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Nýr T-Cross
Brúar bilið á milli jeppa og fólksbíls

Tilboðsverð frá 
3.190.000 kr.HEKLHEKLA · Laugavegi 170 · Sími 590 5000 · Volkswagen.is

VIÐSKIPTI Árangur Íslands í bar-
áttunni við COVID-19 hefur vakið 
mikla athygli hjá erlendum fyrir-
tækjum, segja Hlynur Guðjónsson, 
viðskiptafulltrúi á aðalræðisskrif-
stofu Íslands í New York, og Einar 
Hansen Tómasson, verkefnastjóri 
Film in Iceland, sem fjárfestinga-
svið Íslandsstofu rekur.

Á miðvikudaginn í síðustu viku 
sendi Film In Iceland tölvupóst á 
8.000 kvikmyndaframleiðendur 
og erlenda blaðamenn til að kynna 
árangur Íslands í baráttunni við 
COVID-19. „Það var aðallega bara 
fögnuður yfir því að það skuli vera 
hægt að koma hingað til landsins og 
taka upp,“ segir Einar spurður um 
viðbrögð við tölvupóstinum. Innan 
við sólarhring eftir að pósturinn var 
sendur út höfðu 44 prósent viðtak-
enda opnað hlekk í póstinum sem 
vísaði á frétt FilminIceland.com.

Einar gat ekki tjáð sig um hverjir 
hefðu sýnt Íslandi áhuga en stað-
festi að það væru fyrirhuguð verk-
efni á Íslandi í sumar. Ted Sarandos, 
yfirmaður hjá efnisveitunni Net-
f lix, hefur verið iðinn við að tala 
vel um möguleika landsins í stórum 
erlendum miðlum. Að sögn Einars 
kviknaði mikill áhugi á Íslandi eftir 
viðtal við Sarandos á vef Deadline.

„Fréttirnar um Ísland, er varða 
viðbrögðin við COVID -19 og 
hvernig ríkið hefur brugðist við, 
hafa fengið mjög mikil viðbrögð 
hérna. Fólk er að fylgjast með,“ segir 
Hlynur.

Ameríska-íslenska viðskipta-
ráðið í Bandaríkjunum hélt nýverið 
fjarfund þar sem Halldór Benjamín 
Þorbergsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, fór yfir 
stöðuna á Íslandi. „Það voru 98 pró-
sent þeirra fyrirtækja sem skráðu 

sig á fundinn frá Bandaríkjunum og 
það voru tæplega 80 fyrirtæki sem 
komu inn á þennan fund. Þannig 
að það er mikill áhugi á að heyra 
hvernig við erum að gera þetta.“

Hlynur segir Íslandi hafa tekist 
gríðarlega vel að halda f lutninga-
leiðum milli Íslands og Bandaríkj-
anna opnum síðastliðna mánuði. Ef 
fyrsti ársfjórðungur 2019 er borinn 
saman við fyrsta ársfjórðung 2020 
er ekki nema 1,5 prósenta minnkun 
í tonnum á útf luttum þorski til 
Bandaríkjanna.

„Það er ekki mikil minnkun í 
þessu ástandi og við erum að sjá 
10 prósenta aukningu í virði fyrir 
fiskinn út af stöðunni á krónunni. 
Svo erum við að horfa upp á 65 pró-
senta aukningu á laxi. Hann fer úr 
336 tonnum 2019 í 553 tonn 2020 á 
fyrstu þremur mánuðum ársins og 
virðið eykst um 75 prósent. En svo 
eru aðrar vörur eins og ýsa og ufsi, 
sérstaklega ýsan, sem fer marktækt 
niður um 16 prósent,“ segir Hlynur 
en sjávarafurðir eru um 60 prósent 
af útf lutningi Íslands til Banda-
ríkjanna.

„Fyrstu þrír mánuðirnir hafa 
allavega ekki verið jafn svartir og 
maður hefði ætlað hvað þennan 
markað varðar. „Þrátt fyrir að veit-
ingaiðnaðurinn, veitingastaðir og 
mötuneyti hafi horfið af markaðn-
um næstum því. Þá virðist vera að 
smávöruverslun með matvöru hafi 
aukist mjög mikið.“  – mhj

Mikill áhugi á 
árangri Íslands
Film in Iceland sendi 8.000 kvikmyndaframleið-
endum og erlendum blaðamönnum tölvupóst þar 
sem árangur Íslands í baráttunni við COVID-19  
var kynntur. Áhugi erlendra fyrirtækja er mikill.

Einar Hansen 
Tómasson, verk-
efnastjóri hjá 
Film in Iceland.

Stöðugur straumur var af gestum í Vesturbæjarlaug frá miðnæturopnun til lokunar í gærkvöld. Starfsmenn 
þurftu nokkrum sinnum að minna á fjöldatakmarkanir og biðja fólk að bíða fyrir utan á meðan aðrir nutu sín í 
lauginni. Fastagestir voru að sögn starfsmanns í skýjunum yfir að komast aftur í sund. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SLYS Lögreglunni á Austurlandi 
barst tilkynning á öðrum tímanum  
í gær um að skipverja af fiskiskipi 
væri saknað. Tilkynningin kom 
eftir að skipið sem hann var á kom 
til hafnar í Vopnafirði. „Þetta upp-
götvaðist þegar menn komu í land,“ 
segir Jón Sigurðsson, formaður 
björgunarsveitarinnar Vopna.

Björgunarskip Vopna sigldi út  
auk þess sem fjörur voru gengnar. 
Tóku bæði björgunarsveitarmenn 

og lögreglumenn þátt í leitinni.
Þyrla Landhelgisgæslunnar flaug 

austur og lenti á Vopnafirði um 
klukkan 19. Með henni voru fimm 
kafarar Landhelgisgæslunnar.

Jón, segir að alls hefðu 30 manns 
leitað í gærkvöld og að leitað yrði 
til myrkurs. Liðsauki myndi síðan 
berast af Norðurlandi og Austur-
landi í dag.

„Við erum að leita í Vopnafirð-
inum öllum,“ segir Jón. – khg

Leituðu að skipverja í Vopnafirði

mailto:mhj@frettabladid.is


Veður

Austlæg átt 3-10 m/s, en 10-15 
syðst. Víða léttskýjað á norðan-
verðu landinu, en skýjað með 
köflum og stöku skúrir sunnan til. 
Hiti 5 til 12 stig, en vægt nætur-
frost á N- og A-landi.  SJÁ SÍÐU 20

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

Ekkert lát á framkvæmdum í Vesturbænum

COVID-19 „Stutta svarið við þessu 
er að við vitum það ekki,“ svarar 
Björn Rúnar Lúðvíksson, yfirlæknir 
ónæmisfræðideildar Landspítala, 
spurður að því hvort mikil spritt
notkun og tíður handþvottur geti 
haft neikvæð áhrif á ónæmi fólks.

Sala á handspritti og sýklaheft
andi efnum hefur rokið upp hér 
á landi vegna kórónuveirufarald
ursins. Landsmenn eru meðvit
aðir um að þvo hendur sínar vel 
og spritta til að koma í veg fyrir 
útbreiðslu veirunnar og hafa víðs 
vegar vaknað spurningar um áhrif 
þess á ónæmiskerfið.

„Þessi gegndarlausa sprittnotkun 
sem hefur verið í gangi núna á sér 
engin dæmi í sögu mannsins þann
ig að það á eftir að koma í ljós hver 
áhrif hennar verða,“ segir Björn og 
bætir við að fordæmalausa ástandið 
sem nú ríkir sé góð áminning um 
mikilvægi handþvottar.

„Mikilvægi handþvottar verður 
aldrei of oft áréttað og fáar aðgerðir 
hafa virkað jafn vel varðandi heil
brigði, lifun og minnkun á smiti,“ 
segir Björn. Hann segir mikilvægt 
að þvo hendur vel með mildri sápu 
og að gott sé að miða við tuttugu 
sekúndur.

„Það eru til skuggalegar tölur um 
það hversu algengt það er að fólk 
þvoi sér ekki um hendurnar þegar 
það er til dæmis búið að nota kló
sett og svo er alveg ótrúlegur fjöldi 
sem bara þvær sér ekki um hend
urnar,“ segir Björn og áréttar mikil
vægi þess að þvo sér um hendur eftir 
klósettferðir, fyrir máltíðir og áður 
en matvæli eru höndluð. „Þetta er 
alltaf mikilvægt, ekki bara núna.“

Þá segir hann að þvoi fólk sér ekki 
um hendurnar sé skárra en ekkert 
að spritta vel. Hvað varðar mikla 

Ofnotkun spritts gæti 
haft ýmiss konar áhrif
Áhrif mikillar sprittnotkunar á ónæmiskerfið eru lítt þekkt en gætu komið 
fram í ýmsum sjúkdómum síðar meir. Yfirlæknir ónæmisfræðideildar Land-
spítalans segir COVID-19 góða áminningu um mikilvægi handþvottar.

sprittnotkun og áhrif hennar á 
ónæmi fólks segir Björn að ekki sé 
líklegt að fleiri smitist af umgangs
pestum á næstu mánuðum og árum 
vegna áhrifa spritts á ónæmiskerfið. 
„Við höfum séð það núna að tíðni á 
öllum smitsjúkdómum nema kyn
sjúkdómum hefur snarminnkað en 
þegar við lítum til framtíðar gætum 
við séð áhrif mikillar notkunar á 
sýklaheftandi efnum.“

Áhrifin segir Björn að verði lík

lega greinilegri þegar litið verður 
til sjálfofnæmis, ofnæmis, geð, 
lungna, hjarta og æðasjúkdóma. 
„Þetta eru sjúkdómar sem geta 
verið í nokkur ár að þróast svo við 
munum ekki sjá þetta strax,“ segir 
hann.

Ástæðuna segir Björn vera heil
brigði mikróf lóru líkamans. „Við 
vitum að ónæmiskerfið okkar er í 
stöðugum samskiptum við míkró
flóruna og það er alltaf að verða til 
meiri og meiri vitneskja um það 
að heilbrigð míkróflóra stuðlar að 
betra ónæmiskerfi og betra tauga
kerfi, þessi kerfi eru öll að tala 
saman,“ segir Björn.

„Ofnotkun á sýklalyf jum og 
sýklaheftandi efnum líkt og spritti 
hefur áhrif á þessa míkróf lóru. 
Hvernig það mun þróast, breytast 
og hafa áhrif á heilsu fólks, það 
kemur í ljós með tímanum og við 
þurfum að rannsaka það betur,“ 
segir Björn. birnadrofn@frettabladid.is

Sala á sýklaheftandi efnum hefur rokið upp á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þessi gegndarlausa 
sprittnotkun sem 

hefur verið í gangi núna á 
sér engin dæmi 
í sögu manns-
ins.
Björn Rúnar 
Lúðvíksson

SAMFÉLAG Erlendum ríkisborgurum 
á Íslandi fjölgaði um 1.530 talsins 
frá 1. desember í fyrra fram til 1. 
maí síðastliðins, þá voru búsettir 
hér 50.877 erlendir ríkisborgarar. 
Pólskum ríkisborgurum fjölgaði 
mest hér á landi á sama tímabili, 
um 330 einstaklinga, og Rúmenum 
fjölgaði næstmest, um 177 einstakl
inga.

Flestir erlendir ríkisborgarar sem 
búsettir eru á Íslandi eru frá Pól
landi og voru þann 1. maí 20.004, 
það eru 5,7 prósent af íbúum lands
ins. Pólskum ríkisborgurum fjölg
aði á þessum tíma þrátt fyrir að 
rúmlega 600 manns hefðu yfirgefið 
landið í apríl eftir komu COVID19 
til Íslands.

Næstflestir eru ríkisborgarar frá 
Litháen, sem voru 4.747 talsins í 
byrjun maí. Samtals voru 366.308 
einstaklingar búsettir á Íslandi hinn 
1. maí á þessu ári. – bdj

Um sex prósent 
þjóðarinnar  
frá Póllandi

Þrátt fyrir að ferðamannastraumurinn til Íslands sé lítill sem enginn vegna kórónuveirufaraldursins var ekkert hik á iðnaðarmönnunum sem voru 
að vinna við nýtt hótel á Héðinsreitnum. Á reitnum er verið að byggja alls 150 herbergja hótel í gamla Vesturbænum í Reykjavík.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra sagði á Alþingi í 
gær að engar formlegar viðræður 
hefðu átt sér stað á milli Íslands og 
Atlantshafsbandalagsins, NATO, 
um framkvæmdir í Helguvík. Þær 
væru enn aðeins hugmynd utan
ríkisráðherra. Þar að auki ætti ekki 
að blanda saman utanríkispólitík 
og efnahagsaðgerðum á þeim tíma 
þegar Íslendingar standa höllum 
fæti.

Katrín varð fyrir mikilli orrahríð 
frá formönnum Viðreisnar og Mið
f lokksins, þeim Þorgerði Katrínu 
Gunnarsdóttur og Sigmundi Davíð 
Gunnlaugssyni, vegna frétta um að 
Vinstri græn hefðu hindrað upp
bygginguna. En hún er sögð vera 
um 12 til 18 milljarða króna virði, 
með litlum tilkostnaði fyrir Íslend
inga sjálfa.

Sakaði Sigmundur VG um að 
láta innanf lokksviðhorf til NATO 
ráða og fórna þar með hundruðum 
starfa á Reykjanesi. Þorgerður Katr
ín spurði hvort þetta hefði verið 
tekið upp í Þjóðaröryggisráði, og 
ef ekki, væri verið að vega að vest
rænu varnarsamstarfi.

Katrín stóð á sínu og sagði 
áhættumat í undirbúningi fyrir 
Ísland, sem yrði tilbúið í haust.

„Við þurf um að vanda okk ur 
þegar um er að ræða jafn mik il væg 
mál og þjóðarör yggi Íslend inga,“ 
sagði hún. – khg

Hart sótt að 
Katrínu á þingi 

Katrín stóð á sínu þrátt fyrir aðsókn 
á þingi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Framúrskarandi ferðafélagi
Leitaðu ekki langt yfir skammt í sumar – á Íslandi eru ævintýrin á hverju strái og endalausir möguleikar til 
útivistar og afþreyingar. Með fjallmyndarlegum Land Cruiser 150 verða þér allir vegir færir, enda er hann 
rómaður fyrir gæði, þægindi og öryggi. Til að auka enn á ánægjuna fylgir nú, með nýjum Land Cruiser 150, 
glæsilegt gjafabréf að andvirði 400.000 kr. hjá einhverri af eftirtöldum verslunum – þitt er valið: 

Lífland selur hágæðavarning tengdan hestamennsku.
Veiðihornið er sérverslun veiðimannsins. 
Ellingsen býður upp á allt fyrir útivistina og meira til. 

Komdu við hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota og kannaðu hvernig landið liggur. Sjá nánar á toyota.is

 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Verð frá: 9.350.000 kr.

Gjafabréfið fylgir ekki með öðrum tilboðum. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið 
samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 
Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

Land Cruiser 
Ávísun á ævintýri



COVID-19 Óeining er innan heil
brigðisgeirans um rýmkun á ferð
um til og frá landinu frá 15. júní, 
sagði Már Kristjánsson, yfirlæknir 
á smitsjúkdómadeild Landspítal
ans og formaður farsóttanefndar, 
í fréttaþættinum 21 á Hringbraut í 
gærkvöld. Hann bendir á að skimun 
í Leifsstöð sé flókin. 

„Það þarf að búa til gervikenni
tölur og f lytja sýni eða setja upp 
rannsóknaraðstöðu við landamær
in og koma þessum upplýsingum 
svo til skila til ferðamannanna og 
síðan bregðast við því,“ segir Már 
og hann heyri á mörgum kollegum 
sínum innan Landspítalans að þeim 
finnist bratt farið í opnunina: 

„Það er ekki einhugur um það. 
Sumir segja að þetta sé geigvænlega 
röng ákvörðun.“

Bent er á að enn sé ekki vitað hve 
margir eru búnir að þróa með sér 
ónæmi gegn veirunni hér á landi, 
beri einhver utan frá hana með sér, 
en mikið er enn um smit til dæmis 
í Svíþjóð og Bandaríkjunum. Mót
efnaskimun er rétt hafin hér á landi. 

Veirurannsóknadeild Lands
spítalans sem mun kanna sýnin úr 
Leifsstöð sé ekki í stakk búin til þess 
að óbreyttu. „Áhættumat spítalans 
kallar eftir verulegri uppbygg
ingu veirurannsóknarstofunnar,“ 
segir Már. Það sé forsenda þess að 
afgreiða til dæmis 3.000 sýni á dag 
sem reiknað er með að fylgi 100 
þúsund komum til landsins.

Þátturinn er aðgengilegur á vef 
Hringbrautar, hringbraut.is. – lb

Þetta er fyrsta 
alvarlega tilraunin 

á Alþingi til að bregðast við 
kennitöluflakki frá árinu 
1984. 
Halldór Grönvold

Sumir segja að 
þetta sé geigvæn-

lega röng ákvörðun.
Már Kristjánsson, 
yfirlæknir á smit
sjúkdómadeild

VIÐSKIPTI „Þetta er fyrsta alvarlega 
tilraunin á Alþingi til að bregðast 
við kennitöluflakki frá árinu 1984. 
Þá gerði Sighvatur Björgvinsson 
tilraun sem hann var gerður aftur
reka með. Það hafa einhver þing
mannamál komið fram síðan en 
aldrei þannig að menn hefðu vonir 
um að það myndi skila einhverju,“ 
segir Halldór Grönvold, aðstoðar
framkvæmdastjóri og deildarstjóri 
félagsmáladeildar ASÍ.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
dómsmálaráðherra mælti fyrir 
frumvarpi sínu um aðgerðir gegn 
kennitöluf lakki á Alþingi í gær. 
Þar er lagt til að heimilt verði að 
úrskurða einstaklinga sem ekki 
teljast hæfir til að stýra hlutafélagi 
vegna skaðlegra viðskiptahátta í 
atvinnurekstrarbann. Skal slíkt 
bann að meginreglu vara í þrjú ár.

Aðgerðir gegn kennitöluf lakki 
voru meðal aðgerða stjórnvalda í 
tengslum við lífskjarasamninginn.

„Við lögðum fram tillögur með 
SA vorið 2017 sem byggðu á hlið
stæðu fyrirkomulagi og frumvarpið 
nú gerir. Þá vildum við ganga svo
lítið lengra og gefa skattyfirvöldum 
heimild til að setja aðila í atvinnu
rekstrarbann,“ segir Halldór.

Niðurstaðan hafi hins vegar orðið 
að fara þá leið að skiptastjórar rann
saki sérstaklega gjaldþrot og komi 
með ábendingar til dómstóla ef þeir 
telja að farið hafi verið á svig við lög 
með kennitöluflakki.

„Þetta byggir í öllum aðalatriðum 
á hliðstæðri löggjöf í Danmörku. 
Það er vel reynd löggjöf sem hefur 
nýst vel þar. Við erum þá líka með 
meira og minna dómafordæmi og 
annað til að byggja framkvæmdina 
á. Þannig er þetta góð lausn og full 

samstaða um að gera þetta með 
þessum hætti.“

Halldór segir að þegar aðgerðir 
gegn kennitöluf lakki hafi verið 
ræddar í gegnum tíðina hafi alltaf 
komið sama svarið. Ekki mætti 
koma í veg fyrir að hugmyndaríkt 
fólk sem fengi góðar viðskiptahug

myndir fengi tækifæri til að reyna 
sig.

„Við erum ekkert á móti því. En 
þegar sami einstaklingurinn er 
búinn að fá frábærar viðskipta
hugmyndir fimm sinnum og hefur 
alltaf farið í þrot og skilið eftir sig 
slóð skulda? Er þá kannski kominn 
tími til að staldra við og velta fyrir 
sér hvort það sé ekki eitthvað annað 
að baki?“ spyr Halldór.

Hann segir hið klassíska kenni
töluflakk fyrst og fremst ganga út 
á að skilja opinbera sjóði og jafnvel 
launafólk eftir í sárum. „Við höfum 
mörg svona dæmi. Verðmætin eru 
hirt úr búinu, viðskiptavildin, vöru

merkið og einhverjar eignir. Gjarn
an er lykilbirgjum haldið góðum 
með því að borga þeim. Ríkissjóður, 
lífeyrissjóðir og mögulega launafólk 
situr þá eftir með skaðann.“

Halldór segir að lengi vel hafi 
Samtök atvinnulífsins ekki verið 
mjög spennt fyrir því að taka á 
kennitöluflakki. „Það breytti heil
miklu þegar við fengum þau í lið 
með okkur og ekki var lengur 
hægt að etja okkur saman í þessu 
máli. Auðvitað eru rök SA góð fyrir 
þeirra hagsmuni. Heiðarleg fyrir
tæki tapa á því að vera í samkeppni 
við fyrirtæki sem lúta ekki lögum 
og reglum.“ sighvatur@frettabladid.is

Fyrsta alvöru tilraunin gegn 
kennitöluflakki síðan 1984
Deildarstjóri félagsmáladeildar ASÍ er bjartsýnn á að nýtt frumvarp gegn kennitöluflakki skili tilætluð-
um árangri. Heimilt verði að úrskurða einstaklinga í atvinnurekstrarbann. Sambærileg löggjöf hafi nýst 
vel í Danmörku. Það séu fyrst og fremst opinberir sjóðir sem tapi á kennitöluflakki en einnig launafólk.

