja þurfti 
að nánd manna á mannamótum 
væri ekki undir tveimur metrum 
og nægilegt aðgengi að handþvotti 
og handspritti.  

Með tilslökunum gærdagsins 
voru fjöldamörk bannsins hækkuð 
úr 20 í 50 manns og getur fólk nú 

nýtt sér þjónustu á ýmsum stöðum, 
til að mynda á hárgreiðslustofum, 
snyrtistofum og kaffihúsum, auk 
þess sem söfn og kvikmyndahús 
hafa opnað dyr sínar á ný. Tveggja 
metra reglan og tilmæli um hand-
þvott og spritt eru enn í gildi. 
Fréttablaðið ræddi við nokkra 
starfsmenn. fanndis@frettabladid.is

Hlutirnir loksins að 
færast í eðlilegt horf
Fyrstu tilslakanir á samkomubanni hér á landi hófust í gær og opnuðu fjöl-
margir dyr sínar fyrir viðskiptavinum eftir þó nokkra bið. Mikil ánægja var 
meðal bæði viðskiptavina og starfsfólks sem Fréttablaðið ræddi við í gær. 

Borgarbókasafnið var einn af þeim stöðum sem gátu opnað dyr sínar í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Andreas Brunner  
listamaður

Listamaðurinn Andreas Brunner er 
ánægður með að slakað hafi verið 
á takmörkunum en segist skilja 
ákvörðun stjórnvalda vel og bætir 
við að hann sé ekki bitur vegna 
hennar. „Ég hef bara verið heima 
hjá mér,“ segir hann.

Andreas stendur nú fyrir sýningu 
í Listasafni Reykjavíkur og er hluti 
af henni gjörningur sem fer fram 
á mánudögum og föstudögum en 
að hans sögn tengist gjörningur-
inn þeim takmörkunum sem hafa 
verið í gildi. „Í þessum gjörningi eru 
ákveðin fjarlægðarmörk. Það er þá 
líka bara fínt að það sé ekki mikið 
af fólki.“

Svanhildur Ósk  
Guðjónsdóttir  
hárgreiðslukona

Mikið hefur verið um að vera á hár-
greiðslustofum víða um land og er 
101 Hárhönnun þar engin undan-
tekning. „Það eru allir að reyna 
að komast í tíma og það eru allir 
rosalega glaðir að sjá mann, það er 
svolítið skemmtilegt,“ segir Svan-
hildur.

Aðspurð hvernig það sé að 
snúa aftur til vinnu eftir sex vikna 
samkomubann segir hún það vera 
mjög ánægjulegt, bæði til að hitta 
viðskiptavini og samstarfsfólk. 
„Það eru bara allir ótrúlega glaðir, 
bæði að fá tímann sinn og bara 
fyrir okkur að fá að hitta aftur við-
skiptavini, þeir eru svo stór hluti af 
lífi manns.“

Barbara Guðnadóttir 
safnstjóri Borgarbókasafnsins 
Grófinni

Barbara segir það ánægjulegt að 
safnið hafi verið opnað á ný. „Það 
er rosalega gaman að taka á móti 
fólki og það eru bara allir rosalega 
glaðir að það sé búið að opna. Það 
er svona eitthvað að færast aftur í 
eðlilegt horf.“ 

Hún segir að mikið hafi verið um 
að vera og að allir séu orðnir vel 
færir í að halda tveimur metrum 
á milli sín og spritta sig reglulega. 
Starfsmenn hafa nýtt tímann sem 
safnið hefur verið lokað í að breyta 
ýmsu og segir Barbara gesti vera 
ánægða með breytingarnar. „Þetta 
er bara mjög gaman.“

Lam 
starfsmaður á snyrtistofu

Hjá 101 Spa hefur verið mikil eftir-
spurn eftir hand- og fótsnyrtingu 
sem og vaxi eftir að slakað var á 
takmörkunum. „Það hefur samt 
ekki verið of mikið að gera, fólk 
kemur bara í sinn tíma og það rúll-
ar þannig yfir daginn,“ segir Lam, 
starfsmaður 101 Spa.

Aðspurð um hvort fólk sé ánægt 
með að geta loksins komið og látið 
dekra við sig segir Lam að svo sé. 
„Fólk hefur hlakkað til í mjög lang-
an tíma að geta fengið sér nýjar 
neglur og mæta í fótsnyrtingu,“ 
segir hún og hlær.
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Sá árangur 
sem náðst 
hefur hingað 
til byggir 
einmitt á 
ábyrgri 
hegðun 
almennings.

 

Samfylkingin 
var stofnuð af 
fólki sem 
vildi láta 
drauminn 
um að vinna 
saman að 
hugsjónum 
jafnaðar-
manna 
rætast.

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

h ú s g a g n av e r s l u n
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Komið og skoðið úrvalið

Opið virka daga  
10-18

laugardaga 
11-15

Klassísk gæða  
hönnun á  
góðu verði

Daglegt líf okkar er smátt og smátt 
að færast aftur í eðlilegt horf. 
Ýmis starfsemi sem legið hefur 
alveg niðri eða verið takmörkuð 
undanfarnar vikur er nú að fara 
í gang. Söfn og ýmsar menn-

ingarstofnanir hafa opnað dyrnar, fólk kemst í 
langþráða klippingu og hægt er að framkvæma 
valkvæðar aðgerðir á sjúkrastofnunum.

Sérstakt ánægjuefni er að sjá tilslakanir á 
því sem tengist börnum. Skólar, leikskólar og 
frístundaheimili geta nú loksins farið að starfa 
eðlilega. Þá gleðjast ef laust ansi margir yfir því 
að íþróttastarf barna og unglinga sé hafið að 
nýju.

Staðan lítur vissulega vel út hvað hinn heilsu-
farslega þátt faraldursins varðar. Þróunin hefur 
fylgt spálíkönum vel og svartsýnar sviðsmyndir 
ekki raungerst. Síðustu daga hafa afar fá ný 
tilfelli af COVID-19 verið að greinast og fjöldi 
þeirra sem eru með virkt smit er kominn niður í 
66. Þessi staða ásamt hækkandi sól hefur aðeins 
lyft brúninni á landsmönnum eftir mjög erfiðan 
vetur.

Þrátt fyrir það er þessu alls ekki lokið. Það 
verða áfram einhverjar takmarkanir í gildi fram 
á sumar hið minnsta. Enn er lögð mikil áhersla 
á sóttvarnir og fjarlægð milli fólks. Það skiptir 
miklu máli að fólk haldi áfram að hlýða fyrir-
mælum. Sá árangur sem náðst hefur hingað til 
byggir einmitt á ábyrgri hegðun almennings. 
Það væri afar slæmt, ekki síst fyrir andlega 
heilsu fólks, ef hér kæmi bakslag í þróun farald-
ursins.

Það sem skyggir á það jákvæða sem er að 
gerast varðandi faraldurinn er auðvitað staðan 
á vinnumarkaði. Atvinnuleysi er þegar orðið 
mun meira en það varð í hruninu og þar að auki 
mikill fjöldi fólks á hlutabótum. Samkvæmt 
upplýsingum frá Vinnumálastofnun er fjöldi 
atvinnulausra og þeirra sem eru á hlutabótum 
um 55 þúsund. Nýliðin mánaðamót voru sögu-
lega slæm hvað varðar fjölda hópuppsagna. Þar 
hafa fyrirheit stjórnvalda um greiðslu hluta 
launa á uppsagnarfresti greinilega haft mikið að 
segja.

Alvarlegust er staðan í ferðaþjónustu enda fátt 
sem bendir til þess að erlendir ferðamenn komi í 
nokkrum mæli til landsins á næstunni. Að sama 
skapi munu Íslendingar auðvitað lítið ferðast til 
útlanda. Þótt innlendir ferðamenn komi aldrei 
alveg í stað þeirra erlendu eru þar tækifæri fyrir 
ferðaþjónustuna til að milda höggið.

Þess vegna er jákvætt að sjá að ýmsar hótel-
keðjur hafa ákveðið að lækka verð og bjóða upp 
á hin ýmsu tilboð í sumar. Verðlagning ferða-
þjónustunnar hefur á síðastliðnum árum ekki 
tekið mið af kaupmætti venjulegra Íslendinga. 
Það hlýtur að vera betra að lækka verð heldur en 
að hafa hótel og veitingastaði meira og minna 
tóm um land allt.

Hækkandi sól

Fáránleg uppátæki 
Þungu fargi var létt af þjóð-
inni þegar samkomubannið 
var rýmkað í gær. Foreldrar 
leik- og grunnskólabarna fóru 
aftur að heyra í eigin hugsunum 
og margir áttuðu sig á hversu 
notalegt það er að tala við 
vinnufélaga í eigin persónu. 
Allir voru búnir að fá nóg af því 
að baka og fara út að skokka. 
Enginn var þó búinn að fá leið á 
Helga blessuðum. Án efa verður 
það samkvæmisleikur að lista 
upp fáránlegasta uppátækið í 
sóttkví. Tíminn mun leiða í ljós 
hvort það verði maðurinn sem 
prófaði að taka upp Netf lix á 
vídeóspólu.

Ástir á tímum COVID
Við erum nú þegar búin að 
missa af tveimur mánuðum sem 
hefðu nýst í ýmislegt á næsta ári, 
tíminn verður lengri í Holly-
wood. Ef við héldum að árið í ár 
væri leiðinlegt þá er bara að bíða 
eftir næsta ári. Eina stórmyndin 
2021 verður Captain America 
4 sem var tekin upp í bak-
garðinum hjá Chris Evans. Allt 
jólabókaf lóðið verður gegnsýrt 
af einmanaleika, ástir á tímum 
COVID og dularfull mál innan-
húss. Svo koma upp öll uppsöfn-
uðu rifrildin og það á kosninga-
ári. Orkupakkinn hinn fjórði 
mun taka yfir Útvarp Sögu, 
bitist verður um miðhálendis-
þjóðgarð og áfengisfrumvarp 
kemur með vorinu eins og lóan. 
arib@frettabladid.is

Í dag fagnar Samfylkingin – jafnaðarmannaflokkur 
Íslands, 20 ára afmæli.

Það er kannski ekki ýkja hár aldur en flokkur-
inn á þó miklu eldri rætur, aftur til ársins 1916, að 
minnsta kosti. Flokkurinn byggir á jafnaðarstefn-
unni, hugmyndafræði sem hefur legið til grundvallar 
mörgum af farsælustu samfélögum veraldar.

Grundvallarsjónarmið okkar er að sérhverjum ein-
staklingi verði tryggð skilyrði til að þroska hæfileika 
sína og nýta í eigin þágu og sinna nánustu, sam-
félags og komandi kynslóða. Öflugt velferðarkerfi og 
öryggisnet er forsenda þess að þetta sé hægt. Jafnari 
tekjur og sómasamleg lífskjör allra eru því nauðsyn-
legur hluti af því að auka framleiðni og verðmæta-
sköpun í landinu.

Veiran hefur sýnt fram á nauðsyn þess að eiga 
öfluga sameiginlega sjóði sem geta tryggt öflugt heil-
brigðiskerfi, velferðarþjónustu og öryggisnet þegar á 
reynir. Sjóði sem geta stuðlað að því að koma af stað 
verðmætasköpun og búið til störf fyrir fólk þegar 
kreppir að.

Nú þurfum við að verja heimili og fyrirtæki fyrir 
tekjufalli – en líka að ræða opinskátt hvernig sam-
félag við viljum byggja hér upp til framtíðar. Ég er 
bjartsýnn á að okkur muni vegna vel, ef við höfum að 
leiðarljósi gildi jafnaðarmanna um frelsi, fjölbreytni, 
jafnrétti og víðsýni.

Ef við berum gæfu til þess að dreifa byrðum jafnar 
með sanngjarnara skattkerfi, þorum að sækja fram 
á sviði menntunar og sköpunar, fjárfesta í fólki og 
sterkum innviðum – þá mun okkur takast að byggja 
upp sjálf bært og kraftmikið samfélag sem skipar sér í 
fremstu röð meðal þjóða.

Samfylkingin var stofnuð af fólki sem vildi láta 
drauminn um að vinna saman að hugsjónum jafn-
aðarmanna rætast. Við munum halda áfram að leitast 
við að fylkja saman fólki og knýja fram breytingar 
til réttlátara samfélags – sækja umboð til fólksins í 
landinu svo við getum komið málefnum okkar og 
hugmyndum í verk í þágu þess.

Kæru jafnaðarmenn, til hamingju með daginn!

Samfylking í tuttugu ár

Logi Einarsson
formaður Sam-
fylkingarinnar
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Það er ekki til nein stöðluð 
aðferð sem er hægt að beita 
í öllum löndum, og öll ríki 
eru að vinna að því að finna 
þá leið sem hentar best í 
hverju tilfelli fyrir sig við að 
berjast gegn faraldrinum.

Lely Center Ísland
Flott hliðgrind á lóðina þína!

Gerðisgrindur
Gerum tilboð í magn eftir teikningum

Reykjavík Krókháls 5f – Sími 414 0000 // Akureyri Óðinsnes 2  – Sími 464 8600

Hliðgrindur - Ýmsar stærðir 
Númer Lýsing Verð án vsk. Verð m/vsk.

Það gleður mig að sjá að grein 
mín „Snúum bökum saman“ 
sem birtist í Fréttablaðinu 

þann 15. apríl hefur vakið áhuga 
lesenda. Ég rak líka augun í grein-
ina sem var rituð af þeim Þorgeiri 
Eyjólfssyni og Hrafni Magnússyni 
þann 27. apríl þar sem þeir gera 
athugasemdir við orð mín um að 
„síðan faraldurinn braust út hefur 
Kína brugðist tímanlega við, með 
opnum og ábyrgum hætti við að 
dreifa upplýsingum til umheimsins 
varðandi viðbrögð við veirunni“. 
Mig langar að minnast á nokkur 
atriði í þessu sambandi.

Uppruni nýja kórónavírussins
Vísindamenn um heim allan eru að 
leggja sig alla fram við rannsóknir 
í rannsóknum á uppruna vírussins 
og hafa þeir sett fram mismunandi 
skoðanir, kenningar og vanga-
veltur. Þrátt fyrir þetta hafa hinar 
alþjóðlegu rannsóknir ekki getað 
greint hvernig hin nýja kórónuveira 
dreifðist upphaf lega. Samsæris-
kenning þess efnis að kórónavírus-
inn hafi átt upptök sín í veirufræði-
stofnuninni í Wuhan (VIW) á sér 
enga stoð í raunveruleikanum. 
Áður en fyrsta sýnið frá COVID-19 
sýktum einstaklingi barst til VIW, 

þann 30. desember 2019, var enga 
kórónuveiru að finna á þeirri rann-
sóknastofu.

Hingað til hefur heldur enginn 
starfsmaður VIW sýkst af kóróna-
vírusnum. WHO bendir á að allar 
rannsóknir bendi til að vírusinn 
eigi uppruna sinn í náttúrunni, en 
ekki á rannsóknarstofu. Kína var 
fyrsta landið til að tilkynna um til-
felli af COVID-19, en það þarf ekki 
endilega að þýða að uppruni kór-
ónavírussins sé í Kína. Rannsóknir 
á uppruna vírussins eru flóknar og 
ættu að vera framkvæmdar af vís-
indamönnum og sérfræðingum á 
sviði heilbrigðismála, ég hef trú á að 
tíminn muni leiða uppruna víruss-
ins í ljós.

Viðbrögð Kína við faraldrinum  
í upphafi og upplýsingagjöf
Greinahöfundarnir tveir halda því 
fram að fyrstu tilfellin af COVID-19 
í Kína hafi greinst 1. desember 2019 
og að Kína hafi beðið með það til 
3. janúar 2020 að tilkynna það til 
WHO, og að þetta sé til sanninda 
um að Kína hafi brugðist seint og 
illa við og reynt að hylma yfir far-
aldurinn.

Sannleikurinn er hins vegar sá að 
kínversk yfirvöld fengu fyrst aðvör-
un um faraldurinn eftir hinu opin-
bera kerfi þann 27. desember 2019. 
Það var Dr. Zhang Jixian við héraðs-
spítalann í Hubei, þar sem unnið 
er með hefðbundnar kínverskar 
lækningaaðferðir með vestrænum 
lækningaaðferðum, sem tilkynnti 
fyrstur um  tilfelli um lungnabólgu 
af óþekktum orsökum. Eftir þriggja 
daga faraldursfræðilega skoðun, 

birtu heilbrigðisyfirvöld í Wuhan 
niðurstöður um lungnabólgufar-
aldur í borginni og tilkynntu jafn-
framt til útibús WHO í Kína, þann 
sama dag, um nokkur tilfelli af 
lungnabólgu af óþekktum orsökum 
í Wuhan.

Síðan 3. janúar 2020 hefur Kína 
gefið WHO og öðrum löndum 
reglulegar skýrslur um lungna-
bólgufaraldurinn og þróun hans. 
Þann 8. janúar greindi Kína frá því 
að orsökin væri ný tegund kóróna-
veiru. Þann 11. janúar birti kín-
verska sóttvarnamiðstöðin niður-
stöður greiningar á genamengi allra 
5 arfgerðanna af veirunni á vefsíðu 
sinni, fyrir WHO og umheiminn 
allan til að nýta við rannsóknir.

Þann 20. janúar tilkynntu sér-
fræðingar kínversku heilbrigðis-
stofnunarinnar um að veiran gæti 
smitast milli manna, með traustum 

faraldursfræðilegum rannsókna-
niðurstöðum. Þann 23. janúar var 
tilkynnt að Wuhan yrði lokuð af, 
en á þeim tíma voru einungis 10 
staðfest tilfelli utan Kína, og engin 
af þeim í Evrópu. Hinar skjótu og 
áhrifaríku aðgerðir sem Kína greip 
til náðu að mynda víglínu í hinni 
alþjóðlegu baráttu gegn COVID-19.

Framkvæmdastjóri WHO, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, lofaði hinar 
skjótu og útbreiddu aðgerðir sem 
Kína greip til, sem voru án fordæma 
á heimsvísu, sem sýndu fram á for-
skot og virkni kínverska kerfisins. 
Hann sagði að aðgerðir Kína væru 
ekki eingöngu til þess fallnar að 
vernda íbúa Kína heldur einnig til 
þess fallnar að vernda aðra íbúa 
jarðarinnar.

Staðfest tilfelli í Kína vegna 
COVID-19 og fjöldi dauðsfalla
Sameiginlegt átak hefur skilað sér 
í tiltölulega lágum tölum, bæði 
í fjölda smitaðra og einnig í tölu 
dauðsfalla vegna COVID-19 í Kína. 
Í fyrsta lagi gripu kínversk stjórn-
völd til ströngustu og áhrifarík-
ustu aðgerða sem völ var á strax í 
upphafi faraldursins og léku þessar 
aðgerðir lykilhlutverk í því að koma 
böndum á útbreiðslu vírussins. 
Samkvæmt skýrslu sem birt var í 
hinu virta ritrýnda tímariti „Sci-
ence“ hafði lokun Wuhan, og hin 
víðfeðmu viðbrögð sem gripið var 
til, þau áhrif að smitum fækkaði 
um næstum 700.000. Í öðru lagi, 
lögðu kínversk yfirvöld áherslu á 
að leggja alla sem á þurftu að halda 
inn á spítala, og að þeir sem þyrftu 
á meðhöndlun að halda fengju þá 

meðhöndlun. Kína nýtti sér að fullu 
öll þau úrræði sem þjóðfélagsgerðin 
og fjárheimildir buðu upp á, sem 
skilaði miklum árangri á landsvísu.

Yfir 42.000 heilbrigðisstarfsmenn 
og þar með taldir færustu sérfræð-
ingar á alþjóðavísu, voru sendir til 
Hubei. Tveir sérhæfðir spítalar, með 
samtals 2.500 einangrunarrýmum, 
sem voru byggðir á einungis tveim-
ur vikum, auk 19 tímabundinna 
hjúkrunareininga, leiddu til þess 
að það náðist að koma öllum undir 
læknishendur. Í þriðja lagi leiddi 
hin útbreidda aðferð, að beita 
bæði hefðbundnum kínverskum 
og vestrænum lækningaaðferðum 
samtímis, til þess að sú meðferð er 
nú orðin viðtekin venja og hefur 
skilað góðum árangri. Tölfræðin 
sýnir að bæði sú aðferð, að beita 
hefðbundnum kínverskum lækn-
ingaaðferðum og nútíma með-
höndlun sjúklinga í Kína, skilaði 
yfir 90% árangri, og stuðlaði að því 
að draga úr útbreiðslu smits, lækk-
aði dánarhlutfall og flýtti fyrir bata. 
Alþjóðasamfélagið ætti stöðugt að 
vera að læra af reynslunni og endur-
skoða viðbrögð sín við hinum nýja 
kórónavírus. 

Það er ekki til nein stöðluð 
aðferð sem er hægt að beita í öllum 
löndum og öll ríki eru að vinna að 
því að finna þá leið sem hentar best 
í hverju tilfelli fyrir sig við að berj-
ast gegn faraldrinum. Við þurfum 
ekki á f leiri árásum og ásökunum 
um leyndarhyggju að halda, heldur 
ættum við að taka höndum saman 
svo alþjóðasamfélaginu megi auðn-
ast að vinna bug á COVID-19, og 
tryggja bjarta framtíð okkar allra.

Nokkrar staðreyndir um COVID-19 faraldurinn í Kína
Jin Zhijian
sendiherra Kína 
á Íslandi
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Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

Erna Aðalheiður 
Marteinsdóttir 

sem lést 16. mars sl.,  
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
fimmtudaginn 7. maí nk. kl. 13.00.   

Vegna aðstæðna verður fjöldi viðstaddra takmarkaður. 
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.

Kristinn Már Þorsteinsson
María Þorsteinsdóttir Karl Svavar Sigurðsson
Ingibjörg Þorsteinsdóttir Hans Jakob Beck
Ester Þorsteinsdóttir Þröstur Jensson

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Þorvaldur Jónsson

skipamiðlari,
sem lést miðvikudaginn 29. apríl, 

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í 
Reykjavík, föstudaginn 8. maí kl. 15.00. 

Nánasta fjölskylda verður við útförina, en henni streymt á 
www.facebook.com/groups/thorvaldur

Áslaug Þorvaldsdóttir
Guðrún Marta Þorvaldsdóttir Ómar Benediktsson
Elsa Sigríður Þorvaldsdóttir Sveinbjörn Sigurðsson
Anna Katrín Þorvaldsdóttir
Þorvaldur Þór Þorvaldsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna Kristinsdóttir
Austurbrún 4,

lést föstudaginn 24. apríl á 
Landspítalanum í Fossvogi.  

Útför hennar fór fram í kyrrþey. Kærar 
þakkir til starfsfólks á deild B4 fyrir mjög góða umönnun.

Valborg Birgisdóttir Árni Halldórsson
Anna Soffía Árnadóttir Steinþór J. Sigurðsson
Birgitta Árnadóttir Gunnar Sigvaldason
Árni Jóhann Árnason

og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, amma,  
langamma og langalangamma,

María Árnadóttir
Fannafold 225,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
22. apríl. Útförin fer fram 6. maí og í ljósi 
aðstæðna fer útförin fram í kyrrþey.

Fyrir hönd ættingja,
Helga Friðriksdóttir   Hafsteinn Halldórsson
Áslaug Friðriksdóttir   Kristján Ólafsson
Kristín Friðriksdóttir   Skúli Sigurðsson
Ólafur E. Friðriksson   Þórdís Zoëga
Elín Ásta Friðriksdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabörn.

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

Skjöldur Jónsson
lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 

Hlíð, Akureyri, 25. apríl.  
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju  
11. maí í kyrrþey í ljósi aðstæðna.  

Streymt verður frá athöfninni. Sérstakar þakkir fær 
starfsfólk Beykihlíðar fyrir frábæra umönnun.

Hrefna Valtýsdóttir
Valgerður S. Skjaldardóttir
Baldur R. Skjaldarson
Sólveig Björk Skjaldardóttir Magnús Viðar Arnarsson
Sverrir Skjaldarson Brynhildur Björg Stefánsd.

afa- og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Fjóla Gunnarsdóttir
verður jarðsungin frá 

Reyðarfjarðarkirkju sunnudaginn  
10. maí kl. 14.00. Í ljósi aðstæðna verður 

athöfnin í kyrrþey en streymt verður úr 
kirkjunni á Facebook-síðu Reyðarfjarðarkirkju. 
Við þökkum öllum þeim sem sýnt hafa okkur  

samúð og hlýhug.

Pétur Valdimarsson
Pétur Már Pétursson Arndís Bjarnadóttir
Eva Pétursdóttir Mogens U. Andersen
Gunnar Pétursson Margrét Ólafsdóttir
Valdimar Pétursson Ingibjörg Jóhannesdóttir
Jón Emil Pétursson
Heiðdís Pétursdóttir Hreiðar B. Hreiðarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,  

Jytta Íselda Eiríksson 

lést á heimili sínu í Herlev 
sunnudaginn 26. apríl. Bálför fer fram 

frá Lindehöj kirkju í Herlev 8. maí  
kl. 13.30 að staðartíma.

F.h. aðstandenda,
Erik Bo Eiríksson Tove Andersen
Alex Örn Eiríksson
Racel Eiríksson Oddur Garðarsson

barnabörn og langömmubörn.

Bróðir okkar, 
Þorgils Eiríksson 

frá Langholti í Hraungerðishreppi, 
lést á dvalarheimilinu Fossheimum 

29. apríl. Útför verður frá Selfosskirkju   
fimmtudaginn 7. maí, kl. 15.00. 

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Eydís Lilja Eiríksdóttir

Sighvatur Eiríksson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórunn Þorvaldsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Mánatúni 4,
lést á Hrafnistu Laugarási, 

laugardaginn 2. maí.  
                                             Útförin verður auglýst síðar.

Ingimundur K. Ingimundarson
Hafdís Ingimundardóttir Þórir B. Guðmundsson
Ólöf Ingimundardóttir Þorvaldur G. Geirsson
Ingimundur Þ. Ingimundarson Sigríður A. Sigurðardóttir
María Ingimundardóttir Friðgeir Halldórsson
Þorvaldur Ingimundarson Rós Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi, 
Sigurður Fjeldsted

lést föstudaginn 24. apríl sl. 
Jarðarförin fer fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

Sesselja Kristín Sigurðardóttir
Sigurður Sigurðsson  Jeab Panpaphon

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Katrín Guðmundsdóttir
frá Súðavík,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, 
miðvikudaginn 29. apríl. 

Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, 
föstudaginn 8. maí kl. 15.00. Í ljósi aðstæðna verða aðeins 

nánustu aðstandendur viðstaddir athöfnina. Streymt 
verður frá athöfninni. Upplýsingar veita aðstandendur.

Guðmunda Vita Peter Vita
Jón R. Ársælsson
Óskar Á. Ársælsson
Jóhannes S. Ársælsson
Sigurgeir K. Ársælsson Kristín Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir, tengdafaðir og afi,
Guðmundur Þór Wium 

Hansson
Engidal, Bárðardal,

lést fimmtudaginn 30. apríl á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu mun útförin fara fram  
7. maí í kyrrþey.

Kristlaug Pálsdóttir
Hans Wium Guðmundsson Tanja Wium
Elías Wium Guðmundsson Elín Sif Sigurjónsdóttir

og barnabörn.

Þökkum innilega auðsýnda samúð við 
andlát og útför elskulegs föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,
Jóns H. Bergs

fv. forstjóra SS og 
aðalræðismanns Kanada.

Sérstakir þakkir færum við sr. Sveini 
Valgeirssyni, Frímúrarareglunni á Íslandi, sendiráði 

Kanada á Íslandi, Félagi kjörræðismanna og fjölmörgum 
einstaklingum sem heiðruðu minningu hans með 
blómum, minningarkortum og öðrum kveðjum. 

Hjartans þakkir til starfsfólks á hjúkrunarheimilinu Eir fyrir 
einstaka umönnun og alúð.

Jón Gunnar Bergs María Soffía Gottfreðsdóttir
Magnús Helgi Bergs Klara Zelei

Björn B. Alfreðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir og frændi,
Kristján Sigurjónsson

Vatnsdalshólum, Húnavatnshreppi,
lést á sjúkrahúsinu á Akureyri 17. apríl. 

Útför fer fram í Þingeyrarkirkju 9. maí.

Hólmfríður Dóra Sigurðardóttir Aðalsteinn Tryggvason
Sigurður Aðalsteinsson

Margrét Helga Aðalsteinsdóttir Árni Páll Ársælsson
Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir Sigurfinnur Ingi  
 Björgólfsson

Ársæll Aðalsteinn Árnason

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Ármann Jónsson 
vélfræðingur 
frá Húsavík,

lést á Landakoti hinn 18. apríl.  
Útförin fer fram frá Garðakirkju 

þriðjudaginn 5. apríl kl. 13.00. Í ljósi aðstæðna verður 
aðeins nánasta fjölskylda viðstödd athöfnina. Hjartans 

þakkir sendum við starfsfólki á 14G á Landspítalanum og                                                                                                                                              
L2 á Landakoti fyrir einstaka umönnun og hlýju.

 Petrína Halldórsdóttir
Jakob Jónsson Þórey Haraldsdóttir
Aðalgeir Jónsson Drífa Leifsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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Ef hugað er að barneignum er gott að undirbúa líkamann  meðal annars með því að borða holla og  fjölbreytta fæðu og taka inn fólínsýru og D-vítamín. 

Fólínsýra nauðsynlegt 
vítamín á meðgöngu
B-vítamín gegna því mikilvæga hlutverki að viðhalda góðri heilsu og vellíðan. 
Fólat eða fólínsýra er eitt af þessum mikilvægu B-vítamínum. Nauðsynlegt 
er fyrir fólk á öllum aldri að fá nægilegt magn af fólínsýru í líkamann. ➛2

Pizza í 
matinn?

Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur III copy.pdf   1   17/04/2018   12:26



Fólat var upphaflega einangrað 
úr spínati og vitnar nafn þess 
einmitt til þess að það finnst í 

ríkulegu magni í laufsalati eins og 
spínati en orðið folium er komið úr 
latínu og þýðir lauf,“ segir Kristín 
Steindórsdóttir næringar þerapisti.

Nauðsynlegt er fyrir fólk á 
öllum aldri að fá nægilegt magn af 
fólínsýru. Meginhlutverk fólín-
sýru ásamt B12 er við myndun 
kjarnsýrunnar DNA, en þessi tvö 
B-vítamín vinna einnig saman að 
því að mynda heilbrigðar blóð-
frumur. Fólínsýra er einnig talin 
geta dregið úr líkum á hjarta- og 
æðasjúkdómum með því að lækka 
styrk amínósýrunnar hómócyst-
eins í blóði. Þar sem fólínsýra 
gegnir mikilvægu hlutverki í 
frumuskiptingu er sérstaklega 
mikilvægt að tryggja nægilega 
inntöku þegar um öran vöxt er 
að ræða eins og á barnsaldri, á 
unglingsárunum og á meðgöngu.

Fólínsýra á meðgöngu
Fjölbreytt fæða er mikilvæg til 
að fá öll þau helstu næringarefni 
sem líkaminn þarfnast til að búa 
til nýjan einstakling og því er afar 
mikilvægt að konur borði holla og 
næringarríka fæðu á meðgöngu. 
Góð næring er ekki aðeins mikil-
væg fyrir þroska og vöxt barnsins, 
heldur einnig fyrir heilsu og vel-
líðan móður. Mikilvægi inntöku 
á fólínsýru á fyrstu mánuðum 
meðgöngu til að koma í veg fyrir 
skaða sem tengist miðtaugakerfi 
fóstursins er óumdeilt. Fólínsýra 
er gríðarlega mikilvæg fyrir þroska 
á taugapípu fósturs, en heili og 
mæna þróast út frá taugapípu og 
sé myndun hennar ekki eðlileg á 
fyrstu vikum meðgöngu getur það 
leitt til alvarlegs fósturskaða sem 
nefnist klofinn hryggur. Með-
ganga er ekki alltaf plönuð fyrir 
fram og þar sem fólínsýra skiptir 
sköpum fyrstu vikurnar er öllum 

konum á barneignaraldri ráðlagt 
að borða fólatríka fæðu og taka 
inn fólínsýru daglega. Ef hugað er 
að barneignum er gott að byrja að 
undirbúa líkamann undir með-
göngu með því að borða holla, 
fjölbreytta fæðu, hreyfa sig dag-
lega, minnka áfengisneyslu, hætta 
reykingum og taka inn fólínsýru 
og D-vítamín. 
   Öllum konum sem geta orðið 
barnshafandi er ráðlagt að taka 
daglega 400 mcg af fólínsýru, auk 
þess að borða fólatríka fæðu. Einn-
ig er mikilvægt að huga að því að 

passa upp á svefn og finna leiðir 
til að draga úr streitu ef hún er til 
staðar.

Fáum við nægilegt magn  
af fólati úr fæðunni?
Fyrir utan meðgöngu, brjóstagjöf 
og almennt konur á barneignar-
aldri, er talað um að þörfinni fyrir 
fólati eigi að vera hægt að full-
nægja með því að borða fjölbreytt-
an fólatríkan mat eins og grænt 
blaðgrænmeti, ávexti, fræ, baunir 
og heilkorn en þó er ekki víst að 
það dugi fyrir ákveðna hópa sem 
eru í örum vexti eins og börn og 
unglinga, sérstaklega ef þau eru á 
einhæfu mataræði. 
   Fólat er vatnsuppleysanlegt 
vítamín sem þýðir að passa þarf 
reglulega inntöku, því líkaminn 
geymir ekki forða til lengri tíma. 
Eins þarf að hafa í huga að ýmis-
legt getur haft áhrif á upptöku 
næringarefna úr fæðunni. Unnar 
matvörur eða matur sem hefur 
verið eldaður við háan hita getur 
tapað miklu fólati sem er til staðar 
í fæðunni frá náttúrunnar hendi. 
Svo geta undirliggjandi sjúkdómar 
eins og meltingarsjúkdómar, mikil 
áfengisneysla, ýmis lyf ásamt 
streitu og álagi sem tengist nútíma 
lífsstíl einnig haft áhrif á upptöku 
fólats/fólínsýru.

Fólínsýra í munnúðaformi  
er nýjung frá Better You
Better You vörurnar njóta aukinna 
vinsælda og ekki að ástæðulausu 
því mikið er lagt upp úr gæðum 
og að upptakan á vítamínunum 
sé tryggð. Munnúðar eru einföld 
leið til að taka inn vítamín og fyrir 
þá sem eiga erfitt með að kyngja 
töflum eða hafa undirliggjandi 
meltingarvandamál koma þeir sér 
sérlega vel. 
Better You vítamínin koma öll í 
formi munnúða sem tryggir góða 
upptöku gegnum slímhúð í munni.

Kristín Steindórsdóttir næringarþerapisti segir að fólat finnist í ríkulegu 
magni í laufsalati eins og spínati en orðið folium þýðir lauf á latínu.

Fólinsýra í munnúðaformi er ein-
föld leið til að taka inn vítamín.

B-vítamín gegna því hlutverki 
að viðhalda góðri heilsu 
og vellíðan. Þau taka þátt í 

nýtingu orku úr fæðunni og eru 
mikilvæg fyrir ýmsa líkamsstarf-
semi svo sem starfsemi ónæmis-
kerfis, meltingarfæra, tauga, heila, 
vöðva, augna, hjarta, æðakerfis og 
myndunar rauðra blóðkorna.  
   B-vítamín draga einnig úr þreytu 
og lúa og viðhalda eðlilegri slím-
húð ásamt viðhaldi húðar, hárs og 
nagla.

Er hættulegt að taka of mikið? 
Þessar 8 tegundir B-vítamína 
þjóna mismunandi hlutverkum 
í líkamanum. Þau eru vatns-
leysanleg og þarf því að neyta 
þeirra reglulega. Ef við tökum þau 
inn í meira magni en líkaminn 
þarf á að halda á hverjum tíma, 
skilst umframmagn út með þvagi 
og því ætti ekki að hafa áhyggjur af 
ofneyslu.

B-vítamín eru sérstaklega mikil-
væg fyrir eldra fólk og konur sem 
eru barnshafandi og með barn á 
brjósti. Fólínsýra, sem heitir öðru 
nafni B-9, er sérstaklega nauðsyn-
legt fyrir konur sem hyggja á barn-
eignir eða eru barnshafandi en það 
hjálpar til við þroska fósturs og 
dregur úr hættu á fæðingargöllum.

Aukin orka og betri svefn
Þó svo að B-vítamínin sjálf gefi 
okkur ekki orku, eru þau nauðsyn-
leg til orkumyndunar. Líkaminn 
notar kolvetni, fitu og prótein sem 
orkugjafa og þá er mikilvægt að B-
vítamínin séu til staðar svo líkam-
inn geti nýtt þessa orkugjafa og 
umbreytt í nýtanlega orku. Margir 
sem byrja að taka inn B-vítamín-
blöndu finna fljótt gríðarlegan 
mun á sér. B-vítamínin hafa m.a. 
góð áhrif á taugarnar og geta því 
haft slakandi áhrif á líkamann og 
þannig leitt til betri svefns. Þegar 

B-vítamín fyrir bætta heilsu og aukna vellíðan

B-vítamín viðhalda góðri heilsu og vellíðan. Þau nýta orku úr fæðunni og eru mikilvæg fyrir ýmsa líkamsstarfsemi. 

Mikilvægt er að 
fylgjast með að 

börn og unglingar borði 
nægilega fjölbreytt og 
vel af grænmeti og 
ávöxtum á degi hverjum 
til að tryggja að þau fái 
nóg af fólati.

við náum góðum svefni hvílist 
líkaminn vel og nær að endurnýja 
sig; taugakerfið endurnærist og 
andlega hliðin styrkist.

Mataræðið skiptir máli
Flestir fá nóg af B-vítamínum 
með fjölbreyttu mataræði. Samt 
sem áður getur ýmislegt haft 
áhrif á upptöku næringarefna úr 
fæðunni. Unnar matvörur eða 
matur sem hefur verið eldaður 

við háan hita getur tapað miklu af 
þeim vítamínum sem eru til staðar 
í fæðunni frá náttúrunnar hendi. 
Svo geta undirliggjandi sjúkdómar 
(sérstaklega tengdir meltingar-
veginum), mikil áfengisneysla, 
ýmis lyf ásamt streitu og álagi 
sem tengist nútíma lífsstíl einnig 
haft áhrif á upptöku bætiefna. 
Þekktasta vandamálið er skortur á 
B-12 vítamíni sem getur m.a. aukið 
hættu á taugasjúkdómum.

Einkenni um skort á B-víta-
mínum geta verið:

n Útbrot á húð
n Sprungur í húð kringum munn 

og hreistruð húð á vörum
n Bólgin tunga
n Þreyta og máttleysi
n Blóðleysi
n Pirringur eða þunglyndi
n Ógleði
n Magakrampar, niðurgangur, 

hægðatregða
n Dofi eða náladofi í fótum og 

höndum.

B-complete – munnúði sem 
tryggir upptöku
Better You vítamínin koma í formi 
munnúða sem tryggir góða upp-
töku gegnum slímhúð í munni. 
Örsmáar sameindir vítamínanna 
frásogast hratt í munni og eiga 
þannig greiða leið út í blóðrás 
líkamans.

Munnúðar eru einföld leið til að 
taka inn vítamín og fyrir þá sem 
eiga erfitt með að kyngja töflum 
eða hafa undirliggjandi meltingar-
vandamál koma þeir sér sérlega 
vel.

B-complete munnúðinn inni-
heldur náttúruleg bragðefni af 
ferskjum, plómum og hindberjum.

B-vítamín eru 
mikilvæg fyrir 

ýmsa líkamsstarfsemi 
svo sem starfsemi 
ónæmiskerfis, melting-
arfæra, taugakerfis, 
vöðva, hjarta og æða-
kerfis.

Líkaminn þarf á 
um 13 vítamínum 

að halda og þar af eru 8 
þeirra B-vítamín.
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Flott hjól 
á frábæru 
verði

Orkubúnt á útsölu

126

Samkeppni milli tengil
tvinnbíla í jepplingaflokki er 
mikil þessa dagana og inn
flytjendur keppast við að 
koma þeim á markað. Volvo 
XC40 í tengiltvinnútgáfu 
kom á markað fyrr í vetur og 
vakti strax mikla athygli.  4

  Lúxus á 
lægra verði

Ráðgjafar Olís og Rekstrarlands veita allar nánari 
upplýsingar í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.

– til að allt verði í toppstandi í túrnum

EXIDE RAFGEYMAR
LÉTTIR OG ÖRUGGIR

Exide lithium rafgeymar fyrir mótorhjól eru léttir, 
endingargóðir og sterkbyggðir. Snöggir í endur-
hleðslu og þola vel að standa ónotaðir.



Ameríski raf bílaframleiðandinn 
Bollinger hefur hingað til þróað 
og smíðað rafpallbíla en í vikunni 
kynnti hann fyrsta rafdrifna 
millistærðartrukkinn. Bíllinn er 
millistig stórs pallbíls og vörubíls 
og er breytanlegur fyrir margar 
gerðir atvinnutækja. Getur hann 
skipt út afturhluta fyrir pall, yfir-
byggingu, krana eða hvað sem er.

Hann verður byggður í Banda-
ríkjunum á sama brettisundir-
vagni og Bollinger B1 og B2 raf-
jepparnir sem frumsýndir voru í 
Los Angeles í fyrra. Hægt verður 
að fá hann í tveggja og fjögurra 
dyra útgáfum og með mismun-

andi hjólhafi eftir þörfum hvers 
og eins. Raf hlaðan verður 120 
kWst og drífur tvo rafmótora fyrir 
hvorn öxul. Samtals skila þeir 614 
hestöf lum og 906 newtonmetra 
togi. Í B1 og B2 dugir það til að 
þeir komist í hund raðið á 4,5 sek-
úndum en þessi verður eitthvað 
svifaseinni. Hann verður meðal 
annars búinn 10 kW hleðslustöð 
og vökvafjöðrun sem réttir bílinn 
af. Hægt verður að panta hann 
síðla árs 2021 en ekkert hefur 
verið gefið upp um hvort hann 
verði fáanlegur í Evrópu. Ljóst er 
að hann myndi henta íslenskum 
aðstæðum mjög vel.

Bollinger kynnir raftrukkinn B2CC

Það styttist í að nýr Jagúar XJ 
fari í framleiðslu en hann verður 
100% rafdrifinn. Búist er við að 
hann verði frumsýndur í lok 
ársins og mun hann þá keppa 
við Mercedes-Benz EQS til að 
mynda.

Bíllinn verður byggður á MLA-
undirvagninum sem leyfir 
samsetningu á 100% rafdrifi, 
tengiltvinnútgáfu eða mildri 
tvinnútgáfu. Jagúar hefur aðeins 
rætt um að hann verði rafdrifinn 
en það útilokar ekki að það komi 
tengiltvinnútgáfa af honum. Að 

sögn yfirhönnuðar Jaguar, Julian 
Thomson, í viðtali við ÁutoEx-
press verður XJ mjög hljóðlátur 
lúxusbíll. Hann verður með löngu 
húddi eins og sjá má af njósna-
myndum og byggja á útliti fyrri 
kynslóðar með nútímalegum 
áherslum. Afturendinn verður 
líklega byggður á útliti XF með 
ljósum sem ná yfir alla breidd 
bílsins. Bíllinn verður smíðaður 
í Castle Bromwich í Bretlandi, 
en raf hlaðan í nýrri verksmiðju 
Jaguar Land Rover í Hams Hall í 
Bretlandi, en hún getur séð þeim 
fyrir 150.000 raf hlöðum á ári.

Rafútgáfa Jagúar XJ væntanleg í lok ársins

Þessum nýja Puma ST er ætlað 
að keppa við Hyundai Kona N og 
Honda HR-V en hann verður með 
lægri fjöðrun, stífari gorma og 
stærri bremsur en hefðbundinn 
Puma. Þriggja strokka vélin gefur 
tog upp á 290 newtonmetra og 
hann verður búinn sex gíra bein-
skiptingu. 

Ford Fiesta ST er 6,5 sekúndur í 
hundraðið en Puma ST er aðeins 
þyngri þótt hann sé byggður á 
sama undirvagni og verður því 
eitthvað seinni af stað. Að aftan 
verður tvöfalt púst og stærri 
aftur vængur. Hann verður vel 
búinn með tveimur upplýsinga-
skjáum og 10 hátalara Bang & 
Olufsen hljómtækjum.  Einnig 
verður hann búinn Recaro-sport-
sætum þegar hann kemur á 
markað seinna á árinu.

Fyrstu myndir  
af Ford Puma ST

Hér sést rafdrifinn Jagúar XJ í dulargervi við vetrarprófanir en myndin sýnir vel stærð hans og útlínur.

Hér má sjá hvernig bílatímaritið Autocar sér fyrir sér bílinn. MYND/AUTOCAR

Afturhluti Bollinger B2 CC er þannig útbúinn að hægt verður að skipta út 
ýmsum gerðum búnaðar eins og yfirbyggingu, palli eða jafnvel krana.

Þótt myndin sé í dekkra lagi sést vel 
að bíllinn er lægri á fjöðrun.

Bollinger B2CC er 
lítill, rafdrifinn 

vörubíll með breytan-
legum afturenda fyrir 
mismunandi verkefni. 
Hægt verður að fá hann í 
ýsmum stærðum og 
útfærslum.

Það eru ekki margir 
um hituna þegar 

kemur að kraftmiklum 
smájepplingum en það 
eru helst Hyundai Kona 
N og Honda HR-V sem 
veita honum samkeppni.
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Gerðu 
góð kaup
BJÓÐUM VALDA NÝJA BÍLA Á KJARABÍLAVERÐI.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

Athugið að um er að ræða takmarkaðan fjölda 
bíla af tilteknum gerðum. Það eru þó fleiri bílar 
í boði en fram koma í auglýsingunni og þá má 
finna á www.bl.is/kjarabilar
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í Hybrid-stillingu. Það er líka Pure-
stilling sem gerir manni kleift að 
keyra eingöngu á rafmagni og 
drægi hans þannig er uppgefið 
51-56 km. Við prófun bílsins var 
hann fullhlaðinn eina nóttina og 
fylgst með drægi hans á rafmagn-
inu sem dugði í þrjár styttri ferðir 
innanbæjar, eða 38 km alls. Tekið 
skal fram að hiti dagsins var aðeins 
undir frostmarki. Í Power-still-
ingu er bíllinn mjög frísklegur og 
aflmikill þegar báðir mótorar skila 
sínu. Þegar bíllinn tekur af stað á 
rafmagninu einu saman og gefið 

er í strax á eftir kemur vélin ekki 
eins mjúkt inn og maður vildi. 
Best er þá að setja hann í Power-
stillinguna svo að vélin sé tilbúin 
strax. Þegar bíllinn er búinn með 
rafmagnið er aflið minna og ekki 
furða þar sem bíllinn er tæp 1.750 
kg í tengiltvinn útgáfunni. Til-
finning í bremsu pedal er þannig 
að þegar byrjað er að hemla er allt 
eðlilegt en svo kemur bremsu-
hleðslan inn og þá eykst átakið 
skyndilega. Þetta getur truflað 
aðeins þann sem er óviðbúinn og 
þarf bílstjóri að vera viðbúinn til 
þess að bíllinn hægi ekki skyndi-
lega á sér.

Á mjög góðu verði
Helstu samkeppnisaðilar bílsins 
eru BMW X1 25e og Lexus UX. 
Lexus UX kostar frá 7.190.000 kr 
og BMW X1 er á 7.290.000 kr. svo 
óhætt er að segja að um gott verð 
sé að ræða á Volvo-bílnum. Meira 
að segja öflugasta útgáfa hans í R 
Design útfærslu er á 6.150.000 kr. 
sem er ansi gott verð fyrir bíl með 
Nappa-leðri, sportfjöðrun og R 
Design útlitspakka.

Nýr Volvo XC40 Recharge 
tengil tvinnbíll kom á markað 
síðla veturs og meðan enn þá var 
snjór og frost prófaði bílablaða-
maður Fréttablaðsins hann. 
Bíllinn sameinar afl, lúxus og 
litla eyðslu í ódýrum pakka sem 
er vel þess virði að skoða.

Tengiltvinnbílar f læða nú inn á 
íslenska bílamarkaðinn og það er 
ekki skrýtið þegar strangar meng-
unarreglur Evrópusambandsins 
eru hafðar í huga. Nýjasti með-

limurinn í hópi tengiltvinnbíla er 
Volvo XC40 Recharge PHEV sem 
kemur með 81 hestafls rafmótor og 
10,7 kWh rafhlöðu ásamt þriggja 
strokka, 178 hestafla bensínvél. 
Þar sem CO2 á hverja 100 km 
er aðeins 41 gramm fer hann í 
lágan tollflokk og býðst á aðeins 
5.350.000 kr. grunnverði.