Frumvarpið fer nú í vinnslu á þingi en stjórnvöld ætla líka að ráðast í átaksverkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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

ÖRYGGISMÁL Þyrla Landhelgisgæsl
unnar sem óvænt var lent á f lug
vellinum á Sandskeiði um helgina 
vegna bilunar verður tekin aftur í 
notkun í dag eða á morgun að sögn 
Ásgeirs Erlendssonar, upplýsinga
fulltrúa Landhelgisgæslunnar.

Ásgeir segir að þegar þyrlusveitin 
hafi verið á æfingu á föstudag hafi 
kviknað ljós í mælaborði sem gefi 
til kynna að þrýstingur á aðal

smurkerfi gírkassans hafi fallið 
niður fyrir eðlileg viðmið.

„Þar sem vélin var við flugvöllinn 
við Sandskeið þótti rétt að lenda 
í öryggisskyni til að kanna málið 
betur. Varasmurkerf ið virkaði 
áfram eðlilega og voru f lugvirkjar 
fengnir til að vinna að viðgerð og 
bilanagreiningu á staðnum,“ segir 
Ásgeir. Skipta þurfi um loftrör sem 
væntanlegt sé til landsins í dag.

Aðspurður segir Ásgeir TFEIR 
væntanlega í fulla þjónustu í dag 
eða á morgun þegar loftrörið verði 
komið til landsins og viðgerð að 
fullu lokið. „Það skal tekið fram að 
bilunin var smávægileg og af gjör
ólíkum toga og sú sem olli slysi í 
Noregi fyrir fjórum árum enda 
voru gerðar ráðstafanir í kjölfar 
þess,“ undirstrikar upplýsingafull
trúinn. – gar

TF-EIR aftur í þjónustu í dag eða á morgun eftir bilun í gírkassa

TF-EIR á Reykjavíkurflugvelli. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bilunin var smá-
vægileg og af 

gjörólíkum toga en sú sem 
olli slysi í Noregi fyrir fimm 
árum.

Ásgeir Erlendsson, upplýsinga
fulltrúi Landhelgisgæslunnar

Óeining um 
opnun landsins 
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Iðunn 
Verslunarstjóri

vodafone.is/nyttupphaf

Loforð
Vodafone
um betri
þjónustu

3

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 munum halda 
áfram að gera viðskiptin á netinu betri.

Starfsfólk Vodafone



DÓM S M ÁL Lögmaður Jóhanns 
Helgasonar í Los Angeles, Mic-
hael Machat, segir tónlistarrisana 
Warner og Universal beita Jóhann 
yfirgengilegu af li í viðleitni til að 
fæla Jóhann og aðra rétthafa frá 
málsóknum gegn fyrirtækjunum.

Fréttablaðið greindi frá því þann 
6. maí síðastliðinn að lögmenn 
Warner og Universal krefðust þess 
að félag Jóhanns, Johannsongs, 
greiddi jafnvirði 48 milljóna króna 
vegna lögmannsstarfa. Var það 
gert í kjölfar þess að dómari í Los 
Angeles vísaði frá lagastuldarmáli 
Jóhanns á hendur fyrirtækjunum 
og höfundum lagsins You Raise Me 
Up.

Lögmaður Jóhanns segir í and-
mælum til dómsins að lögmenn 
Warner og Universal hafi ekki á 
fyrri stigum gefið til kynna að lögð 
yrði fram krafa vegna málskostn-
aðar eða gefið upp nokkra ástæðu 
fyrir því að slíkt yrði gert. Rökin 
fyrir kröfunni séu mótsagnakennd 
og krafan sé svívirðilega há. Hann 
krefjist þess að dómarinn hafni 
henni eða þá að upphæðin verði um 
tífalt lægri en farið sé fram á.

Þá segir Michael Machat mál 
Jóhanns vera, þvert á það sem lög-
menn Warner og Universal halda 
fram, rekið í góðri trú í hreinum 
tilgangi, ekki af illvilja og vera mál-
efnalegt. Jóhann hafi fyrirfram 
fengið staðfestingu tveggja tón-
listarfræðinga, lögmanna og mála-
færslumanna á því að málið væri 
gott og gilt.

„Og það sem meira er, verði lög-
mannskostnaðurinn samþykktur 
myndi það skapa hrollvekjandi for-
dæmi og fæla alla tónlistarmenn, 
tónskáld, rithöfunda og listamenn 
frá því að höfða mál vegna hræðslu 
um verið sé að leggja aleiguna 
að veði í viðureign við milljarða 
dollara félög,“ segir Machat í and-
mælum sínum þar sem hann líkir 

tónlistarsamsteypunum við risa-
vaxin skrímsli.

„Þeir skammast sín ekki fyrir að 
biðja dóminn um að kenna hinum 
ástsæla listamanni Jóhanni Helga-
syni áhrifamikla lexíu fyrir að dirf-
ast að beita sér fyrir því sem hann 

og samlandar hans á Íslandi hafa 
allir trúað, og horfa í leiðinni fram 
hjá þeim ótrúlega fælingarmætti 
sem slík ákvörðun yrði fyrir alla 
tónlistarmenn sem kynnu að vilja 
láta reyna á rétt sinn varðandi stuld 
á höfundarrétti þeirra,“ ítrekar lög-
maðurinn.

Machat grípur í greinargerðinni 
niður í sundurliðaða kröfu lög-
manna Universal og Warner. Nefnir 
hann meðal annars dæmi þar sem 
lögmennirnir þrír kasta á milli sín 
uppkasti að þrettán lína bréfi til 
dómsins og rukka fyrir það samtals 
2.668 dollara, jafnvirði 388 þúsunda 
króna – sem eigi að vera fyrir fimm 
klukkustunda vinnu. „Miðað við 
alla þá reynslu sem þeir búa yfir 
mætti ætla að það hefði mátt gera 
þetta skjal á innan við tíu mínút-
um,“ segir hann.

Eins og áður hefur komið fram í 
Fréttablaðinu hyggst Jóhann leita 
til áfrýjunardómstóls vegna frávís-
unar málsins og undirbýr lögmaður 
hans nú áfrýjunina. 
gar@frettabladid.is

Þeir skammast sín 
ekki fyrir að biðja 

dóminn um að kenna hinum 
ástsæla listamanni Jóhanni 
Helgasyni áhrifamikla lexíu 
fyrir að dirfast að beita sér 
fyrir því sem hann og 
samlandar hans á Íslandi 
hafa allir trúað.

Michael Machat, 
lögmaður  
Jóhanns  
Helgasonar  
í Los Angeles

Lögmaður segir kröfu 
á Jóhann svívirðilega
Samþykki dómari kröfu um að Jóhann Helgason greiði 48 milljóna króna lög-
mannskostnað Warner og Universal hefði það ótrúlegan fælingarmátt gagn-
vart öllu því listafólki sem kynni að vilja leita réttar síns, segir lögmaður hans.

Umhverfisvænn
bambus-

klósettpappír

OFUR MJÚKURÓBLEIKTURÞÉTTUR Í SÉR

ÚR BAMBUSSJÁLFBÆR

FÆST
NÚ Á 

ÍSLANDI!

Samkvæmt 4. gr. laga um framboð og kjör 
forseta Íslands, nr. 36/1945, skal skila fram-
boðum til forsetakjörs sem fram á að fara 
27. júní 2020 í hendur dómsmálaráðuneytinu 
eigi síðar en kl. 24.00 föstudaginn 22. maí 
2020. Framboði skal fylgja samþykki for-
setaefnis, nægileg tala meðmælenda, sbr. 
auglýsingu forsætisráðuneytisins frá  
20. mars 2020, svo og vottorð yfirkjörstjórna 
um að meðmælendur séu kosningarbærir. 

Dómsmálaráðuneytinu 19. maí 2020

Framboð til forsetakjörs

Jóhann Helgason er í góðri trú, segir lögmaður hans. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

S U Ð U R L A N D  Vegagerðinni og 
sveit ar félag inu Árborg hef ur 
reynst erfitt að semja um nýtt veg-
stæði Suðurlandsvegar, sitt hvorum 
megin við fyrirhugaða Ölfusárbrú. 
En samkvæmt samgönguáætlun á 
að reisa hana milli 2024 og 2028.

Hafa Gísli H. Halldórsson bæjar-
stjóri og Helgi S. Haraldsson, for-
seti bæjarstjórnar, fundað með 
Vegagerðinni vegna þessa, eins og 
fram kemur í svari við fyrirspurn 
minnihluta Sjálfstæðisf lokks í 
Árborg.

„Lögmenn Suðurlandi hafa haft 
samningamálin á sinni könnu og 
bæjarstjóri hefur falið þeim að 
árétta við Vegagerðina nauðsyn 
þess að samningum verði lokið,“ 

segir í svarinu. Er nú loks komin 
hreyfing á málin.

„Samkvæmt samskiptum við 
lögmann Vegagerðarinnar er von 
á nýju tilboði vegna landsins í dag 

eða á morgun, eftir ítrekaðar fyrir-
spurnir. Síðasta erindi sem kom frá 
Vegagerðinni vegna málsins var í 
apríl 2017 og var það tilboð óásætt-
anlegt.“ – khg

Erfiðir samningar Árborgar og Vegagerðarinnar

Loks er komin hreyfing á samninga um vegstæði. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÍSAFJÖRÐUR Ekkert tilboð barst frá 
íslenskum fyrirtækjum í útboði á 
byggingu knatthúss á Ísafirði og er 
búið að leggja fyrir bæjarstjórn til-
boð frá norska fyrirtækinu Hugaas 
Entreprenör. Í tilboðinu er gengið 
út frá því að verkinu yrði lokið 
fyrir árslok og að hafist yrði handa 
í haust. 

Birgir Gunnarsson, bæjarstjóri 
Ísafjarðarbæjar, óskaði á bæjar-
ráðsfundi í gær eftir heimild til að 
vinna verkið áfram með norska 

fyrirtækinu í von um að það verði 
tilbúið fyrir árslok með heimild til 
að ganga til samninga við norska 
fyrirtækið. Bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar óskaði eftir því að unnin yrði 
kostnaðar- og tímaáætlun sem verði 
tekin fyrir á næsta fundi.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
Birgir það óvænt að ekkert tilboð 
hafi komið frá íslensku fyrirtæki.

„Þegar við fórum í útboð í vetur 
kom ekkert tilboð inn til okkar. Þá 
fórum við að skoða hvaða mögu-

leikar stæðu til boða. Við fórum að 
af la okkur upplýsinga en á sama 
tíma gættum við þess að vinna 
innan kostnaðaráætlunar sem við 
lögðum upp með,“ segir Birgir.

Aðspurður segir hann tilboðið 
heillandi en Norðmennirnir hafa 
boðið afslátt ef tilboðinu verður 
tekið fyrir 1. júní.

„Það sem þeir hafa lagt fram lítur 
vel út. Þeir voru áhugasamir þegar 
við buðum þetta út í fyrstu en sáu 
ekki fram á að geta unnið í undir-

stöðunum. Þá yrði þessu skipt í tvo 
áfanga, grunnvinnan við að setja 
sökklana yrði búin áður en þeir 
kæmu að setja upp húsið.“

Birgir tekur undir að þetta yrðu 
stakkaskipti fyrir íþróttir á Ísafirði.

„Eftirspurnin eftir knatthúsi er 
gríðarleg og þetta yrði algjör bylting 
fyrir okkur. Það er engin leið fyrir 
okkur að stunda knattspyrnu utan-
húss að vetri til og þetta myndi stór-
bæta aðstöðu okkar íþróttafólks,“ 
segir Birgir. – kpt

Tilboð frá Noregi í knatthús Ísafjarðarbæjar þykir heillandi

Ísfirðingar vonast til að reisa knatt-
hús fyrir árslok. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti
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SNYRTIVÖRU

TAXFREE* AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM

Í HEILA VIKU
14.-20. MAÍ

Snyrtivara

NÚ GETUR ÞÚ PANTAÐ SNYRTIVÖRUR HJÁ OKKUR 
OG FENGIÐ SENDAR HEIM

Dagana 19. og 20. maí milli kl. 12:00 til 15:00, geta þeir sem ekki komast til okkar 
pantað snyrtivörur í gegnum síma. 

Hringdu í númerið 563-5069. 

Allar pantanir sendar með Póstinum.

 Greiðsla fer fram í gegnum örugga greiðslugátt Valitor.



Við þurfum að 
halda áfram að 

styðja vísindamenn í að 
rannsaka uppruna veirunn-
ar og hvernig hún dreifist.
Xi Jinping, forseti Kína

Að mínu mati er 
þetta í raun vís-

vitandi seinagangur og 
algjörlega óásættanleg 
vinnubrögð.

Þorsteinn Víg-
lundsson, for-
stjóri Hornsteins

Dagskrá fundarins:

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

9. júní 2020 og hefst hann kl. 09:00 á Hilton Reykjavík Nordica, 
Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík.

Ítarlegri upplýsingar um tillögur stjórnar, ársreikning og önnur gögn, 
ásamt upplýsingum um póstatkvæðagreiðslu, rétt hluthafa til að bera fram tillögur og 

framboð til stjórnar er að finna á vefsíðu félagsins,
 http://www.hagar.is/fjarfestaupplysingar/adalfundur/

Stjórn félagsins vill einnig árétta að forsvarsmenn hluthafa sem sækja fundinn, þ.e. 
forsvarsmenn fyrirtækja, lífeyrissjóða, fjárfestingasjóða, einstaklinga og annarra 

hluthafa, ber að skila umboði við skráningu inn á fundinn. Einnig verða einstaklingar 
beðnir um að framvísa persónuskilríkjum.

Stjórn Haga hf.

1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina á liðnu starfsári.
2) Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, lagður fram 
 til samþykktar.
3) Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2019/20.
4) Tillaga að lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum.
   • Grein 2.1 um hlutafé félagsins verði breytt þar sem hlutafé verði lækkað úr 
    kr. 1.213.333.841 að nafnverði í kr. 1.180.624.568 að nafnverði og eigin hlutir, 
    að nafnverði kr. 32.709.273, þannig ógiltir.
5) Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda.
6) Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar.
7) Kosning tilnefningarnefndar.
8) Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda.
9) Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum.
10) Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.

COVID-19 Kínverjar munu styðja 
önnur ríki um samanlagt tvo millj-
arða dollara, eða tæplega 300 millj-
arða króna, til þess að takast á við 
afleiðingar COVID-19. Tilkynnti Xi 
Jinping, forseti Kína, þetta á árleg-
um fundi hjá Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnuninni, WHO.

„Kína mun veita tvo milljarða 
dollara aðstoð á tveggja ára tímabili 
til að hjálpa ríkjum að takast á við 
af leiðingar COVID-19, bæði efna-
hagslegar og félagslegar. Sérstaklega 
þróunarríkjum,“ sagði Jinping. Þá 
tilkynnti hann einnig að mörg kín-
versk lyfjafyrirtæki væru að vinna 
að bóluefni og þegar það yrði til-
búið yrði einkaleyfisréttinum ekki 
haldið til streitu.

Fundurinn er vanalega haldinn 
í borginni Genf í Sviss en vegna 
aðstæðna í heiminum er hann 
haldinn á netinu í þetta skiptið. Xi 
Jinping hélt opnunarræðuna í þetta 
skiptið en dagskránni lýkur í dag.

Helsta deiglumálið hvað COVID-
19 varðar er rannsókn á upprun-
anum, en 110 ríki veraldar hafa 

skrifað undir yfirlýsingu til WHO 
um að óháð rannsókn verði gerð. Í 
yfirlýsingunni er Kína ekki nefnt en 
spjótunum samt augljóslega beint 
að landinu og yfirvöldum þar. Kín-
verjar hafa verið mótfallnir rann-
sókn og má ætla að aðstoðin sem 
þeir hyggjast veita núna sé tilraun 
til þess að friða heiminn.

„Við þurfum að halda áfram að 
styðja vísindamenn í að rannsaka 
uppruna veirunnar og hvernig 
hún dreifist,“ sagði Jinping. Einnig 
að Kína myndi áfram verða opið, 
leggja áherslu á gegnsæi og halda 
áfram að miðla upplýsingum til 
WHO og alls heimsins. – khg

Kínverjar veita COVID-19 
aðstoð til annarra ríkja

Tedros Adhanom, yfirmaður WHO, og Xi Jinping, forseti Kína. MYND/GETTY

REYKJAVÍK Í lok síðustu viku greindi 
Fréttablaðið frá þeim fyrirætlunum 
Minjastofnunar Íslands að óska eftir 
því við mennta- og menningarmála-
ráðherra að svæði við Álfsnesvík, 
þar sem fyrirhuguð uppbygging 
efnavinnslufyrirtækisins Björgunar 
er áætluð, verði friðlýst. Slík aðgerð 
myndi útiloka flutning Björgunar á 
svæðið.

Þorsteinn Víglundsson er for-
stjóri Hornsteins ehf. en Björgun 
er dótturfélag þess. Hann fordæmir 
vinnubrögð Minjastofnunar Íslands 
í málinu.

„Þetta mál hefur verið í vinnslu 
innan borgarinnar í rúm fimm 
ár. Minjastofnun kom að borðinu 
frá því í byrjun árs 2017 og hefur 
fengið að fylgjast með framvindu 
mála allar götur síðan. Það hefur 
verið tekið tillit til sjónarmiða 
stofnunarinnar, meðal annars með 
því að færa upphaflega lóð austar á 
svæðinu, og allt málið unnið eins 
faglega og frekast er kostur. Þá var 
Minjastofnun boðið upp á að farið 
yrði í frekari fornleifarannsóknir á 
svæðinu en það boð var afþakkað,“ 
segir Þorsteinn. 

Hann segist hafa orðið fyrir mikl-
um vonbrigðum þegar ljóst var að á 
síðustu stundu kom Minjastofnun 
fram með hótanir um friðlýsingu 
svæðisins til þess að stöðva fram-
gang verkefnisins. „Að mínu mati er 
þetta í raun vísvitandi seinagangur 

og algjörlega óásættanleg vinnu-
brögð. Minjastofnun er að koma 
þremur árum of seint með þessa 
kröfu,“ segir Þorsteinn.

Hann bendir á að Björgun hafi 
verið án lóðar í rúmt ár enda hafi 
verkefnið tafist mikið. Ljóst sé að 
kolefnisspor starfseminnar muni 
minnka mikið með flutningi í Álfs-

nesvík og það sé eitt af sjónarmið-
unum fyrir því að þessi staðsetning 
hafi verið valin. Verði ekki af upp-
byggingunni í Álfsnesvík verði fyrir-
tækið fyrir miklu tjóni. „Það er alveg 
ljóst að ef svæðið verður friðlýst 
mun fyrirtækið sækja bætur fyrir 
það tjón sem hefur skapast.“

Í lok apríl sendi Minjastofnun bréf 

til borgarráðs Reykjavíkurborgar 
þar sem fram kom að stofnunin væri 
að undirbúa að senda áðurnefnda 
ósk um friðlýsingu til ráðherra 
málaflokksins. Í erindinu var lítið 
gert úr kostamati sem var unnið af 
umhverfis- og skipulagssviði Reykja-
víkurborgar, meðal annars var það 
nefnt „svokallað“ kostamat í bréfinu.

Þorsteinn segir að sú gagnrýni 
stofnunarinnar sé ósanngjörn og 
að fleiri dæmi um slíkt hafi komið 
upp í ferlinu. „Stofnunin hefur líkt 
þessari uppbyggingu við að reisa 
verksmiðju á Þingvöllum. Það sér 
hver maður að það er ekki nein 
sanngirni í slíkum samlíkingum,“ 
segir Þorsteinn.

Hann tekur undir að mikil saga sé 
á svæðinu og þar sé að finna merkar 
minjar sem mikilvægt sé að vernda. 
„Þarna eru engar minjar sem sjást á 
yfirborðinu. Svæðið sem Kristján 
Eldjárn skrifaði um að þyrfti að 
vernda er í Leirvogi og því verður 
öllu hlíft. Menn telja sig sjá leifar 
tveggja til þriggja fiskibyrgja og 
samkvæmt áætlunum fer eitt þeirra 
undir lóð Björgunar,“ segir Þor-
steinn. bjornth@frettabladid.is

Ótæk vinnubrögð hjá Minjastofnun
Forstjóri Hornsteins fordæmir áætlanir Minjastofnunar um að fara fram á að fyrirhugað uppbyggingarsvæði Björgunar í Álfsnesvík 
verði friðlýst. Verkefnið hafi verið á teikniborðinu og stofnunin haft aðkomu að því í rúm þrjú ár án þess að leggja inn kvörtun. 

Frá fyrirhuguðu athafnasvæði efnavinnslufyrirtækisins Björgunar í Álfsnesvík. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Mig grunar að 
eitthvað hefði verið 

sagt ef verktaki frá Dort-
mund í Þýskalandi fengi að 
malbika Akur-
eyrarflugvöll.
Halla Helgadóttir, 
framkvæmda-
stjóri Hönnunar-
miðstöðvar Íslands
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FIAT HÚSBÍLAEIGENDUR
ER HÚSBÍLLINN ÞINN KLÁR FYRIR SUMARIÐ?
BJÓÐUM UPP Á SMURÞJÓNUSTU OG LÉTTA ÁSTANDSSKOÐUN FYRIR SUMARIÐ:

• SJÓNSKOÐUN Á BREMSUKERFI OG UNDIRVAGNI
• LJÓS YFIRFARIN
• ÁSTAND HJÓLBARÐA METIÐ OG LOFTÞRÝSTINGUR MÆLDUR
• ÞURRKUR OG RÚÐUSPRAUTUR YFIRFARNAR
• ÁSTAND KÆLIKERFIS METIÐ
• HLEÐSLA RAFKERFIS MÆLD.

ALLIR VINNA – ENDURGREIÐSLA Á VSK Á VINNULIÐ AÐ LÁGMARKSUPPHÆÐ 25.000 KR. ÁN VSK.

B RE TL AND Breska ríkið hefur 
úthlutað verkefnum upp á meira 
en milljarð punda, eða rúmlega 176 
milljarða íslenskra króna, til einka-
fyrirtækja án útboðs. Um er að ræða 
stór verkefni tengd viðbrögðum 
ríkisins við COVID-19 faraldrinum 
og hafa ráðherrar ákveðið að nota 
lagaklausu frá 2015 til að víkja frá 
reglum um útboð í ljósi aðstæðna.

Samkvæmt umfjöllun breska 
dagblaðsins The Guardian hafa 
minnst 115 fyrirtæki fengið verkefni 
upp á samtals milljarð punda, án 
útboðs, frá því að faraldurinn hófst. 
Heildarlistinn yfir öll verkefni sem 
ekki hafa farið í útboð hefur ekki 
fengist afhentur. Stærsta verkefnið, 
upp á 234 milljónir punda, um að 
útvega ókeypis skólamáltíðir, fór til 
fyrirtækisins Edenred. Brake Broth-

ers og BFS Group fengu 208 milljóna 
punda verkefni sem snýst um að 
útvega fólki í viðkvæmri stöðu mat.

Randox hlaut 133 milljóna punda 
samning til að framleiða COVID-
19 próf. Hefur sá samningur verið 
gagnrýndur þar sem Owen Pater-

son, þingmaður Íhaldsf lokksins, 
er ráðgjafi hjá fyrirtækinu. Randox 
hefur ekki viljað svara fyrirspurn-
um um aðkomu þingmannsins.

Samtökin Tussell aðstoðuðu The 
Guardian við að safna upplýsing-
unum. Gus Tugendhat, stofnandi 
samtakanna, segir að það sem hafi 
verið opinberað kunni aðeins að 
vera toppurinn á ísjakanum. „Frá 
því að faraldurinn hófst höfum við 
séð gríðarlega aukningu í úthlutun 
verkefna hins opinbera án útboða,“ 
segir Tugendhat.

Daniel Bruce, framkvæmda-
stjóri Transparency International 
UK, varar við því að aðstæðurnar 
séu notaðar til að minnka gagnsæi. 
„Þessi fjöldi verkefna er áhyggjuefni 
og setur hættulegt fordæmi sem 
getur skaðað hagsmuni almennings 

og minnkað traust,“ segir Bruce. 
Utanríkisráðuneytið segir að 

fylgst sé með málinu og framvindu 
þess. Nýverið fékk fyrirtæki í Bret-
landi úthlutað 300 milljóna króna 
verkefni til að sjá um markaðsher-
ferðina „Ísland – saman í sókn“, sem 
blása á lífi í íslenska ferðaþjónustu. 
Mjög litlu munaði að íslensk auglýs-
ingastofa yrði fyrir valinu og kemur 
til greina að útboðið verði kært.

Halla Helgadóttir, framkvæmda-
s t jór i  Hön nu n a r m ið s t ö ðva r 
Íslands, segir að niðurstaða útboðs-
ins sé hvort tveggja ímyndarlega 
óheppileg fyrir Ísland og efna-
hagslega í ljósi þeirra aðstæðna 
sem COVID-19 faraldurinn hefur 
skapað. Íslensk stjórnvöld hefðu 
mátt leita nýrra leiða og taka tillit 
til aðstæðna, án þess að sniðganga 

reglur um samkeppni og útboð eins 
og Bretar virðast hafa gert, sem sé 
alls ekki til fyrirmyndar.

„Mig grunar að eitthvað hefði 
verið sagt ef verktaki frá Dortmund 
í Þýskalandi fengi að malbika Akur-
eyrarf lugvöll, en það er verkefni 
sem er líka hluti af COVID-19 við-
bragði stjórnvalda. Núna er ekki 
góður tími til að senda stór verkefni 
úr landi, og engar faglegar né gæða-
legar forsendur til þess miðað við 
að það munaði nánast engu á þeim 
sem voru í efstu sætum,“ segir Halla. 

„Ísland er þekkt víða um heim 
fyrir skapandi greinar og erfitt að 
trúa því að ekki hefði verið hægt 
að tryggja að framúrskarandi fólk 
úr skapandi greinum, markaðs- og 
auglýsingafólk á Íslandi, leiddi þetta 
verkefni.“ arib@frettabladid.is

Stór verkefni ekki verið sett í útboð
Breskir ráðherrar hafa notað heimild í lögum til að sleppa við að fara með stór verkefni tengd COVID-19 faraldrinum í útboð. Með-
al annars samning við Randox, sem þingmaður Íhaldsflokksins starfar fyrir. Íslenska utanríkisráðuneytið fylgist vel með málinu.

Hitamælingar við verslanir

Starfsmaður tískuvöruverslunarinnar Gucci kannar hitann á konu áður en henni er hleypt inn í verslunina í miðborg Rómar á Ítalíu  
í gær. Líkt og margar aðrar þjóðir eru Ítalir hægt og rólega að slaka á útgöngu- og samkomubanni vegna COVID-19 faraldursins. MYND/EPA

BANDARÍKIN Fyrsta bóluefnið við 
kórónuveirunni sem veldur COVID-
19 virðist öruggt og kemur í veg fyrir 
að veiran fjölgi sér. Þetta kemur 
fram í frumniðurstöðum framleið-
andans Moderna í Massachusetts 
í Bandaríkjunum. Átta heilbrigðir 
sjálfboðaliðar fengu lítinn skammt 
af bóluefninu og voru svo smitaðir 
af veirunni. Náði bóluefnið að skapa 
sams konar vernd fyrir veirunni og 
finnst í einstaklingum sem hafa náð 
sér af smiti.

Tal Zaks, yfirlæknir Moderna, 
segir þetta „fyrsta mikilvæga 
skrefið“ í átt að því að hægt sé að 
bólusetja almenning. Miklar rann-
sóknir séu þó fram undan og þetta 
bóluefni, sem er eitt af mörgum sem 
eru í þróun, verði ekki tilbúið fyrr en 
í janúar á næsta ári í fyrsta lagi.

Prófaðar voru þrjár skammta-
stærðir. Einn sjálfboðaliði sem fékk 
lítinn skammt fékk aukaverkun, 
mikinn roða í kringum svæðið þar 
sem hann var sprautaður. Sá hópur 
sem fékk stærri skammt fékk hita og 
höfuðverk. – ab

Nýtt bóluefni 
virðist öruggt

Heimurinn bíður eftir bóluefninu.
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446194

Jaguar E-pace s d-150  ‘18, ekinn 32 þ. km.
Verð: 6.490.000 kr.

112811

HYUNDAI IONIQ EV ‘18. ekinn 37 þús. km. 
Verð: 3.490.000 kr.

590716

Nissan Qashqai Tekna ‘19, ekinn 13 þús. km. 
Verð: 4.890.000 kr.

Audi A4 Avant ‘13, ekinn 103 þús. km.
Verð: 2.380.000 kr.

590717 750145

Jeep Cherokee ‘18, ekinn 32 þús. km.
Verð: 6.490.000 kr.

446234

SsangYong Korando  ‘18, ekinn 60 þ. km.
Verð: 3.790.000 kr.

445831

BMW 7 730d Xdrive ‘14. ekinn 135 þús. km. 
Verð: 6.500.000 kr.

446202

SsangYong Tivoli  ‘17, ekinn 60 þús. km. 
Verð: 2.590.000 kr.

Opel Insignia St ‘18, ekinn 30 þús. km.
Verð: 4.190.000 kr.

446060 150432

SsangYong Rexton ‘17, ekinn 40 þús. km.
Verð: 4.490.000 kr.

446196

Opel Vivaro Combi ‘18, ekinn 36 þ. km.
Verð: 4.090.000 kr.

750056

Opel Grandland X ‘19. ekinn 49 þús. km. 
Verð: 3.190.000 kr.

590684

SsangYong Rexton ‘16, ekinn 151 þús. km. 
Verð: 2.490.000 kr.

Opel Crossland X ‘19, ekinn 60 þús. km.
Verð: 2.690.000 kr.

590373 445988

Skoda Octavia ‘19, ekinn 54 þús. km.
Verð: 2.890.000 kr.

590685

Hyundai i30  ‘19, ekinn 27 þ. km.
Verð: 3.090.000 kr.

445842

Toyota Corolla ‘18. ekinn 40 þús. km. 
Verð: 2.690.000 kr.

590461

Opel Insignia ‘16, ekinn 38 þús. km. 
Verð: 3.390.000 kr.

Suzuki Vitara ‘18, ekinn 64 þús. km.
Verð: 3.190.000 kr.

750231 590486

Opel Astra ‘18, ekinn36 þús. km.
Verð: 2.990.000 kr.

Notaðir bílar

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 12-17Meira úrval á

notadir.benni.is
Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Kaupauki með völdum notuðum bílum
Sjö nætur á Fosshótelum
með morgunverði. Verðmæti 210.000 kr.

Eldsneytiskort
að verðmæti 50.000 kr. frá Orkunni

Ævintýrapottur
Skráðu þig til leiks á notadir.benni.is
Vinningar dregnir út á Bylgjunni

Notaðir bílar

Ísland vill sjá þig í sumar
Bílabúð Benna gefur þér tækifæri til að kynnast Íslandi betur í sumar og styðja við íslenska ferðaþjónustu í leiðinni, með glæsilegum kaupauka sem fylgir með völdum notuðum bílum.

Hótel um land allt 65 Orkustöðvar um land allt
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Hin afar 
mikilvægu 
skref sem 
hafa verið 
tekin með 
ákvörðunum 
um samein-
ingar sveitar-
félaga voru 
tekin til þess 
að búa til 
öflugri 
sveitarfélög 
sem gætu 
veitt íbúum 
sínum meiri 
og betri 
þjónustu.

 

Helsta hættan 
sem steðjar 
að okkur 
núna er að 
við pökkum í 
vörn.

Í síðustu viku kynnti ASÍ stefnu sína „Rétta 
leiðin – Frá kreppu til lífsgæða og öryggis fyrir 
okkur öll“. Rauði þráðurinn í þeirri stefnu er 

framfærsluöryggi fyrir alla, hvort sem er utan 
eða innan vinnumarkaðar og uppbygging nýrra 
atvinnutækifæra. Heimurinn sem rís úr COVID-
kreppunni verður ekki sami heimur og við þekkt-
um áður. Og það er ekki endilega æskilegt að 
leita í sama farið. Við vitum nú hvað það skiptir 
miklu máli að vera með trausta innviði og sterkt 
opinbert kerfi sem grípur okkur þegar heimurinn 
umturnast. Við vitum líka hvað ferðaþjónustan 
er viðkvæm fyrir utanaðkomandi áhrifum og 
hvað atvinnulífið okkar er í raun eins leitt. Við 
verðum því að byggja upp fjölbreyttara atvinnu-
líf. Nú er tími nýrra hugsana og stórra hugmynda. 
Við höfum tekið stór stökk í tæknibreytingum en 
vandinn sem loftslagsbreytingarnar hafa valdið 
er ekki hlaupinn frá okkur. Allar aðgerðir sem 
við þurfum að grípa til verða að taka mið af bæði 
tæknibyltingu og sjálf bærni.

Helsta hættan er að við pökkum í vörn
Þau umskipti sem við vissum að væru væntanleg 
á vinnumarkaði eru allt í einu orðin að veruleika 
og þá skiptir öllu að þau séu réttlát og leiði af sér 
góð og örugg störf. Til að svo megi verða þarf 
að taka stórar ákvarðanir í samráði við launa-
fólk og bjóða upp á endurmenntun fyrir nýja 
tíma. Við höfum alla möguleika á að byggja upp 
gott og heilbrigt atvinnulíf með vel menntuðu 
fólki, vinnumarkað sem býður upp á heilbrigt 
umhverfi, styttri vinnutíma og trygga af komu.

Helsta hættan sem steðjar að okkur núna er 
að við pökkum í vörn, drögum úr réttindum og 
framfærsluöryggi, skerum niður í grunnþjónustu 
og seljum frá okkur dýrmætar eignir. Við skulum 
ekki falla í þá gryfju heldur hugsa stórt með hag 
allra í huga. Þannig verðum við fyrirmynd ann-
arra í uppbyggingunni ekki síður en viðbrögðum 
við veirunni.

Rétta leiðin til framtíðar

Drífa Snædal
forseti ASÍ.

Hvítþvottarhús
Deilur um eignaumsýslu 
Lindarhvols voru háværar fyrir 
nokkru. Efasemdir voru um 
söluverð fyrir stöðugleikaeign-
irnar sem félagið seldi. Einnig 
að bjóða hefði átt út lögfræði-
þjónustu við Lindarhvol, en lög-
mannsstofan sem vann verkið 
fékk 80 milljónir króna fyrir 
viðvikið. En gagnrýnistónninn 
var falskur því í gær lauk Ríkis-
endurskoðun hvítþvætti á starf-
semi félagsins. Menn hljóta að 
líta til þessarar framkvæmdar 
í leit að fyrirmynd um hvernig 
eigi að standa að svona eignaúr-
vinnslu. Verst að fyrirmyndar-
fyrirtækið Lindarhvoll skuli 
hafa verið lagt niður.

Dugleg
Sóttvarnayfirvöld halda áfram 
að útdeila gjöfum til þjóðarinn-
ar, fyrst fengum við að fara í bíó 
og klippingu og nú megum við 
fara í sund. Af því að við höfum 
verið svo dugleg að þvo okkur 
um hendurnar og standa langt 
frá hvert öðru. Ef við höldum 
áfram að vera dugleg fáum við 
að fara í leikfimi og kannski 
á tónleika. En þá þurfum við 
líka að vera mjög dugleg. Við 
vorum ekki mjög dugleg þegar 
sundlaugarnar voru opnaðar. 
Höfðum of lítið bil á milli okkar 
í röðinni, sagði Víðir. Við 
verðum að muna eftir því að 
hlusta á Víði því annars fáum 
við ekki lengur að fara í sund.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Það verða ekki síður sveitarfélögin 
en ríkissjóður sem munu verða fyrir 
þungu fjárhagslegu höggi vegna 
COVID-19 faraldursins. Í minnisblaði 
Byggðastofnunar til samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra er gerð tilraun 

til að meta áhrif hruns í ferðaþjónustu á sveitar-
félögin. Óvissan er auðvitað töluverð en ljóst er 
að áhrifin verða gríðarleg þótt þau verði mismikil 
milli landsvæða.

Samkvæmt nýjum tölum frá Hagstofunni nam 
einkaneysla erlendra ferðamanna um 284 millj-
örðum króna á síðasta ári. Það er rúmur fimmt-
ungur mældrar einkaneyslu á síðasta ári og tæp 
tíu prósent vergrar landsframleiðslu. Af þessari 
fjárhæð fóru 109 milljarðar í kaup á veitinga- og 
gistiþjónustu. Alls keyptu erlendir ferðamenn 87 
prósent allra gistinótta á Íslandi á síðasta ári sem 
sýnir hversu mikið er undir.

Þrátt fyrir átak og hvatningar til Íslendinga um 
að ferðast innanlands í sumar verður samdráttur-
inn mikill. Af rúmlega 7,3 milljónum gistinótta 
erlendra ferðamanna á síðasta ári voru um 40 
prósent þeirra nýtt á tímabilinu frá júní til ágúst. 
Erlendir ferðamenn kaupa þar að auki ýmsa aðra 
þjónustu og afþreyingu þar sem samdrátturinn 
verður að sama skapi mjög mikill.

Byggðastofnun dregur upp þrjár sviðsmyndir 
varðandi atvinnuleysi næstu tólf mánuði. Miðað 
við þær dragast útsvarstekjur sveitarfélaga samtals 
saman um 10 til 26 milljarða króna á ársgrundvelli. 
Til samanburðar gerðu fjárhagsáætlanir yfirstand-
andi árs ráð fyrir að sveitarfélögin yrðu rekin með 
samtals 6,7 milljarða króna afgangi á árinu. Þau 
sveitarfélög sem eru háðust ferðaþjónustu gætu 
horft upp á tugprósenta lækkun útsvarstekna.

Sveitarfélögin eru í misgóðri stöðu til að takast 
á við áföll af þessu tagi. Flest eru þau með útsvars-
prósentuna í hámarki en möguleikarnir til frekari 
tekjuöflunar eru takmarkaðir. Að óbreyttu munu 
þau þurfa að fjármagna tekjuskerðinguna með lán-
töku og skerðingu á þjónustu. Í nýlegri samantekt 
Sambands íslenskra sveitarfélaga er það dregið 
fram að tvö sveitarfélög séu með skuldahlutfall 
yfir 150 prósent af tekjum. Samkvæmt lögum má 
skuldahlutfallið ekki fara yfir það mark. Til við-
bótar eru tuttugu sveitarfélög með skuldahlutfall 
upp á 100 til 150 prósent.

Staðan sem blasir við mörgum sveitarfélögum 
er því ansi erfið. Á sama tíma vinna stjórnvöld að 
eflingu sveitarstjórnarstigsins til að hægt sé að 
færa þangað fleiri verkefni. 

Hin afar mikilvægu skref sem hafa verið tekin 
með ákvörðunum um sameiningar sveitarfélaga 
voru tekin til þess að búa til öflugri sveitarfélög 
sem gætu veitt íbúum sínum meiri og betri þjón-
ustu. Það væri afar slæmt ef mörg sveitarfélaganna 
færu löskuð í þá vegferð. Nú þurfa stjórnvöld og 
sveitarfélögin að finna leiðir til að koma í veg fyrir 
það.

Erfið staða
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Kæli- og frystiskápar á tilboði.
Ferskari matvæli og minni matarsóun með Siemens og Bosch kæliskápum. 
Með hyperFresh tækni heldur kæliskápurinn ávöxtum, grænmeti og nýjum 
kjötvörum ferskum allt að tvisvar til þrisvar sinnum lengur. Matarsóun 
minnkar, peningar sparast og umhverfisvitund eykst. 

Allt að 26% afsláttur af völdum kæliskápum í maí.

Fimm ára ábyrgð á öllum heimilistækjum.

Einfalt að versla í netverslun okkar.

Tilboð gilda til og með 5. júní eða á meðan birgðir endast. 
Smith & Norland er bæði Siemens og Bosch-umboðið á Íslandi og sinnir 
varahluta- og viðhaldsþjónustu af faglegum metnaði á eigin verkstæði.

Þann 13. mars sl. tilkynnti Svan-
dís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra á blaðamannafundi 

í Ráðherrabústaðnum að takmarka 
skyldi samkomur við 100 manns í 
fjórar vikur frá miðnætti 15. mars. 
Engin fordæmi voru fyrir slíku 
banni í lýðveldissögu Íslands. Engan 
óraði fyrir um framhaldið. Óvissan 
var gríðarleg.

Sama dag samþykkti ríkisstjórn-
in frumvarp Ásmundar Einars 
Daðasonar, félags- og barnamála-
ráðherra, um breytingar á lögum 
um atvinnuleysistryggingar og 
lögum um Ábyrgðasjóð launa, 
vegna sérstakra aðstæðna á vinnu-
markaði. Markmið breytinganna, 
eins og það er orðað á vef Stjórnar-
ráðsins „… er að aðstoða vinnu-
veitendur við að halda ráðningar-
sambandi við starfsfólk sitt, þar til 
aðstæður batna“. Ekki komu fram 
önnur skilyrði en þau að starf-
semin hefði dregist saman vegna 
kórónaveirunnar.

Minnka starfshlutfall  
en forðast uppsagnir
Á vef Stjórnarráðsins var einnig 
hvatt til þess að vinnuveitendur 
minnkuðu frekar starfshlutfall 
starfsfólks tímabundið en að grípa 
til uppsagna og er þar haft eftir ráð-
herra, Ásmundi Einari Daðasyni: 
„Ég vonast til þess að atvinnurek-
endur bregðist við þessum breyt-
ingum á þann veg að halda ráðn-
ingasamböndum við starfsfólk 
sitt eins og nokkur kostur er í stað 
þess að ráðast í uppsagnir.“ Sama 
dag hvatti ráðherra fyrirtæki til að 
nýta úrræðið í samtali við mbl.is 
„Hugsunin er auðvitað sú að hvetja 
fyrirtæki til þess að nýta sér þessa 
heimild vegna þess að við erum öll 
í þessu saman.“

Með þessu úrræði réttu stjórn-
völd út hjálparhönd til að koma 
í veg fyrir fjöldauppsagnir vegna 
gífurlegrar óvissu um framhaldið 
og tryggja af komu heimila tíma-
bundið, eða þar til aðstæður skýrð-
ust. Fyrirtækin sömdu við starfsfólk 
um minnkun starfshlutfalls tíma-
bundið og ríkið greiddi mismun-
inn upp að ákveðnu marki beint til 
launþega. Engar greiðslur fóru til 
fyrirtækjanna. Í staðinn var komið 
í veg fyrir uppsagnir. Fljótt varð 
ljóst að úrræðið myndi nýtast fjölda 
fyrirtækja og starfsfólki þeirra – og 
verða ein stærsta og mikilvægasta 
einstaka stuðningsaðgerð stjórn-
valda frá upphafi.