Aðeins framhjóladrifinn
Volvo XC40 tengiltvinnbíllinn er 
fyrsti framleiðslubíll Volvo til að 
nota Recharge í nafninu en 100% 
rafdrifin útgáfa er væntanleg vorið 
2021 til Íslands. Hann ber líka 
nafni Recharge svo ekki má rugla 
þeim saman. Bæði bensínvélin og 
rafmótorinn virka á framdrifið 

gegnum sjö þrepa sjálfskiptingu. 
Öflugasta útgáfan er 258 hestöfl en 
hún skilar honum í hundraðið á 7,3 
sekúndum. Það er erfitt að greina 
muninn á XC40 með eða án raf-
magns og það eina sem aðgreinir 
hann að utanverðu er opið fyrir 
hleðsluna að framanverðu. Það 
sama á sér stað innandyra og 
meira að segja farangursrýmið 
er jafnstórt og í hefðbundnum 
XC40. Ástæðan er einföld, því að 
bæði rafmótor og bensínvél eru 
í framenda bílsins og rafhlaðan í 
miðjustokknum.

Frísklegur á fullu afli
Það eru fjórar akstursstillingar á 
bílnum og hann ræsir sig sjálfkrafa 

Lúxus á lægra verði

Útlit tengil
tvinnútgáf
unnar er það 
sama og á 
öðrum XC
jeppum og eru 
díóðuljósin sem 
Volvo kallar 
Þórshamarinn 
mest áberandi. 
MYNDIR/TRYGGVI 
ÞORMÓÐSSON

Að innan er bíllinn nákvæmlega eins í búnaði og aðrir bílar í XCfjölskyld
unni en í mælaborði má einnig sjá upplýsingar fyrir hleðslu og drægi.

Bensínvélin ásamt rafmótor eru 
frammí til að fórna ekki innanrými.

KOSTIR OG GALLAR

Volvo XC40 PHEV
Grunnverð: 5.350.000 kr.
Rúmtak: 1.477 rsm
Hestöfl: 211
Tog: 405 newtonmetrar
Upptak 0-100 km: 7,3 sek.
Eigin þyngd: 1.741 kg

Eyðsla: 2l/100 km
Drægi á rafhlöðu: 51-56 km
CO2: 41 g/km
Farangursrými: 460 lítrar

n Aflmikill
n Góð sæti
n Verð

n Kvikur í bremsu
n Pláss í aftursætum

KOSTIR GALLAR

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

VERKSTÆÐI
Við leggjum ríka áherslu 

á góða þjónustu og vandað verk 
í stóru sem smáu.

Alhliða lausnir 
í viðgerðum og þjónustu

M I Ð H R AU N 2   ·    210 G A R ÐA B Æ   ·   587 1300   ·    K A P P @ K A P P.I S    ·    W W W.K A P P. I S 

VÉLA- 
VÉLAVERKSTÆÐI
•  Hedd plönuð og 
 þrýstiprófuð. 
•  Ventlar og ventilsæti 
 slípuð og skorin.
•  Sveifarásar mældir, 
 renndir og slípaðir.
•  og svo margt fleira.

RENNIVERKSTÆÐI
• Rennismíði og fræsivinna 
 á öllum tegundum plasts 
 og málma.
• CNC búnaður til 
 fjöldaframleiðslu.
• Verðtilboð í stærri verk.
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GLÆNÝR 
FORD KUGA PHEV
TENGILTVINNJEPPI

ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

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

FRUMSÝNING 
4.-16. MAÍ!
Glænýr Ford Kuga hefur verið endurhannaður frá grunni. Hann hefur 
fengið nýtt glæsilegt útlit bæði að utan sem innan. Hann býðst 
líka í fyrsta sinn í Plug-in Hybrid útgáfu (tengiltvinn). Fimm stjörnu 
öryggiseinkunn, kraftur, rými og mikil dráttargeta (framhjóladrifinn 
tengiltvinnútgáfa 1.200 kg og fjórhjóladrifinn dísilútgáfa 2.100 kg) og 
rómaðir Ford akstureiginleikar gera hann að hinum fullkomna ferðabíl.
Hinn nýi Ford Kuga með rafmagns/bensín tengiltvinnvél notar tvo 
aflgjafa til að koma þér á áfangastað á skilvirkari hátt. Með háþróuðu 
rafkerfi geturðu farið í styttri ferðir, allt að 56 km með núlllosun á CO2 
og hlaðið þar sem þú hefur aðgang að hleðslu. 
Þessi kílómetrafjöldi á rafmagni dugar lang flestum í daglega notkun en 
í lengri ferðum tryggir sparneytin bensínvélin að þú getir ekið eins langt 
og þú þarft án þess að þurfa að hlaða hann af rafmagni. 

Verð frá: 5.390.000 kr.

Ríkulegur staðalbúnaður í 
Ford Kuga Titanium PHEV tengiltvinn
• FordPass samskiptakerfi við bílinn
• Lyklalaust aðgengi og starthnappur
• Tvískipt miðstöð með loftkælingu
• Aksturstölva
• Þráðlaus hleðsla á gsm
• 8“ snertiskjár/litaskjár
• 6,5“ TFT litaskjár í mælaborði
• 18“ álfelgur
• Nálægðarskynjari að framan og aftan
• Upphitanleg framrúða
• Apple CarPlay og Android Auto
• Langbogar
• MyKey (stillanlegur aðallykill)
• Easy fuel, án skrúfaðs bensínloks

Pantaðu reynsluakstur!

8 ára ábyrgð
á rafhlöðu



Tempest er vel búið 
hjól með ryðfríu 

pústkerfi, USB-tengi og 
teljara fyrir gírana.

Lexmoto Tempest er létt-
keyrandi töffari fyrir A1-flokk 
mótorhjóla sem er flokkur sem 
stundum vill gleymast.

Lexmoto er nýtt merki á Íslandi í 
mótorhjólaflórunni. Það má segja 
að það hafi vantað ódýr 125 rúm-
sentimetra mótorhjól á markaðinn 
til þess að bjarga mótorhjóla-
menningunni. Staðan er nefnilega 
sú að meðalaldur mótorhjóla-
fólks hefur hækkað vegna þess að 
sportið er orðið dýrt og það hefur 
þau áhrif að ungt fólk hefur síður 
efni á því að fá sér mótorhjól. Þar 
spilar líka inn í að réttindin eru 
orðin margskipt, en A1-réttindi 
eins og þarf á Lexmoto-hjólin, er 
hægt að fá strax við 17 ára aldur. 
Hjólin eru flutt inn af skarkali.is og 
þar er hægt að nálgast frekar upp-
lýsingar um hjólin.

Samtengdar bremsur
Í raun og veru fór reynsluaksturinn 
fram á þremur gerðum hjóla, Isca, 
Tempest og Tempest GT. Hér skal 
miðað við Tempest-hjólið en hjólin 
koma öll með sama loftkælda 125 
rsm-mótor með beinni innspýt-
ingu. Hámarksafl fyrir A1-flokk 
er 15 hestöfl en Lexmoto-hjólin 
eru aðeins gefin upp fyrir tæp 10 
hestöfl. Miðað við það er hjólið 
samt furðu frísklegt í upptaki og þá 
sérstaklega Tempest útfærslurnar. 
Hjólið er fljótt upp gírana og þegar 
komið er í 80 km á klst. í fimmta 
gír er hjólið á 7.500 snúningum. 
Mætti því segja að það hefði gott 
af einum gír í viðbót. Þegar komið 
er á þjóðvegahraða verður vart við 
lítilsháttar titring í framenda sem 
er ekkert óeðlilegt í litlu hjóli með 
einfalt burðarvirki eins og þetta. 
Annað varðandi aksturinn sem 
rétt er að taka fram er að hjólið er 
búið samtengdum ABS-bremsum, 
sem virka þannig að báðar 
bremsur virka þegar stigið er á fót-
bremsuna. Ef henni er beitt snögg-
lega leggst hjólið nokkuð á fram-
fjöðrun og gott að vera viðbúinn 
þessu. Bremsur virka mjög vel og 
hemlalæsivörnin skilar sannarlega 
sínu og gerir þetta auðkeyranlega 
hjól enn öruggara.

Flott hjól á frábæru verði

Hjólið er eins og 
gefur að skilja 
mjög létt í akstri 
og auðvelt fyrir 
hvern sem er að 
ráða við það. 

Tempest-hjólið er sannkallað augnayndi og það er búið ryðfríu pústkerfi sem vekur athygli. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

KOSTIR OG GALLAR

Lexmoto Tempest 
125

Verð: 499.000 kr.
Hestöfl: 9,7/8.500 sn.
Tog: 8,6 Nm/6.000 sn.
Þyngd: 126 kg
Burðargeta: 150 kg

Hámarkshraði: 100 km/klst.
Sætishæð: 780 mm n Frágangur

n Létt í akstri
n Vantar sjötta gír
n Vægur titringur á hámarkshraða

KOSTIR GALLAR

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Góður frágangur
Þar sem hjólið er framleitt í Kína 
er rétt að huga að frágangi hjólsins, 
og satt best að segja kemur hann 
verulega á óvart. Maður hefði 
fyrirfram búist við að það væri 
tröppu neðar en sambærileg jap-
önsk hjól en því er alls ekki þannig 
farið. Allur frágangur virkar 
traustur og hvergi missmíði að sjá. 
Sumt í búnaði hjólsins vekur líka 
athygli eins og ryðfrítt pústkerfi. 
Mælaborð er með hefðbundnum 
hraðamæli en einnig stafrænt og 

þar má sjá bensínstöðu og í hvaða 
gír hjólið er, sem er mikill kostur í 
125-rsm hjóli. Það er meira að segja 
USB-hleðslutengi í Tempest-hjól-
inu sem gerir ökumanni kleift að 
tengja farsíma með leiðsögukerfi 
við hjólið.

Verðið óvenju gott
Lexmoto er eins og áður sagði 
framleitt í Kína en hjólin eru 
mest seldu mótorhjólin í sínum 
flokki í Bretlandi. Ástæðan er 
einföld, þau eru talsvert ódýrari 
en samkeppnin svo munar jafn-
vel tugum prósenta. Það sama er 
uppi á teningnum hér, en ódýrasta 
Lexmoto-hjólið, YSB kostar aðeins 
449.000 kr. en Tempest-hjólið er 
heldur ekki dýrt á 499.000 kr. Til 
samanburðar kostar Kawasaki 
Z125 899.000 kr. og Yamaha MT125 
kostar 1.090.000 kr.

Flatahraun 31 • 220 Hafnarfirði • 510-9090
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VINNUÞJARKUR
Fjórgengis V-Twinmótor, 62 hestöfl, rafmagnstýri, bein innspýting, spil, dráttarkrókur, hátt og lágt drif með 

læsingu, 14“ álfelgur, sturtupallur, hleðsla 360 kg. eigin þyngd 625 kg. Traktorsskáður, Orange eða Camo. 

2.999.000,-

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi 
sími 557 4848 / www.nitro.is 

Lyngás 13 / 700 Egilsstaðir 
Sími 471 2299 / www.ab.is 

Glerárgötu 7 / 600 Akureyri
Sími 415-6415 / hesja.is   

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

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

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 
vinnuvélar kemur út 26. maí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.



Sniglarnir, hagsmunasamtök 
bifhjólafólks, voru stofnuð árið 
1984. Þorgerður Guðmunds-
dóttir formaður og Vilberg 
Kjartansson varaformaður 
segja frelsið heillandi við 
mótorhjólið og að Sniglarnir 
séu eins og ein stór fjölskylda.

Það er ekki langt síðan Þorgerður 
byrjaði að hjóla og hefur hún ekki 
stoppað síðan. „Ég hafði skoðað 
mótorhjól og hugsað með mér 
að það væri gaman að prófa. Svo 
prófaði ég fyrst árið 2013 að vera 
hnakkaskraut, semsagt sitja aftan 
á hjá öðrum, og þar kviknaði 
áhuginn. Ég var það bara einu 
sinni og þá varð ekki aftur snúið.“

Þróunin var hröð. „Ég tók prófið 
2014 og sama ár gekk ég í Sniglana, 
og tók að mér að opna húsin og 
svona. Fyrir tveimur árum gekk ég 
til liðs við varastjórn og svo fyrir 
ári tók ég við gjaldkerastöðu og 
núna í mars tók ég við formanns-
stöðu.“

Varaformaður Sniglanna, Vil-
berg Kristinn Kjartansson, segir 
áhugann hafa kviknað á ungl-
ingsárunum. „Ég er búinn að vera 
í Sniglunum í að verða þrjátíu ár. 
Þegar ég var unglingur, 12-13 ára, 
kviknaði áhuginn á skellinöðrum 
og motorcross-hjólum. 

Svo kaupi ég fyrsta mótorhjólið 
sautján ára og hef ekki stoppað 
síðan.“

Létu strax gott af sér leiða
Vilberg ólst upp í Laugarnes-
hverfinu þar sem nokkrir af fyrstu 
Sniglunum voru áberandi. „Fyrstu 
Sniglarnir voru í hverfinu, þessir 
sem voru alveg í fyrstu númer-
unum. Þetta var ’81, þá leigðu 
nokkrir Sniglar saman. Þeir voru 

á þessum gömlu hjólum og leyfðu 
okkur stundum að sitja aftan á og 
keyrðu með okkur um hverfið. 
Þeir létu strax af sér gott leiða, þó 
þeir væru með sítt hár, í leður-
buxum og rokkaralega klæddir.“

Blaðamaður spyr þau Þorgerði 
og Vilberg hvað það sé sem er 
svona heillandi við mótorhjólin.

„Þetta er svo mikið frelsi. Maður 
hugsar ekki um neitt annað en 
bara að hjóla og umferðina í kring-
um sig, þú ert ekkert að hugsa um 
lífið og tilveruna á hjólinu. Það 
þarf alveg að hafa einbeitinguna 
í lagi þannig að það er ekki hægt 
að hugsa um neitt annað,“ svarar 
Þorgerður.

Vilberg svarar á svipuðum 
nótum og nefnir einnig frelsið. 
„Það er bara þessi friður, maður er 
svo frjáls einhvern veginn, setur 
bara á sig hjálminn, klæðir sig í 
gallann og fer af stað. Ég fer yfir-
leitt út fyrir bæinn, keyri til dæmis 
til Borgarness eða Grindavíkur. 
Við ákveðum oft hvert sé haldið 
með stuttum fyrirvara, keyrum 
kannski á einhvern áfangastað til 
að fá okkur hamborgara eða kjöt-

súpu. Þetta er allt öðruvísi en að 
sitja í bíl.“

Öryggis- og forvarnarstarf
Sniglarnir hafa sinnt fjölda verk-
efna frá stofnun samtakanna og 
hafa alla tíð lagt sterka áherslu á 
öryggismál. „Eftir að ég tók prófið 
og fór út í umferðina á mótorhjóli 
þá pæli ég miklu meira í því hvort 
það sé mótorhjól í umferðinni 
og passa mig miklu betur þegar 
ég keyri bíl, maður verður miklu 
meira vakandi í umferðinni,“ segir 
Þorgerður.

Vilberg hefur einnig sinnt for-
varnarstarfi. „Við Guðrún vinkona 
mín sem er í Sniglunum byrjuðum 
í fyrra með forvarnarstarf. Við 
fórum í skólana og Vinnuskólann 
í fyrrasumar, vorum að tala við 
börnin um að nota hjálm á vesp-
unum og vera ekki of mörg saman 
á vespunni, sýndum þeim myndir 

og svona en höfum því miður ekki 
getað gert það núna í ár.“

Blaðamaður spyr hann hvernig 
sambandið sé á milli samtakanna 
og lögreglunnar. „Lögreglan 
var voðalega ánægð með það 
sem við vorum að gera í skól-
unum og við auðvitað vinnum 
mikið með lögreglunni í okkar 
starfi. Það er náttúrulega slatti 
af lögreglumönnum sem eru 
mótorhjólamenn og það eru ein-
hverjir í Sniglunum en ég hef ekki 
tölurnar.“

Vilja að fólk líti tvisvar
Þá eru hagsmunir bifhjólafólks í 
forgrunni í starfsemi samtakanna 
og segir Þorgerður að huga þurfi 
að mörgu í þeim efnum. „Við 
sjáum um hagsmuni mótorhjóla-
manna, förum til dæmis á fundi 
með samgönguráðherra varðandi 
umferðina og vegina, að þeir séu 

í góðu standi en vegirnir eru ekki 
nógu góðir sums staðar þannig að 
mótorhjólafólk geti hjólað á þeim. 
Við höfum líka verið að vinna að 
tryggingarmálum af því að trygg-
ingarfélögin vilja að við séum með 
númerin á hjólunum allt árið, það 
er ekki tekið tillit til þess að við 
séum ekki að hjóla allt árið svo 
það er dýrt að taka númerin af 
hjólunum yfir veturinn.“

Á þessum tíma árs byrja margir 
að hjóla. „Um miðjan apríl fer 
fólk að tínast út á göturnar. Sumir 
hjóla yfir veturinn þegar veður 
leyfir en flestir fara út f ljótlega 
eftir páska. Svo eru margir sem 
fara ekkert út fyrr en 1. maí og fara 
þá í fyrstu hópkeyrsluna, það er 
fyrsti rúnturinn hjá mörgum og 
hjá sumum er það eini rúnturinn, 
eru á þannig hjóli að þeir taka bara 

Þorgerður Guðmundsdóttir, formaður Sniglanna, er hér vinstra megin ásamt Jokku G. Birnudóttur. Þær hvetja ökumenn til þess að sýna gát og varfærni á komandi vikum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Frelsi, friður og vinátta á vegum úti

Þessir Sniglar stilltu sér upp fyrir framan Sniglaheimilið, vingjarnlegir og vígalegir í senn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald á síðu 9 ➛

Þú ert ekkert að 
hugsa um lífið og 

tilveruna á hjólinu. Það 
þarf alveg að hafa ein-
beitinguna í lagi þannig 
að það er ekki hægt að 
hugsa um neitt annað.

Þorgerður
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

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

Heimili fasteignasala kynnir 
virkilega fallega þriggja til 
fjögurra herbergja íbúð á 

10. og efstu hæð í Lækjasmára 4 í 
Kópavogi. Íbúðin er 104,2 fer-
metrar, með 5 fermetra geymslu og 
11,5 fermetra sérmerktu bílastæði 
í kjallara; alls 120,7 fermetrar.

Glæsilegt útsýni á þrjá vegu og 
sólríkar suðursvalir, yfirbyggðar að 
hluta. Með svalalokun og upphit-
uðu rými bætast um 6 fermetrar við 
fermetrafjölda eignarinnar. Allur 
frágangur og efnisval er af vandaðri 
gerð. Íbúðin er ákaflega stílhrein 
og ber augljós merki um góða 
umgengni. Samkvæmt teikningu 
eru herbergin þrjú en í núverandi 

skipulagi eru þau tvö og stofurými 
stærra sem því nemur. Því má auð-
veldlega breyta til fyrra horfs.

Forstofa með náttúruflísum 
á gólfi og góðum skáp. Á holi og 
stórri stofu er gegnheilt parket 
með fiskibeinamynstri. Eldhús 
með fallegri viðarinnréttingu og 
borðplötum úr graníti, mósaík-
flísum, gas- og rafmagnseldavél 
og tvöföldum ísskáp sem fylgir. 
Tvö svefnherbergi með góðum 
skápum, gangur og svefnherbergi 
með gegnheilu parketi á gólfum. 
Baðherbergi f lísalagt í hólf og gólf, 
viðarinnrétting, granítborðplata 
og sturtuklefi. Innan íbúðar er 
þvottahús með borði og vaski, 

hillum á veggjum og flísum á gólfi.
Þetta er eign sem getur hentað 

öllum aldurshópum. Aðeins 
tvær íbúðir eru á efstu hæð. Tvær 
lyftur eru í húsinu og dyrasími með 
myndavél. Stutt í leikskóla, skóla, 
íþróttaaðstöðu og góðar gönguleið-
ir. Verslanir og þjónusta, Smáratorg 
og Smáralind í göngufæri.

Eignin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. Skipti möguleg á 
ódýrari íbúð.

Nánari upplýsingar veitir Ragnar 
Þorgeirsson, löggiltur fasteigna-
sali, í síma 774 7373 og ragnar@
heimili.is.

Glæst útsýni til þriggja átta

Lækjasmári 
4 er glæsileg 
eign sem 
hentar 
öllum aldri.

Ármúla 21, 108 Reykjavík - Reykjavík – Sími 533 4040
kjoreign@kjoreign.is - www.kjoreign.is/

KJÖREIGN FASTEIGNASALA - TRAUST OG ÖRUGG FASTEIGNASALA í 40 ÁR

Ásta María Benónýsdóttir
Löggiltur fasteignasali

 asta@kjoreign.is
 897-8061

Sigurbjörn Skarphéðinsson
Löggiltur fasteignasali, 

skjalagerð.
 sigurbjorn@kjoreign.is

 533-4040

Dan Valgarð S. Wiium
Hdl, löggiltur fasteignasali.

 dan@kjoreign.is
 896-4013

Rakel Salóme Eydal
Löggiltur fasteignasali og 

löggiltur leigumiðlari
 rakel@kjoreign.is

 533-4040

Þórarinn Friðriksson
Löggiltur fasteignasali.
 thorarinn@kjoreign.is

 844-6353

Jón Bergsson
lögmaður og löggiltur  

fasteignasali
 jon@kjoreign.is

 777-1215

F
ru

m

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Mjög góð 126 fm. 3ja herb. íbúð í nýju lyftuhúsi.
Verð 64.9 millj.
Stæði í bílakjallara fylgir.

www.manalind.is  Lágmúla 6  sími 511 1020 

Breiðakur 4 Garðabæ

Sýnum samdægurs Bókið skoðun í síma 860 4700 eða 899 5533

Tilbúin til afhendingar 

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast
mark.is

Heimir Fannar  
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fast
eignasali
heimir@fastmark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Vantar allar gerðir eigna á söluskrá.  Mikil sala. 
Skoðum og verðmetum samdægurs. Hafðu samband.

Kirkjusandur – Nýr borgarhluti við sjávarsíðuna
Stuðlaborg og Sólborg – Nýjar og glæsilegar íbúðir í grónu hverfi.

Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

• Íbúðirnar eru frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir.
• Hverri íbúð fylgir sér bílastæði í bílakjallara með aðstöðu fyrir hleðslu 
rafbíla.
• Húsin eru hönnuð af ASK arkitektum og Landhönnun sér um hönnun 
lóða og umhverfis þar sem stuðlað er að „grænni“ ásýnd hverfisins. 
•  Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og stofnæðar.
•  Traustur verktaki með alþjóðlega vottun.
• Skoða má allar íbúðirnar á www.ggverk.is

Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ • Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30  
• Falleg og björt 110,4 fm. íbúð á 2. hæð að meðtalinni sér geymslu í 
nýviðgerðu fjölbýlishúsi við Fannborg. Stórar skjólgóðar svalir til suðurs. 
Nýlega er búið að múrviðgera og mála húsið að utan. 
• Fjögur svefnherbergi. Endurnýjað eldhús. Rúmgóð stofa með útgengi 
á svalir sem eru til suðurs. Borðstofa opin við stofu. Vandaðar nýlegar 
gardínur eru í allri íbúðinni sem fylgja með.
• Fín staðsetning í göngufjarlægð við alla verslun og þjónustu. Leikskóli, 
grunnskóli, menntaskóli og heilsugæsla í næsta nágrenni. 
Íbúðin er laus til afhendingar strax. 

Verð 44,9 millj.

Fannborg 3 – Kópavogi. 5 herbergja íbúð með svölum til suðurs.

• Glæsileg og vel skipulögð 129,2 fm. íbúð á 4. hæð að meðtalinni sér 
geymslu. Sér bílastæði í bílageymslu. 
• Suðursvalir og frábært útsýni. Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð 
hússins og því eru gluggar í þrjár áttir á íbúðinni. 
• Setustofa með gluggum til austurs og norðurs. Borðstofa með útgengi á 
svalir til suðurs. Eldhús með fallegum eikarinnréttingum. Tvö herbergi. Tvö 
baðherbergi. Mynddyrasímakerfi er í húsinu.  
• Íbúðin er fullbúin með gólfefnum og er laus til afhendingar strax. 

Verð 79,9 millj.

Vatnsstígur 14. Glæsileg 4ra herbergja íbúð – laus strax.
• Góð 124,6 fm. íbúð með sérinngangi á jarðhæð að meðtöldum 26,4 fm. 
bílskúr með afgirtri verönd til suðurs. Nýlega er búið að endurnýja parket 
íbúðar, rafmagnstengla, mála íbúð og bílskúr.
• Stofa og borðstofa með stórum gluggum til suðurs og austurs. Tvö 
svefnherbergi með gluggum.
Húsið var málað að utan sumarið 2019. Sérstæði er fyrir framan bílskúr 
og hellulögð stétt með snjóbræðslu fyrir framan hús.
Góð eign í miðbæ Garðabæjar þaðan sem stutt er í alla þjónustu.

Verð 59,5 millj.

Garðatorg 17 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð ásamt bílskúr.

• 86,8 fermetra íbúð á 4. hæð. Sér stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. 
• Stofa er með gólfsíðum gluggum og útgengi á svalir til suðurs. Svala-
veggir og gólf eru klædd harðviði og lýsing er í lofti yfir svölum. Svala-
handrið er úr öryggisgleri.
• Eignin er með leyfi fyrir skammtímagistingu og hefur verið í útleigu sem 
slík. Frábær staðsetning í lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað við hafnar-
svæðið í Reykjavík. 

Verð 49,9 millj.

Mýrargata 26. 2ja herbergja íbúð á 4. hæð.
• Naustavör 36-42 eru 3 – 4 hæða fjölbýlishús í Bryggjuhverfinu í 
vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðirnar eru frá 84 fermetrum upp í 208 fermetra og eru 2ja til 4ra her-
bergja. 
• Allar innréttingar er sérsmíðar af Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunar-
tæki frá Tengi.  Íbúðirnar sjálfar verða afhentar án gólfefna, nema á bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar frá Parka.       
• Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílageymslu fylgja flestum 
íbúðum. Útsýni til sjávar eru úr flestum íbúðum.
Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júní – júlí 2020. Byggingaraðili 
er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

Naustavör nr. 36-42. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30  
• Mjög fallegt og þó nokkuð endurnýjað 143,7 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á þessum fallega og eftirsótta stað í gamla bænum í Hafnarfirði. 
Húsið stendur á 309 fm. leigulóð með sér bílastæðum og matjurtagarði.   
• Samliggjandi bjartar stofur með gluggum í þrjár áttir. Nýlega uppgert 
eldhús. Rúmgott hjónaherbergi með gluggum í þrár áttir og þrjú barnaher-
bergi. 
• Verönd með skjólveggjum fyrir aftan hús auk annarrar minni verandar 
fyrir framan hús. 

Verð 64,9 millj.

Nönnustígur 2 – Hafnarfirði. Fallegt einbýlishús í gamla bænum.
Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30  
• 171,7 fermetra 5 herbergja einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 33,6 
fermetra bílskúr á frábærum stað við Fornuströnd á Seltjarnarnesi. Lóðin 
er eignarlóð 884,0 fermetrar að stærð.
• Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, stofu með útgengi í rúmgóðan 
sólskála með hellulögðu gólfi. Borðstofa með útgengi á verönd til suðurs. 
Fjögur herbergi á svefngangi. Baðherbergi og þvottaherbergi. 
• Eignin þarfnast endurbóta bæði hið innra sem ytra. 

Verð 79,5 millj.

Fornaströnd 8 - Seltjarnarnes. 
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Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

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



EFSTALEITI
103 REYKJAVIK
 Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni. 

Sannkallað miðborgar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- 
og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

  Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar.

  Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á 
innréttingum og flísum.

  Fyrstu íbúðir til afhendingar vorið 2020.  Fjölbreytt úrval íbúða, 
verð frá 28,9 millj.

FJÖLBREYTT ÚRVAL ÍBÚÐA,
VERÐ FRÁ 28,9 MILLJ.

 KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM Í 
SÝNINGARAÐSTÖÐU VIÐ EFSTALEITI 27 

MIÐVIKUDAGINN 6. MAÍ KL. 17-18

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

LOKAÁFANGI Í SÖLU

HVERFISGATA 85
101 REYKJAVIK

GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 7. MAÍ MILLI KL. 17-17:30OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 6. MAÍ MILLI KL. 18-19

VERÐ FRÁ 37,9 MILLJ.VERÐ FRÁ 40,9 MILLJ.

 Frábærlega staðsettar íbúðir 
í miðborg Reykjavíkur

 Öllum íbúðum fylgja stæði í bílakjallara.
 Um er að ræða vel hannaðar 

2-4ra herbergja íbúðir. Skjólgóður 

inngarður og gönguleiðir eru hannað 
af landslagsarkitekt hússins.

 Íbúðirnar eru tilbúnar til 
afhendingar, verð frá 37,9 millj.

 Fullbúnar íbúðir, án megin gólfefna
 Innréttingar frá GKS
 Innbyggður ísskápur og uppþvottavél
 Afhending: G 23 í júní 2020 / G 21 í okt 2020
 Stærð 81-158 m2

 2 til 5 herbergja
 Allar íbúðir með stæði í bílgeymslu
 Stutt í náttúru
 Útsýni úr flestum íbúðunum

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignas., lögg. 
leigumiðlari. Sími 824 9098

FREKARI UPPLÝSINGAR

NÝTT Í SÖLU – LOKAÁFANGI

FALLEGT ÚTSÝNI

21

23

SELT17

SELT19

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

INNGANGUR

FREKARI UPPLÝSINGAR

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali. Sími 895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ löggiltur 
fasteignasali. Sími 663 2508

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

FREKARI UPPLÝSINGAR

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrar.hagfr./ 
löggiltur fasteignasali. 
Sími 663 2508

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, 
sölustjóri.
Sími 899 1882

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali 
Sími 864 5464

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. 
Sími 867 0968

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali. 
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166
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Búseturéttur:                            7.491.752 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       192.636 kr.

Búseturéttur:                        11.598.175 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      284.856 kr.

Búseturéttur:                            4.592.700 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       164.417 kr.

Búseturéttur:                           8.166.200 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      202.053 kr.

Búseturéttur:                          8.500.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     193.216 kr.

Búseturéttur:                        13.480.714 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      326.758 kr.

Búseturéttur:                           6.205.578 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      156.378 kr.

Búseturéttur:                          9.467.154 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     233.201 kr. 

Búseturéttur:                           5.200.114 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       201.133 kr. 

Búseturéttur:                          5.172.060 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      174.696 kr.

Búseturéttur:                        11.622.384 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      283.131 kr.

72 nýjar íbúðir í Árskógum við Mjódd væntanlegar í sölu haustið 2020

Mögulegt lán: 3.745.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í sept.

Mögulegt lán: 5.799.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Mögulegt lán: 4.083.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.250.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: 10. sept.

Mögulegt lán: 6.740.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 3.102.789 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 4.733.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

Mögulegt lán: 5.811.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Í Árskógum verður að finna stúdíó, 2ja og 
3ja herbergja íbúðir. Íbúðirnar eru vel stað-
settar skammt frá verslun og þjónustu.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Kópavogur og Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt,  
Miðbær og Vesturbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI UPPLÝSINGAR

KEILUGRANDI 9  ·  107 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.
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Búseturéttur:                          6.700.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      149.624 kr.

Búseturéttur:                        11.579.058 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      286.551 kr.

Búseturéttur:                        11.417.486 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      274.176 kr.

Mögulegt lán: 3.350.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: 10. sept.

Mögulegt lán: 5.789.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Kynningarfundur verður haldinn haustið 
2020 og hefst sala búseturétta í framhaldi. 
Áhugasamir geta skráð sig á póstlista.

Mögulegt lán: 5.708.743 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

KEILUGRANDI 11   ·  107 RVK. 

EINHOLT 12   ·  105 RVK.

EINHOLT 6   ·  105 RVK.

48,9

127,2

107,2

2ja

4ra

4ra

102

203

307
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Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax. Birt með fyrirvara um villur og breytingar

NÝTT Í SÖLU 
Umsóknarfrestur: Til 13. maí kl. 16. 
Úthlutun: 14. maí kl. 11.

ferm.
NÝTT
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ÖLU

NÝTT Í S
ÖLU

UPPGERÐ 2017 NÝUPPGERÐ

NÝBYGGING NÝBYGGING

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

EINHOLT 10  ·  105 RVK.

LAUFENGI 5  ·  112 RVK.

EINHOLT 6  ·  105 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

KRISTNIBRAUT 61  ·  113 RVK.

ARNARSMÁRI 6  ·  201 KÓP.

EINHOLT 10   ·  105 RVK.  ÁRSKÓGAR 5 OG 7   ·   NÝR KYNNINGARVEFUR  ·  ARSKOGAR.BUSETI.IS
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WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000
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Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is



Verð:  87,9 millj.

Suðursalir 8
201 Kópavogur

Snyrtilegt og mjög 
vel skipulagt parhús 
á einni hæð 
 • Sólríkur suður garður 

með stórri verönd.
 • Rúmgott alrými, stór
 • stofa, hol og eldhús
 • Þrjú fín svefnherbergi, 

baðherbergi, sér  
þvottahús og bílskúr.

 • Eignin er laus fljótlega
Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Atla í síma: 899 1178

Mávahlíð 5
105 Reykjavík

Falleg efri sérhæð 148 fm 
með aukaíbúð í risi 
 • Sérinngangur 
 • Stórar fallegar stofur með 
útgent á suður svalir 

 • Falleg risíbúð með stækkuðum 
kvistum og Stórum gluggum 
og rúmgóðum suðursvölum 

 • Frábær staðsetning

Verð:  78,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 893 9929

Logafold 101
112 Reykjavík

Fallegt parhús á 2 hæðum 
með innbyggðum bílskúr
 • Skráð 246,6 fm og þar 
af er bílskúr 50,8 fm 

 • Í dag er búið að setja upp litla 
stúdíóíbúð á neðri hæðinni,  
lítið mál að breyta í 2 til 3 herb. 

 • Húsið stendur á stórri lóð 
og nýtist lóðin vel

Verð:  94,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí kl. 17-17.30

bókið skoðun hjá Axel  

í síma 778 7272

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Berjarimi 11
112 Reykjavík

Xxx
Falleg, rúmgóð 3ja herb. 
endaíbúð á 2. hæð
 • Stærð 92,2 fm
 • Lítið fjölbýli, aðeins 6 íbúðir
 • Eldhús nýuppgert

Verð:  42,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar H. Bjarnasen, lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is sími: 691 1931 

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí kl. 17-18

bókið skoðun hjá Óskari 

í síma 691 1931

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 Valdimars
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. fasteignas
Sími: 865 4120

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
aðst. fasteignasala
Sími: 899 3090

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

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki



– Með þér alla leið

.       

34,9 millj.Verð:

Falleg og björt íbúð á 1.hæð 
 • 47 fm 2ja herbergja íbúð 
á þessum vinsæla stað

 • Mjög gott skipulag íbúðar 

 • Fyrir nokkrum árum voru 
gluggar endurnýjaðir og 
sumarið 2019 var þakið 
grunnað og málað

 • Frábær staðsetning á 
rólegum og lygnum stað 
í námuna við miðbæinn

Karlagata 20
105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

.       

39,9 millj.Verð frá:

Nánari upplýsingar veita:

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

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

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Nýjar og vandaðar íbúðir  
í 3ja hæða lyftuhúsi 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 
 • Margar íbúðir með sérinngangi 

Afhent júní/júlí 2020

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Tilboð Verð:

1815 fm skrifstofuhúsnæði 
á 2 hæðum til sölu, 
byggt 1990 

 • Steinsteypt hús með stóru 
bílastæði fyrir framan húsið 

 • Góður garður fyrir aftan 

 • Reykjanesbær

 • Stutt á flugvöllinn

Klettatröð 8-Ásbrú
235 Reykjanesbæ

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

.       

48,9 millj.Verð:

Falleg 3ja herbergja 
endaíbúð á 5 hæð 
 • Glæsilegt útsýni til allra átta 
 • Lyftuhús og stæði í 
lokaðri bílageymslu 

 • Eignin getur verið 
laus fljótlega

 • Stærð 100,2 fm

Kórsalir 3
201 Kópavogur

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
Kjartani í síma: 663 4392

.       

56,9 millj.Verð frá:

Aðeins 4 íbúðir eftir
 • Urriðaholt í Garðabæ
 • Nokkrar íbúðir með 
sér bílskúr 

 • Fullbúnar tilbúnar íbúðir
 • Dæmi: 112 fm íbúð 
á 3ju hæð(201)

Mosagata 5-7
210 Garðabær

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

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

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

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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 
hjá Jasoni í síma 775 1515

.       

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Jón Rafn Valdimarsson
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. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

www.201.is

Vinsælasta hverfið stækkar – Tryggðu þér nýja eign í dag
• Stærðir íbúða frá 39 – 122 fm

• Nútímalegt borgarhverfi sem slegið hefur í gegn. 

• Frábærlega vel skipulagðar íbúðir allt frá studio 
íbúðum upp í 4ra herbergja á frábærum verðum.

• Allar íbúðir búnar snjalllausnum sem miða að 
hagkvæmni og þægindum.

• Stutt í alla þjónustu, verslanir og íþróttaaðstöðu.

• Rafhleðslustöðvar í bílgeymslum og eins á völdum 
svæðum utandyra.

      Erum á vaktinni, hafðu samband Verð frá 33,4 millj.

Sunnusmári 
201 Kópavogur

.       

59,9 millj.Verð:

Björt og falleg 4ra 
herbergja endaíbúð

 • Gott fjölbýli (byggt af ÍAV)
 • Stór stofa, glæsilegt 

eldhús, svalir með lokun
 • Tvö svefnherbergi en 

þrjú skv. teikningu
 • Gott baðherbergi og 

sér þvottahús
 • Stæði í bílageymslu 

og góð sameign

Ásakór 2
203 Kópavogur

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

I N N R É T T U Ð 
S Ý N I N G A R Í B Ú Ð 

NÝTT  
Í SÖLU

.       

38,9 millj.Verð:

Sérlega falleg 3ja 
herbergja á 2 hæð 

 • Stærð 98,3fm 

 • Gott skipulag, fm nýtast 
vel Íbúin ný máluð 

 • Nýtt gólfefni 

 • Afending við kaupsamning 

Ferjubakki 12
109 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 893 9929

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 893 9929

.       

Verð:   44,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí kl 12.00 - 12.30

Vel skipulögð íbúð á  
1 hæð við Álfkonuhvarf

 • Stærð 96,7 fm

 • 3ja herbergja

 • Þvottahús innan íbúðar

 • Stæði í bílageymslu

Álfkonuhvarf 61
203 Kópavogur

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnarii í síma 899 5856

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

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

.       

56,5 millj.Verð:

Útsýnisíbúð með 
tvennum svölum 

 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að 
stærð m bílskúr 

 • Eldhús endurnýjað 
og wc að hluta 

 • Björt íbúð með stórum 
gluggum. Einstakt útsýni

Bólstaðarhlíð 68
105 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Jóni Rafni í síma: 695 5520

.       

49,5 millj.Verð:

Fallega 4-5 herb endaíbúð 
að stærð 114,7 fm 

 • Þrjú svefnherbergi, 
möguleiki á fjórða 

 • Geymsla 5,8 fm í kjallara 
 • Sameign ásamt húsi 
að utan lítur vel út 

 • Fjölskylduvæn og falleg íbúð 
í hverfi sem er mjög vinsælt

 • Blómaskáli 

Bólstaðarhlíð 62
105 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð

• Þrjú svefnherbergi 
• Rúmgóð stofa og eldhús í 

opnu rými 
• Geymsla innan íbúðar
• Svalir sem snúa til suðurs  

Burknavellir 5a
221 Hafnarfjörður

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl 17:00 - 17:30

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

.       

37,9 millj.Verð:

Vel skipulögð og rúmgóð 
5 herbergja íbúð á 2 hæð

 • Stærð íbúðarinnar er 98,3 fm
 • Geymsla 6,8 fm
 • Íbúðarherbergi í 
kjallara 9,4 fm

 • Íbúðinni fylgir stæði í 
lokuðum bílakjallara 7,3 fm

 • Samtals 141,8 fm

Fífusel 35
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí kl. 17:00 - 17:30

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

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

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl. 17:00 -17:30

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí

 kl. 17:00 - 18:00

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja 
íbúðir við Hafnarbraut 14-15  
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum.

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum.

• Kársnesið er vaxandi svæði með 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna.

• Sýningaríbúð á staðnum

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

 Verð frá:  33,9 millj.

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

M A RG A R Í B Ú Ð I R 
T I L B Ú N A R T I L 
A F H E N D I N G A R 

S T RAX

.       

Verð:   37 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl. 17:00 - 17:30

Mjög falleg 3ja - 4ra herb.
íbúð í tvíbýlishúsi

 • Sérinngangur 
 • Stærð íbúðarinnar er 79,5 fm 
 • Í dag eru tvær stofur og tvö 
svefnherbergi en möguleiki 
að hafa þau þrjú á kostnað 
sjónvarpsherbergis

Langafit 12
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Axel í síma 778 7272

.       

86,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí kl 17:00 – 17:30

Fjölskylduvænt raðhús 
með bílskúr

 • Eignin er á tveimur pöllum 
og bílskúr á jarðhæð.  

 • Samtals er íbúðarhluti skráður 
skv fasteignaskrá 139,4 fm  
en bílskúr ásamt geymslu 
samtals 37,4 fm.

 • Næg bílastæði eru á lóð, bæði 
fyrir framan bílskúr og eins 
á norðaustur horni lóðar.

Bakkasmári 8
201 Kópavogur

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

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Jóni Rafni í síma: 695 5520



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

.       

56,5 millj.Verð:

Útsýnisíbúð með 
tvennum svölum 

 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að 
stærð m bílskúr 

 • Eldhús endurnýjað 
og wc að hluta 

 • Björt íbúð með stórum 
gluggum. Einstakt útsýni

Bólstaðarhlíð 68
105 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Jóni Rafni í síma: 695 5520

.       

49,5 millj.Verð:

Fallega 4-5 herb endaíbúð 
að stærð 114,7 fm 

 • Þrjú svefnherbergi, 
möguleiki á fjórða 

 • Geymsla 5,8 fm í kjallara 
 • Sameign ásamt húsi 
að utan lítur vel út 

 • Fjölskylduvæn og falleg íbúð 
í hverfi sem er mjög vinsælt

 • Blómaskáli 

Bólstaðarhlíð 62
105 Reykjavík

.       

44,9 millj.Verð:

4ra herbergja endaíbúð 
á efstu hæð

• Þrjú svefnherbergi 
• Rúmgóð stofa og eldhús í 

opnu rými 
• Geymsla innan íbúðar
• Svalir sem snúa til suðurs  

Burknavellir 5a
221 Hafnarfjörður

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl 17:30 - 18:00

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl 17:00 - 17:30

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 893 9929

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

.       

37,9 millj.Verð:

Vel skipulögð og rúmgóð 
5 herbergja íbúð á 2 hæð

 • Stærð íbúðarinnar er 98,3 fm
 • Geymsla 6,8 fm
 • Íbúðarherbergi í 
kjallara 9,4 fm

 • Íbúðinni fylgir stæði í 
lokuðum bílakjallara 7,3 fm

 • Samtals 141,8 fm

Fífusel 35
109 Reykjavík

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí kl. 17:00 - 17:30

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

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

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl. 17:00 -17:30

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí

 kl. 17:00 - 18:00

Nýjar og glæsilegar 1-5 herbergja 
íbúðir við Hafnarbraut 14-15  
í lyftublokk á Kársnesi.
• Stærðir frá 45 -175 fm.

• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum.

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum.

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum.

• Kársnesið er vaxandi svæði með 
fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við 
sjávarsíðuna.

• Sýningaríbúð á staðnum

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

 Verð frá:  33,9 millj.

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

M A RG A R Í B Ú Ð I R 
T I L B Ú N A R T I L 
A F H E N D I N G A R 

S T RAX

.       

Verð:   37 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 6. maí frá kl. 17:00 - 17:30

Mjög falleg 3ja - 4ra herb.
íbúð í tvíbýlishúsi

 • Sérinngangur 
 • Stærð íbúðarinnar er 79,5 fm 
 • Í dag eru tvær stofur og tvö 
svefnherbergi en möguleiki 
að hafa þau þrjú á kostnað 
sjónvarpsherbergis

Langafit 12
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Axel í síma 778 7272

.       

86,5 millj.Verð:

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 5. maí kl 17:00 – 17:30

Fjölskylduvænt raðhús 
með bílskúr

 • Eignin er á tveimur pöllum 
og bílskúr á jarðhæð.  

 • Samtals er íbúðarhluti skráður 
skv fasteignaskrá 139,4 fm  
en bílskúr ásamt geymslu 
samtals 37,4 fm.

 • Næg bílastæði eru á lóð, bæði 
fyrir framan bílskúr og eins 
á norðaustur horni lóðar.

Bakkasmári 8
201 Kópavogur

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

PANTIÐ SKOÐUN
hjá Jóni Rafni í síma: 695 5520



– Með þér alla leið

Vatnsbakkalóð í Skorradal 22 fm hús  
ásamt 10,5 fm svefnskála 

 • Endurnýjuð að innan, nýleg eldhúsinnrétting og tæki 
 • Stúkað af fyrir herbergi í aðalhúsi 
 • 2500 fm leigulóð, tryggur samningur 
 • Kalt vatn og rafmagn / hitakútur

16,5millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Fitjahlíð 82a

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

Frábært útsýni 
yfir vatnið

Glæsilegt 64 fm heilsárshús 
 • Óhindrað útsýni yfir vatnið 
 • Þrjú svefnherbergi 
 • Björt stofa með stórum útsýnisgluggum 
 • 4ra manna árabátur fylgir með 
 • Eigandi sýnir S: 695-6458 

27,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vatnsendahlíð 149

s. 695 5520

311 Skorradalshreppur

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

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

34,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kerhraun 31

s. 695 5520

801 Grímsnes

Glæsilegt 146,1 fm heilsárshús 
með miklu útsýni

 • Er í nágrenni við Flúðir 
 • Bílskúr/geymsla á neðri hæð 
 • Aðalhæð með 3 svefnherbergjum, baðherbergi, 
geymslu, þvottahúsi, stofu og eldhúsi í opnu rými

Tilboð óskast

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtabyggð 219

s. 775 1515

846 Flúðir

114,5 fm heilsárshús á tveimur hæðum
• Fjögur svefnherbergi í húsinu
• Steypt neðri hæð og timburbygging ofan á
• Stórt leiguland sem fylgir, samtals 2,7 hektarar
• Tryggur leigusamningur
• Sauna með sturtuaðstöðu. Heitur pottur á palli
• Stofa og eldhús í opnu rými

41,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Holtabyggð 105

s. 695 5520

 845 Flúðir

LA U S
S T RAX

52 fm sumarhús ásamt 10 fm gestahúsi
• Á 3500 fm leigulandi í Úthlíð
• Tvö svefnherbergi í húsi
• Fallegt eldhús í opnu stofurými
• Heitur pottur, skjólgóð verðönd
• Frábært útsýni

18,4 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kóngsvegur 8

s. 695 5520

806 Biskupstungur

314,7 fm atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum  
á horni Langsholtsvegar og Skeiðarvogs

 • Eignin bíður uppá mikla möguleika fyrir ýmiskonar rekstur
 • Eignin er með móttöku / skrifstofurými í framhluta.
 • Stóran sal sem nær í gegnum húsið með, 2 bílskúrshurðir
 • 157 fm neðri hæð með kaffistofu, salerni og geymsluplássi.

TilboðVerð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Langholtsvegur 130

s. 775 1515

104 Reykjavík

• Stærðir íbúða frá 58-254 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla 
þjónustu, veitingastaði og útivist.

• Hljóðgólf í öllum íbúðum, 
sérstakalega einangrandi veggir 
og gler

• Allar íbúðir að fullu  
loftræstar (inn og út)

     Afhending 
     maí/júní 2020

Stuðlaborg er sérstaklega 
vandað fjölbýli með 77 
íbúðum í fimm lyftuhúsum

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

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

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

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 
vandaðar 

íbúðir

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

541 fm einbýilishús á tveimur hæðum 
 • 60 fm hesthús er neðar á lóðinni
 • Vandaðar innréttingar og tæki
 • Mikið útsýni

159,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ennishvarf 8

s. 775 1515

203 Kópavogur

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

Glæsileg 133,5 fm útsýnisíbúð á 8. hæð með 
yfirbyggðum svölum og 25 fm bílskúr

 • Alrými með stofu og eldhúsi, tvö 
svefnherbergi og tvö baðherbergi

 • Afhendist íbúðin fullbúin og glæsilegt útsýni
 • Að auki fylgir 25 fm bílskúr. 