Hversu skýr lína milli þess  
að mega og mega ekki?
Nú rúmum tveimur mánuðum 
síðar erum við á góðri leið út úr 
samkomu banninu. Umræður um 
hvaða fyrirtæki hafi átt rétt á að 
nýta sér hlutabótaúrræðið hófust og 
í umræðunni komu fram ýmis skil-
yrði sem almenningur taldi sann-
gjörn svo sem að fyrirtækin hefðu 
ekki greitt út arð vegna ársins 2019 
eða að eiginfjárstaða þeirra væri 
ekki góð. Sum þeirra skilyrða eru 
eðlileg og skynsamleg. Vandinn er 
að ekkert slíkt er að finna í lögunum.

Brúarlánin, stuðningslánin, lok-
unarstyrkir og önnur úrræði stjórn-
valda til að koma í veg fyrir gjald-
þrot fyrirtækja voru með skýra 
ramma um það hverjir ættu rétt á 
að nýta sér þau og hverjir ekki. Sé 
hlutabótaleiðin skoðuð, lögin og 
ummæli ráðherra, er ljóst að rammi 
hennar er afar óskýr. Úrræðið var 
hugsað „vegna tímabundins sam-
dráttar í starfsemi vinnuveitanda“ 
en ekki var kveðið á um hversu mik-
inn samdrátt eða á hvaða tímabili. 

Hlutabætur í algjörri óvissu
Jafnframt segir í lögum um hluta-
bótaleiðina að „Vinnumálastofnun 
er heimilt að óska eftir upplýsingum 
og gögnum frá vinnuveitanda sem 
launamaður missti starf sitt hjá að 
hluta þar sem fram komi nánari 
rökstuðningur fyrir samdrætti í 
starfseminni, svo sem fækkun verk-
efna eða samdráttur í þjónustu.“ 
sem erfitt er að skilja öðruvísi en 
svo að það sé alfarið í höndum 
stofnunarinnar að meta réttmæti 
nýtingu úrræðisins.

Þegar úrræðinu var komið á um 

miðjan marsmánuð herjaði veiran 
á landsmenn, úrræði stjórnvalda 
þurftu að vinnast hratt og frumvörp 
voru keyrð í gegnum þingið. Í öllum 
asanum var hlutabótaleiðin sam-
þykkt án skýrra skilyrða og því eru 
nú stjórnendur margra fyrirtækja 
að meta, í ljósi þess sem gerst hefur, 
hvort rétt hafi verið að þiggja hana 
eður ei. Hlutabótaleiðin verður 
framlengd, stjórnvöld ætla að læra 
af reynslunni og setja skýr skilyrði, 
þannig að fyrirtækin búi við réttar-
vissu.

Samfélagsleg ábyrgð  
og góðir stjórnarhættir
Mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar 
fyrirtækja í landinu er mikil og víð-
tæk – á kórónatímum sem endra-
nær. Á það við um stór fyrirtæki 
jafnt sem lítil, sem nýttu sér líf línu 
stjórnvalda á tímum mikillar óvissu 
og töldu sig uppfylla skilyrði hluta-
bótaleiðarinnar. Eftir að umræðan 
komst á f lug um hverjir ættu rétt á 
úrræðinu eða ekki, hefur komið í 
ljós að mörg fyrirtæki nýttu sér ekki 
úrræðið þrátt fyrir að horfa fram á 

mikinn samdrátt og enn önnur hafa 
nú þegar greitt stuðninginn til baka 
eftir endurmat.

Það er auðvelt að benda á það 
sem betur hefði mátt fara með 
því að horfa í baksýnisspegilinn 
– og er sá lærdómur mikilvægur 
atvinnulífinu og stjórnvöldum. En 
ekki er síður mikilvægt á tímum 
sem þessum að sýna skilning á 
ákvörðunum sem teknar voru í 
fullkominni óvissu, bæði um regl-
urnar sjálfar og hvað framtíðin 
bæri í skauti sér.

Ásta Sigríður 
Fjeldsted
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs Íslands
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KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

GARÐHÚSGÖGNIN 
KOMIN Í HÖLLINA

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

RIMINI 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 2 og 3

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SUMAR
GARÐHÚSGÖGN  |  SMÁVARA  |  HÆGINDASTÓLAR  |  HILLUR, SKÁPAR, BORÐ OG STÓLAR  |  SÓFAR

DAGAR
www.husgagnahollin.is S

ENDUM FRÍT
T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

– úti og inni – 

www.husgagnahollin.is

 S
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

SOHO 
Flottur þriggja sæta útisófi frá BRAFAB. 
Álgrind, handofinn úr sérlega endingargóðu fléttu
efni. Fyrsta flokks svampur í sessum og bakpullum. 
Endingargott Olifin áklæði. Stærð: 187 x 79 x 90 cm 

 111.992 kr.   139.990 kr.

LEONE 
Hornsófi úr Leone línunni 2H2. 
Svört álgrind og gráar sessur og 
bakpullur úr fyrsta flokks svampi. 
Endingargott áklæði. 
Stærð: 203 x 203 x 80 cm 
Sófarborð úr svörtu áli með 
reyklitaðri glerplötu fylgir 
sófanum. Stærð: 70x70x30 cm

 143.992 kr.  
 179.990 kr.

SOHO 
Stóll úr Soho línunni. 
Stærð: 79 x 74 x 90 cm 

 42.392 kr.  
 52.990 kr.

Samskipti Íslendinga hafa lengi 
verið undarleg. Þeir gera allt að 
deilumálum og taka ákvarðan-

ir sem bera ósættið í sér. Sennilega 
er hersetan í Keflavík þar ljósasta 
dæmið. Þeir rífast um allt, um bygg-
ingu virkjana og stóriðjumál, raf-
línur, orkusölu, kvótakerfi til sjós 
og lands, náttúruvernd, vegagerð, 
þéttingu byggðar, innflytjendamál, 
hvort f lugvöllur skuli vera í höfuð-
borginni og stað fyrir þjóðarsjúkra-
hús.

Þennan samfélagshernað iðka 
þeir svo mest í fjölmiðlum með 
skeytasendingum og illmælgi hverj-
ir um aðra og árangurinn oftast sá 
að allir tapa.

Lengi voru þrjú dagblöð í þessu 
hlutverki. Morgunblaðið mokaði 
skít ofan á Þjóðviljann sem mok-
aði sams konar skít til baka og á 
Alþýðublaðið; sem mokaði skít á 
báða. Þetta var að sjálfsögðu gert til 
að öllum liði betur.

Í áratugi hefur Sjálfstæðis-
flokkurinn verið undirlagður af ill-
deilum og f lokkadráttum. Upp úr 
sauð þegar varaformaður flokksins 
myndaði ríkisstjórn með helstu 
andstæðingum hans í mikilli óþökk 
formanns og meirihluta f lokks-
manna. Vinsælasti maður flokksins 
meðal almennings passaði aldrei í 
klíkurnar í f lokknum og fór sínar 
eigin leiðir.

Um áratug síðar varð nýkjörinn 
formaður f lokksins forsætisráð-
herra. Sá losaði sig við erfiðustu 
andstæðinga sína og gerði þá að 
sendiherrum. Þegar svo forráða-
maður ríkisstofnunar var honum 
ekki alveg sammála; lagði hann við-
komandi stofnun niður og ógnaði 
með því óþægum flokksmönnum 
til þagnar. Þetta þótti svo f lott að 
skrifuð var bók um stjórnvisku 
formannsins. Uppskeran varð svo 
harkalegt f lokksræði. Svo kom 
Borgaraflokkurinn og seinna Frjáls-
lyndi f lokkurinn; sem byggðu að 
mestu á fortíð Sjálfstæðisflokksins. 

Síðar kom svo Viðreisn; og karpið 
heldur áfram.

Saga vinstri manna er ekki síður 
sorgleg. Alþýðubandalag, Alþýðu-
flokkur, Samfylking, Vinstri grænir, 
Píratar, Samstaða, Alþýðufylking 
og Sósíalistaf lokkur. Sama fólkið 
stofnar endalaust nýja flokka af því 
að það getur ekki talað saman.

Þegar bankarnir féllu 2008 var 
VG eina þálifandi stjórnmálaaflið 
sem ekki bar neina ábyrgð á því 
sem gerst hafði. Engu að síður urðu 
eftirmálar bankahrunsins til þess 
að þessi f lokkur liðaðist í sundur; 
mest vegna afstöðu í málum sem 
eðli þeirra samkvæmt hefðu átt að 
þjappa honum saman.

Þetta var afskiptaleysi og and-
staða við lausnir á vanda þeirra sem 
sátu uppi með stökkbreyttar skuld-
ir eftir hrunið og svo Icesave-málið; 
sem varð í raun að heilkenni for-
mannsins; sem flokksmenn mættu 
með þögn. Þá gat það ekki annað en 
lagst illa fjölda almennra félaga VG 
að flokkurinn skyldi fara í tilhuga-
líf við Evrópubandalagið. Ekkert af 
þessum málum fengu neina teljandi 
umræðu innan VG, en leiddi til þess 
að flokkurinn sundraðist og er ekki 
svipur hjá sjón.

Þá hafa þau undur gerst að Fram-
sóknarflokknum tókst að skipta sér 
tvennt; og þó þetta tvíhöfða fyrir-
bæri hafi meira samanlagt fylgi en 
Framsók nar f lok k u r inn hef u r 
nokkru sinni haft; er borin von 
að þessir hausar geti talað saman 
þannig að árangri skili.

Borgarstjórn Reykjavíkur þrengir 
að bílaumferð og lokar götum í 
óþökk almennings og hefur að engu 
skoðanir og andmæli annarra.

En illdeilur og samskiptafötlun 
Íslendinga eru ekki eingöngu bund-
in við stjórnmálaflokka. Við lá að 
endurhæfingarstöðin á Reykjalundi 
legðist af vegna ákvarðana sem 
hleyptu þar öllu í uppnám. Þó er þar 
saman komið fólk, sem í störfum 
sínum hefur sýnt af burðaárangur í 
áratugi; en það dugði ekki til.

Ekki tók betra við á Vogi þegar 
illa horfði eftir að COVID-fárið 
hafði numið land á Íslandi; og þrátt 
fyrir að ætla mætti að samskipti 
væru sérsvið þessarar stofnunar 
varð stjórnleysið og sundrungin 
allsráðandi.

Þá hefur Kirkjan ekki látið sitt 
eftir liggja í valdsmennsku og bráð-

ræði. Nú síðast var presti vikið úr 
starfi af ástæðum sem orka í besta 
falli tvímælis og að sjálfsögðu án 
umræðu. Þá hafa komið upp ljót 
mál innan Kirkjunnar sem ekki 
hafa verið rædd af hreinskilni og 
gerð upp gagnvart almenningi og 
kostað hana fjölda úrsagna.

Sleggjuákvarðanir eru líka í tísku 
innan íþróttahreyf ingarinnar. 
Þjálfarar eru umræðulaust reknir 
úr störfum og það án sýnilegra 
ástæðna; jafnvel strax eftir að hafa 
skilað toppárangri. Engar skýring-
ar. Geðþóttinn ræður.

Hjá opinberum stofnunum og 
fyrirtækjum eru menn reknir úr 
störfum án umræðu og án þess að 
ástæður séu ræddar. Þar ríkir þögn-
in ein. Enginn segir neitt.

Veigamiklar starfsstéttir, lög-
reglan þar á meðal eru án kjara-
samninga árum saman og það er 
dregið út í hið óendanlega að ræða 
þau mál til niðurstöðu.

En hvar liggur þetta mein? Hvern-
ig stendur á því að Íslendingar hafa 
tamið sér jafn slæmar og árangurs-
hamlandi aðferðir í samskiptum og 
raun ber vitni?

Er ekki nokkur leið að koma 
Íslendingum í skilning um að lyk-
illinn að betri lausnum og niður-
stöðum og þar með betra þjóðfélagi 
eru hreinskilin og betri samskipti 
og meiri sátt?

Er ekki verðugt verkefni fyrir 
háskóla landsins að freista þess að 
finna og skilgreina þau samskipta-
mein sem eitra og stórskaða allt 
samfélagið? Ekki vantar aðstöðuna 
til að málin séu rædd. Það eru vel 
útbúnir funda- og ráðstefnusalir út 
um allt.

Það er löngu kominn tími til að 
Íslendingar afleggi aldagamla sam-
skiptaósiði og reyni að temja sér 
aðferðir sem virka við að gera þjóð-
félagið betra.

Erum öll saman á eyjunni okkar

Það geisar heimsstyrjöld þar 
sem mannk y n allt á við 
sama andstæðing að etja. Við 

þessar aðstæður gerist hið einstaka 
að nú hverfur sérhver mennskur 
andstæðingur út úr myndinni 
vegna þess að, sem sagt, andstæð-
ingurinn er ekki lengur mennskur. 
Þess vegna er mögulegt – ef allt fer 
á besta veg – að við jarðarbörn 
komum sterkari – og ekki veikari 
– út úr þessum hildarleik; þ.e. ef 
átökin verða til þess að við lærum 
að snúa bökum saman. Þess vegna 
er full ástæða til að blása í her-
lúðra, berja bumbur og safna okkur 
öllum saman undir sameiginlegum 
merkjum – áður en heimsbyggðin 
öll verður einangrunarhyggjunni 
og popúlismanum að bráð. Því 
miður er sú vending nefnilega líka 
til í stöðunni. Ef allt fer á versta veg 
er vel mögulegt að ríki heims fari 
að reisa múra sín á milli sem ekki 
aðeins mundi dýpka kreppuna, 
heldur jafnvel líka ógna friðinum.

Fyrir skömmu birtist í Frétta-

blaðinu grein eftir tvo eftirlauna-
þega, þá Þorgeir Eyjólfsson og 
Hrafn Magnússon, þar sem farið 
er hörðum orðum um frammistöðu 
ráðamanna í Kína í átökunum við 
kórónuveiruna. Halda þeir vopna-
bræður því fram að Kínverjar fari 
með lygimál hvað varðar upphaf 
og framgang veirunnar þar í landi 
og styðja mál sitt nákvæmum upp-
lýsingum sem ég sé enga ástæðu til 
að fetta fingur út í, enda eru þær 
upplýsingar f lestar – ef ekki allar 
– komnar beint frá Kínverjum 
sjálfum.

Hitt er svo annað mál að ég 
bara skil ekki af hvaða hvötum 
þeir vopnabræður grípa til penn-
ans. Eða þá hitt: hvers vegna fjalla 
þeir þá ekki líka um ráðamenn 
á Norður-Ítalíu og austurrísku 
Ölpunum – sem sannarlega vissu 
af veirunni, en létu sem ekkert 
væri? Hefði ekki verið nærtækara 
að fjalla um yfirhylmingar á þeim 
slóðum, sem bitnuðu svo harkalega 
á okkur Íslendingum? Og hvað þá 
með sjálfan forseta Bandaríkjanna 
– valdamesta mann heims – sem 
reyndi að gera lítið úr hættunni á 
upphafsstigum faraldursins – með 
hrikalegum af leiðingum? Og hvað 
með það sem er að gerast þessa 
dagana í Brasilíu? – og svo fram 
eftir götunum.

Ég endurtek. Mannkynið allt á 
við sameiginlegan óvin að etja. Og 

vegna þess að þetta er sameigin-
legur andstæðingur, getur verið 
að þessi átök verði frekar til þess 
að sameina okkur jarðarbörn, 
heldur en að sundra okkur; þ.e. ef 
allt fer á besta veg. En til þess að 
svo megi verða verðum við hins 
vegar skilyrðis- og refjalaust að láta 
okkur skiljast að enginn á einka-
rétt á mennskunni og að öll erum 
við manneskjur – líka kínverskir 
kommúnistar.

Kína, mennskan og heimsfaraldurinn

Ámundi  
Loftsson
fyrrverandi  
sjómaður  
og bóndi

Þór  
Rögnvaldsson
heimspekingur

Borgarstjórn Reykjavíkur 
þrengir að bílaumferð og 
lokar götum í óþökk 
almennings og hefur að 
engu skoðanir og andmæli 
annarra.

Hefði ekki verið nærtækara 
að fjalla um yfirhylmingar á 
þeim slóðum, sem bitnuðu 
svo harkalega á okkur Ís-
lendingum? Og hvað þá með 
sjálfan forseta Bandaríkj-
anna – valdamesta mann 
heims – sem reyndi að gera 
lítið úr hættunni á upphafs-
stigum faraldursins – með 
hrikalegum afleiðingum? 
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Sími 570 9090 • www.frumherji.is

AFGREIÐSLUTÍMI mán.-fös. kl. 8.00-16.30

Ný þjónusta
Núna í maí ge�m við só� bílinn og skilað honum 
skoðuðum heim eða í vinnuna á höfuðborgarsvæðinu. 
2.300 kr. bætast við skoðunargjaldið. Sendu póst á 
skutl@frumherji.is með símanúmeri og sparaðu 
þér tíma og �rirhöfn. 

Við sækjum 
og skoðum



Formaður ÍR segir lítið 
fjármagn koma frá opin-
berum aðilum til að halda 
úti starfi í deildum félagsins 
sem hafi mikil áhrif á 
meistaraflokkana. Barna-
starf reki sig með æfinga-
gjöldum.

FÓTBOLTI Leikmenn í ensku úrvals-
deildinni samþykktu einróma að 
hefja aftur æfingar í dag. Mega leik-
menn byrja að æfa fimm saman í 
hópi. Þetta er hluti af fyrsta stigi 
í að koma deildinni aftur af stað, 
sem kallast Project Restart. Alls 
voru 3.534 ný tilfelli af COVID-19 
í landinu staðfest á sunnudag en 
aðeins 589 í Þýskalandi þar sem 
boltinn er farinn að rúlla af stað.

Troy Deeney, fyrirliði Watford, 
getur ekki beðið eftir að komast 
aftur á völlinn en líst illa á næstu 
stig. „Fyrsta stig er ekkert mál en 
annað stig, sem er áætlað í næstu 
viku, leyf ir að f leiri mega æfa 
saman og svo sex dögum eftir það 
eru það 11 gegn 11. Ég get ekki 
beðið eftir að komast út á völl en 
það verður að vera öruggt fyrir alla. 
Tommy Abraham býr með pabba 
sínum og hann er með astma. Fullt 
af leikmönnum sendir mér skila-

boð á hverjum degi því þeir vilja 
ekki koma fram og tjá sig. 

Mikill stuðningur er um stig eitt 
en stuðningurinn fer minnkandi á 
stigi tvö. Ég get ekki ímyndað mér 

þegar allir fara að mæta því þá er 
erfitt að halda f jarlægð,“ sagði 
Deeney við Good Morning Britain 
– en Piers Morgan er meðal stjórn-
enda þar á bæ. – bb

Enskir leikmenn æfa í litlum hópum

Troy Deeney hefur verið að tjá sig um endurkomu í boltann. MYND/GETTY

ÍÞRÓTTIR Karlar eru formenn í aðal-
stjórnum sex af níu hverfisíþrótta-
félögum í Reykjavík en konur eru 
formenn í þremur aðalstjórnum. 
Karlar eru jafnframt í meirihluta 
í aðalstjórnum sex hverfisíþrótta-
félaga en konur eru í meirihluta 
í aðalstjórnum þriggja hverfis-
íþróttafélaga, Ármanns, ÍR og Fjöln-
is. Hrútalyktin er mest í Val þar sem 
82 prósent af aðalstjórninni eru 
karlar. Framarar eru einnig slakir í 
að fá konur í aðalstjórn en þær eru 
25 prósent í aðalstjórn. Það er einn-
ig megn hrútalykt í stjórnum Fylkis, 
og Víkings. Þetta er meðal þess sem 
kemur fram í Kynlegum tölum, 
samantekt mannréttinda- og lýð-
ræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar.

Þar kemur einnig fram að stelpur 
eru aðeins 36 prósent af iðkendum 
6-18 ára hjá KR og Fram. Aðeins 
Ármann er með f leiri stelpur sem 
iðkendur í hverfisíþróttafélögum í 
Reykjavík.

Einungis 1.283 börn með erlent 
ríkisfang æfa íþróttir með félög-
unum níu. – bb

Mest hrútalykt  
í aðalstjórn Vals

Kvennalið Vals er Íslandsmeistari 
þvert á allar boltaíþróttir. 

FÓTBOLTI Gary Lineker sendi Luke 
Chadwick, fyrrverandi leikmanni 
Manchester United, einlæga afsök-
unarbeiðni fyrir að hafa gert grín 
að útliti hans forðum daga. Lineker 
var hluti af teyminu sem sá um þátt-
inn They Think It's All Over á BBC á 
sínum tíma. Þátturinn var gríðarlega 
vinsæll, en grínistinn Nick Hancock 
stýrði honum. Hann hefur einnig 
beðist afsökunar. Í þættinum var 
gert óspart grín að Chadwick en 
hann var aðeins 19 ára. Í síðustu viku 
fór hann í viðtal og sagði þetta eðli-
lega hafa haft mikil áhrif á sig enda 
gekk grínið í margar vikur. Hann 
spilaði 39 leiki fyrir Man chester 
United. Hann þjálfar nú börn í Cam-
bridge-akademínunni. – bb

Lineker biðst 
afsökunar
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SPORT
ÍÞRÓTTIR Mannréttinda- og lýð-
ræðisskrifstofa Reykjavíkur fékk 
tilkynningu um mögulegt brot ÍR 
vegna ákvörðunar félagsins um að 
leggja niður meistaraflokk kvenna 
í handknattleik. Ákvörðunin vakti 
velunnara meistaraf lokksins af 
værum blundi og var því hætt við 
að hætta og mun Finnbogi Grétar 
Sigurbjörnsson stýra kvennaliði ÍR 
í handbolta.