92 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bríetartún

s. 775 1515

101 Reykjavík

G LÆ S I L E G T
Ú T S Ý N I

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

5 herbergja íbúð með sérinngangi 
 • Sérinngangur, 3 svefnherbergi
 • Rúmgóður bílskúr 
 • Stutt í skóla 
 • Stutt í sundlaug 
 • Vinsæl staðsetning 

76,5 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðalækur 23

s. 775 1515

105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 775 1515

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Sérlega falleg og björt íbúð á 3 hæð 
• Útgengt úr stofu á suðursvalir 
• Eldhús og bað endurnýjað 
• Tengi fyrir þvottavél á baði 
• Sameiginlegt þvottahús í kjallara 
• Bílskúr 

39,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Alftahólar 6

s. 845 8958

111 Reykjavík

Efri sérhæð ásamt hluta neðri hæðar, 234fm 
 • Stórar stofur 
 • Einstakt útsýni yfir Elliðaárdalinn 
 • Útsýnissvalir og stór verönd 
 • Bílskúr

Verð :

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

Fýlshólar 2

s. 663 4392

111 Reykjavík

74,9 millj.

Falleg 130 fm 4ra herbergja á 3. hæð 
• Svalaloktun/allt aðgengi gott 
• Fataherbergi innaf svefnherbergi 
• Hálf opið eldhús inn í stofu og þvottahús innaf baði 
• Stæði í bílakjallara 
• Frábær staðsetning.  Afhending fljótlega

71,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5

s. 845 8958

105 Reykjavík

Mjög vel skipulög 129 fm 5 herbergja  
endaíbúð á 2. hæð

 • Stór og björt stofa, fjögur svefnherbergi
 • Opið eldhús með eyju, vandaðar innréttingar 
 • Geymsla innan íbúðar
 • Stæði í bílgeymslu 

64,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 32

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Falleg hús ásamt bílskúr Stendur á einstakri 
ræktunarlóð um 975,7 fm 
• Rúmlega 1000 fm lóð til viðbótar 
• Falleg viðbygging við húsið sem er góð tenging  

við garðinn 
• Frábær staðsetning

68,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðartún 12 og 12a

s. 845 8958

270 Mosfellsbæ

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: 845 8958
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

59,6 fm þriggja herbergja íbúð 
 • 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

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

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: 663 4392

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 
endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.

 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd 
til suðurs (sér afnotaréttur).

 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :  36,4 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 893 9929

Falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð 3 hæð í 
endurnýjuðu lyftuhúsi 

 • Flott opið stofu og eldhúsrými 
 • Tvö stór svefnherb og fataherb 
 • Geymsla og þvottahús innan íbúðar 
 • Sólríkar svalir 

Verð :  46,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ánanaust 15

s. 899 1178

101 Reykjavík

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á annarri hæð 
 • Heildar stærð 129,2 fm 
 • Stórar bjartar stofur með útgengt á suður svalir 
 • Fallegt hvítt eldhús með borðkrók við gluggann  
 • Þrjú góð svefnherbergi 
 • Þvottahús innréttað innaf eldhúsi. Búr innaf þvottahúsi

49,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 845 8958

110 Reykjavík

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 Í M A: 778 7272

NÝTT  
Í SÖLU

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: 899 1178

Verð frá : 39,5 millj.

Nýtt hverfi í Laugarnesinu
 • 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar íbúðir á frábæru 
verði

• Lyftuhús á 6 hæðum 

www.105midborg.is/miklaborg

Sólborg
105 Reykjavík

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

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

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

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:
• Afhent í byrjun 

sumars 2020



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Sérlega falleg og björt íbúð á 3 hæð 
• Útgengt úr stofu á suðursvalir 
• Eldhús og bað endurnýjað 
• Tengi fyrir þvottavél á baði 
• Sameiginlegt þvottahús í kjallara 
• Bílskúr 

39,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Alftahólar 6

s. 845 8958

111 Reykjavík

Efri sérhæð ásamt hluta neðri hæðar, 234fm 
 • Stórar stofur 
 • Einstakt útsýni yfir Elliðaárdalinn 
 • Útsýnissvalir og stór verönd 
 • Bílskúr

Verð :

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

Fýlshólar 2

s. 663 4392

111 Reykjavík

74,9 millj.

Falleg 130 fm 4ra herbergja á 3. hæð 
• Svalaloktun/allt aðgengi gott 
• Fataherbergi innaf svefnherbergi 
• Hálf opið eldhús inn í stofu og þvottahús innaf baði 
• Stæði í bílakjallara 
• Frábær staðsetning.  Afhending fljótlega

71,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5

s. 845 8958

105 Reykjavík

Mjög vel skipulög 129 fm 5 herbergja  
endaíbúð á 2. hæð

 • Stór og björt stofa, fjögur svefnherbergi
 • Opið eldhús með eyju, vandaðar innréttingar 
 • Geymsla innan íbúðar
 • Stæði í bílgeymslu 

64,5 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Uglugata 32

s. 695 5520

270 Mosfellsbær

Falleg hús ásamt bílskúr Stendur á einstakri 
ræktunarlóð um 975,7 fm 
• Rúmlega 1000 fm lóð til viðbótar 
• Falleg viðbygging við húsið sem er góð tenging  

við garðinn 
• Frábær staðsetning

68,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hlíðartún 12 og 12a

s. 845 8958

270 Mosfellsbæ

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: 845 8958
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

59,6 fm þriggja herbergja íbúð 
 • 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

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

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: 663 4392

Falleg, vel skipulögð og nánast algjörlega 
endurnýjuð 51,4 fm 2ja herb. íbúð á jarðh.

 • Útgengt er úr íbúð á hellulagða verönd 
til suðurs (sér afnotaréttur).

 • Skólp var endurnýjað árið 2020 sem og raflagnir, 
gólfefni, hurðir, eldhús og baðherbergi.

Verð :  36,4 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kelduland 5

s. 893 9929

108 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 893 9929

Falleg og rúmgóð 3ja herb íbúð 3 hæð í 
endurnýjuðu lyftuhúsi 

 • Flott opið stofu og eldhúsrými 
 • Tvö stór svefnherb og fataherb 
 • Geymsla og þvottahús innan íbúðar 
 • Sólríkar svalir 

Verð :  46,9 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ánanaust 15

s. 899 1178

101 Reykjavík

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Sérlega falleg 4ra herb. íbúð á annarri hæð 
 • Heildar stærð 129,2 fm 
 • Stórar bjartar stofur með útgengt á suður svalir 
 • Fallegt hvítt eldhús með borðkrók við gluggann  
 • Þrjú góð svefnherbergi 
 • Þvottahús innréttað innaf eldhúsi. Búr innaf þvottahúsi

49,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 132

s. 845 8958

110 Reykjavík

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 Í M A: 778 7272

NÝTT  
Í SÖLU

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: 899 1178

Verð frá : 39,5 millj.

Nýtt hverfi í Laugarnesinu
 • 2ja til 5 herbergja íbúðir

• Vandaðar íbúðir á frábæru 
verði

• Lyftuhús á 6 hæðum 

www.105midborg.is/miklaborg

Sólborg
105 Reykjavík

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

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

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

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:
• Afhent í byrjun 

sumars 2020



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Tækifæri í
atvinnuhúsnæði

Til leigu - bókið skoðun Til leigu - bókið skoðun 

Málmsteypuhúsið, 2. og 3. hæð

Skipholt 23

2. hæð: rúmgóð með stórum fallegum gluggum út að götu og baka til, hæðin er um 200 fm 

Atvinnuhúsnæði Hæðirnar leigjast saman eða hvor í sínu lagi

3. hæð: ris undir súð með nýjum þakgluggum götumegin en hærra til lofts og stórir gluggar baka til, 200 fm gólfflötur

Úlfar löggiltur fasteignasali 788 9030     ulfar@fastborg.is

Endurnýjað 2017 á mjög vandaðan og smekklegan hátt

Laugavegur 10

2. hæð: tvær stórar skrifstofur, fundarherbergi, kaffiaðstaða og starfsmannaaðstaða

3. hæð: þrjár stórar skrifstofur og gott opið rými fyrir starfsmannaaðstöðu

Atvinnuhúsnæði

Gunnlaugur löggiltur fasteignasali 844 6447     gunnlaugur@fastborg.isGunnlaugur löggiltur fasteignasali 844 6447     gunnlaugur@fastborg.is

Úlfar löggiltur fasteignasali 788 9030     ulfar@fastborg.is

101 Reykjavík 105 Reykjavík 

Borg fasteignasala státar af reynslu-
miklu teymi löggiltra fasteignasala
og leigumiðlara sem aðstoða þig við 
kaup, sölu og leigu atvinnuhúsnæðis.

Hafðu samband, saman finnum við
það sem hentar þér og þinni starfsemi.

Við erum

Félag 
fasteigna

sa
la

Sjáðu alla 270 félagsmenn okkar inni á ff.is eða fasteignir.is



Parhús, Látraströnd, Seltjarnarnesi 
BÓKIÐ EINKASKOÐUN.

Tæplega 240 fm. parhús  á rólegum útsýnisstað á Seltjarnarnesi.  Á efri hæð eru parket-
lagðar stofur, endurnýjað eldhús, gestasnyrting, þvottahús og  3-4 svefnherbergi.  
Á neðri hæð er bílskúr, geymsla og ca. 30 fm. rými með ýmsum nýtingarmöguleikum.  
Verð 96 millj. 

Vinsamlegast bókið einkaskoðun: fold@fold.is.

Vatnsendahlíð Skorradal, 
BÚSTAÐUR OG GESTAHÚS

Sumarhús á frábærum stað í Skorradal með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi  
m/sturtu og eldhúsi ásamt gestahúsi frá 2013 sem skiptist í stofu, svefnherbergi, 
baðherbergi m/sturtu og lítið eldhús. Frábær staðsetning með útsýni yfir vatnið og fjöllin. 
Sannkölluð sumarparadís fyrir fjölskylduna. Verð aðeins 15,9 millj.

Rauðás 16, 110 Rvk., 
4RA HERBERGJA Á EFSTU HÆÐ.

Mikið uppgerð 105,9 fm 4-5 herbergja endaíbúð á tveimur hæðum ásamt 10-12 fm  
geymslu í kjallara fyrir utan birta fm. Paket og flísar á gólfum. Mikið útsýni. Þvottahús 
innan íbúðar. Góðar svalir í suð-vestur. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 47,5 millj. 

Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is, 895-7205.

Skipholt 43, 105 Rvk., 4ra á 1.hæð. 
BÓKIÐ SKOÐUN!

Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð til vinstri. Íbúðin er 106,9 fm ásamt 6,4 fm geymslu  
í kjallara, samtals 113,3 fm. Þrjú svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Stórt eldhús. 
Þvottahús innan íbúðar. Nýtt gler og gluggar að framanverðu. Gott innra skipulag.  
Laus við kaupsamning. Verð 44,5 millj. 

Bókið skoðun, sýnum samdægurs!

Grandavegur 47, 2.hæð, suðursvalir. 
BÓKIÐ EINKASKOÐUN!

Ca. 87 fm. falleg  3ja herbergja íbúð á annarri hæð í vönduðu húsi fyrir 60+ á góð stað við 
sjávarsíðuna í vesturborginni. Tvö svefnherbergi, þvottaherbergi innan íbúðar.  
Húsið er nýmálað og í góðu standi. Góð sameiginleg aðstaða.  
Verð 46,9 millj. 

Velkomið að bóka skoðun: fold@fold.is.

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

Sumarhúsin seljast á Fold. 

Áratuga reynsla 
í sölu sumarhúsa. 

Skoðum fljótt, 
fagljósmyndun.

Óskum eftir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

lögg. fast. 
einarm@fold.is / 893-9132

Irpa Fönn Hlynsdóttir 
sölufulltrúi, löggildingarnemi

    

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí k.l 17.30-18.00

Fallegt og frábærlega vel staðsett einbýlishús með bílskúr í Húsahverfi Grafarvogs. 
Mögulegt er að útbúa íbúð í bílskúrnum sem er sérstæður. Garðurinn er alveg 
aflokaður og mjög gróinn og fallegur með munstur steyptum stéttum og veröndum. 
Fjögur rúmgóð svefnherbergi, sjónvarpshol og bjartar stofur.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 211,3 m2

Miðhús 50     112 Reykjavík 81.800.000

OPIÐ HÚS fimmtudag 7. maí kl. 17.30-18.00

Falleg, björt og þó nokkuð  endurnýjuð 2.herb íbúð á 3ju hæð með yfirbyggðum 
svölum í klæddu fjölbýlishúsi við Gyðufell 6 í Reykjavík. Nýlegt harðparket er á 
gólfum og m.a búið að endurnýja eldhúsinnréttingu. Um er að ræða eign sem er 
skráð skv F.M.R. 68,2 fm. Stutt er í alla helstu þjónustu og samgöngur.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2     Stærð: 68,2 m2

Gyðufell 6     111 Reykjavík 29.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 18.30-19.00

Glæsileg og rúmgóð íbúð á efstu hæð ásamt stæði í bílageymslu í fallegu lyftuhúsi. 
Eignin skiptist í samliggjandi eldhús og stofu, baðherbergi, forstofu, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi og eitt lítið sem var teiknað sem geymsla en er notað sem herbergi 
að auki er sér geymsla í sameign og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4-5     Stærð: 115,4 m2

Úlfarsbraut 114     113 Reykjavík 59.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820 2222

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með tvöföldum jeppabílskúr með 3ja metra 
lofthæð á þessum eftirsóttastað í Árbænum. Húsið er  viðhaldslétt timburhús hlaðið 
með þýskum innbrenndum keramiksteini og er staðsett innst í botnlanga.Örstutt er 
í skóla og leikskóla. 
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 6     Stærð: 188,9 m2

Þingás 13     110 Reykjavík 85.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 17:00-17:30

Kringlan 89    103 Reykjavík

Fallegt 201fm 6 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr. Eignin 
skiptist í : forstofu, eldhús, borðstofu, stofu, gestasalerni, þvottahús, 3 herbergi 
(eitt opið við hol), baðherbergi, geymslu og bílskúr. Tvennar svalir. Verönd út frá 
borðstofu og stofu. Arinn í stofu. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 6     Stærð: 201 m2      

87.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. maí kl:17:00-17:30

Álakvísl 58    110 Reykjavík

Góð og vel skipulögð 144.8 fm 4-5 herb. endaíbúð með sérinngangi á annarri 
og rishæð ásamt sérmerktu bílastæði í bílakjallara. Neðri hæð skiptist anddyri, 
gestasalerni með sturtu, skrifstofu, stofu, borðstofu, vestursvalir, eldhús og 
geymslu. Efri hæð skiptist í hol, 3 rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi. Rúmgott 
geymsluloft yfir holi á rishæð. Uppl.veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 4-5     Stærð: 144,8 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 7. maí kl. 18:00-18:30

Rofabær 27    110 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 112,5fm 4-5 herbergja enda íbúð á annari hæð í góðu 
fjölbýlishúsi. Eignin skiptist í : forstofu, hol, stofu, eldhús, 4 herbergi, baðherbergi, 
þvottahús, búr og geymslu. Íbúðin er vel staðsett við skóla og aðra þjónustu. 
Góðar suður svalir. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 5     Stærð: 112,5 m2      

42.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 5. maí kl. 18:00-18:30

Skúlagata 44    101 Reykjavík

Mjög vel skiplögð 93,3fm 4ra herbergja endaíbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. 
Eignin skiptist í : forstofu, 3 herbergi, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi og 
tvær geymslur. Fallegt útsýni til norðurs út á sundin og Esjuna. Suður svalir. Sér 
merkt stæði fylgir íbúðini. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 4     Stærð: 93,3 m2      

51.900.000

520 9595Fasteignasalan TORG |  Garðatorgi 5 | 210 Garðabæ | www.fstorg.is

BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ LILJU Í S: 663 0464

Andarhvarf 5    203 kópavogur

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr og tveggja 
herbergja aukaíbúð á jarðhæð. Stórkostlegt útsýni yfir Elliðavatn, mikil lofthæð 
og innbyggð lýsing í loftum. Tveir fallegir arnar eru í húsinu og  sérsmíðaðar 
innréttingar teiknaðar af Guðrúnu Atladóttur innanhúsarkitekt.
Upplýsingar veitir Lilja fasteignasali í gsm: 663 0464

Herbergi: 8     Stærð: 330,1 m2

135.000.000



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

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

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ ERUM TRAUSTIGarðar K.
Í námi til lögg. 
fasteignas.

Nanna Dröfn
Löggiltur fasteignasali

Ragnheiður
Móttaka

Matthías
Lögg. fasteignasali

Kristín María
Lögfræðingur. 
 

Styrmir
Löggiltur fasteignasali.

Díana
Í námi til lögg.  
fasteignas.

Gunnar 
Löggiltur fasteignasali. 

Jóna 
Löggiltur fasteignasali.

Einar
Í námi til lögg. 
fasteignas.

Gylfi
hdl., lögg. fasteignasali

Bára
Skrifstofustjóri

Kristján
hdl., lögg. fasteignasali,

Guðbjörg G.  
lögg. fasteignasali,

Garðar B.
Lögg. fasteignasali

Sólveig 
Lögg. fasteignasali

Laxatunga 110 – 270 Mosfellsbær
BÓKIÐ SKOÐUN
Einstaklega glæsilegt og vandað 139,2 fm. raðhús á einni hæð auk 
27,9 fm. bílskúrs á frábærum stað. Sólpallur og stórar útsýnis-
svalir. Milliloft í bílskúr er ekki inni í fermetratölu eignar. Bílaplan 
fullfrágengið. Vönduð eign.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is 
Verð: 76,9 millj.

Mosagata 7 – 210 Garðabær
BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi í 
lyftuhúsi og bílskúr. Eignin er skráð alls 142,4 fm., þar af er 22,4 fm. 
bílskúr og 8,4 fm. geymsla. Tilvalin íbúð fyrir gæludýraeigendur. 
Rúmgóðar svalir. Eignin getur verið laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 64,9 millj.

Brúnaland 34 –108 Reykjavík
BÓKIÐ SKOÐUN
Glæsilegt og mikið endurnýjað 191,3 fm.  5-6 herb. raðhús auk 22,2 
fm. bílskúrs í bílskúrslengju. Einstaklega vel staðsett eign við opið 
grænt svæði. Suðursvalir. Gróinn suðurgarður með góðum palli 
og áhaldaskúr. Eignin getur verið laus við kaupsamning.  
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 103 millj.

Síðumúli 39 – 108 Reykjavík
BÓKIÐ SKOÐUN
Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir með í lyftuhúsi. 
Lofthæð 3 metrar. Eignirnar skilast fullbúnar með sérsmíðuðum 
eldhúsinnréttingum frá Formus og baðinnréttingum frá Egger. 
Nánari uppl. veitir Garðar B. S: 898-0255 gardarbs@trausti.is
Verð frá 37,9 millj.

Fiskhóll 11 – 780 Hornafjörður
BÓKIÐ SKOÐUN
Einstök 594,7 fm eign með stórkostlegu útsýni yfir allan fjalla-
hringinn og jöklana. Eignin skiptist í 3 fastanúmer, er með 
rekstrarleyfi sem gistiheimili að hluta og hefur verið nýtt sem slíkt. 
Aðkoma að húsinu er öll hin snyrtilegasta. Gróinn garður með 
palli sem snýr í suðvestur. Nánari uppl. veitir Jóna Benný s: 869-
8650 jona@trausti.is Verð: 169 millj. 

Rauðavað 23 – 110 Reykjavík
BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 116,9 fm. endaíbúð á 2. hæð auk 
bílastæðis í bílakjallara sem ekki er inni í fermetratölu íbúðar-
innar. Eignin er á frábærum stað með einstaklega fallegu útsýni. 
Nánari uppl. veitir Guðbjörg s: 899-5949 gudbjorg@trausti.is
Verð: 52,5 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

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.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



Ég bað sérstaklega 
um að númerið 

mitt myndi enda á 56, af 
því að það er númerið 
hjá pabba. Það eru 2.400 
manns á milli okkar.

Þeir leyfðu okkur 
stundum að sitja 

aftan á og keyrðu með 
okkur um hverfið. Þeir 
létu strax af sér gott 
leiða, þó þeir væru með 
sítt hár, í leðurbuxum og 
rokkaralega klæddir.
Vilberg

Hjörtur Jónsson er einn af elstu 
meðlimum Sniglanna. „Ég er 
snigill númer 56, kom inn á fyrsta 
árinu, haustið 1984, og búinn að 
vera þar síðan. Ég var aðlaður rétt 
fyrir aldamótin, ’97 minnir mig. 
Var þá gerður að heiðursfélaga 
fyrir vel unnin störf fyrir félagið. 
Ég hef verið mikið í ýmsum við-
burðastjórnum, sá um landsmót, 
sá um tíu ára afmæli Sniglanna, 
á sínum tíma héldu þeir kvart-
mílukeppnir og Enduro-keppnir, 
ég sá um þetta allt saman. Ég hef 
verið mikið í skipulagningu og 
viðburðastjórnun af ýmsu tagi og 
þess háttar.“

Áhugi Hjartar kviknaði eftir 
kynni hans af skellinöðrum. „Ég 
keyrði fyrst skellinöðru ’72, tólf 
ára gamall. Svo eignast ég skelli-
nöðru ’76 og síðan ’83 hef ég alltaf 
átt eitt eða fleiri mótorhjól. Þetta 
var alltaf draumur, maður sá þetta 
í blöðum og fannst þetta spenn-
andi. En mér er sagt að þegar ég var 
smágutti, 3-4 ára, þá hafi ég grátið 
af hræðslu þegar þetta keyrði fram 
hjá.“

Er eitthvað sem stendur upp úr 
eða er sérstaklega eftirminnilegt?

„Vonda minningin kemur oft 
fyrst upp í hugann, þegar maður 
missti fyrsta mótorhjólafélagann 
í mótorhjólaslysi. Það situr lengst 
og er erfiðast að vinna í. Af öllum 
viðburðunum, þá var það ekki 
beint tengt Sniglunum en þegar 
mótorhjól á Íslandi áttu aldar-
afmæli árið 2005 var haldin stór 
hátíð á Sauðárkróki, Hundrað ára 
afmæli mótorhjólsins. Ég skipu-
lagði hana og fékk til liðs við mig 
þrettán mótorhjólaklúbba til að 
standa að hátíðinni. Það er eitt af 
því sem gefur mér alltaf gæsahúð 
vegna þess hvað allt tókst vel, fyrir 
utan veðrið, það var hundleiðin-
legt. Hátíðin fór með eindæmum 
vel fram og ekki einn einasti maður 

Þú hittir aldrei mótorhjólamann í fýlu

Sonur Hjartar, Ólafur Hjartarson, 
er 23 ára og segja má að hann hafi 
alist upp innan um mótorhjól. 

„Fjölskyldan hefur alltaf verið 
í þessu, ég hef aldrei munað eftir 
öðru. Ég hef örugglega farið á 
mótorhjól þegar ég verið 2-3 ára en 
ég keyrði fyrst á sex ára afmælis-
daginn minn. Það endaði ofan í 

skurði og ég fékk ör á kinnina.“
Ólafur var með eina ósk þegar 

hann gekk til liðs við Sniglana. „Ég 
bað sérstaklega um að númerið 
mitt myndi enda á 56, af því að 
það er númerið hjá pabba. Það eru 
2.400 manns á milli okkar.“

Móðurafi Ólafs hjólar líka enn 
reglulega, orðinn 76 ára. „Foreldrar 

mínir kynntumst í gegnum Snigl-
ana og svo er afi minn líka með hjól, 
honum datt það í hug þegar hann 
var sextugur. Hann var á skelli-
nöðru í gamla daga, þroskaðist upp 
úr því en keypti sér svo Harley.“

Feðgarnir Hjörtur og Ólafur 
hafa átt margar gæðastundir á 
hjólunum. „Ég hjóla allt árið, legg 

götuhjólinu kannski í nóvember 
en ég tek þá út torfæruhjólið og þá 
förum við pabbi að keyra á ís, eins 
og á Hafravatni og upp í fjöll.“

Líkt og margir, nefnir Ólafur 
einnig frelsið sem helsta aðdrátt-
araflið. „Það er bara frelsið, það tala 
allir um þetta frelsi og svo er þetta 
persónulega bara drullugaman.“

Fyrsta ferðin endaði ofan í skurði

Feðgarnir og Sniglarnir Hjörtur og Ólafur á fleygiferð yfir ís en þeir vita fátt betra en að ferðast um landið. MYND/ÓSKAR SIGURÐSSON

tekinn með fíkniefni eða brenni-
vín eða fyrir hraðakstur.“

Dregið hefur verulega úr alvar-
legum mótorhjólaslysum undan-
farinn áratug og nefnir Hjörtur 
nokkur atriði sem hafa haft áhrif. 

„Fyrstu tíu ár Snigla létust fimm-
tán í mótorhjólaslysum en næstu 
tíu ár létust aðeins sjö. En það má 
þakka því að gallarnir eru betri, 
hjólin betri, með betri bremsum 
og svoleiðis. Þetta eru alltaf 
að verða öruggari og öruggari 
farartæki. Svo er skítakuldi hér, 
hávaðarok og ausandi rigning og 
allir mótorhjólamenn eiga svo 
góða galla þannig að ef þeir f ljúga 
á hausinn þá eru þeir ágætlega 
varðir.“

Prestur eða morðingi
Það ríkir mikil virðing milli 
mótorhjólamanna. „Mótorhjóla-
maður er alltaf mótorhjólamaður, 
þegar ég mæti honum þá veifa ég 

honum. Það er mikil virðing borin 
fyrir samherjanum, við heilsum 
alltaf. Þetta er svona úti um allan 
heim, þú veist ekkert hvort þú ert 
að mæta prestinum eða fjölda-
morðingjanum.“

Þá er lífsgleðin áberandi. „Það 
eru allir glaðir, það er enginn í fýlu. 
Þú hittir aldrei mótorhjólamann í 
fýlu. Mótorhjólafólk laðast hvert 
að öðru, líkur sækir líkan heim. 
Það er svo mikil vinátta í þessu 
samfélagi og samheldni, ef það 
bilar hjá einum þá hjálpast allir að 
við að koma honum áfram svo að 
allir komist heim.“

Hjörtur hefur líka starfað sem 
leiðsögumaður. „Hálendi Íslands 
er stærsta paradísin af þeim öllum. 

Það er það skemmtilegasta sem 
ég geri. Ég hef verið leiðsögu-
maður með túristum í fimmtán ár 
fyrir fyrirtæki sem leigir út hjól. 
Þekktasti maðurinn er væntan-
lega gítarleikarinn í Guns N' Roses, 
Richard Fortus. Við erum vinir á 
Facebook, ég fékk vinabeiðni og 
var ekki alveg að kveikja. Þetta 
eru 150 túristar sem ég er búinn að 
taka hringinn í kringum landið.“

Óhætt er að fullyrða að 
Sniglarnir hafi mótað líf Hjartar 
sem kynntist konu sinni í sam-
tökunum. „Það var á landshátíð 
Sniglanna árið 1987 í Húnaveri 
sem við duttum saman. Við vorum 
búin að þekkjast lengi. Hún er 
númer 248.“

þennan eina rúnt og svo fer bara 
hjólið aftur inn í skúr.“

Brýnt er að ökumenn séu 
vakandi. „Við viljum enda heima 
hjá okkur. Alvarleg slys eru sem 
betur fer ekki algeng en koma fyrir. 
Það hefur verið fækkun á mótor-
hjólaslysum undanfarin ár og 
sérstaklega á slysum sem bifhjóla-
menn valda. Við viljum að fólk líti 
tvisvar, það er algengt að fólk segi: 
ég sá þig ekki.“

Stoltur af að vera í Sniglunum
Það er alltaf nóg um að vera hjá 
Sniglunum. „Við hittumst oft og 
þá er drukkið kaffi og spjallað. 
Stundum höfum við verið að baka, 
eins og í fyrra þá bökuðum við 
einu sinni í mánuði og vorum með 
veitingar. Við vorum með súpu-
dag í fyrra og ætlum að reyna að 
gera eitthvað seinna í sumar, vera 
kannski með grill eða í eitthvað í 
staðinn fyrir 1. maí sem datt niður 
í ár,“ segir Þorgerður.

Vilberg segist hreykinn af því 
að vera meðlimur. „Ég er stoltur af 
því að vera í Sniglunum og finnst 
frábært að vera partur af þessu, því 
sem við erum að gera úti í þjóð-
félaginu og sinna forvarnarhlut-
verki. Þetta er sjálf boðaliðavinna 
en við fáum klapp á bakið. Svo er 
félagsskapurinn frábær, við erum 
alls konar, þetta er skemmtilegur 
hópur. Við erum alltaf að gera 

eitthvað í Sniglaheimilinu, erum 
með grill, bjórkvöld, bökum yfir 
veturinn og græjum og gerum, ég 
myndi ekki vilja sleppa þessum 
félagsskap.“

Verkalýðsdagurinn er í miklu 
uppáhaldi. „1. maí er svolítið eins 
og maður sé að fara á ættarmót. Þú 
ert ekki búinn að hitta fullt af fólki, 
jafnvel í heilt ár. Það er ekki hægt 
að fara út að hjóla og koma í vondu 
skapi heim, þetta hreinsar hugann, 
alveg sama á hvernig hjóli þú ert, 
þetta er bara æði.

Þorgerður tekur undir. „Það eru 
allir mjög hjálpsamir og ef eitthvað 
kemur upp hjá einhverjum þá eru 
allir boðnir og búnir að hjálpa, 
þetta er bara ein stór fjölskylda.“

ENDUM RÚNTINN HEIMA!

Svo er skítakuldi 
hér, hávaðarok og 

ausandi rigning og allir 
mótorhjólamenn eiga 
svo góða galla þannig að 
þegar þeir fljúga á haus-
inn þá eru þeir ágætlega 
varðir.

Vilberg Kristinn Kjartansson segir ómögulegt að vera í vondu skapi eftir góðan mótorhjólarúnt. 

Framhald af síðu 8
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Bikevík er nýtt fyrirtæki í 
Njarðvík sem sérhæfir sig 
í breytingum mótorhjóla. 
Blaðamaður Fréttablaðsins 
heimsótti það á dögunum til að 
skoða betur mótorhjólin sem 
það var um það bil að afhenda, 
en þau eru flest af BMW-gerð.

Arnar Steinn Sveinbjörnsson varð 
fyrir svörum. „Við byrjuðum á 
þessu fyrir um þremur árum síðan 
en fram að því hafði maður ekki 
haft tíma til að gera þetta, sem 
manni finnst svo skemmtilegt. 
Fyrsta hjólið sem Bikevík breytti 
var Kawasaki ER500 hjól sem var 
breytt á tveimur vikum og tókst 
bara vel,“ segir Arnar. Fljótlega 
þróaðist áhuginn á að breyta 
BMW-hjólum vegna áhuga á 
BMW-bílum og K-hjólin voru ein-
föld að gerð og auðvelt að breyta 
þeim á ýmsa vegu. Hefur Bikevík 
breytt þeim meðal annars í Cafe 
Racer hjól og líka í Scrambler hjól. 
„Nýjasta BMW-hjólið sem breytt 
er í Cafe Racer hefur fengið tölu-
verða athygli á heimasíðum sem 
sérhæfa sig í breyttum mótorhjól-
um og eins og annar mótorhjóla-
smiður orðaði það, var gaman að 
sjá eitthvað nýtt, en það gladdi 
okkur mikið,“ segir Arnar.

Hafa breytt 10 mótorhjólum
Blaðamaður Fréttablaðsins fékk 
að prófa nokkra gripi og kom það 
á óvart hversu skemmtileg þau 
voru í akstri og í raun og veru 
léttari að keyra heldur en hjólin 
óbreytt. Fyrirtækið er nú búið 

Ætla með hjólin sín á sýninguna í Köln

Það er ekkert leyndarmál að 
Kawasaki er að þróa nýtt raf-
magnshjól og framleiðandinn 
hefur nýlega sett á netið mynd-
bönd af hjólinu. Þau sýna hjólið í 
akstri og sundurtekið og gefa meiri 
hugmynd um hvernig endanleg 
útgáfa þess verður.

Það sem er athyglisvert er 
að hjólið virðist búið fjögurra 
gíra kassa og með keðju í stað 
beltis sem er algengast í rafhjólum. 
Skiptingin er líklegast hraða-
skipting þar sem að það er engin 
kúpling. Hjólið virðist að mestu 
byggt á grunni Z650-hjólsins en 
með meiri hlífum eins og sport-
hjól. Rafmótorinn er neðstur en 
rafgeymirinn er þar sem vélin er 
venjulega, og hleðslubúnaður þar 
sem bensíntankurinn var. Raf-
mótorinn er sagður vera 26 hestöfl 
en engar upplýsingar eru enn 
þá um tog hans, en það eru tölur 
sem skipta meira máli í rafmót-
orum. Hjólið hefur fengið nafnið 
Endeavor en engar dagsetningar 
um frumsýningu þess eða hvenær 
það muni koma á markað eru fyrir 
hendi.

Nýjungar í rafhjóli 
frá Kawasaki

Hér er hjólið án hlífa og sést vel í 
rafbúnað og rafgeymi hjólsins.

Arnar Steinn 
Sveinbjörns-
son við fyrsta 
BMW-hjólið 
sem Bikevík 
breytti.

BMW-mótor-
hjól með K-
mótor eru rúm-
lega helmingur 
þeirra hjóla sem 
Bikevík hefur 
breytt.

Nú er tíminn!
Verið velkomin með hjólið 
í sal til okkar á Malarhöfða 2 

MIKIL SALA
VANTAR ALLAR GERÐIR 
HJÓLA Á SÖLUSKRÁ

STÓR SÝNINGARSALUR!
577 4565 Hjól.is Bíll.is hjol.is

að breyta 10 mótorhjólum og er 
meðal annars að klára Ducati-
mótorhjól sem vakið hefur athygli 
erlendis. „Einnig erum við að klára 
Triumph-mótorhjól svo að BMW 
er ekki lengur það eina sem við 
gerum þótt vissulega slái hjartað 
þar,“ segir Arnar. Bikevík áætlar að 
fara með öll hjólin sem það hefur 
breytt á Intermot-mótorhjóla-
sýninguna í Köln í október. Eins 
er á teikniborðinu að breyta nýju 
Kawasaki-hjóli svo að spennandi 
verður að sjá hvað kemur næst á 
götuna frá Bikevík.
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DEKKJAÞJÓNUSTA TÍMAPANTANIR Í SÍMA 540 4900
JEPPADEKK.IS

Vönduð amerísk jeppadekk sem henta  
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður. 
Stærðir 29 - 44”.

38” radíaldekk sem 
hefur margsannað 
sig á hálendi Íslands. 

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     
Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

VIÐ SÆKJUM BÍLINN 
TIL ÞÍN OG SKILUM!

HREINLÆTIS LEIÐBEININGUM  
VEGNA COVID-19  ER FYLGT

Arctic Trucks hefur um árabil 
gert breytingar á bílum fyrir 
íslenskar aðstæður sem einnig 
hafa komið að góðum notum á 
Suðurskautslandinu og á Græn-
landi. Nýjasti meðlimur í flota 
þeirra er Ford F150.

Emil Grímsson, stjórnarformaður 
Arctic Trucks á Íslandi, segir að 
þetta sé Ford-pallbíll sem henti 
vel til umbreytingar. „Við köllum 
bílinn AT44 sem stendur fyrir 
Arctic Trucks 44 tomma dekk. Við 
höfum lengi notað Toyota Hilux 
á Suðurskautslandinu sem hefur 
reynst gríðarlega vel. 
Okkur hefur vantað stærri bíl sem 
er samt í svipaðri þyngd. Ástæðan 
fyrir því að við völdum Ford F150 
er að hann hefur ályfirbyggingu 
sem gerir hann mjög léttan og 
spennandi kost,“ útskýrir Emil.

„Við höfum þróað þessa 44 
tommu breytingu fyrir Fordinn 
og erum með fullt af skemmti-
legum valkostum með henni. 
Þessi bíll hentar vel hér á landi og 
ég hef sjálfur verið að prófa hann. 
Mér finnst hann mjög skemmti-
legur sem ferðabíll, gríðarlega 
öflugur í snjó, hreyfir sig vel og 
er kraftmikill. Auk þess er hann 
í alla staði frábær bíll. Bíllinn er 
hljóðlátur og situr vel á veginum. 
Hann tekur fimm manns og það 
er óvenjulega rúmt um hvern og 
einn, ekkert mál að setjast inn í 
-70 gráðu Sorel-skóm. Að auki er 
hann með gott pláss á pallinum 
sem einnig er hægt að yfirbyggja,“ 
segir Emil.

Undanfarið hefur Emil verið 
að prófa Ford AT44 á íslenska 
hálendinu. „Bíllinn hreyfir sig 
vel, það er góð þyngdardreifing í 
honum og hann er á Artic Trucks 
Nokian dekkjum sem eru feyki-
öflug í snjó. Við erum að þróa 
fleiri lausnir fyrir þennan bíl 

þannig að hann nýtist sem mjög 
góður kostur fyrir Íslendinga sem 
hafa gaman af fjallaferðum. Auk 
þess er þetta góður vinnubíll til 
dæmis fyrir björgunarsveitirnar 
og fjarskiptafyrirtækin,“ segir 
Emil. „Ég upplifi Fordinn sem 

mjög skemmtilegan fjalla- og 
ferðabíl. Hann mun henta vel í 
ferðalög jafnt fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki. Á Suðurskautslandinu 
mun hann nýtast vel til að bæta 
nýtinguna á bílunum en hvert 
sæti þar er mjög dýrt. Eins verður 

gaman að sjá hann á ferðinni hér 
innanlands með ferðamenn. Ég 
get virkilega mælt með þessum bíl 
til einstaklinga sem hafa áhuga á 
ævintýraferðum um landið,“ segir 
Emil og segist horfa til Norður-
Ameríkumarkaðarins.

Öflugur fjallabíll fyrir ævintýrafólk

Ford F150 - AT44 er glæsilegur bíll. Léttur og þægilegur í akstri. Hægt er að setja hús á pallinn fyrir þá sem það vilja. 

Emil Grímsson, stjórnarformaður 
Arctic Trucks, mælir með nýja Ford 
F150 fyrir íslenska fjallagarpa. Bíll-
inn komi vel út á hálendi Íslands. 

Við erum að þróa 
fleiri lausnir fyrir 

þennan bíl þannig að 
hann nýtist sem mjög 
góður kostur fyrir 
Íslendinga sem hafa 
gaman af fjallaferðum.
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Að aka þessum bíl 
er skemmtileg 

upplifun og sameinast 
það í bæði afli og 
aksturseiginleikum.

Með sín 370 hestöfl og upp-
tak innan við fimm sekúndur 
er Kia Stinger GT sannkallað 
orkubúnt en það besta við hann 
er verðið sem er mörgum millj-
ónum undir því sem kallast 
gæti sambærilegt hjá sam-
keppnisaðilunum.

Kia Stinger kom fram á sjónar-
sviðið árið 2018 á Delphi Auto 
Expo bílasýningunni og kom til 
landsins sama ár. Keppti tveggja 
lítra útgáfa hans til úrslita í f lokki 
stærri fjölskyldubíla í vali á bíl 
ársins 2019. Okkur bauðst hins 
vegar GT-útfærslan til reynslu yfir 
páskana og hún er mun öflugri eða 
370 hestöfl. Í þeim bíl fæst bæði afl 
og búnaður ásamt sjö ára ábyrgð 
Kia sem gerir þennan pakka vel 
þess virði að skoða betur.

Farið alla leið í hönnun
Það sem fyrst vekur athygli við 
bílinn er útlitið sem er ansi verk-
legt svo ekki sé meira sagt. Að vísu 
finnst manni það stinga í stúf að 
sjá Kia-merki á jafn verklegum bíl 
en ljóst er að hönnuðir Kia hafa 
farið alla leið í hönnun á þessum 
bíl. Satt best að segja þarf að fara í 
mun dýrari útgáfur af bílum eins 
og Mercedes-Benz CLA 45 AMG 
til að fá sambærilegt afl, stærð 
og búnað. Að innan er bíllinn vel 
búinn með rafstillanlegum leður-

Kia Stinger GT 
hefur allt sem 
dýrir, evrópskir 
sportbílar hafa 
upp á að bjóða, 
nema verðið. 
MYNDIR/TRYGGVI 
ÞORMÓÐSSON

Þar sem hönnun bílsins er orðin tveggja ára gömul er ekki um nýjustu kyn-
slóð upplýsingaskjás að ræða eins og í Xceed til að mynda.

Vélin er 3,4 lítra V6-vél með tveimur forþjöppum og skilar sannarlega sínu.

KOSTIR OG GALLAR

Kia Stinger GT n Afl
n Verð
n Stillingar á spólvörn

n Höfuðrými með sóllúgu
n Akreinavari
n Bremsur

KOSTIR GALLARGrunnverð: 10.790.777 kr.
Rúmtak: 3.342 rsm
Hestöfl: 370
Tog: 510 Newtonmetrar
0–100 km: 4,9 sek.
Hámarkshraði: 270 km/klst.

Eyðsla 100 km: 10,6 lítrar
L / B / H: 4.830/1.870/1.400 mm
Hjólhaf: 2.905 mm
Veghæð: 130 mm
Eigin þyngd: 1.789 kg
Farangursrými: 406 lítrar

Orkubúnt á útsölu
Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

sætum með loftkælingu. Sætin eru 
mjög þægileg og manni líður vel 
við stýrið í þessum bíl. Þótt setan 
sé lág er ekki óþægilegt að koma 
sér fyrir því að hurðir bílsins er 
stórar og aðgengi gott. Plássið er 
líka nægjanlegt og fer vel um fjóra 
fullorðna í bílnum en þröngt yrði 
um þann fimmta í miðjusæti. Próf-
unarbíllinn var búinn rafdrifinni 
sóllúgu sem skerti aðeins höfuð-
rými en það ætti þó ekki að há 
neinum nema þeim sem eru hærri 
í loftinu. Bíllinn er líka búinn skjá 
sem kastar upplýsingum upp á 
framrúðuna sem er kostur í öfl-
ugum sportbíl sem þessum.

Með eiginleika sportbíls
Að aka þessum bíl er skemmtileg 
upplifun og sameinast það í bæði 
afli og aksturseiginleikum en ekki 
síður þægindum. Vélin er V6 með 
tveimur forþjöppum og skilar 
370 hestöflum sem er nóg til að 
koma bílnum í hundraðið á aðeins 
4,9 sekúndum. Átta þrepa sjálf-
skiptingin er af hefðbundinni gerð 
sem virkar vel í þessum bíl og er 
auðveld í notkun. Þar sem bíllinn 

er einnig með afturhjóladrifi hefur 
hann marga eiginleika sportbíls 
en samt vottar fyrir undirstýringu 
sem er kannski eðlilegt þegar það 
er haft í huga að bíllinn er tæp 
1.800 kg. Fjöðrunin er mátulega 
stíf án þess að það komi niður á 
þægindum bílsins. Að framan eru 
McPherson-ströttar með jafn-
vægisstöng og fjölarmafjöðrun 
að aftan. Það var kannski helst 
að maður yrði var við að bremsur 
bílsins væru ekki alveg að valda 
hlutverki sínu þegar reynt var á 
þær í einhvern tíma, en þær vildu 
hitna talsvert. Hægt er að slökkva 
á spól- og skrikvörn í tveimur 
áföngum á GT-bílnum sem gerir 
hann skemmilegri í brautarakstri. 
Annars er þægilegt að keyra bílinn 
í öllum hefðbundnum akstri ef 
slökkt er á akreinavara en hann 
var full afskiptasamur og tók 
óþarflega snemma í stýri bílsins.

Fáir og dýrir keppinautar
Keppinautar Kia Stinger GT eru 
bílar eins og BMW 440i Gran 
Coupé, Audi A5 Sportback og 
Mercedes-Benz CLA 45 AMG. 
Engar upplýsingar um verð er 
að finna fyrir BMW- eða Audi-
bílana á heimasíðum umboðanna 
en grunnverð CLA 45 AMG er 
14.390.000 kr. svo það munar tals-
vert miklu í verði, auk þess sem 
Stingerinn er aðeins stærri bíll. Við 
það bætist að Kia kemur með sjö 
ára ábyrgð sem verður að teljast 
kostur í svona vel búnum sportbíl, 
sem Kia Stinger GT svo sannarlega 
er.
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benni.is Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

Opið virka daga frá 12 til 17
Verið velkomin í reynsluakstur

Bílabúð Benna hækkar ekki verð!

Óbreytt verð:
4.590.000 kr. sjálfsk. 

OPEL

OPEL OPEL

Ampera-e 60 kwh

100% rafmagn og nóg pláss

7 manna, hátt og lágt drif, byggður á grind,
3 tonna dráttargeta

Fjórhjóladrif m/læsingu,
fimm ára ábyrgð

Sendiferðabíll ársinsÞýsk gæði og mikill búnaður

3.990.000 kr. sjálfsk.

Tivoli 4x4

Óbreytt verð:

7.990.000 kr. sjálfskiptur

Rexton - 4x4 jeppi ársins

Óbreytt verð:
4.490.000 kr. sjálfsk.

Grandland X

Óbreytt verð án vsk.:
2.572.581 kr.

Combo Cargo

Þrátt fyrir óhagstæða gengisþróun undanfarið er Bílabúð Benna staðráðið í að standa 
verðlagsvaktina og hefur því ekki hækkað verð á nýjum bílum. Þetta er okkar framlag
til verðstöðugleika og þannig hyggst fyrirtækið létta undir með því fólki sem er
í bílahugleiðingum.

Á NÝJUM BÍLUM!
ÓBREYTT VERÐ

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl

Gengi íslensku krónunar á vef Landsbankans 17. apríl, 2020.

14,7% hækkun!
Almennt gengi

GENGIÐ
FRYSTUM



Þeir sem vilja uppfæra tækni 
gömlu Porsche-sportbílanna 
sinna geta nú fengið sér nýtt 
upplýsingakerfi með snertiskjá 
sem framleiðandinn er farinn 
að bjóða upp á í bíla framleidda 
1965 og síðar.

Porsche hefur sett á markað tvær 
gerðir upplýsingaskjáa fyrir 
nánast alla bíla merkisins frá 
1965-2005. Kerfið kallast Porsche 
Classic Communication Manage-
ment, skammstafað PCCM 

og samanstendur af tveimur 
stærðum skjáa sem innihalda 
meðal annars Apple CarPlay og 
Android Auto.

Nær allar gerðir milli 1965 og 
2005 geta fengið þessa uppfærslu 
en það eru Porsche 914, 924, 928, 
944, 959, 968, 996 og fyrstu kyn-
slóðir 911. Eldri bílar myndu nýta 
sér 3,5 tommu skjáinn en hann er 
ekki með Android Auto. 

Annars inniheldur kerfið leið-
sögukerfi fyrir Evrópu, stafrænt 
útvarp, handfrjálsan búnað fyrir 

farsíma, raddstjórn og fleira. 
Bílar eins og 911 og 986 Boxster 
geta nýtt sér 7 tommu skjáinn 
sem býður upp á Android Auto. 
Kerfið er ekki hugsað fyrir 356 eða 
Carrera GT. Búast má við verði frá 
230.000 krónum í Evrópu. 

Að sögn Gísla Jenssonar hjá 
Porsche á Íslandi verður þetta í 
boði hérlendis og er einn þegar 
búinn að panta. „Þetta verður 
samt væntanlega ekki lagervara 
hjá okkur en hægt að panta með 
skömmum fyrirvara,“ segir Gísli.

Upplýsingaskjár í gamla Porsche-bílinn?

Búist er við annarri kynslóð 
Renault Kadjar á markað árið 
2021, á eftir systurbílnum Nissan 
Qashqai. Kadjar hefur verið í sölu 
síðan 2015 og fékk nýlega milda 
andlitslyftingu. 