Skrifstofan tók erindið fyrir og 
benti Breiðhyltingum á í bréfi sínu 
17. apríl að mögulega væri ÍR að 
brjóta samninga við borgina og að 
ákvörðunin gæti haft fjárhagslegar 
af leiðingar. Borgin greiðir ÍR 60 
milljónir króna á þessu ári.

Ingigerður Guðmundsdóttir, 
formaður ÍR, segir í bréfi sínu til 
borgarinnar að aðalstjórnin hafi 
ekki samþykkt ákvörðunina um 
að hætta með kvennaliðið. Hún 
bendir á að málið hafi ekki komið 
inn á borð aðalstjórnar félagsins 
því ákvörðunin hafi verið aftur-
kölluð. Ingigerður segir enn fremur 
að fjármagn sé af skornum skammti 
og lítið fjárframlag komi frá opin-
berum aðilum til að halda úti starfi 
í deildum félagsins sem hefur aðal-
lega áhrif á meistaraflokkana enda 
sé barnastarfið f jármagnað að 
mestu leyti með æfingagjöldum.

Ingigerður segir að ÍR sé með jafn-
réttisstefnu en engir peningar séu til 
að leggja með þeirri stefnu. Skortur 
sé á sjálfboðaliðum og bendir hún á 
að aðalstjórn geti ekki skipað þeim 
hvert þeir beini sinni vinnu. ÍR sé 
eins og önnur félög og finni fyrir 
því að sjálf boðaliðum sé að fækka 
og færri hendur að afla fjármagns. 
Meistaraf lokksráð kvenna hafi 
verið stofnað og mun það aðstoða 
sjálf boðaliðana sem hafi þegar 
tryggt grundvöll fyrir að meistara-
flokkur kvenna verði áfram við lýði 
í Breiðholti.

Fulltrúar Sjálfstæðisf lokks og 
Flokks fólksins í mannréttinda-, 
nýsköpunar- og lýðræðisráði bók-
uðu athugasemdir um að skrif-
stofan gæfi kafloðin svör og hefði 
ekki svarað þeim spurningum sem 
beint var til hennar með skýrum 
hætti. Hvort ÍR hafi brotið mann-
réttindastefnu borgarinnar, brotið 
samninginn við borgina og hvort 
það hafi áhrif á samninga við borg-
ina að félagið brjóti jafnréttisstefnu. 
Fulltrúarnir segja að í ljósi þess að 

ÍR fær allar sextíu milljónirnar
Bréf Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkur varð til þess að ÍR hætti við að hætta með meist-
araflokk kvenna í handbolta enda hefði það þýtt að félagið væri að brjóta samninga við borgina.

Finnbogi Grétar Sigurbjörnsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari, mun taka við meistaraflokksliði ÍR í kvennaflokki.  
ÍR tilkynnti að leggja ætti flokkinn niður vegna bágrar fjárstöðu en borgaryfirvöld voru ekki sátt við þá ákvörðun. 

Íþróttafulltrúi 10,7
Rekstur skrifstofu 11,8
Styrkur vegna fjölda deilda og iðkenda 2,5
Styrkur vegna sumarstarfs 1,0
Styrkur vegna rekstur íþróttahúss og félagsaðstöðu 17,9
Styrkur til greiðslu á fasteignasköttum 7,4
Umhirða og umsjón á velli og vegna afnota á bað- og búningsklefum 6,8
Rekstur skíðaskála 2,1
Alls 60,463

svörin séu  fordæmisgefandi og leið-
beinandi til íþróttafélaga óski þeir 
eftir skýrum svörum.

Meirihlutinn í borginni bókaði að 
skrifstofan hefði brugðist við með 
skýrum hætti og hætt við athæfið 
sem erindið varðaði í kjölfarið. Í 

*Allar upphæðir eru í milljónum króna

✿   Greiðsluyfirlit til ÍR

fyrri bókun meirihlutans kom fram 
að það væri fullur skilningur á því 
að staða íþróttafélaganna geti verið 
snúin, en kæmu upp erfiðleikar 
mættu þeir ekki bitna á einu kyni 

umfram annað eða afmörkuðum 
hópi. Lögð er áhersla á samvinnu og 
ánægjulegt er að málið hafi hlotið 
farsæla niðurstöðu, segir í bókun-
inni. benediktboas@frettabladid.is 

mailto:benediktboas@frettabladid.is


KYNNINGARBLAÐ

Heilsa

 Þ
R

IÐ
JU

D
A

G
U

R
  1

9.
 M

A
Í 

20
20

Tara Margrét Vilhjálmsdóttir segir að heilsa snúist um flókið samspil andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar heilsu og að Samtökin um líkamsvirðingu séu 
að reyna að berjast gegn neikvæðum lýðheilsufarslegum áhrifum útlitssmánunar fyrir fólk af öllum stærðum og gerðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Heilsa er margþætt samspil
Tara Margrét segir rangt að horfa á einn þátt heilsu, því hún sé flókið samspil 
margra þátta. Hún segir að skömm og smánun sé óhollust af öllu.  ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Samtökin um líkamsvirðingu 
hafa það markmið að stuðla 
að líkamsvirðingu í samfélag-

inu, berjast gegn líkamssmánun 
og tryggja að allir líkamar njóti 
samþykktar og virðingar. Þau 
telja mikilvægt að líta á heilsu sem 
samspil ólíkra þátta og vilja frelsa 
fólk frá því að finna fyrir skömm 
vegna þess að þau passa ekki inn í 
staðalímyndir.

„Fólk áttar sig oft ekki á því að 
samtökin hafa lýðheilsueflandi 
tilgang. Margir halda að samtökin 
snúist bara um útlit og við séum 
ekkert að spá í heilsu fólks, en það 
er alveg þveröfugt,“ segir Tara Mar-
grét Vilhjálmsdóttir, félagsráðgjafi 
og forman samtakanna.

Heilsa snýst ekki um útlit
„Heilsa snýst um flókið samspil 
andlegrar, líkamlegrar og félags-
legrar heilsu,“ segir Tara. „Það má 
ekki líta á hana út frá alltof þröngu 
sjónarhorni. Við tengjum heilsu 
við ákveðið útlit og það er litið 
svo á að það sé bara hægt að vera 
heilbrigður ef viðkomandi er í 
kjörþyngd, með fallega og bólufría 
húð og glansandi hár. Fyrir vikið 
erum alltaf að eltast við ákveðið 
útlit þegar við reynum að vera 
heilbrigð.

En rannsóknir sýna að heil-
brigði einskorðast ekki við útlit, 
heldur getum við verið bæði feit og 
heilbrigð og hraust. Við erum að 
berjast gegn þessum boðskap, að 
heilbrigði einskorðist við ákveðið 
útlit, því það er heilsufarslega 

skaðlegt,“ segir Tara. „Það verður 
til þess að fólk reynir mikið að létt-
ast og fer í megrunarkúra, sem eru 
óhollir. Rannsóknir sýna að við 
erum heilbrigðust ef við höldum 
okkur í sömu þyngd og hugsum vel 
um líkamann. Þetta snýst um að 
efla heilbrigði í þeim líkama sem 
þú ert í, en ekki að breyta honum.“

Smánunin óhollust
„Þegar fólk fær þau skilaboð að 
líkami þeirra sé ekki „eins og hann 
á að vera“ innfærir það með sér 
gífurlega skömm og smánun,“ segir 
Tara. „Það gefur okkur skilaboð 
um að við eigum ekki virðingu 
skilið í samfélaginu og höfum 
ekki sama rétt og aðrir. Það hefur 
smitáhrif og leiðir til þess að þegar 
við dæmum okkur sjálf, dæmum 
við um leið aðra.“

Sumir halda því fram að samtök 
um líkamsvirðingu snúist um 
að afsaka óheilbrigði, en í raun 
er verið að reyna að vinna gegn 
neikvæðum lýðheilsufarslegum 
áhrifum fitusmánunar. „Það 
er frekar skömm og smánun á 
grundvelli holdafars sem leiðir 
til óheilbrigðis,“ segir hún. „Hún 
rífur niður sjálfsmyndina og 
gerir það að verkum að feitt fólk 
er líklegra til að sækja í óheil-
brigðar venjur, borða óhollari 
mat og meira af honum, hreyfa sig 
minna og er líklegra til að temja 
sér óheilbrigðar heilsuvenjur eins 
og að fara í megrun. Um leið eykur 
þetta líkur á þunglyndi, kvíða og 
átröskunum og einangrar fólk. Við 
töpum því engu á líkamsvirðingu, 
ólíkt öðrum leiðum sem við teljum 
hefðbundnari.“

Jafnan gengur ekki upp
„Heilsa snýst líka um tengslin sem 
við höfum og hvort við eigum vini. 

Einmanaleiki er stórt lýðheilsu-
vandamál,“ útskýrir Tara. „Þess 
vegna er það mikilvægt fyrir heilsu 
fólks að það njóti félagslegs jöfn-
uðar og sömu virðingar og aðrir. 
Fólk verður að geta farið út án þess 
að verða fyrir áreiti og aðkasti og 
fá heilbrigðisþjónustu án fordóma 
og mismununar. Þetta er stærsti 
þátturinn af heilbrigðisjöfnunni 
og hefur miklu meiri áhrif en 
mataræði.

Það er alltaf tilhneiging til að 
horfa bara á líffræðilega þætti 
heilsunnar, en hún byggir á víð-
tækari grundvelli og snýst um 
samspil margra þátta,“ segir Tara. 
„Ef við ætlum bara að horfa á einn 
þátt og efla líkamlega heilsu á 
kostnað andlegrar og félagslegrar 
heilsu er það jafna sem gengur 
ekki upp.“

Ekki bara fyrir feita
„Í mínum huga er hugmyndin um 
líkamsvirðingu friðarboðskapur 
og skaðaminnkandi nálgun á 
heilsueflingu,“ segir Tara. „Síðustu 

áratugi höfum við verið í stríði 
gegn eigin líkömum og annarra og 
höfum reynt að sníða þá í box sem 
þeir passa ekki í. Þetta hefur haft 
verulegar neikvæðar lýðheilsu-
farslegar afleiðingar.

Við erum ekki frjáls í samfélagi 
þar sem við höfum ekki leyfi til 
að vera í líkömum okkar og virða 
þá og útlit þeirra. Þannig er verið 
að brjóta á mannréttindum fólks. 
Þess vegna er þetta mannréttinda-
hreyfing og þetta snýst ekki bara 
um feitt fólk, heldur alla sem sam-
ræmast ekki hugmyndum fólks 
um hvernig á að líta út,“ útskýrir 
Tara.

Hún segir að þó að líkams-
virðing sé fyrir alla líkama, óháð 
holdafari, græði feitt fólk mest á 
umræðunni um líkamsvirðingu, 
vegna þess að það verði mest fyrir 
þessum mannréttindabrotum. 
„Það er bein fylgni milli þess að 
því feitari sem þú ert, því meiri 
fordómum og jaðarsetningu 
verður þú fyrir,“ segir hún. „En 
útlitskröfur bitna á öllum, vegna 
þess að þær eru hannaðar til þess. 
Á bak við þær eru markaðsöfl sem 
segja að þú sért ekki nógu góður 
og þess vegna þurfir þú að kaupa 
hitt og þetta til að laga það. Enginn 
uppfyllir staðalímyndina um full-
kominn líkama.“

Normalísera fjölbreytni
Gagnrýnendur hugmynda um 
líkamsvirðingu segja stundum 
að þessi hugmyndafræði afsaki 
eða normalíseri offitu. Tara segir 
skrítið að tala um að normalísera 
eðlilegan fjölbreytileika manns-
líkamans. „Það hefur alltaf verið 
til feitt fólk og grannt fólk. Ég næ 
ekki utan um þá hugsun að það sé 
normalísering á einhverju slæmu 
að ég skammist mín ekki fyrir 

líkama minn,“ segir hún.
„Það er líka áhugavert að sjá 

hvernig þetta birtist á ólíkan hátt 
gagnvart kynjum. Rannsóknir 
hafa sýnt að feitar konur fá lægri 
laun og eru líklegri til að lifa undir 
fátæktarmörkum, en það sama 
sést ekki hjá feitum körlum,“ segir 
Tara. „Konur byrja líka að finna 
fyrir fitufordómum við miklu 
lægri BMI en karlar, sem sýnir 
hvað þetta snýst að miklu leyti um 
að stjórna kvenlíkamanum.“

Vekur flóknar tilfinningar
Flestir ættu að geta verið sammála 
um að það sé rangt að sýna fólki 
óvirðingu vegna útlits þess, en 
enga að síður fær málflutningur 
Töru iðulega harða gagnrýni.

„Við erum öll alin upp í fitufor-
dómafullu samfélagi sem flokkar 
fólk í virðingarstiga eftir holdafari. 
Í þess konar samfélagi erum við 
alltaf að keppast við að komast 
ofar og leggjum ótrúlega mikið á 
okkur til að tálga líkamana í sam-
félagslega samþykkt form,“ segir 
hún. „Það getur verið rosalega 
erfitt fyrir fólk að samþykkja að 
það þurfi ekki að vera í þessari 
keppni. Að öll þessi vinna hafi 
verið til einskis og það hefði getað 
verið sátt í sínum líkama allan 
tímann.

Þetta er sérstaklega áberandi 
þegar feitar konur segjast sáttar í 
sínum líkama og fela hann ekki. 
Það veldur reiði og erfiðum og 
flóknum tilfinningum meðal 
fólks,“ segir Tara. „Þetta er fólk 
sem er búið að vera í áratuga-
langri baráttu við að ná einhverju 
sem ég hef náð án þess að leggja á 
mig sömu vinnu. Ég skil að sumir 
hugsi bara „hvernig dirfist þú?“ og 
finnist ég ekki hafa unnið fyrir því 
að fá að vera sátt.“

Tara segir 
að skömm 
og smánun 
á grundvelli 
holdafars leiði 
til óheilbrigðis. 
Hún rífi niður 
sjálfsmyndina 
og geri það að 
verkum að feitt 
fólk sé líklegra 
til að sækja í 
óheilbrigðar 
venjur, ásamt 
því að einangra 
fólk og auka 
líkur á þung-
lyndi, kvíða og 
átröskunum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Fólk verður að geta 
farið út án þess að 

verða fyrir áreiti og 
aðkasti og fá heilbrigðis-
þjónustu án fordóma og 
mismununar. Þetta er 
stærsti þátturinn af 
heilbrigðisjöfnunni og 
hefur miklu meiri áhrif 
en mataræði.
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Sumar og börn
KYNNINGARBLAÐ

Mesta úrval landsins af 
vönduðum barnaskóm
Skóverslunin Fló sérhæfir sig í vönduðum barnaskóm jafnt fyrir minnstu fætur sem þá stærri. 
Lögð er áhersla á gæðamerki sem framleiða vandaðan skófatnað á börn. Fló er á Klapparstíg 44 í 
miðbæ Reykjavíkur og þar er að finna mikið úrval af fallegum skóm fyrir komandi sumar.   ➛2

Kristín Johansen, eigandi skóverslunarinnar Fló, er hér með dóttur sinni, Þórgunni, í versluninni. Hvergi er meira úrval af vönduðum skófatnaði á börn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Þessi fyrirtæki 
hafa lagt kapp á 

allt gæðaeftirlit og að öll 
hráefni séu fyrsta flokks. 
Þau eru með stöðuga 
framþróun í sínum 
vörum og með þroska 
barnsfótarins að leiðar-
ljósi. 

Framhald af forsíðu ➛
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Kristín Johansen, eigandi 
verslunarinnar, segir að í Fló 
sé boðið upp á allt frá fyrstu 

skóm upp í fullorðinsstærðir. 
„Allt frá sandölum yfir í stígvél 
og kuldaskó. Við leggjum mikið 
upp úr því að vera með vandaða 
og fjölbreytta vöru, persónulega 
þjónustu og gefa okkur tíma til 
að finna réttu skóna fyrir hvert 
barn. Við finnum að fólk kann að 
meta þjónustuna og við erum með 
stóran og vaxandi hóp af fasta-
kúnnum sem koma aftur og aftur. 
Það er auðvitað mjög hvetjandi að 
finna þennan áhuga,“ segir hún.

Kristín segir að allt of mikið sé af 
fjöldaframleiddum og óvönduðum 
skóm í boði í dag sem jafnvel eru 
bara uppfylling í stórum fata-
keðjum. „Við finnum að okkar 
viðskiptavinahópur áttar sig á 
þessu og því hvað það er mikilvægt 
að börn gangi í góðum skóm til að 
líða vel,“ upplýsir hún.

Börn þurfa að vera í 
vönduðum skóm
„Fætur eru flóknir enda eru í þeim 
26 bein þegar þeir eru fullþroska. 
Það eru ekki allir sem gera sér 
grein fyrir að það verða þeir ekki 
fyrr en um 18 ára aldur. Vandamál 
tengd fótum og göngulagi geta 
haft áhrif á stoðkerfi barnsins til 
lengri tíma. Þess vegna er sér-
staklega mikilvægt að hlúa að 
fótunum með góðum skófatnaði 
til að stuðla að eðlilegum vexti og 
þroska þeirra. Sjálfum líður manni 
illa í óþægilegum skóm. Börn geta 
oft ekki tjáð sig um það. Foreldrar 
ættu því að fylgjast vel með göngu-
lagi barna sinna, hvort þau séu 
að hlífa öðrum hvorum fætinum, 

hvort tærnar séu að vaxa rétt, 
hvort þau séu inn- eða útskeif eða 
með önnur einkenni.

Barnsfóturinn er mjúkur og 
sveigjanlegur til að byrja með. 
Börn sem eru ekki byrjuð að 
ganga ættu að fá að vera sem mest 
berfætt eða í mjúkum skóm sem 
vernda fæturna en hefta ekki 
hreyfigetu þeirra og tilfinningu 
fyrir fótunum. Mjúkir skór henta 
líka best þegar þau eru að skríða. 
Þegar þau eru orðin öruggari og 
farin að ganga eru þau tilbúin í 
harðari sóla. Við erum með gríðar-
mikið úrval af svokölluðum fyrstu 
skóm og seljum þar af leiðandi 
mjög mikið af þeim,“ segir Kristín.

Nokkur atriði sem er mikilvægt 
að hafa í huga við val á skóm:
n  Að lagið/breidd á skónum sé í 

samræmi við fótlagið.
n  Hafa hæfilegt pláss til vaxtar 

(vaxtarbil) oft 1,2 cm (frávik eru 
þó eftir aldri barns og tegund 
skófatnaðar).

n  Að hælkappinn veiti góðan 
stuðning og það sé nóg pláss 
fyrir táslurnar.

n  Velja réttan sveigjanleika í sóla 
sem hentar barninu eftir því 
á hvaða stigi það er í göngu-
ferlinu.

n  Að efni séu góð að innan sem 
utan.

n  Velja efni sem gefa vel eftir og 
andi vel.

„Það er líka gott ef skórnir eru 
sterkir. Krakkar eru mikið úti að 
leika og það er áætlað að meðal 
manneskja stígi um 18.000 skref 
á dag – krakkar jafnvel f leiri. Það 
reynir því á alla sauma og efnið 
sem skórnir eru gerðir úr. Þeir eru 
fljótir að skemmast ef frágangur-
inn er ekki góður.

Magic skórnir er skemmtileg nýjung frá Froddo – þeir breyta um lit við 
dagsljós en krökkunum finnst það einmitt mjög skemmtilegt.

 Afar vandaðir skór fyrir börn sem eru að byrja að ganga, en hugsa þarf sérstaklega um gæði í fyrstu skónum. 

Allir krakkar 
þurfa að eiga 
flott stígvél. 
Þau eru til í 
nokkrum litum 
hjá Fló. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Glæsilegir bítlaskór fyrir börn. Í svona skóm verða krakkarnir alltaf fínir. 

Klassísku 
„fyrstu skórnir“ 
frá Bundgaard 
eru dásamlegir.

Mjúkir og vandaðir leðurskór fyrir yngstu börnin. Fallegir og góðir. 

Góðir og fallegir 
sumarskór með 
dúnmjúkum 
sóla. Næstum 
því eins og að 
vera berfættur.

Krúttlegir skór. Mjúku leðurskórnir henta jafnt strákum og stelpum. 

Sterkar hefðir sem skapa 
vandaða barnaskó 
Við höfum kappkostað að velja 
merki sem eru traust. Dönsku 
merkin Bundgaard og Angulus 
hafa framleitt barnaskó síðan 1904 
og króatíska merkið Froddo síðan 
1946. Það er því mikil hefð og stolt 
hjá þessum framleiðendum að 
framleiða vandaða og góða skó 
fyrir börn.

Þessi fyrirtæki hafa lagt kapp á 
allt gæðaeftirlit og að öll hráefni 
séu fyrsta flokks. Þau eru með 
stöðuga framþróun í sínum vörum 
og með þroska barnsfótarins að 
leiðarljósi. Þetta geta birgjar okkar 
gert með því að framleiða alla sína 
skó í sinni eigin verksmiðju og vera 
með þróunardeild á staðnum,“ 
segir Kristín.

Gaman að vera í miðbænum
„Mér finnst dýrmætt að vera í 
miðbænum. Hér er iðandi mannlíf 
og menning. Það er góð sál í 
húsinu hérna á Klapparstíg 44 og 
skemmtilegar verslanir og veit-
ingahús allt í kring. Svo er óendan-
lega gaman að taka á móti yngstu 
kynslóðinni hér í versluninni. Við 
viljum að upplifunin hjá þeim sé 
skemmtileg og eftirminnileg hvort 
sem það er við að máta nýja skó 
eða gleyma sér í öllum dýrunum 
sem leynast í búðinni.