Útlitsbreytingar verða að 
öllum líkindum ekki miklar á 
ytra byrðinu en þeim mun meiri 
innandyra. Þar munar mestu 
um stóran upplýsingaskjá sem 
situr lárétt í miðjustokki. Renault 
Kadjar verður byggður á sama 
CMF-C undirvagni og nýr Nissan 
Qashqai og Mitsubishi Outlander, 
sem einnig eru væntanlegir á 
næsta ári, en þeir koma báðir á 
undan. 

Bíllinn verður bæði fáan-
legur í tengiltvinnútgáfu og sem 
mild tvinnútgáfa en ólíklegt er 
að Renault leggi dísilvélarnar á 
hilluna eins og Nissan Qashqai. 
Í tengiltvinnútgáfunni verður 
líklegast 1,6 lítra bensínvél ásamt 
rafmótor og 9,8 kWst raf hlöðu 
sem samtals skilar 160 hestöf lum, 
en einnig er líklegt að hann noti 
öf lugri tengil tvinnútfærslu eins 
og í Outlander með tveggja lítra 
bensínvél.

Nýr Renault Kadjar 
kemur á næsta ári

Ekki er búist við miklum útlits-
breytingum á Kadjar en þær verða 
þeim mun meiri innandyra.

Porsche PCCM-
upplýsinga-
kerfið mun 
passa beint í 
mælaborð eldri 
bíla frá 1965-
2005.

Að sögn Gísla 
Jenssonar, tals-

manns Porsche á Íslandi, 
verður hægt að fá PCCm-
kerfið hérlendis þótt það 
verði ekki lagervara.

14 BÍLAR  5 .  M A Í  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R





Taílenski bílaljósmyndarinn 
Passakorn Leelawat náði á dög-
unum þessari mynd af Toyota 
Corolla Cross í dulargervi í 
umferðinni í Bangkok. Hér virðist 
vera um frumgerð bílsins að ræða 
en erfitt er að gera sér grein fyrir 
því vegna sjónarhornsins og 
dulargervisins. Samkvæmt upp-
lýsingum sem birtar voru nýlega 
á fundi söluaðila Toyota er von á 
slíkum bíl á næsta ári. Verður sá 
bíll smíðaður í nýrri verksmiðju 
í Alabama í samstarfi við Mazda. 
Hann verður byggður á TNGA-C 

undirvagninum og líklega með 
1,8 lítra bensínvél í tvinnútgáfu. 
Meðal samkeppnisaðila verða nýr 
Nissan Qashqai, Hyundai Tucson 
og Honda HR-V, ásamt Mazda 
CX-30.

Hægt er að fletta upp ökutækjum 
á vef Samgöngustofu og fá helstu 
upplýsingar um ökutækið sem 
ekki eru persónugreinanlegar. 
Með því að slá inn fastnúmer má 
sjá verksmiðjunúmer, hvenær það 
var skráð, leyfða heildarþyngd 
og hvenær það var skoðað. Fyrir 
þá sem eru að skoða mótorhjól 
fyrir A1- eða A2-flokk myndi það 
koma sér vel ef einnig kæmu fram 
upplýsingar um afl hjólsins, en 
þær upplýsingar þarf kaupandi að 
geta séð til að vita hvort hann megi 
keyra hjólið eða ekki. Þeir sem 
taka réttindi fyrir A1-flokk mega 
aðeins keyra mótorhjól sem eru 
125 rsm að hámarki og 11 kW eða 
15 hestöfl að hámarki. Fyrir A2-
flokk mega hjólin ekki vera meira 
en 35 kW eða 47 hestöfl og ekki 
meira en 0,22 hestöfl á kíló.

Skráning aksturs
Því miður er það vannýtt hérlendis 
að skrá nákvæmlega kílómetra-
stöðu ökutækja við skoðun. Öll 
skoðunarfyrirtæki skrá reyndar 
þessar upplýsingar en eitthvað 
eiga þessar tölur erfitt með að rata 
þangað sem upplýsingarnar kæmu 
að gagni. Trygginarfélög gætu til 
dæmis nýtt sér þessar upplýsingar 
til að sjá hvort ökutækið eigi rétt 
á afslætti vegna lítillar notkunar. 
Einnig gæti það komið sér vel fyrir 
kaupanda að sjá hvenær ökutækið 
var notað og þá hversu mikið. 

Vonandi lesa starfsmenn Sam-
göngustofu þennan greinarstúf og 
skoða þetta með jákvæðum huga 
því að auðvelt ætti að vera að koma 
þessu í framkvæmd.

Fyrir kaupendur A1 
og A2 mótorhjóla 

kæmi sér vel ef öku-
tækjaskrá sýndi upp-
lýsingar um afl hjólanna 
samkvæmt föstu númeri 
þeirra.

Samkvæmt upp-
lýsingum af fundi 

söluaðila Toyota er von á 
Corolla Cross á einhvern 
tíma næsta ári.

Corolla Cross næst á mynd í TaílandiBetri upplýsingar  
úr ökutækjaskrá

Þótt aðeins sjáist afturhluti bílsins er ljóst að um Corolla Cross er að ræða.

Næsta kynslóð hins vinsæla Peu-
geot 308 er væntanleg á sjónar-
sviðið árið 2022 og verður hann 
fáanlegur í mörgum útfærslum. 
Ein þeirra verður öflug tvinnút-
gáfa sem keppa mun við Golf R. 

Bíllinn verður byggður á nýjustu 
uppfærslu EMP2-undirvagnsins 
sem þýðir að rafútgáfa gæti verið 
möguleg eins og í Peugeot 208. 
Hingað til hefur þessi undirvagn 
þó aðeins verið notaður fyrir 
tengiltvinnbíla. 

Í sinni heitustu útfærslu verður 
Peugeot 308 yfir 300 hestöfl með 
1,6 lítra bensínvél og rafmótor 
fyrir framdrifið, en einnig verður 
hægt að fá hann fjórhjóladrifinn 
og verður hann þá með öðrum öfl-
ugum rafmótor fyrir afturdrifið. 
Heyrst hefur að Gti-nafnið verði 
þó ekki notað á þennan bíl heldur 
aðeins 208-bílinn.

Öflugri Peugeot 308 
kemur árið 2022

Peugeot 308 verður frumsýndur 
2022 í öflugri tvinnútfærslu.

522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið
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ÞÍN HEILSA – OKKAR ÁSTRÍÐA

HANDSPRITT TIL FRAMTÍÐAR

Einstakt handspritt með 100% hreinum ilmkjarnaolíum og hafþyrnisolíu  

sem hefur magnaða húðbætandi eiginleika.

S Ó T T H R E I N S A N D I –  M Ý K J A N D I –  N Æ R A N D I

TVÆR TEGUNDIR:
SÍTRÓNA OG LAVENDER

ILMURINN ER EINSTAKUR

Fæst í stórmörkuðum, betri verslunum og apótekum    I    Nánari upplýsingar á www.numereitt.is



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Hjólhýsi

TRIGANO.
Trigano uppblasin fortjold a 

frabæru verði.
Bali XL Verð: 139.000 kr.

Lima 300 Verð:149.000 kr.
Lima 410 Verð: 169.000 kr.

Innifalið í verði Þakklæðning, 
gólfteppi, svuntur, pumpa, stangir, 

hælar og taska

Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

KRONINGS HJÓLHÝSA 
MOVER.

18501 Semi Aut Mover 2WD Verð: 
169.000 kr.

17001HD Full-Auto Heavy Duty 
KGM1 Verð: 240.000 kr.

Bæjarhraun 24
Sími: 8634449

Netfang: www.hjolhysi.com

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta.

 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

 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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ www.viftur.is  ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

RAFMAGNSRITVÉL ÓSKAST:
Óska eftir að kaupa rafmagnsritvél, 
helst IBM kúluvél. Allt annað kemur 
þó til greina. Uppl. í síma 895-
9866/659-5950, eða í tölvupósti 
elin@hundahotel.is

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. íbúð með öllu 
innbúi, á svæði 105 Rvk. Með góðu 
útsýni yfir sundin og esjuna. Laus 1. 
mai. Uppl. í síma 893-3475.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

 Bílskúr
Bílskúr í Hafnarfirði 24 fm, til leigu. 
Uppl s: 774-2501.

Erum við að leita að þér?

����������

��������
����������
�������������������������

Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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LÁRÉTT
1. magn
5. viðbót
6. átt
8. rakna
10. tveir eins
11. óvild
12. vísað
13. fugl
15. að vísu
17. fjárhirðir

LÓÐRÉTT
1. spil
2. fé
3. sjáðu
4. út
7. vinnuvél
9. skinnspretta
12. stöngulendi
14. f ljótfærni
16. verkfæri

LÁRÉTT: 1. massi, 5. auk, 6. nv, 8. trosna, 10. aa, 
11. kal, 12. bent, 13. orri, 15. raunar, 17. smali.
LÓÐRÉTT: 1. matador, 2. aura, 3. sko, 4. innan, 7. 
valtari, 9. skeina, 12. brum, 14. ras, 16. al.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Ding Liren (2.836) átti leik 
gegn Magnúsi Carlsen (2.881) á 
boðsmóti Magnúsar sem fram 
fór á Chess24-skákþjóninum. 

32. Hxf6! gxf6 33. De3 1-0. 
Þrátt fyrir þetta tap hafði 
Magnús sigur á mótinu eftir að 
hafa unnið Nakamura í úrslita-
einvígi. Skákfélag Akureyrar 
vann sigur í þriðja hluti Net-
hraðskákkeppni skákklúbba. Í 
dag hefst Þjóðakeppni FIDE á 
skákþjóninum Chess.com.  

www.skak.is: Allt um þjóða-
keppnina.                                                       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Vestan 5-13 í dag og 
léttir víða til. Hiti 6 til 
16 stig, hlýjast austan-
lands.

2 9 8 5 6 3 1 7 4

4 1 5 7 2 9 8 3 6

6 7 3 8 4 1 5 9 2

5 2 1 9 7 4 6 8 3

3 8 4 6 1 5 7 2 9

7 6 9 2 3 8 4 5 1

8 4 2 1 9 7 3 6 5

9 3 7 4 5 6 2 1 8

1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6

9 4 6 2 3 8 7 5 1

1 2 5 4 6 7 8 3 9

7 5 2 1 8 3 9 6 4

8 9 4 5 2 6 1 7 3

6 1 3 7 4 9 2 8 5

2 3 1 6 7 4 5 9 8

4 6 9 8 5 2 3 1 7

5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1

9 5 7 8 1 4 2 3 6

1 2 3 6 5 7 8 9 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

3 8 6 7 4 5 9 1 2

7 9 5 1 8 2 4 6 3

6 7 4 3 2 8 1 5 9

5 1 9 4 7 6 3 2 8

8 3 2 5 9 1 6 4 7

7 8 3 4 9 5 2 1 6

6 9 2 7 3 1 5 8 4

1 4 5 2 6 8 3 7 9

2 6 8 5 1 9 4 3 7

3 7 1 6 2 4 8 9 5

4 5 9 3 8 7 1 6 2

8 3 4 9 7 2 6 5 1

5 1 7 8 4 6 9 2 3

9 2 6 1 5 3 7 4 8

7 1 5 8 2 9 6 4 3

8 4 6 5 7 3 2 9 1

3 2 9 4 6 1 5 7 8

1 9 7 3 4 5 8 2 6

2 3 8 9 1 6 7 5 4

5 6 4 7 8 2 1 3 9

6 5 2 1 3 4 9 8 7

9 7 3 6 5 8 4 1 2

4 8 1 2 9 7 3 6 5

9 7 5 1 3 4 6 8 2

6 8 3 5 2 9 7 1 4

2 1 4 6 7 8 9 3 5

5 4 8 7 6 1 3 2 9

1 6 2 8 9 3 4 5 7

7 3 9 2 4 5 8 6 1

8 2 7 4 5 6 1 9 3

4 9 1 3 8 2 5 7 6

3 5 6 9 1 7 2 4 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

Upp með akk-
erið, Eddi! Við 
erum að loka!

Hm! Þetta var óvænt 
niðursveifla! Á þriðju-

dagskvöldum er venju-
lega nóg að veiða! 

Pondus! Þetta 
verður á milli 

okkar! 

Sénsinn! Þú 
klárar þetta 

sjálfur! 

Þú veist 
hvað ég 
meina! 

Njóttu 
kvöldins, 

Eddi!

Mamma, ég þarf mottu 
sem maður rennur ekki á í 

sturtunni. 

Ég hálsbrotnaði næstum því við 
það eitt að standa á höndum!

*Brak!* *Brak!* 
*Pop!* 

*Krakk!* 

*Popp!* 

Góðan 
daginn, 

mamma. 
Guð blessi 

miðaldra hné. 

Ég heyrði 
í henni af 
hæðinni 

fyrir 
neðan!

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér nýjustu 
viðskiptafréttirnar og greinargóða 
um�öllun um viðskiptalí�ð.

5 .  M A Í  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R12 F R É T T A B L A Ð I Ð



Það ástand sem nú ríkir í sam-
félaginu kemur hart niður 
á listafólki sem hefur ekki 

fastar tekjur. Því hafa forráðamenn 
Gallerís Foldar efnt til samsýningar 
listamanna og verða öll verkin til 
sölu á vefuppboði þar sem endan-
legt verð ræðst ekki fyrr en í lok 
uppboðsins. Í því felast allt í senn 
tækifæri til að styrkja myndlistar-
fólkið í störfum sínum, gera kjara-
kaup og eignast eiguleg verk.

Um 30 listamenn taka þátt í verk-
efninu sem nefnist Út úr kófinu og 
alls verða sýnd og boðin upp um 60 

ný verk sem hægt er að skoða í Gall-
eríi Fold, Rauðarárstíg, og á mynd-
list.is, þar sem bjóða má í verkin. 

Meðal þeirra 30 listamanna sem 
eiga þarna verk eru Berglind Svav-
arsdóttir, Daði Guðbjörnsson, Har-
aldur Michael Bilson, Hrafnhildur 
Inga Sigurðardóttir, Jakob Veigar, 
Magnús Jónsson, Margrét Björns-
dóttir (Sossa), Pétur Gautur, Sara 
Vilbergsdóttir, Soffía Sæmunds-
dóttir, Þorsteinn Helgason og Þorri 
Hringsson.

Bæði sýningin og uppboðið 
stendur til 13. maí.

Út úr kófinu

BÆKUR

Vísnabókin

Símon Jóh. Ágústsson valdi

Útgefandi: Iðunn
Fjöldi síðna: 105

Vísnabókin er fyrir löngu orðin 
klassík sem foreldrar hafa gaukað  
að börnum sínum sem áratugum 
seinna kaupa hana handa sínum 
börnum. Ný útgáfa Vísnabókar-
innar kom út á dögunum hjá Iðunni 
og er 13. útgáfa hennar, en bókin 
kom fyrst út árið 1946. Símon Jóh. 
Ágústsson valdi kvæðin og Halldór 
Pétursson myndskreytti einkar 
skemmtilega. Með tímanum var 
síðan aukið við vísum og teikn-
ingum.

Fullorðnir einstaklingar sem 
ólust upp með þessari bók ferðast 
aftur til bernskunnar þegar þeir 
f letta henni nú. Vísurnar eru 
skemmtilegar og heillandi og þar 
eru börn og dýr að leik. Ys og þys 
og ógnarhávaði stórborgarinnar er 
víðs fjarri. Þarna er sveitin góða þar 
sem fólk unir vel við sitt en einstaka 
óvættur er þó á kreiki. Ein eftir-
minnilegasta mynd bókarinnar, 
af mörgum fjarska góðum, er af 
Grýlu sem er með hófa og gengur 
við staf. Valka litla sést klippa gat á 
poka hennar og þar skríða út börn, 
greinilega frelsinu fegin. Valka og 
börnin eru pínulítil, Grýla er risa-
stór. Þetta er mynd sem hlýtur að 
vekja nokkurn hrylling í huga sak-
lausra og ungra sálna.

Fjölmargar vísur í dásamlegri 
bók fjalla um náttúruna og sam-
band manna við hana. Sólin er 
lofuð, sömuleiðis tunglið og hafið. 
Dýrin hafa mál sem mennirnir 
skilja. Náttúran er hér óaðskiljan-
legur hluti af hversdagslífinu. Þetta 
eru vísur sem rata beint til barna 
enda er það ríkt í eðli þeirra að virða 
náttúruna og allt sem í henni lifir. 
Því miður rjátlast sú tilfinning af of 
mörgum með árunum.

Þarna eru vísur sem auðveldlega 
vekja samúð með öðrum. Vöggu-
vísa Sveinbjarnar Egilssonar um 
urtubörnin, kisubörnin, Grýlu-
börnin og bolabörnin sem enginn 
svæfir er einmitt til þess fallin að 
skapa samúð hjá börnum með 
öllum þeim sem eru ekki svo lán-
samir að eiga foreldra sem svæfa þá.

Myndir Halldórs Péturssonar 
endurspegla vel tóninn í vísunum 
hverju sinni og vekja alls kyns hug-
hrif.

Það er ekki hægt að mæla nóg-
samlega með Vísnabókinni. Hún á 
heima á hverju heimili. Hún mun 
ekki bara gleðja börn, sem munu 
lesa vísurnar aftur og aftur og 
kunna að lokum fjölmargar þeirra 
utan að. Hinir fullorðnu munu ekki 
geta annað en flett henni fagnandi 
og rifjað upp vísurnar sem þeir 
lærðu í æsku.

Þessi endurútgáfa er sannarlega 
kærkomin. 
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Vísnabókin er tímalaus 
klassík sem öll börn verða að eignast. 
Hinir fullorðnu munu sömuleiðis taka 
henni fagnandi.

Klassík fyrir alla
Þorri Hringsson á verk á netuppboðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

GRÆJU
SUMAR

+VEGGFESTING

69.990
 55”Mi TV 4K HDR

79.990

39.990
FARTÖLVUR

Verð frá

129.990
LEIKJATURNAR

Verð frá

ALLT AÐ

50.000
AFSLÁTTUR

1.495
SPORT HEYRNARTÓL

Verð frá

ALLT AÐ

50%
AFSLÁTTUR

Sumarið er komið í Tölvutek. Stútfullar verslanir af nýjum sjóðheitum 
græjum og tilboðum, ný glæsileg vefverslun á tolvutek.is og svo er 

snjallboxið góða í Mörkinni 3, þú sækir þegar þér hentar.           

12.990
HEILSUÚR Í ÚRVALI

Verð frá

119.900
ONEPLUS 8

NÝTT!

69.990
32" QHD 144Hz 

NÝTT!

MÖRKIN 3

SNJALL
BOX

NÝ
VEF
VERSLUN

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

5. m
aí 2020 • Birt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 God Friended Me
10.45 First Dates
11.35 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can Dance
14.15 Grand Designs. The Street
15.05 Ísskápastríð
15.40 War in the Blood
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Sporðaköst
19.40 Jamie. Keep Cooking and 
Carry on
20.05 Shrill
20.25 God Friended Me
21.15 Outlander
22.15 All American
23.00 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.35 Beauty Laid Bare
00.25 Insecure
00.55 High Maintenance
01.30 Mr. Mercedes
02.25 Mr. Mercedes
03.15 Mr. Mercedes
04.05 Sally4Ever

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Middle
21.05 Flash
21.50 It’s Always Sunny In Phila
delpia
22.15 Pretty Little Liars. The Per
fectionists
22.55 DC’s Legends of Tomorrow
23.35 Friends
00.00 Friends
00.20 The Middle

10.50 A Quiet Passion
12.55 Love and Friendship
14.25 Dodgeball. A True Under
dog Story
15.55 A Quiet Passion
17.55 Love and Friendship
19.25 Dodgeball. A True Underdog 
Story
21.00 Wall Street
23.00 Searching
00.40 Chappaquiddick
02.25 Wall Street

09.00 World Golf Championship 
2019  Útsending frá lokadegi 
Mexico Championship á Heims-
mótaröðinni.
14.55 Einvígið á Nesinu 2007
15.45 World Golf Championship
21.20 2011 International PGA 
Tour Year in Review
22.05 PGA Special. Tiger Tales
22.50 Feherty  Skemmtilegur 
þáttur þar sem David Feherty 
heimsækir spænska kylfinginn 
Sergio Garcia.
23.35 The 9

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Enn ein stöðin 
09.35 Ferðastiklur – Mosfellsheiði 
og Hengill
10.20 Skólahreysti – Úrslit
11.40 Sóttbarnalög Hljómskálans
12.15 Í garðinum með Gurrý III 
12.45 Maður er nefndur Bjarni 
Bragi Jónsson
13.15 Búi
13.30 Línan – La Linea
13.35 Kastljós
13.50 Menningin
14.00 Úr Gullkistu RÚV. Inndjúpið
14.40 Heimaleikfimi 
14.50 Gettu betur 2000, Borgó – 
MR
15.40 Poppkorn 1986 
16.15 Landakort. Samgöngu
minjasafn
16.25 Íslendingar –Jórunn Viðar
17.25 Menningin – samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin 
18.29 Hönnunarstirnin III 
18.47 Bílskúrsbras 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lögin í Eurovision 
20.10 ADHD og ég. Horizon. 
ADHD and Me
21.05 Mestu lygar sögunnar – 
2003, Íraksstríðið History’s Great
est Lies. 2003, The War in Iraq
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Gárur á vatninu  Kína
stúlkan. Top of the Lake. China Girl  
 Áströlsk spennuþáttaröð um rann-
sóknarlögreglukonuna Robin Griffin 
sem er nýflutt til Sidney. Þegar líki 
ungrar, asískrar stúlku skolar á land 
við Bondi-ströndina fær Griffin 
málið í sínar hendur.  Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Berlínarsaga – Weissensee 
Saga IV 
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Dr. Phil 
12.45 Survivor 
14.05 The Late Late Show 
14.50 Ný sýn 
15.20 Ást 
16.10 Malcolm in the Middle 
16.30 Everybody Loves Raymond 
16.55 The King of Queens 
17.15 How I Met Your Mother 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island
20.10 Mannlíf
20.40 FBI. Most Wanted 
21.30 The InBetween 
22.15 Blood and Treasure 
23.00 The Late Late Show 
23.45 Evil 
00.30 Grand Hotel 
01.15 Chicago Med
02.00 Station 19
02.45 Imposters   Maður að nafni 
Ezra Bloom uppgötvar einn 
daginn að eiginkona hans er svika-
hrappur sem giftist honum í þeim 
tilgangi að ræna hann. Ezra býr til 
teymi til að fara á eftir henni eftir 
að hún flýr úr bænum.
03.30 Síminn + Spotify

08.00 Sportið í dag
09.00 Kristín Sif Björgvinsdóttir 
 Gym eru frábærir þættir í umsjón 
Birnu Maríu Másdóttur sem ræðir 
við íþróttafólk og áhugafólk um 
heilbrigðan lífsstíl á léttum nótum. 
09.20 Talking Football. Iñaki Willi
ams and Ángel Iríbar  Í þessum þætti 
er rætt við þá Inaki Williams, leikmann 
Athletic Bilbao og Jose Angel Iribar, 
eina af goðsögnum félagsins.
09.50 La Liga Stay at Home
10.20 Evrópudeildin  fréttaþáttur 
19/20
10.45 Meistaradeild Evrópu  
fréttaþáttur 2019/2020
11.10 Annáll 2019. Olís deild karla 
og kvenna
12.35 Luton Town  Liverpool 
05/06  Bestu leikirnir í sögu ensku 
bikarkeppninnar. 
13.00 Heimsmetstilraun Hafþórs
13.55 Seinni bylgjan
15.00 Sportið í dag
16.00 Njarðvík  Keflavík 1999
16.35 Lazio  Atalanta
18.15 Inside Serie A Special
18.40 Hestalífið. Guðmundur 
Guðmundsson
18.45 PGA. In This Together
19.10 UCL Classic Matches
20.00 Sportið í kvöld
21.00 Liverpool  Arsenal 06/07 
 Bestu leikirnir í sögu ensku bikar-
keppninnar
21.25 Tranmere  Manchester 
United
23.05 Bestir í boltanum. Brooklyn
00.05 Bestir í Boltanum. Hetjan í 
Heerenveen

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
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 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið 
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Konan við 
1000 gráður  (33 af 41) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Tilveran  Tilveran er þáttur 
um sálgæslu og mannrækt í sam-
félagi nútímans. 
20.30 Lífið er lag  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón: Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21.00 21  Fréttaþáttur á þriðju
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 Eldhugar. Sería 3  Í Eldhug-
um fer Snædís Snorradóttir með 
viðmælendum sínum út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 

Á að hafa það notalegt og 
horfa á eitthvað gott í kvöld? 
Þú færð allt naslið og drykkina 
á næstu Kvikk-stöð Orkunnar.