Hægt er að skoða úrvalið og kaupa 
á vefsíðunni okkar, flo.is, og við 
sendum skóna hvert á land sem 
er.“



Foreldrar eru 
náttúrulega vakn-

aðir fyrir allar aldir með 
börnunum sínum og ef 
það vantar eitthvað þá er 
alveg einstaklega leiðin-
legt að þurfa að bíða til 
klukkan tólf eða eitt.

Sigrún Ásta Einarsdóttir, 
framkvæmdastjóri vöru- og 
markaðssviðs, segir áherslu 

lagða á að bjóða upp á vand-
aðar vörur sem geri foreldrum og 
börnum kleift að eiga saman fleiri 
og innilegri samverustundir.

„Þetta er mjög hjartfólgið við-
fangsefni hjá okkur þar sem hluti 
af okkar stefnu og það sem við 
teljum inn í okkar samfélagslegu 
ábyrgð er að minnka skjátíma og 
auka samveru. Og við leggjum 
okkur fram við það þegar við 
erum að velja inn vörur að þær séu 
vandaðar og stuðli að samveru og 
séu skapandi.“

Dýrmætar sumarstundir
Óhætt er að fullyrða að vöruúr-
valið hjá A4 sé eins og sniðið að 
íslenskum aðstæðum. „Núna í 
sumar er náttúrulega viðbúið, eins 
og alltaf á Íslandi, að börnin séu að 
leika sér bæði inni og úti. Þannig 
að við erum með mikið framboð 
af afþreyingu fyrir börn, bæði inni 
og úti.“  

Gott sé að geta gripið til skap-
andi vara sem gera fjölskyldunni 
kleift að leika sér saman í stað þess 
að snjalltækin taki yfir. 

„Við erum með mikið úrval af 
spilum, púslum, föndri og skap-
andi vörum. Þetta eru allt vörur 
sem stuðla að minni skjátíma 
inni við, vegna þess að við viljum 
heldur ekki að börnin okkar detti 
í snjalltækin um leið og það byrjar 
að rigna og þau vilja vera inni,“ 
segir Sigrún Ásta. „Þá er gott að 
eiga úrval af spilum og geta spilað 
við börnin okkar eða föndrað. 
Við erum með mikið af tilbúnum 
föndursettum þar sem þú þarft  
ekki að eiga lím eða þess háttar, þú 
færð allt í einum kassa.“ 

Einnig fæst mikið úrval af vönd-
uðum, sígildum sumarvörum í A4. 
„Við vorum að fá ný og spennandi 
leikföng frá franska fyrirtækinu 
Djeco, það eru þessi klassísku 
sumarleikföng eins og krítar, 
boltar og sippubönd. Þau eru 
of boðslega fallega hönnuð, mjög 
vönduð og Djeco leggur mikið upp 
úr viðarleikföngum.“

Fjölskyldan er í fyrirrúmi hjá 
A4. „Fyrst og fremst erum við með 
það í huga, þegar við erum að velja 
inn vörur fyrir börn, að foreldrar 
og börn geti leikið saman. Það er 
svo mikilvægt að við séum að leika 
okkur saman og eiga í samskiptum 
við börnin okkar á þessum skrítnu 
tímum.“

Fullkomið í ferðalagið
A4 er með mikið úrval vara sem 
eru tilvaldar í ferðalög. „Við erum 
með skordýrasafnara-sett, sem er 
með öllu sem þarf til að safna skor-
dýrum, skoða þau og læra þannig 
meira um náttúruna. Sjónaukar 
hafa líka verið mjög vinsælir hjá 
okkur undanfarið og eru full-
komnir í ferðalagið um landið, að 
leita að fuglum og skoða í kringum 
sig, hvetja börnin til að skoða nátt-
úruna og kynnast landinu okkar.“

Við erum með mjög mikið af 
hlutum sem henta í ferðlagið, eins 
og til dæmis rosalega skemmtileg 
heyrnartól fyrir börn, sem eru 
með einhyrningshorn, pallíettu-
eyru eða risaeðluskreytt. Þau 
henta litlum eyrum vel og getur 
hljóðbók stytt stundir í löngum 
bílferðum.“  

Hægt er að fá allt sem þarf, í 
handhægum umbúðum, fyrir 
ferðalagið. „Síðan erum við með 
föndurtösku þar sem þú ert með 
allt sem þú þarft í föndrið í einni 
tösku sem þú tekur með í ferða-

lagið. Þessi klassísku spil sem við 
höfum verið að selja frá Ravens-
burger, þau eru líka til í ferðaút-
gáfu, í minni kassa sem auðveldara 
er að ferðast með. Þannig að það 
að fara í ferðalag þýðir ekki að þú 
þurfir að pakka öllum leikföng-
unum í risastóran glæran plast-
kassa.“

Persónuleg listsköpun
Sigrún nefnir þá hina þrælsniðugu 
Posca-málningarpenna sem bjóði 
upp á endalausa möguleika. „Þú 
getur málað á hvað sem er með 
þeim, getur til dæmis skreytt föt 
eða strigaskó. Svo er auðvitað 
rosalega gaman að fara í fjöruferð, 
tína steina og svo mála þá. Þú þarft 
að sleppa ímyndunaraflinu lausu 
til að nota þá því þú getur málað á 
hvað sem er.“ 

Pennarnir séu kjörnir fyrir börn 
til þess að skreyta og merkja hluti 
á persónulegan og skapandi máta. 
„Þeir eru virkilega skemmtilegir 
þegar kemur að því að skreyta  
til dæmis trékubba, hjólabretti 
eða hlaupahjól. Við seljum líka 
fjölnotapoka sem eru ómerktir og 

margir hafa til dæmis látið börnin 
sín skreyta pokana þannig að þeir 
verða persónulegir. Posca-penn-
arnir eru alveg fullkomnir í það.“ 

Skapandi armbönd 
A4 og Legobúðin eru í sömu eigu 
og segir Sigrún að í Legobúðinni 
sé að finna fjölda vara sem einnig 
henti á sumrin, hvort sem það er 
á rólegum rigningardögum eða 
björtum sumarkvöldum. 

„Við erum með 
mikið úrval af alls 
konar settum 
fyrir allan 
aldur, sem 
henta 
auðvitað 
inni og 
eru bæði 
skapandi 
og þjálf-
andi fyrir 
hugann, 
en svo 
hentar 
Duplo nátt-
úrulega úti á 
pall eða úti í garð 
því kubbarnir eru 
svo stórir að þeir týnast 
síður, fyrir þau yngstu,“ 
segir hún. „Þegar stelpan 
mín var lítil þá var ég 
dugleg að setja Duplo-
kubbana á teppi úti við, 
af því að þetta er svo gott 
fyrir fínhreyfingarnar, að 
kubba saman, og svo eru 
þetta svo sterkir og bjartir 
litir fyrir þau allra yngstu.“

Sigrún nefnir einnig 
DOTS-armböndin sem 
notið hafa vinsælda á 

hennar heimili. „Dóttir mín er 
núna með æði fyrir DOTS-arm-
böndunum sem voru að koma frá 
LEGO. Þetta eru armbönd sem 
koma með litlum kubbum sem þú 
ert alltaf að skreyta og í rauninni 
geturðu búið til hvernig armband 
sem er. Hún skreytti eitt armband 
handa mér og gaf mér á mæðra-
daginn, sem mér þótti ótrúlega 
vænt um,“ segir Sigrún.

„Þetta er ný lína frá þeim sem 
er búið að bíða eftir lengi, og það 
munu koma fleiri nýjungar seinna 
á árinu með fjölbreyttari teg-

undum af kubbum. Þeir 
eru alltaf að koma 

með eitthvað nýtt 
þannig að þú 

getur verið að 
tjá þig með 

armbönd-
unum, 
síðan 
getur 
þetta 
verið 
dálítið 

eins og 
vinaböndin 

voru, það er hægt að skiptast á 
kubbum og vinkonur og vinir geta 
búið til og verið með armbönd.“ 

Sveigjanlegur opnunartími
Áherslur verslunarinnar á sam-
verustundir fjölskyldunnar endur-
speglast einnig í notendavænni 
vefverslun og sveigjanlegum opn-
unartíma. „Við erum náttúrulega 
með nýja og flotta vefverslun þar 
sem auðvelt er að leita að og finna 
það sem mann langar í og svo eru 
allar búðirnar okkar opnar og 
fullar af starfsfólki sem er tilbúið 
að taka á móti og hjálpa. Skeifan 
er opin alla daga til klukkan tíu 
á kvöldin ef það hentar að koma 
eftir að börnin eru lögst til svefns.“ 

Fyrir skömmu var ákveðið 
að opna fyrr um helgar með 
það í huga að koma til móts við 
svefnvana foreldra. „Við byrjuð-
um nýverið að opna í Skeifunni 
klukkan tíu á laugardögum og 
sunnudögum. Foreldrar eru 
náttúrulega vaknaðir fyrir allar 
aldir með börnunum sínum og 
ef það vantar eitthvað þá er alveg 
einstaklega leiðinlegt að þurfa að 
bíða til klukkan tólf eða eitt ef það 
á að vera að fara að gera eitthvað 
skemmtilegt.“ 

Framtakið hefur hlotið góðar 
viðtökur. „Þetta hefur mælst 
ótrúlega vel fyrir, þrátt fyrir að 
við höfum í raun ekkert kynnt 
þetta. Fólk leitar að opnunartíma 
þegar það er að reyna að finna 
búð og það er alveg of boðslega 
gaman hvað margir foreldrar nýta 
sér þetta á morgnana um helgar. 
Skeifan er líka þannig staðsett að 
þú getur farið þangað og stokkið 
inn og út án þess að gera það að 
langri búðarferð. Það er stærsta 
búðin okkar og alltaf meira en nóg 
af bílastæðum,“ segir Sigrún létt í 
bragði.

Minni skjátími og meiri samvera
Í A4 er að finna gríðarlegt úrval af skapandi vörum og vönduðum leikföngum fyrir börn á öllum 
aldri sem henta fullkomlega fyrir íslenska sumarið, hvort sem það er inni, úti eða á ferðalaginu.  

Sigrún segir A4 leggja áherslu á að bjóða upp á vandaðar og skapandi vörur 
sem stuðla að aukinni samveru milli foreldra og barna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Katrín María, dóttir  Sigrúnar, leikur sér hér með leikföng frá Djeco.

Málningarpennarnir bjóða upp á 
fjölda skapandi valmöguleika. 

Heyrnartólin í A4 fást í ýmsum 
gerðum og eru tilvalin í ferðalagið.

Föndur-
taskan er 

fullkomin í 
ferðalagið.
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Aðalstarfsemi Bílasmiðsins 
er verslun og þjónusta með 
vörur tengdar atvinnubif

reiðum og tækjum ásamt iðnvör
um fyrir alls kyns smíði til lands 
og sjávar. Afar fjölbreytt vöruúrval 
er að finna í versluninni og þar 
sem aðalstarfsemi þess fer fram.

„Fyrirtækið leggur mikinn 
metnað og áherslu á hágæðavöru 
og að veita fyrirtaks þjónustu og 
ráðgjöf. Eitt af meginmarkmiðum 
okkar er að geta boðið vörur sem 
ekki fást víða annars staðar, á 
sanngjörnu verði, sem er oft lægra 
en á sömu eða sambærilegri vöru 
erlendis,“ segir Páll Þór Leifsson, 
sölustjóri hjá Bílasmiðnum.

„Við leggjum mikla áherslu 
á að versla við evrópska birgja 
og framleiðslufyrirtæki til að 
tryggja góð og hagstæð kjör til 
handa viðskiptavinum. Þá hefur 
Bílasmiðurinn söluumboð fyrir 
allmörg heimsþekkt vörumerki í 
greininni. Þar á meðal umboð fyrir 
RECARO bílstóla.“

RECARO bílstólar fyrir öryggið
RECARO er einn stærsti fram
leiðandi í heimi á stólum fyrir 
farartæki. Fyrirtækið framleiðir 
allt frá keppnisstólum upp í sér
útbúin sæti fyrir atvinnubílstjóra. 
Það framleiðir einnig barnabíl
stóla sem hafa verið afar vinsælir 
og hlotið fjölda verðlauna fyrir 
hönnun og öryggi.

„Við höfum selt Recaro barna
stóla í yfir 25 ár eða allt frá því að 
þeir komu fyrst á markað. Þeir 

hafa notið mikilla vinsælda enda 
gæðavara á góðu verði,“ segir Páll. 
Recaro er með barnabílstóla og 
kerrur fyrir 036 kg í nokkrum 
útgáfum og litum.

„Nú erum við stolt af að kynna 

tvær nýjar gerðir af Recaro bíl
stólum: Salia er 360° stóll fyrir 018 
kg, áður Zero1 sem margir þekkja, 
og svo Mako Elite stóll fyrir 1536 
kg. Báðir stólarnir eru með ISOFIX 
festingum og samrýmast Isize UN 

129 reglugerð sem er nokkuð harð
ari reglugerð en eldri ECE44/4. Við 
vonumst til að þessar nýju gerðir 
munu falla íslenskum foreldrum 
jafn vel í geð og hinar sem fyrir 
eru,“ segir Páll.

„Allar gerðir bílstólanna eru til 
sýnis í verslun okkar að Bíldshöfða 
16, sími 567 2330. Þar er opið alla 
virka daga frá kl. 8.00-18.00. Við 
minnum jafnframt á Facebook-
síðu okkar Recaro Ísland og 
heimasíðu framleiðanda Recaro-
Kids.com“

Gæðavara á góðu verði
Bílasmiðurinn hf. er 40 ára. Fyrirtækið er í fjölskyldueign og samanstendur af verslun með íhluti 
fyrir farartæki og vagna og verkstæði sem sérhæfir sig í ísetningum og viðhaldi á miðstöðvum.

Páll Þór Leifsson sölustjóri hjá Bílasmiðnum hefur selt Recaro barnastóla í yfir 25 ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Salia er nýr 360° bílstóll fyrir 0-18 
kg. Fyrir aftan er Mako Elite, nýr 
stóll fyrir 15-36 kg.

Við höfum selt 
Recaro barnastóla 

í yfir 25 ár. Þeir hafa 
notið mikilla vinsælda 
enda gæðavara á góðu 
verði.

Við erum æsispennt fyrir 
sumrinu og því að fá líf í 
húsið á ný. Krakkana þyrstir 

í að koma og við að fá þau,“ segir 
Guðrún Baldvinsdóttir, verkefna
stjóri hjá Borgarbókasafninu.

Hún er stödd í menningarhúsinu 
Gerðubergi í EfraBreiðholti þar 
sem verður hörkufjör í sumar og 
ókeypis smiðjur fyrir ungmenni á 
aldrinum 12 til 16 ára í upplifunar
rýminu OKinu.

„OKið er nýtt upplifunarrými 
þar sem ungmenni geta lært, 
skapað, fiktað, átt í samtali eða 
einfaldlega hangið og verið í ein
rúmi. Rýmið er ætlað ungmennum 
og hafa þau tekið virkan þátt í 
þróun og framkvæmd verkefnis
ins,“ upplýsir Guðrún um OKið 
sem er styrkt af Barnamenningar
sjóði.

Ungmenni í Breiðholti tóku 
þátt í rýnihópavinnu og voru þau 
spurð hvað þau vildu gera sér til 
dundurs og hvernig þau vildu hafa 
upplifunarrýmið. Meðal þess sem 
unglingarnir vildu sjá í OKinu var 
svið, hellar, sjónvarp, krotveggur, 
iPadspjaldtölvur og bækur, sem 
þó þarf ekkert endilega að lesa.

„Við lítum á OKið sem tilraun til 
að sjá hvað menningarstofnanir 
eins og okkar geta boðið ungl
ingum upp á. Bókasöfn eru ekki 
lengur staðir sem geyma eingöngu 

bækur, heldur staður fyrir fólk á 
öllum aldri og við erum að reyna 
að brjóta upp þetta hefðbundna 
hlutverk sem bókasafnið hefur,“ 
segir Guðrún.

„Einmitt þess vegna tengjast 
smiðjurnar bókum lítið og er 
fyrsta sumarsmiðjan borðspila
gerð sem tengist hugmynda
fræði sem við vinnum eftir í gerð 
rýmisins, að búa til leik út frá því 
sem við gerum dagsdaglega. Embla 
Vigfúsdóttir leikjahönnuður og 
einn af hönnuðum OKsins er 
umsjónarmaður borðspilasmiðj
unnar. Markmiðið með smiðjunni 
er að ungmennin búi til sína eigin 
leiki inni og úti.“

Sumarið tími nýrra upplifana
OKið var formlega opnað í janúar. 
Í samstarfi við skólana var unnið 
með þema byggt á stafrænu 
skáldsögunni Norður eftir danska 
höfundinn Camillu Hübbe, um 
norræna goðafræði og samband 
manns og náttúru.

„Starfið var rétt að komast í gang 
þegar kórónuveiran blossaði upp 
og við þurftum að loka safninu 
en við ætlum að vinna það upp í 
sumar og bjóða upp á æðislegar 
sumarsmiðjur. Sumarið kemur til 
með að verða öðruvísi en venjuleg 
sumur því landsmenn fara minna 
til útlanda og unglingarnir fá 
kannski ekki allir vinnu. Þá er fátt 
betra en að prófa nýjar upplifanir,“ 
segir Guðrún kát.

Unglingar í Breiðholti áttu sjálfir 
hugmyndir að öllum smiðjunum 

sem eru vitaskuld opnar ung
mennum af öllu landinu.

„Efni smiðjanna er fjölbreytt og 
þær verða unnar í samvinnu við 
listafólk og aðra samstarfsaðila 
safnsins. Þar má nefna raftón
list, kynlíf og kynheilbrigði, 
spuna, gamlar flíkur fá nýtt líf og 
hipphoppdans. Meðal leiðbein

enda eru Indíana Rós Ægisdóttir 
kynfræðingur, Dansskóli Brynju 
Péturs, fatahönnuðurinn Tanja 
Huld Levý og spunaleikararnir 
Steiney Skúladóttir og Pálmi Freyr 
Hauksson,“ upplýsir Guðrún.

Smiðjurnar verða ýmist á 
morgnana, frá klukkan 10 til 12, 
eða frá klukkan 13 til 15. Fyrsta 
smiðjan verður vikuna 15. til 19. 
júní en vikuna á undan, 8. til 12. 
júní, verður Borgarbókasafnið 
með smiðjur fyrir börn á aldrinum 
9 til 12 ára í öllum söfnum, þar á 
meðan ritsmiðjur, rapptextagerð 
með Kött Grá Pje, raftónlist og 
vísindasmiðjur með Sævari Helga.

„Áhuginn er mikill og aðeins 

örfá pláss eftir. Þátttaka er ókeypis 
en þörf er á skráningu þar sem 
pláss er takmarkað. Því þarf að 
bregðast f ljótt við og fyrstir koma, 
fyrstir fá. Um nýliðna helgi varð 
strax mikið um skráningar en þótt 
fullt sé í sumarsmiðjurnar viljum 
við samt að fólk hafi samband við 
okkur því við viljum endilega sjá 
áhugann. Þá getum við mögulega 
bætt við fleiri smiðjum þegar líður 
á sumarið,“ segir Guðrún.

Skráning í sumarsmiðjurnar 
fer fram á heimasíðu Borgarbóka
safnsins. Þar má líka sjá allar 
sumarsmiðjur í boði Borgarbóka
safnsins: borgarbokasafn. is/sum
arsmidjurborgarbokasafnsins

Hipphopp, raftónlist og kynfræðsla
Það verður líf og fjör í nýju upplifunarrými unglinga, OKinu, í Gerðubergi í sumar þegar Borgarbókasafn-
ið kemur til móts við óskir ungmenna með ókeypis sumarsmiðjum sem mæta áhugamálum þeirra.

Guðrún Bald-
vinsdóttir 
verkefnastjóri og 
Embla Vigfús-
dóttir leikja-
hönnuður og 
einn af hönn-
uðum OKsins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Áhuginn er mikill. 
Því þarf að bregð-

ast fljótt við og fyrstir 
koma, fyrstir fá.
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Bogi Molby Pétursson fast
eignasali, sími 699 3444, 
kynnir til sölu: Fullbúna 4 til 

5 herbergja endaíbúð í fjölbýlis
húsi með lyftu. Íbúðin er á 2. hæð 
og frá henni gott útsýni. Íbúðinni 
fylgir stæði í bílskýli.

Eignin er skráð alls 151,3 fm. 
Íbúðarrými 135,9 fm og geymsla 
15,4 fm. Byggingarár 2008. Gerplu
stræti 2529 er 24 íbúða staðbyggt 
íbúðarhús á þremur hæðum 
auk kjallara. Húsið skiptist í tvo 
stigaganga, Gerplustræti 25 og 
Gerplustræti 27, skv. eignaskipta
samningi dags. 11.08.2008.

Eignin er fimm herbergja íbúð 
á 2. hæð. Íbúðin samanstendur af 
anddyri, gangi, fjórum svefnher
bergjum, baðherbergi, þvottaher
bergi, eldhúsi/borðstofu og stofu. 
Bílageymsla og hlutdeild í sameigin
legum þvottastæðum B9 og B10.

Gengið er inn um sérinngang 
í f lísalagða forstofu með fata
skápum. Gangur parketlagður. 
Baðherbergi f lísalagt með bað
kari, sturtuklefa og innréttingu. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi með 
fataskápum og parket á gólfi. 
Þvottahús með flísum á gólfi og 
vinnuborði.