Gerðu
viðeigandi
ráðstafanir
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Þessi bók er gerð til að 
bæta geð Íslendinga og 
allra á þessum erfiðu 
tímum og ég vona að 
ykkur lítist vel á,“ segir 
myndasöguhöfundur-

inn og myndlistarmaðurinn Krist-
ján Jón Guðnason um nýútkomna 
bók sína Comic Studies of the Mod-
ern Icelander.

„Þetta er svona grínstúdía og 
gamanteikningar,“ segir Kristján 
um þann sérkennilega spéspegil 
sem hann hefur brugðið upp af þjóð 
sinni um leið og hann viðurkennir 
að, eins og titillinn ber með sér, hafi 
hann hugsað bókina fyrst og fremst 
fyrir erlenda ferðamenn.

Þeir eru hins vegar ekki hér leng-
ur þannig að markhópurinn hans 
gufaði nánast upp á einni nóttu. „Já, 
já, þetta var stílað inn á túristana en 
ég gaf þetta eiginlega út rétt eftir að 
COVID var skollið á. Það er allt búið 
þannig að þetta er svolítið högg,“ 
segir Kristján og auðheyrt að hann 
er þó ekki af baki dottinn.

Kristján segir teikningarnar í 
bókinni hafa orðið til þegar andinn 
hefur komið yfir hann undanfarna 

Spéspegilmyndir frá Hamingjulandinu
Kristján Jón Guðnason gerði bók með skopmyndum af Íslendingum fyrst og fremst með erlenda ferðamenn í 
huga og er óbugaður þótt hún hafi ekki komið úr prentun fyrr en eftir að landinu var lokað vegna COVID-19.

Bráðavaktarþríeykið heillaði þjóðarsálina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

mánuði og þar sem efni og innihald 
bókarinnar liggi síður en svo undir 
skemmdum bíði hann bara rólegur 
eftir því að ferðamennirnir fari að 
streyma til landsins á ný.

Hamingjuland forréttindanna
Þótt bókin sé ekki fáanleg í lunda-
búðum bendir listamaðurinn á að 
hægur vandi sé fyrir áhugasama 

að nálgast hana. „Bókin er komin í 
dreifingu í Eymundsson í Austur-
stræti. Þar koma nú svona sérvitr-
ingarnir til að kaupa þetta,“ segir 
Kristján sem að sögn hefur verið 
leitandi alla sína listamannstíð.

„Ég hef gef ið út f leiri svona 
teiknimyndasögur,“ heldur Krist-
ján áfram og telur upp nokkrar af 
þeim rúmlega tuttugu bókum sem 

hann hefur gefið út á síðustu þret-
tán árum. „Eins og Ókeyást og fleiri 
sögur og Núlla sem er svona skrítin 
myndaljóðabók. Og Uppþot líka. Ég 
hef gert alls konar bækur og sé um 
þetta allt saman sjálfur og gef út á 
eigin reikning. Ég stend bara undir 
þessu sjálfur.“

En stendur Ísland undir því að 
vera Hamingjulandið?

„Hamingjulandið. Það er Ísland. 
Við búum við forréttindi hérna. 
Þótt ég sé ellilífeyrisþegi er ég með 
50 sinnum hærri laun heldur en þeir 
í Úganda til dæmis. Og ég hef verið 
sex sinnum á spítala og alltaf fengið 
góða þjónustu. Það er nú eitthvað 
sem allir njóta ekki,“ segir Kristján 
og unir glaður við sitt.
toti@frettabladid.is

Kristján Jón hefur gefið út nokkurn fjölda myndasögubóka, nú síðast 
kómísku mannlífsstúdíuna frá Hamingjulandinu. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Þann 1. maí lagði Ásgeir H. Ing-
ólfsson, ritstjóri Menningar-
smyglsins á smygl.is, fram 

tillögur að því sem hann kallar 
„nýyrði kófsins“ og opnaði þann-
ig fyrir létta orðræðugreiningu á 
tungutaki COVID-fársins. „Kófið“ 
sjálft er meðal þeirra nýyrða sem 
Ásgeir endurskilgreindi með eftir-
farandi orðabókarskýringu: „Tíma-
bundið ástand sem getur leikið 
Boris jafnilla og þig.“ Þá lýsir hann 
„kóvita“ sem hverjum þeim sem 
„heldur að við verðum sjálfkrafa í 
þessu saman þegar kófinu lýkur“.

„Líklega var það bara þessi upp-
gerðarhressleiki og jákvæðni sem 
fylgdi kófinu þegar leið á sem og 
klisjurnar sem söfnuðust upp sam-
hliða,“ segir Ásgeir um ástæðu þess 
að hann fór að rýna í nýyrðin.

Og samk væmt gama lli og 
sígildri klisju fylgir þessu eins og 
öllu gamni einhver alvara. „Klisj-
urnar eru nefnilega sérlega hættu-
legar núna þegar þarf nýja hugsun,“ 
bætir Ásgeir við um fordæmalausu 
tímana sem eru „tímar sem eiga sér 
fordæmi sem voru bara svo langt 
síðan að það er erfitt að gúggla 
atburðina. Eða í Afríku.“

Smitskömminni skilað
Á s g e i r  g e g n u m l ý s t i 
nokkur kunnugleg orð 
sem hafa verið á háflugi 
undanfarið og birti 
síðan eftirfarandi nið-
urstöður á Facebook-
lista sínum og auglýsti 
jafnframt eftir frekari 
viðbótum.

n  Kórónaveira: 
Veira sem smit-
ast úr kórónum 
og þaðan niður 
til almennings.

n �Smitskömm: 
Ríkisstjórnir 
sem bera 
ábyrgð á 

niðurskurði í heilbrigðiskerfinu.
n  Samkomubann: Samsæri gegn 

Þjóðhátíðinni í Eyjum.
n  Samgöngubann: Lesblinda á 

fordómalausum tímum.
n  Félagsforðun: Uppreisn 

hinna ókurteisu og félags-
fælnu.
n  Zoom: Tækið sem yfir-

maður þinn notar til þess 
að tryggja að þú klæðir 
þig áður en þú mætir í 

vinnuna heima hjá þér.
n  Pangólínar: Greml-

ingar okkar tíma.
n  Leðurblökumaður-

inn: Patient zero.

Lítið hefur farið fyrir 
tillögum að frekari 
nýyrðum kófsins en 
Ásgeir telur það lík-
lega vegna þess að 
hann hafi svo gott 
sem tæmt orða-
listann en lét sér 
þó ekki muna 
um að bæta sjálf-
ur við nokkrum 
í samtali við 

Fréttablaðið.
Hugtakið „lykilstarfsmaður“ 

hefur þannig öðlast tvöfalda merk-
ingu um annars vegar „starfsmann 
á lágmarkslaunum“ og hins vegar 
„starfsmann sem borgar sig ekki að 
semja við“.

n  Aðgerðapakki: Nýja leiðrétt-
ingin.

n  Harkverkamaður: Fólk sem 
passar ekki í aðgerðapakkana.

n  Ávísun ríkisstjórnarinnar: Tveir 
hamborgarar og sjeik í Staðar-
skála.

n  Smitskammarar: Fólk sem býr 
í rúmgóðum íbúðum með allar 
nýjustu græjurnar sem lætur 
fara í taugarnar á sér þegar 
almúginn laumast út úr húsi á 
sama tíma og það.

n  Íþróttafréttir: Fréttir af millj-
ónamæringum í fríi.

n Fríhöfn: Fornminjasafn.
n Partí: Zoom.
n Útlönd: Zoom.
n Amma: Zoom.
n  Þríeykið: Íslenska endurgerðin á 

Bráðavaktinni.
toti@frettabladid.is

Samkomusamsærið gegn Þjóðhátíð

Með 
einhvers 

konar rökum má 
verja að samkrull 

manns og leðurblöku 
hafi framkallað 

fyrsta COVID-19 
sjúklinginn.
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI
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Hér hvíla hjónin

Rósa Margrét Jónsdóttir
f. 10. 2. 1924    d. 21. 3. 2012

Blessuð sé minning ykkar

Páll Grétar Karlsson
f. 5. 12. 1930     d. 21. 5. 2009

281.750 kr.

214.900 kr.
529.750 kr.354.750

518.750 kr.

 497.750 kr.

422.750 kr.

 338.750 kr.

 410.750 kr.

með öllum legsteinum
allt innifalið

451.900 kr.
 343.900 kr.

434.750
367.900 kr.

415.900 kr.

355.900 kr.

 430.900 kr.
 271.900 kr.

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

287.900 kr.

522.750 kr.
455.900 kr.

353.900 kr.420.750 kr.
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ÞVÍ MEIRA SEM 
MAÐUR LÆRIR ÞVÍ 

MINNA VEIT MAÐUR Í ÞESSU 
SAMHENGI OG ÉG ER ALLTAF AÐ 
LÆRA HVAÐ ÞAÐ ERU MARGIR 
ÞÆTTIR SEM FELAST Í ÞVÍ AÐ 
VERA GÓÐUR LEIKARI OG 
LISTAMAÐUR.

Sé ekki fyrir mér lífið   
     án þess að  
         vera skapandi
Elín Hall gaf út lagið Augun mín í byrjun mánaðar. Hún er hvað 
þekktust fyrir að hafa farið með annað aðalhlutverkið í Lof  
mér að falla og stundar í dag nám í leiklist við Listaháskólann.

Elín Sif Halldórsdóttir er 
þekkt undir listamanns-
nafninu Elín Hall, en 
ef laust muna margir 
eftir henni út einni vin-
sælustu íslensku kvik-

mynd síðustu ára, Lof mér að falla. 
Í myndinni sýndi hún stjörnuleik 
og var það umtalað á sínum tíma. Í 
dag stundar hún nám við Listahá-
skóla Íslands í leiklist og er komin 
á fullt í tónlistina og það er von á 
nýrri plötu frá henni á næstunni. 
Lagið Augun mín kom út í byrjun 
mánaðarins, en Elín segist oft spurð 
út í það hvort hún semji og útsetji 
lögin sjálf.

Lærði að stóla á sjálfa sig
Elín segist hafa verið uppátækja-
samur krakki.

„Ég lærði snemma að beisla 
ímyndunaraflið og nota það á list-
rænan hátt. Ég fæddist og ólst að 
hluta upp í Norður-Ameríku en við 
fluttum til og frá Íslandi. Ég fékk því 
snemma skiptinemaupplifunina og 
sjóndeildarhringurinn stækkaði við 
að vera ekki alltaf í sama umhverf-
inu. Ég held að það hafi gefið mér 
meira sjálfstæði sem unglingi og 
sjálfstraust til að taka af skarið og 
þora að stóla á mig sjálfa,“ segir hún.

Elín byrjaði snemma í tónlistar-
námi, en segist ekki hafa náð að 
festa hugann við það í fyrstu.

„Í raun byrjaði ég ekki að spila 
af viti fyrr en ég hætti í formlegu 
námi og uppgötvaði þá ást mína á 
lagasmíðum. Ég hef alltaf haft mikla 
sköpunarþörf frá því að ég man eftir 
mér. Ég var farin að skrifa handrit, 
og stýra stuttmyndagerð frá því ég 
var níu ára. Ég var ófeimin við að 
ráða krakkana úr skólanum í og úr 
hlutverkum og vildi hafa allt eftir 
mínu höfði. Þá var stærsti draumur-
inn að verða leikstjóri,“ segir hún.

Þegar Elín var komin á fermingar-
aldur benti einhver henni á að hún 
skyldi frekar kalla sig leikstýru en 
-stjóra.

„Ég hafði aldrei heyrt orðið leik-
stýra áður og af einhverjum ástæð-

um var eins og ég missti móðinn 
við þetta. En ástríðan snerist þá að 
tónlistinni sem hafði alltaf verið 
stór hluti af lífi mínu. Í grunninn er 
ég bara ein af mörgum listþyrstum 
manneskjum og sé ekki fyrir mér 
lífið án þess að vera skapandi á einn 
hátt eða annan.“

Sleppti sér í sköpuninni
Platan Með öðrum orðum er fyrsta 
sólóplata Elínar. Nú þegar hafa tvö 
lög komið út og von er á því þriðja í 
lok mánaðarins.

„Platan kemur svo út í júní. Ég 
hef verið að semja og koma fram 
síðan ég var 16 ára. Lögin samdi 
ég öll meira og minna uppi í rúmi 
með gítarinn minn með raunir 
framhaldskólaáranna á heilanum. 
Platan fjallar því um þessi ár, ástina, 
vinasambönd og sambandið við 
sjálfa mig á mótandi tímum. Hingað 
til hef ég lagt mig fram um að semja 
einlæga og hreinskilna texta í míní-
mal ískum útsetningum. Ég vil að 
platan endurspegli það. Ég held að 
það skipti mig ótrúlega miklu máli 
að fólk sjái mig sem lagahöfund og 
ósjálfrátt vann ég plötuna út frá því 
að sleppa mér frekar í sköpuninni 
en að hugsa of mikið um hvað virk-
ar í tískustraumum dagsins í dag,“ 
segir Elín.

Lagið Augun mín er samið og 
útsett af Elínu sjálfri með dyggri 
aðstoð Reynis Snæs Magnússonar.

„Lagið f jallar um hið sígilda 
„haltu mér – slepptu mér“ samband. 
Ég bý að því að hafa metnaðarfullt 
fagfólk í bandinu mínu sem hefur 
hjálpað ótrúlega mikið til við lögin 
mín. Lagið Augun mín er í uppá-
haldi hjá sumum þeirra, þar sem 
það er mögulega mesti stuðboltinn 
á plötunni,“ segir hún.

Hífa hvert annað upp
Margur myndi halda að Elín 
hefði gengið inn í Listaháskólann 
reynslumeiri en flestir í bekknum, 
enda búin að fara með aðalhlutverk 
í stórmynd. Hún segist þó aldrei 
hafa litið svo á.

„Ég held ekki endilega að ég hafi 
meiri reynslu en margir mínir jafn-
aldrar í leiklist. Þar sem leiklistar-
námið í Listaháskólanum er byggt 
mestmegnis á sviðslistafræðum þá 
var ég mjög óreynd, þar sem ég hef 
aldrei leikið á sviði. Það er mjög lítill 
hópur sem fær pláss hverju sinni í 
deildinni og allir hafa mismunandi 
bakgrunn og styrkleika. Því hefur 
áherslan í bekknum alltaf verið á 
að hífa hvert annað upp og læra af 
hvert öðru. Það er klárlega þannig, 
og því meira sem maður lærir því 
minna veit maður í þessu samhengi 
og ég er alltaf að læra hvað það eru 
margir þættir sem felast í því að 
vera góður leikari og listamaður. Ég 
notfæri mér þann lærdóm í vegferð 
minni sem listakona, hvaða miðil 
sem ég kýs til sköpunar,“ segir Elín.

Hún á enn eftir tvö ár af leikara-
náminu og því í nógu að snúast, en 
hún er jafnframt harðákveðin í að 
sinna tónlistinni með fram náminu.

„Ef ég myndi vanrækja tónlistina 
þá væri ég að vanrækja sjálfa mig. Ég 
er með fullt af óútgefnu efni, margt 
sem komið er á ról í útsetningum. 
Draumurinn er að geta haldið 
áfram að leita sköpunarorku, bæta 
sjálfa mig og finna hvar ég get látið 
gott af mér leiða í gegnum listina.“
steingerdur@frettabladid.is
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www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR
20%ALLIR

SÓFAR

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SÓFA
DAGAR

RIMINI 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 2 og 3

www.husgagnahollin.is
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AFSLÁTTUR
20%ALLIR

SÓFAR

SÓFADAGAR

RIMINI 
Flottur sófi sem fæst í 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu 
eða brúnu velúráklæði með djúpa, samlita hnappa í 
baki. Sófinn hefur sterka, svarta járnfætur. Fyrir betri 
endingu er svampurinn í innra byrði sófanna kald
press aður. Retró útlit og nútímaþægindi.

2,5 sæta, stærð: 176 x 90 x 72 cm

 95.992 kr.   119.990 kr.
3ja sæta, stærð: 216 x 90 x 72 cm

 103.992 kr.  129.990 kr.

SCOTT 
2ja og 3ja sæta sófar sterku koníaksbrúnu eða stein
gráu bonded leðri (leðurblöndu). Innra byrði púðan
na er úr kaldpress uðum (mjög endingargóðum) 
svampi, trefjafyllingu og loks mjúku yfir lagi. 
Fæturnir eru sterkir úr svörtu járni. 

Stærð 2ja sæta: 164 × 97 × 85 cm

 119.992 kr.   149.990 kr.

Stærð 3ja sæta: 206 × 97 × 85 cm

 143.992 kr.   179.990 kr.

www.husgagnahollin.is F
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Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarinaSogavegi 3 • Höfðabakka 1  
 Sími 555 2800

FISKIVIK A

VELJUM
ÍSLENSKT

ALLUR FISKUR ÚR FISKBORÐI
OG FISKRÉTTIR

TILBOÐ Á ÖLLUM HITAVEITUSKELJUM

QUEEN
6-8 manna

Lögun: Ferköntuð. 
Breidd: 215x215 cm. 
Dýpt: 93 cm. 
Lítrar: 1650. 

MEST

SELDA #1

Verð áður 350.000
Verð nú 299.000

Verð áður 370.000
Verð nú 299.000

KING
6-8 manna

Lögun: 8 hyrnt. 
Breidd: 223 cm. 
Dýpt: 93 cm. 
Lítrar: 1800. 

HEITIRPOTTAR.IS  HÖFÐABAKKI 1 - SÍMI 7772000

YUKON 5-7 manna FRONTIER 4-6 mannaCUB 5 mannaFOX 3-4 manna

Verð áður 350.000
Verð nú 299.000

Verð áður 380.000
Verð nú 299.000

Verð áður 500.000
Verð nú 399.000

Verð áður 380.000
Verð nú 299.000

MEST

SELDA #2

O P I Ð  9 -1 8



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Ég hef lesið ógrynni af 
greinum um vandræða-
ganginn sem innf lytjendur 

valda. Ekki síst hin síðari ár eftir 
að öfgahægrimenn komu út úr 
skápnum og eggja nú alþýðu til 
illinda enda er það helst í slíku 
árferði sem fólk asnast til að 
kjósa þá.

Þreytast þeir seint á að f lytja 
fréttir, sem enginn fótur er fyrir, 
um innf lytjendur sem fá 2.000 
evrur á mánuði fyrir það eitt að 
vera hér á Spáni og svo stunda 
þeir of beldi á konum af meira 
kappi en aðrir menn, samkvæmt 
þessum „fréttaf lutningi“.

Það var því nokkurt nýnæmi 
að heyra í bændum og búaliði á 
barmi gjaldþrots barma sér yfir 
efnahagslegum ragnarökum, 
og af hverju haldið þið? Jú, það 
vantar innf lytjendur. Þegar 
hjól atvinnulífsins stöðvuðust 
í veirunni f lúði fjöldinn allur 
til að verða ekki innlyksa í 
útgöngubanni. Svo kom upp-
skerutími á víðum og gjöfulum 
völlum en enginn tiltækur til að 
vinna. Þá sáu sumir heimamenn 
sér leik á borði og streymdu 
á akurinn frekar en að dúsa í 
stofufangelsi. En um hádegisbil 
voru sumir komnir með í bakið, 
aðrir í herðar og enn aðrir í 
svimakast, kannski af því að 
þeir áttuðu sig á skammarlegu 
kaupinu. Sumir komust gegnum 
daginn en létu síðan ekki sjá 
sig meir. Þeir fáu sem þraukuðu 
á akrinum voru svo rólegir í 
tíðinni að búkarlar óttuðust 
mest að verða ellidauðir áður en 
uppskeran kæmist í hús.

Ég veit ekki hvort ég á að gráta 
eða hlæja þegar hinir ólíklegustu 
menn hugsa með sér: Fara þessir 
andskotans innf lytjendur ekki 
að koma aftur!

Óskað eftir
innflytjendum

FANTA &
FANTA EXOTIC

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

Gerðu frábær kaup
NÝTT  OUTLET

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

ÚRVAL AF SÓFUM 
OG HVÍLDARSTÓLUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

NÝ SENDING AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS

PRESTON
Svefnsófi

Verð áður kr. 249.900
NÚ AÐEINS KR. 224.910
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KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Á SVEFNOGHEILSA.IS

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233   |   BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150   |   OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA 
SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*

*Samkvæmt könnun frá Gallup.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!

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

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



Betri 
þjónusta 
á netinu
Á Mínum síðum á Vodafone.is getur þú nú 
keypt afþreyingu, breytt áskrift, flutt áskrift 
á milli myndlykla, sagt upp áskrift, sett upp 
netvörn og heilan helling í viðbót. Við ætlum 
að halda áfram að gera viðskiptin á netinu betri.

Segjum það 
eins og það er
Við ætlum að tala skýrt og á mannamáli. Við ætlum 
að vera gagnrýnin á okkur sjálf, setja markið hátt 
og gera viðskiptavini okkar ánægðari.

Allir í rétta 
pakkann

Sturla 
Netsérfræðingur

Elín 
Verkefnastjóri

Ólafur 
Sérfræðingur

Iðunn 
Verslunarstjóri

Jens 
Vöruþróunarstjóri

Árni 
Söluráðgjafi

Karítas 
Þjónustufulltrúi

Sara

Sverrir 
Hugbúnaðarsérfræðingur

Vilhjálmur 
Viðskiptastjóri

Árdís 
Forstöðumaður

Ingimundur 
Verkefnastjóri

Margir eru í þjónustuleiðum sem henta þeim ekki eða að 
borga fyrir eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Við ætlum 

að hafa samband við viðskiptavini og finna betri leiðir.

Stærra 
4G net

Við munum flest ferðast innanlands í sumar. 
Þá kemur sér vel að við höfum stækkað 4G 

kerfið okkar gríðarlega síðastliðin ár sem 
nær í dag til 99,7% íbúa.

Þjónustufulltrúi



Nýtt upphaf hjá Vodafone.
Fyrstu breytingar okkar eru:

Segjum það 
eins og það er

Við ætlum að tala skýrt og á mannamáli. Við ætlum að 
vera gagnrýnin á okkur sjálf, setja markið hátt og gera 
viðskiptavini okkar ánægðari.

Við höfum stækkað 4G 
netið okkar svo um munar 

Við munum flest ferðast innanlands í sumar. Þá kemur sér vel 
að við höfum stækkað 4G kerfið okkar gríðarlega síðastliðin 
ár sem nær í dag til 99,7% íbúa.

Ótakmarkað gagnamagn 
til allra viðskiptavina 
vegna COVID-19

Við minnum á að viðskiptavinir okkar fá ótakmarkað 
gagnamagn á heimatengingum í ljósi aðstæðna 
vegna COVID-19.

Við pössum að þú sért 
alltaf í rétta pakkanum

Margir eru í þjónustuleiðum sem henta þeim ekki eða að 
borga fyrir eitthvað sem þeir eru ekki að nota. Við ætlum 
að hafa samband við viðskiptavini og finna betri leiðir.

Viðskiptavinir geta breytt 
þjónustunni sjálfir á netinu

Á Mínum síðum á Vodafone.is getur þú nú keypt afþreyingu, breytt 
áskrift, flutt áskrift á milli myndlykla, sagt upp áskrift, sett upp 
netvörn og heilan helling í viðbót. Við ætlum að halda áfram að 
gera viðskiptin á netinu betri.

Í dag er nýtt 
upphaf hjá 
Vodafone

Segjum það bara eins og það er. Þetta gæti 
allt verið svo miklu betra. Við höfum ekki verið 
nógu góð og við ætlum að breyta því.

Viðskiptavinir eiga að hafa miklu betri yfirsýn. 
Verðið, vörurnar, skilmálarnir, reikningarnir; 
þetta þarf allt að vera einfaldara og skýrara.

Viðskiptavinir eiga að geta treyst því að þeir  
séu í rétta pakkanum sem hentar þeirra heimili. 
Í dag eru margir sem vita ekki hvað þeir eru  
að borga fyrir eða eru í rangri þjónustuleið.

Við erum að breyta mjög miklu hjá okkur.  
Í dag kynnum við 4 breytingar en það er bara 
byrjunin og við hlökkum til að segja ykkur 
frá því sem við gerum næst. 

Í dag er nýtt upphaf hjá Vodafone. 
Fylgstu með.

vodafone.is/nyttupphaf