Stórar bjartar stofur með parketi 
á gólfi og útgang á flísalagðar 
svalir og frá þeim útsýni. Opið 
rúmgott eldhús með fallegri inn
réttingu. Samkvæmt teikningu eru 
fjögur svefnherbergi í íbúðinni. 
Fjórða herbergið var tekið niður og 
stofan stækkuð. Rúmgóð og björt 

endaíbúð á góðum stað í Helga
fellslandi Mosfellsbæjar.

Nánari upplýsingar gefur Bogi 
Molby Pétursson fasteignasali, 
sími 699 3444, Molby@fastlind.is

Rúmgóð íbúð í Mosfellsbæ

Rúmgóð íbúð er til sölu í Mosfellsbæ. Frá íbúðinni er fallegt útsýni. 
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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
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FÁÐU RÁÐGJÖF SEM 
BYGGIR Á REYNSLU



Álfamöttullinn er vinsæl 
inniplanta á Íslandi og í 
uppáhaldi hjá mörgum 

ræktendum vegna ótrúlegrar fjöl-
breytni í lit og lögun blaðanna. Til 
eru ótal litaaf brigði og fjölmargir 
ættbogar með mismunandi 
sterkum blaðlitum, með grænum, 
vínrauðum, bleikum, gulum og 
rústrauðum blæ.

Um allan heim eru starfræktir 
svokallaðir kólusklúbbar þar 
sem fólk skiptist á græðlingum 
af hinum ýmsu tegundum og 
af brigðum álfamöttuls. Einnig 
sérhæfa garðyrkjustöðvar víða 
um heim sig í að rækta og selja 
framúrskarandi litskrúðuga og 
jafnvel skrýtna álfamöttla.

Auðvelt er að ná upp græð-
lingum af álfamöttli með því að 
klippa stöngulinn niður um tvö 
blaðpör og setja í vatnsglas. Eigi 
svo löngu síðar myndast rætur 
á stöngulinn og þegar þær eru 
orðnar nógu langar má setja hann 
í mold. Best er að fjölga plönt-
unum með græðlingum seinni-
part sumars og líklegast er að 
smáplönturnar lifi veturinn af í 
björtum glugga.

Álfamöttullinn er afar meðfæri-
leg planta sem best er að endur-
nýja á hverju vori með þremur 
græðlingum í 12-15 cm potta. Í 

raun má koma græðlingum til á 
hvaða árstíma sem er nema helst í 
svartasta skammdeginu. Fræsán-
ing er líka auðveld í mars og apríl.

Kólusinn er heldur drykkfelld 
planta og því er gott að halda 
moldinni ávallt rakri. Einnig er 
æskilegt að hafa hann í mikilli 
óbeinni birtu því þá koma litatil-
brigðin best fram. Æskilegt er að 
nota plöntunæringu hálfsmán-
aðarlega á sumrin.

Álfamöttullinn sem prýðir sérhvert heimili
Plectranthus scutellarioides, álfamöttull og coleus blumei hybrid. Allt eru þetta mismunandi 
nöfn á einu og sömu vinsælu plöntugerðinni, sem í daglegu tali er einfaldlega nefnd kólus.

Kólusinn er gífurlega fjölbreytt 
planta.

Álfamöttullinn elskar birtu og litbrigðin aukast með birtustiginu.

Margir klípa blómin af kólusnum, en þau hemja vöxt blaðanna.Fjólurauður, grænn og gulur kólus.

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900. 
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@fastlind.is

Nánari upplýsingar:

OPIÐ 
HÚS

www.102hlidarendi.is

Eitt vandaðasta hús 
höfuðborgarsvæðisins
Opið hús að Valshlíð 16, Arnarhlíð 2 og Smyrilshlíð 13-15 

Hlíðarenda, þriðjudaginn 19.maí frá kl 17:30-18:00.  
Aðkoma hjá Valsheimilinu.

Einstakar íbúðir með þakgörðum bílskúr og stórum geymslum.

140-240m2 þriggja og fjögurra herbergja íbúðir
Verð frá 89.900.000 – 119.900.000 kr.

Bílskúr fylgir öllum íbúðum, Aukin lofthæð, 280 cm, gólfsíðir gluggar.  
Rafmagnstæki frá frá Miele. Quartzborðplötur í eldhúsi og á baði. 

Einstakur garður. Free@home rafkerfi. Þrjár gerðir innréttinga.

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

Opið hús þriðjudaginn 19.maí kl. 17:00 – 17:30

Tilbúin til afhendingar 

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

Fasteignasali óskast! 
Heimili fasteignasala óskar eftir að  

ráða fasteignasala til starfa.  
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir góðri sölutækni, á auðvelt 

með að vinna sjálfstætt og býr yfir góðum hæfileikum í mannlegum 
samskiptum.  Viðkomandi þarf að geta starfað skipulega með öðrum 

og veitt ábyrga þjónustu í starfi sínu.

Umsækjendur þurfa að vera löggiltir fasteignasalar, eða vera í námi 
til löggiltingar. Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf fljótlega.   

Umsóknum skal skila til Finnboga Hilmarssonar, fasteignasala, á 
finnbogi@heimili.is sem jafnframt veitir allar frekari upplýsingar. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Hér er íðilfagur álfamöttull með 
fjólubláum æðum.



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.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög mikið endurnýjuð 80,9 fm. íbúð með 

sérinngangi á 1. hæð og í kjallara í endurnýjuðu 
þríbýlishúsi við Njálsgötu í Reykjavík.   

• Húsið að utan var endurnýjað fyrir um 20 árum 
síðan.  Þá var skipt um bárujárn á húsi og þaki, 
húsið einangrað upp á nýtt og skipt um gler og 
glugga.  Allar lagnir voru endurnýjaðar á þessum 
saman tíma.

• Stofa er björt og rúmgóð með gluggum til 
suðurs. Opið eldhús með fallegum viðarinnrétt-
ingum. Tvö herbergi auk fataherbergis/geymslu.

Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 44,9 millj.

Njálsgata 33. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.

 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Falleg og björt 72,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 3. 

hæð, efstu hæð, að meðtalinni sér geymslu í 
steinsteyptu húsi á frábærum stað í Þingholt-
unum. Svalir í suður úr stofu.

• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð hið innra, m.a. 
gólfefni að hluta, eldhúsinnrétting og baðher-
bergi. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til 
suðurs. Tvö herbergi. Eldhús með hvítlakkaðri 
innréttingu. 

• Húsið að utan var sprunguviðgert og málað á 
norður og austurhlið fyrir tveimur árum síðan, 
sem og þakjárn, þakrennur, niðurföll, gler og 
gluggar. 

Verð 43,9 millj.

• 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 Land-
hönnun 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

• Reisulegt sumarhús við Valhallarstíg Nyrðri,  
Þingvöllum, Bláskógabyggð. Eignin stendur á 
gróinni lóð með hávöxnum trjám við opið svæði 
nærri Þingvallavatni með víðáttumiklu útsýni yfir 
vatnið og fjallasýn. 

• Húsið er afar vel byggt hús frá fyrstu gerð, reisu-
legt og stílhreint, en þarfnast talsverðrar endur-
nýjunar. Timburhús á steyptum grunni, ein hæð 
og ris, byggt á árunum 1929-1930 að raunstærð 
um 125,0 fermetrar.  

• Lóðin er leigulóð 5.600,0 fm. að stærð og er í 
eigu Ríkissjóðs Íslands. Aðgengi að húsinu er 
mjög gott frá bílaplani framan við húsið. 

• Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu

Lokastígur 20. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Bjarkarholt 8-20 -  Mosfellsbæ • Nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 68,0 fm. 

íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsi við Skóla-
vörðustíg. Íbúðinni fylgir mjög stórt sér bílastæði í 
bílageymslu.

• Skjólsælar og flísalagðar svalir til suðurs með 
útsýni að Reykjanesinu og yfir borgina. Frá stofu 
nýtur mjög fallegs útsýnis að Esjunni.  

• Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð á síðustu árum.  
Sett var ný eldhúsinnrétting og eyja með graníti 
á borðum og nýjum tækjum. Baðherbergi allt 
endurnýjað. Skipt um innihurðir og fataskápa 
auk þess sem gólfefni voru endurnýjuð.  

Frábær staðsetning í hjarta miðborgarinnar. 
Verð 62,8 millj.

Tilvalið fyrir félagasamtök
• 291,4 fm. atvinnuhúsnæði í lyftuhúsi við Hamra-

borg nr. 1 í Kópavogi. Húsnæðið að innan er 
mikið til upprunalegt en í góðu ástandi. Að utan er 
húsið nýlega málað og viðgert. Sameign lítur vel 
út.

• Eignin skiptist í anddyri, hol, 6 skrifstofur, eldhús/
kaffistofu og stóran sal. Þá er sér á gangi stór 
skrifstofa, geymsla og 2 salerni.

• Hægt er að skipta húsnæðinu upp í smærri 
einingar til útleigu. Frábært útsýni er úr hús-
næðinu út á voginn og til sjávar. 

Verð 75,0 millj.

Skólavörðustígur 16a. Endurnýjuð 3ja herbergja útsýnisíbúð.

Hamraborg 1 – Kópavogi. 290 fm atvinnuhúsnæði á 3. hæð.Sumarhús – Valhallarstígur - Þingvöllum 

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30  
• Virkilega falleg 105,8 fm.  íbúð á 2. hæð að 

meðtalinni sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi í Ár-
bænum. Útgengi úr stofu á rúmgóðar suðursvalir 
með viðarfjölum á gólfi.

• Eldhús er nýlega endurnýjað og með glugga til 
norðurs. Stofa sem rúmar vel setustofu og borð-
stofu. Nýlega endurnýjað baðherbergi þar sem 
er tengi fyrir þvottavél.  Þrjú svefnherbergi.

• Húsið var tekið í gegn að utan fyrir nokkrum 
árum síðan. kipt um þak fyrir u.þ.b. þremur árum 
síðan.

Barnvænt hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Stutt í 
Elliðaárdal og fleiri útivistarsvæði.

Verð 44,9 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. Stærðir frá 58-254 fm. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnis-
vali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar 
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök 
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loft-
ræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í 
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Nánari upplýsingar um bygginguna á 
www.105midborg.is

Hraunbær 156. 4ra herbergja íbúð. 

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• 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 bíla-
stæðum og matjurtagarði.   

• Samliggjandi bjartar stofur með gluggum í þrjár 
áttir. Nýlega uppgert eldhús. Rúmgott hjónaher-
bergi með gluggum í þrár áttir og þrjú barnaher-
bergi. 

• Verönd með skjólveggjum fyrir aftan hús auk 
annarrar minni verandar fyrir framan hús.

• Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum. 
Fyrir liggja samþykktar teikningar að stækkun 
eignarinnar með því að byggja skála við stofur. 

Verð 64,9 millj.

Nönnustígur 2 – Hafnarfirði. Fallegt einbýlishús í gamla bænum.
• Virkilega vandað 254,7 fm. einbýlishús á einni 

hæð á einstökum stað við opið óbyggt útivistar-
svæði á Valhúsahæðinni.  Frá eigninni nýtur 
útsýnis til sjávar, að Keili, Esjunni og víðar.

• Húsið er mjög vandað. Massívt niðurlímt 
parket og sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.  
Aukin lofthæð í stórum hluta hússins og gólfsíðir 
gluggar að hluta.  

• Setustofa með mikilli lofthæð og kamínu. Borð-
stofa með gólfsíðum gluggum til suðurs. Skáli 
við borðstofu með útgengi á verönd. Fjögur 
herbergi. Fataherbergi innaf hjónaherbergi.

• Lóðin er fullfrágengin en þó hefur ósnortinn mói 
verið látinn halda sér í tengslum við Valhúsahæð-
ina norðan og austan við húsið.  Stór hellulögð 
innkeyrsla og stéttir fyrir framan húsið.  

Valhúsabraut – Seltj.nesi. Einstök staðsetning.
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Óskum eftir vönduðu og nýlegu 150 fermetra sumarhúsi eða stærra í friðsælu umhverfi
á tiltölulega stórri lóð í allt að 2 klst. fjarlægð frá höfuðborginni. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign.
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Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

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

Hrólfsskálamelur 3
170 Seltjarnarnes

77,9 millj.Verð:

Falleg og vel skipulögð 
134 fm 4ra herbergja 
íbúð á jarðhæð

 • Nýlegt lyftuhús með 

 • Stæði í lokaðri bílageymslu

 • Eignin skiptist í 118,8 
fm íbúðarrými

 • 15,2 fm geymsla

OPIÐ HÚS  
í dag þriðjudag 19. maí 

kl. 17:00 - 17:30

Nýhöfn faste ignasa la  ı  Borgar túni  25 ı  105 Reyk jav ík  ı  S ími  515 4500 ı  www.nýhöfn. i s

Hrólfsskálamelur 5 I 170 Seltjarnarnes
Til sölu er mjög falleg tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýju lyftuhúsi og flottu útsýni á 
Seltjarnarnesi. Vandaðar innréttingar sem hannaðar eru af Berglindi Berndsen og Helgu 
Sigurbjarnardóttur. Með íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

Í stofu og svefnherbergi er aukin lofthæð, 2,85 metrar. Fullkomið loftræstikerfi er í húsinu 
með bæði vélrænu útsogi og ferskloftsinntöku sem tryggir góð loftskipti í íbúðinni.

Íbúðin er 74,1 m2, þar af er geymsla í sameign 9,3 m2. 

Verð 53,5 milljónir.

  Hafið samband á nyhofn@nyhofn.is eða í síma 515 4500

 Lárus Ómarsson | löggiltur fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Vantar sumarhús á skrá

MIKIL SALA 
SUMARHÚSA

 • Mikil eftirspurn
 • Skoða og verðmet

 • Fagleg ljósmyndataka
 • Stór kaupendahópur



Asparfell 6
111 Reykjavík

Glæsileg 221,0 fm 5-6 herb. 
penthouse íbúð á 8. hæð 
 • Nýlega uppgert og klætt fjölbýli
 • Rúmlega 70,0 fm sér þakgarður, 
sem er yfirbyggður að hluta 

 • Frábært útsýni til allra átta.
 • 25,5 fermetra bílskúr 
 • Tvær geymslur fylgja íbúðinni
 • Mjög snyrtileg sameign
 • Lyfta, myndavélakerfi og húsvörður 

 Verð:   64,9 millj.

Laugarásvegur 69
104 Reykjavík

Fallegt, vel skipulagt 
og mikið endurnýjað 
216,6 fm einbýli 
við Laugarásveg

 • 3 stofur og 4 svefnherbergi
 • Aukaíbúð í kjallara
 • Gott útsýni
 • Góð staðsetning þar 
sem stutt er í skóla og 
alla helstu þjónustu.

Verð:  130 millj.

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

Glæsilegt tveggja hæða 
einbýlishús með bílskúr 

 • Innkeyrsla með snjóbræðslu 
 • Stæði fyrir 3 bíla í innkeyrslu 
 • 4 Svefnherbergi 
 • Stofa með útgengt út í garð
 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi 

 • Frábær staðsetning 

Verð:  104,5 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

Grandavegur 42E
107 Reykjavík

Glæsileg 122 fm íbúð á 
3. hæð með 23 fm yfir
byggðum svölum og  
145 fm þaksvölum.  
 • 3 svefnh og 2 baðherbergi, 
annað með sturtu og aðstöðu 
fyrir þvottavél og þurrkara. 

 • Útgengt úr stofu á rúmlega 
22 fm svalir er vísa í suður 
og eru með svalalokun

 • Einnig stórglæsilegar  
145 fm þaksvalir

 • Stæði í bílageymslu

Tilboð óskast  

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

Gott 95,3 fm raðhús á 2 hæðum á vinsælum 
stað í  Ártúnsholtinu. 

 • 3 svefnherbergi 2 snyrtingar og bjartar stofur. 

 • Skjólsæll afgirtur garður. Stutt í skóla og leikskóla. 

 • Leiksvæði fyrir börn í göngufæri.

Verð :  52,9 millj.

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

Álakvísl 70

s. 616 1313

110 Reykjavík

Til sölu eða leigu stórglæsilegt sex 
hæða skrifstofuhúsnæði við Kirkjusand í 
Reykjavík. Glerflötur og óheft sjávar útsýni 
ásamt stórum þakgörðum á efstu hæðum 
einkenna húsið.

Sjávarborg er afar metnaðarfullt 
skrifstofuhúsnæði sem er frábærlega 
staðsett og með stórkostlegu útsýni.

Heildareignin er 7058 fm á 6 hæðum auk 
kjallara.  Stærðir hæðanna eru frá um 
500 fm og upp í 1300 fm og bjóða upp á 
ýmsar útfærslur. 

Bílastæðamálum er afar vel sinnt 
í Sjávarborg en á svæðinu er stór 
bílakjallari sem þjónar atvinnuhúsnæði 
á daginn en íbúðum á kvöldin.  Stæði 
fylgja með í hlutfalli við eignarhluta, eða 
1 stæði á hverja 50 fm, og hægt að leigja 
fleiri gegn hagstæðu gjaldi. 

Afhending er áætluð um haustið 2020. 

Eignin er í hæsta gæðaflokki og hentar vel 
sem höfuðstöðvar fyrir stórfyrirtæki eða 
önnur framsækin fyrirtæki.   

Leiga kemur til greina í heild eða að hluta 
en sala eingöngu ef um allt húsið er að 
ræða.

Nánari upplýsingar fást hjá

Óskari Rúnari Harðarsyni 
lögm., á Mikluborg fasteignasölu

oskar@miklaborg.is

Sjávarborg  
við Kirkjusand

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

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

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

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

 • 4ra herbergja íbúð í 
vesturbænum í Reykjavík 
helst með sjávarútsýni
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 • 4ra herbergja íbúð í 104
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

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

 •Byggingalóð við Hafravatn 
eða húsi við vatnið má 
þarfnast endurbóta
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herb í 101-102 eða 
miðsvæðis 
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845-8958 
eða jorunn@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi í 200 
Kópavogi, verðhugmynd 
allt að 100 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Einbýlishúsi í Garðabæ, 
verð allt að 120 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 •Atvinnuhúsnæði í langtíma 
útleigu fyrir um 200 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is 

 •Þriggja herberja íbúð í 105 
Reykjavík, verðhugmynd 
allt að 40 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar H B í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 • 2-3 herbergja í 108 
Reykjavík fyrir allt að  
45 mkr.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli eða 5 herbergja 
íbúð í 200 Kópavogi, sem 
næst Snælandsskóla
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 • 2-3 herbergja í 104 
Reykjavík fyrir allt að  
45 mkr.
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Sérbýli í 220 Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 •Sérhæð í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir 
Ásgrímur í síma 865 4120  
eða asi@miklaborg.is

 • 2-3 herbergja í 108  
með bílskúr
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 •Einbýli í Vesturbænum,  
allt að 200 fm
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 •Hæð og ris (eða kjallari) í 
Vesturbænum, 5 svefnh.
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • 3–4 herb. íbúð fyrir 60 ára 
og eldri í Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • 3-4 herbergja íbúð í 101 
Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • 4-5 herbergja einbýli/
raðhús/parhús í Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Sérbýli, einbýli og eða 
rað-/parhús í Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Raðhús í Fossvogi - 
ákveðnir kaupendur
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

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

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

 •Eignir með útleigu mögul.  
- ákveðnir kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778 7272 
eða axel@miklaborg.is

 •Sumarhúsalóð við sjó,  
á eða vatn
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520 
eða jon@miklaborg.is

 •Öllum tegundum jarða, 
mikil eftirspurn
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520 
eða jon@miklaborg.is

 •Öllum tegundum 
sumarhúsa um allt land, 
mikil eftirspurn
Nánari upplýsingar veitir 
Jón Rafn í síma  695-5520 
eða jon@miklaborg.is

 •Rað, par eða einbýlishúsi 
í Salahverfi, Lindahverfi 
Kópavogi eða næsta 
nágrenni. Bein kaup eða 
skipti á íbúð eða sérbýli í 
hverfinu
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Íbúð í Kópavogi með 

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

 •Rað, par eða einbýlishúsi 
í Garðabæ, 3-4 svefnherb. 
og verð að 95 milljónum.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Sérbýli á höfuðborgarsv.,  
verð að 75 milljónum. 
Rúmur afhendingartími 
í boði. Má þarfnast 
endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 •Litlu iðnaðarbili í Garðabæ, 
hugsað fyrir vinnustofu.  
Til kaups eða leigu.
Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

Við leitum að:

NÝTT  
Í SÖLU

Mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð 
 • Íbúðin er vel skipulögð 3ja herbergja 
 • Opið bjart alrými, nýtt eldhús 
 • Endurnýjað baðherb og sér þvottahús 
 • Sólríkar stórar svalir
 • Stæði í bílageymslu 

Verð :  49,5 millj.

Atli S. Sigvarðsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Rauðarárstígur 33

s. 899 1178

105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

Útsýnisíbúð með tvennum svölum 
 • Fjögur rúmgóð svefnherbergi 
 • Alls 138 fm að stærð m bílskúr 
 • Eldhús endurnýjað og wc að hluta 
 • Töluverð endurnýjun á húsi að utan 
 • Björt íbúð með stórum gluggum. Einstakt útsýni

54,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bólstaðarhlíð 68

s. 695 5520

105 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20. maí

frá kl. 17:00 -17:30

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 899 1178
B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 899 1178

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 616 1313
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Verð frá:  37,9 millj.

• Stærðir frá 45 fm
• 2ja og 3ja herbergja
• Í næsta nágrenni eru 

fjölbreyttar verslanir, 
veitingastaðir og þjónusta.

• Fjölbreytt mannlíf og 
menning setur svip sinn  
á miðborgina

• Allar íbúðir með stæði í 
bílakjallara

Hverfisgata 85
101  Reykjavík

Nánari upplýsingar veita:

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

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

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

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. maí kl. 16.30 – 17.30TIL 

AFHENDINGAR
STRAX Frábærlega staðsettar  

íbúðir í miðborginni

Verð frá : 39,5 millj.

Nýtt hverfi í Laugarnesinu
 • 2ja til 5 herbergja íbúðir

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

Sólborg
105 Reykjavík

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

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

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

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

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

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

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

www.105midborg.is/miklaborg

.       

Verð:   29,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. maí frá kl 17:00 - 17:30

54 fm kjallaraíbúð 
 • Rúmgóð stofa, 
svefnherb inn af 

 • Eldhús m góðu skápaplássi 
 • Sameiginl þvottahús 
 • Laus fljótlega

Skeiðarvogur 147
104 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

44,9 millj.Verð:

Rúmgóða  og björt 83fm 
3ja herb. íbúð á 1. hæð 

 • Möguleiki á 2 
svefnherbergjum. 

 • Eldhús og baðherbergoii 
hafa verið endurnýjuð.   

 • Góð eign á  vinsælum stað.

Víðimelur 46
107 Reykjavík

Friðrik Þ. Stefáns
hdl. og aðst. fasteignasala

Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:   28,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20. maí frá kl. 17:30-18:00

Mjög fallega 36,2 fm 
íbúð á annarri hæð

 • Falleg stofa og opið eldhús
 • Rúmgott svefnherbergi
 • Sérgeymsla í kjallara og 
 • Sameiginlegt þvottahús í 
kjallara  og hjólageymsla

 • Einstök staðsetning 
við Fossvogsdalinn

Furugrund 72 202
200 Kópavogur

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

.       

Verð:   64,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 19. maí frá 12:30 - 13:00

Glæsileg ný 120,5fm 4ra 
herbergja íbúð á 1 hæð 

 • Gólfefni, ísskápur og 
uppþvottavél fylgja 

 • Bílastæði í bílageymslu 

 • Laus til afhendingar strax

Lágaleiti 9
103 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

54,9 millj.Verð frá:

Nýjar íbúðir í stórglæsilegu 
húsi á besta stað í miðborginni

 • Rúmgóðar 2ja og 3ja herb
 • Glæsilegar svartbæsaðar 
innréttingar og innihurðir, 
gólfhiti og steinn í borðum.  

 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Glæsilegur skjólgóður 
lokaður suður garður

Hverfisgata 9496
og Baronsstigur 6

101 Reykjavík

Einnig eru þrjú björt og glæsileg verslunarrými 
og eitt veitingarými til leigu eða sölu.

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

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 20. maí frá kl. 18:30-19:00

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

.       

 52,9 millj.Verð:

Glæsileg og ný innréttuð 
útsýnisíbúð 3ja herbergja, 
rúmgóð alrými 

 • Búið er að endurnýja á 
vandaðan máta eldhús, 
hurðir, bað, skápa gólfefni ofl 

 • Húsið er í góðu standi 

 • Góður bílskúr

Hlíðarhjalli 66
2xx Kópavogur

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Friðrik í síma 616 1313

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

NÝTT  
Í SÖLU



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

Sjarmerandi heilsárshús með frábært  
útsýni út Hvalfjörðinn 
• Húsið er 83 fm auk ca 15 fm útigeymslu 
• Tvær hæðir, efri hæð með stórum svölum 
• Gólfhiti á neðri hæð Tvö svefnherb. og rými fyrir 1 í viðbót 
• Stílhreint og vandað hús með álgluggum 

39,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Berjabraut 12

s. 695 5520

276 Kjósarhreppur

81 fm sumarhús stutt frá Minni Borgum
 • Rúmgóð stofa, góð lofthæð 
 • 16 fm sólskáli og 10 fm geymsla til viðbótar 
 • Tvö svefnherbergi Falleg innrétting í opnu eldhúsi 
 • Heitur pottur, 120 fm viðarpallur 
 • Fallegt víðsýnt útsýni. Sól frá morgni til kvölds

34,9 millj.Verð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Oddsholt 33

s. 695 5520

801 Grímsnes

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 695 5520

I N N B Ú 
F Y LG I R

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

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

 • Íbúðin er 2ja herbergja og stæði í bílageymslu fylgir
 • 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. Virkilega falleg og björt íbúð á 6.hæð með 
gluggum í þrjár áttir.

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

48,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Vallakór 6a 

s. 845 8958

203 Kópavogur

Jörðin Karlsstaðir liggur milli fjalls og fjöru  
á útströnd Berufjarðar í Djúpavogshreppi.
 • Jörðin er um 135 ha og þar af 25 ha ræktuð tún og matjurta g. 
 • Auk ca 400 ha af óskiptu landi með 2 nágrannabæjum. 
 • Miklar endurbætur á húsakosti á síðustu 5 árum 
 • Tvö íbúðarhús, gistiheimili veitingahús, matvælaframl. o.fl.

TilboðVerð :

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Karlsstaðir

s. 695 5520

766 Djúpavogshreppur

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 

78,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mávahlíð 5

s. 845 8958

105 Reykjavík

Vel skipulögð og vel umgengin 168,1 
fermetra 4ra herbergja endaíbúð á 2 hæð

 • Innangengt beint úr lyftu í íbúðina 
 • Húsið er byggt af ÍAV og hannað með þægindi 
íbúa í huga af Ingimundi Sveinssyni arkitekt 

 • Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu 

Verð :  69,9 millj.

Páll Þórólfsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Borgartún 30B

s. 893 9929

105 Reykjavík

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:

Álftahólar 6

s. 845 8958

111 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

Einstaklega falleg íbúð 79,1 fm  
á 6.hæð fyrir +60ára

• Aðstaða eins og best verður á kosið 
• Yfirbyggðar svalir til suð-vesturs 
• Falleg stofa, endurnýjað bað. Þvottahús innaf eldhúsi 
• Veislusalur fyrir íbúa og þjónusta frá bænum, innangengt 
• Heilsugæslan í næsta húsi

48,9  millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Gullsmári 11 

s. 845 8958

201 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð 
• Stærð 98,3fm 
• Gott skipulag, fm nýtast vel Íbúin ný máluð 
• Nýtt gólfefni 
• Afending við kaupsamning 

38,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ferjubakki 12

s. 845 8958

109 Reykjavík

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

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

Í S Í M A: 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: 893 9929

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

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 695 5520

B Ó K I Ð S KO Ð U N

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

Í S ÍMA: 845 8958

Mjög skemmtileg 4ra herbergja íbúð  
á tveimur hæðum

 • Sérinngangur og frábær staðsetning í 
Laugardalnum nálægt miðbænum

 • Björt með þakgluggum og mikilli lofthæð 
 • Tvö svefnherbergi og tvennar stofur

Verð :

Þórunn Pálsdóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Engjateigur 17-19

s. 773 6000

105 Reykjavík

52,9 millj.

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 773 6000

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 778 7272

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

B Ó K I Ð  S KO Ð U N

Í S Í M A: 845 8958

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

 69,9 millj.Verð :

Jórunn Skúladóttir  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5

s. 845 8958

105 Reykjavík

B Ó K I Ð S KO Ð U N

Í S ÍMA: 845 8958

LÆ K KA Ð 
V E R Ð



HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI  

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

SVEIT Í BORG
Til sölu land með mikla möguleika

Til sölu eru lóðir og land í fallegu umhverfi í Reykjavík.
Landið nýtist til fjölbreyttra nota, fyrir atvinnuhúsnæði t.d. lager og geymslu-

húsnæði, einbýlishús og hesthús og vinnuaðstöðu nálægt heimili.

Sætún A:
Atvinnulóð við þjóðveginn 
3.545 fm að stærð.
Núverandi atvinnuhúsnæði á 
lóð 630 fm. 850 fm. viðbótar-
byggingaréttur.

Sætún E:
Stór lóð 2.536 fm undir íbúðar-
hús og einnig útihús t.d hest- 
hús og vinnustofu. 898 fm. 
byggingareitur og miklir 
möguleikar. Skógivaxin, m.a. 
yfir 300 stk. þrjátíu ára birkitré.

Sætún B:
Atvinnulóð við þjóðveginn 5.546 fm 
að stærð. Byggingaréttur 2.300 fm. 
að grunnfleti.Teikningar að 2.900 fm 
geymsluhúsnæði með 20 bilum um 
145 fm hvert með millilofti.

Óskað er eftir tilboðum 
í eignirnar, í einstaka lóðir 

eða verkefnið í heild.

Sætún:
52.983 fm. land sem er skilgreint 
sem jörð (lögbýli). Landið hallar 
skemmtilega niður að sjó og er með 
miklu og fallegu útsýni
m.a. yfir sjóinn til borgarinnar.

SÆTÚN VIÐ KOLLAFJÖRÐ KJALARNESI

Allar upplýsingar veitir 

Árni Helgason
Löggiltur fasteignasali

arni@domusnova.is 
Sími 663 4290

3.520 m2
5.522 m2

898 m2

Byggingarreitur

4.486 m2

2.536 m2

Deiliskipulag

Sundabraut

Sundabraut er væntanleg. Með tilkomu 
hennar verða 11 km eða um 8 mínútna 

akstur í Holtagarða og Sundahöfn.



519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

BORG FASTEIGNASALA KYNNIR TIL SÖLU 
REKSTUR VERSLUNAR OG HEILDVERSLUNAR 
WILLAMIA VIÐ GARÐATORG Í GARÐABÆ. 
VERSLUNIN ER STAÐSETT Í NÝJUM 
MIÐBÆJARKJARNA Í GARÐABÆ

Um er að ræða vinsæla verslun og heildverslun með viðtæka 
fyrirtækjasölu undanfarinn ár. Verslun og sýningarsalur er 
staðsettur í fallegu húsnæði í nýjum miðbæjarkjarna í Garðabæ 
við Garðatorg ásamt því að lager er staðsettur í Hafnarfirði.  
Willamia selur vandaða húsbúnaðarvörur og lífstílstengdar fyrir 
heimilið. Fyrirtækið hefur tryggt sér stöðugan vöxt í veltu og 
viðskiptavild með markvissri markaðsetningu og þjónustu á 
vörum sýnum undanfarin ár. 
Verslunin þjónustar einstaklinga ásamt því að rekin er vönduð 
heimasíða willamia.is er rekin með netverslun. 

Willamia er rekin af hjónum sem hafa á 15 ára tímabili búið í 
nokkrum löndum í Evrópu og kynnst þar mismunnandi hönnun 
og menningu og sótt innblástur fyrir verslunina frá þeirri reynslu. 

Allar vörurnar eru framleiddar í Evrópu og er mikið lagt upp úr 
gæðum og endingu.

Brandur 
Gunnarsson

löggiltur 
fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
54.9M

FJÖLBÝLI, LYFTA

KRUMMAHÓLAR 6 111 REYKJAVÍK

9 HERBERGI 185,9 m2

ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, EINSTAKT ÚTSÝNI

ÚLFAR 897 9030 OG BÖRKUR 832 8844 
VERÐ:

73.9M

RAÐHÚS

ÖGURÁS 14 210 GARÐABÆR

4-5 HERBERGI 140,8 m2

FALLEGT SÉRBÝLI

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
51.9-74.9M

FJÖLBÝLISHÚS

GERPLUSTRÆTI 17-19 270 MOSFELLSBÆR

4-5 HERBERGI 110,2 - 157,6 m2

GLÆSILEGAR, NÝJAR ÍBÚÐIR Í MOSFELLSBÆ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

VERÐ:
145M

AUÐBREKKA 1 200 KÓPAVOGUR

523 m2

FRÁBÆR STAÐSETNING – LAUST STRAX

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

VERÐ:
TILBOÐ

AUSTURHRAUN 3 210 GARÐABÆR

1.996 m2

GOTT ATV.HÚSN. M. LEIGUSAMNINGUM

GUNNLAUGUR 844 6447 BÖRKUR OG ÚLFAR

VERÐ:
229M

ATVINNU- OG SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

SKIPHOLT 33 105 REYKJAVÍK

940 m2

INNKEYRSLUHURÐIR – HLUTI ER Í LEIGU

BRANDUR GUNNARSSON               897 1401

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR

BÖRKUR HRAFNSSON

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON

MARGRÉT ÁGÚSTSDÓTTIR GUÐRÚN ANTONSDÓTTIRDAVÍÐ ÓLAFSSON

BRANDUR GUNNARSSON

RAGNHILDUR GUÐMUNDSDÓTTIRHÉÐINN BIRNIR ÁSBJÖRNSSON

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

STEFÁN JÓHANN ÓLAFSSON

INGIMAR INGIMARSSON

VERÐ
TILBOÐ

VERÐ
65.9M

EINBÝLISHÚS

FJÖLBÝLISHÚS

SÆBRAUT 1

NAUSTAVÖR 6

170 SELTJARNARNES

200 KÓPAVOGUR

7 HERBERGI

3 HERBERGI

442,7 m2

114 m2

SJÁVARLÓÐ MEÐ STÓRBROTNU ÚTSÝNI

SÉRLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON          660 4777

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030 

BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
59.5M

FJÖLBÝLISHÚS

BORGARHOLTSBRAUT 48 200 KÓPAVOGUR

4 HERBERGI 108,1 m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ Í NÝJU FJÓRBÝLI, SÉRINNG.

HÉÐINN 519 5500 OG BÖÐVAR 660 4777 

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN

VERÐ:
61M

FJÖLBÝLISHÚS

ÞRASTARHÖFÐI 2 270 MOSFELLSBÆR

5 HERBERGI 129 m2

FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ – LAUS FLJÓTLEGA

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                     777 2882

OPIÐ HÚS MÁNUDAG KL. 17.30- 18.00

ATVINNUHÚSNÆÐIATVINNUHÚSNÆÐI

Sérlega glæsileg íbúð!Tvennar verandir.Útsýni út á Fossvoginn.Stæði í bílageymslu.

SIGURÐUR FANNAR GUÐMUNDSSON

Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla 19 •108 Reykjavík
Sími 575 8500 • Fax 575 8505

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

kt. 261056-4459

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ ELLIÐABRAUT NORÐLINGAHOLTI KOMNAR Í SÖLU.

Sverrir Pálmason, 
lögmaður og löggiltur fasteignasali, sími 867-1001
Gunnar Bergmann Jónsson, 
viðskiptalögfræðingur og nemi til löggildingar, í síma 839-1600
Arnar Sölvason, 
ráðgjafi, sími 896-3601
Sverrir Kristjánsson, 
ráðgjafi og stofnandi, sími 896-4489

Nýjar og glæsilegar útsýnisíbúðir til sölu við  
Elliðabraut 14 og 16, Norðlingaholti Reykjavík. 

Um er að ræða 3 - 5 herbergja 77 - 165 fermetrar við  Elliðabraut 14 
og 16 sem eru hluti af  6 sjálfstæðum húsum við Elliðabraut 12-22 
með opnum svæðum á milli húsanna. Húsin tengjast saman með bíla-
geymslu. Húsin er hönnuð m.t.t. algildrar hönnunar. Lagt var upp með 
bjartar og opnar íbúðir. Svæði milli íbúða er hugsað sem útivistar-
svæði með skjólgóðum görðum. Djúpgámum er komið fyrir í jaðri lóðar 
þar sem möguleiki verður á flokkun á sorpi á staðnum. Hönnun lóðar 
tryggir hljóðlátt og afmarkað útivistarsvæði. 

Bókaðu skoðun í síma: 839-1600 
eða gunnar@fasteignamidlun.is

Allar nánari upplýsingar má nálgast á 
www.fasteignamidlun.is

Sýnum 
alla daga 
vikunnar



hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!



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

Nýr Ford Transit Custom Sport. 
Sjálskiptur. Diesel. 170 hö. Álfelgur. 
Útbreikknanir. Leðursæti. 8” skjár 
með bakkmyndavél ofl. Á gömlu 
gengi 4.990 þús án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

STÁLPLÖTUKRÓKAR TIL 
HANDFÆRAVEIÐA.

25% afmælisafsláttur. Heimavík.is 
s: 892-8655

Þjónusta

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

Sláttur-trjáklippingar og 
grisjun. Ódýr þjónusta. Halldór 
garðyrkjumaður. Uppl. s: 698 1215

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

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

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

Þakblásarar
Úrval af sumarviftum
Lúsmýviftur

Sumarviftur

Hljóðlátir
Haltu rennunum hreinum.

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

LoFTVIFTUR

Verð
frá kr3.459

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Kælivifta

LAUFSÓPUR
Loftræsting 

Kíktu á úrvalið á viftur.is

Verð
34.990

TILBOÐ
1.2 metar2.490

Fullt verð: 3.369

Rakagefandi vifta

Andaðu léttar...

Fyrir íbúðir

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði
Auglýsing um nýtt deiliskipulag fyrir 
Ás- og Grundarsvæði í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 14. maí 
2020, nýtt deiliskipulag fyrir Ás- og Grundarsvæði  
í Hveragerði. 

Deiliskipulagssvæðið er innan reits S3 í aðalskipulagi og 
afmarkast af Breiðumörk, Hverahlíð, Þverhlíð og Klettahlíð. 
Á svæðinu eru nú þjónustuíbúðir auk húsnæðis fyrir tengda 
starfsemi s.s. eldhús, samkomuhús o.fl. Tillagan felur í sér 
þéttingu byggðar á svæðinu s.s. nýja byggingarreiti fyrir 
hjúkrunarheimili og 7-10 þjónustuíbúðir.
Deiliskipulag þetta hefur hlotið meðferð skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúinn í Hveragerði
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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SKAPANDI SUMARSÖNGUR  
 

Aldur Vika Tími

TÓNLIST, LEIKLIST, DANS    

MYNDLIST OG VÍSINDI

HREYFING

SKAPANDI SUMARNÁMSKEIÐ 

FYRIR 6-12 ÁRA

STAÐSETNING: Námskeiðin fara fram í hvítu útihúsunum við Hofstaðaskóla í Garðabæ.

Fyrir söngelska krakka sem vilja syngja sig í gegnum sumarið. 
Leikjanámskeið með áherslu á söng, leiklist, framkomu og 
sjálfan sköpunarkraftinn.

8 - 11 ára
6 - 9 ára
8 - 11 ára 

22.06 - 26.06
29.06 - 03.07
06.07 - 10.07 

kl. 13-16
kl. 13-16
kl. 13-16

LAGASMIÐJA 
Skapandi lagasmiðja fyrir börn sem elska tónlist! Börnin 
læra aðferðir til að semja lög, fara í samsöng og allskonar 
hópeflisleiki ásamt því að búa til tónlistarmyndband.
 

8-11 ára
  

13.07 - 17.07
 

kl. 13-16

LEIKRIT VERÐUR TIL   
Nemendur nota ímyndunaraflið sitt og  skapa sína eigin 
leiksýningu út frá spuna. Áhersla á sköpun og leikgleði.

6 - 9 ára 22.06 - 26.06 kl. 9-12

ÆVINTÝRI OG UPPLIFUN 
 

Aldur Vika Tími
Umhverfið er allt í senn, innblástur, efniviður og ævintýri sem við 
sköpum. Við skoðum liti og birtu, form, gróður og dýr. Unnið 
verður með teikningar, vatnslitaverk og skúlptúra. 

6 - 9 ára
6 - 9 ára
 

29.06 - 03.07
06.07 - 10.07
 

kl. 9 - 12
kl. 13 - 16

ÚTIVIST OG JÓGA Aldur Vika Tími
Áhersla lögð á útiveru og hreyfingu. Börnin kynnast mismunandi 
jógastöðum sem tengjast dýrum og náttúrunni. Svo munu þau 
syngja möntrur og fara í allskonar skemmtilega leiki.

6 - 9 ára
6 - 9 ára

 

06.07 - 13.07
13.07 - 17.07

 

kl. 9 - 12
kl. 9 - 12

VÍSINDI, UMHVERFIÐ OG SPJALDTÖLVUMYNDLIST 
 Unnið er á skapandi hátt með umhverfisvísindi og spjaldtölvur. 
Notast verður við snjallforritin Tayasui Sketches og iStopMotion.

9-12 ára
 

13.07 - 17.07
 

kl. 13-16

HLJÓÐ Í UMHVERFINU - MYNDLIST   
 Markmiðið er að þjálfa hljóðræna og sjónræna athygli barnanna 
og tilfinningu fyrir nútímalist. Unnið verður með hljóðupptökur 
sem við vinnum áfram með i forritinu Garageband.

9 - 12 ára
 

29.06 - 03.07
 

kl. 13 - 16

LEIKLIST OG DANS  
 Nemendur fá úthlutaða senu sem mun fylgja þeim út vikuna. 
Farið verður í  grunnatriði dans og leiklistar. Unnið verður 
með hlustun, samvinnu og persónusköpun.

9 - 12 ára
 

29.06 - 03.07
 

kl. 9-12

EINKATÍMAR Í SÖNG
1, 5 eða 10 tíma námskeið í boði, bæði fyrir byrjendur 
og lengra komna. 

9 - 99 ára

SUMAR



Það verður mikið fjör í allt 
sumar á sumarnámskeiðum 
Smárabíós. „Þessi nám-

skeið eru alger snilld fyrir 6-10 
ára krakka sem langar að gera 
eitthvað skemmtilegt í sumar en 
langar kannski ekki á íþrótta- 
eða skátanámskeið. Við erum 
með sérlega fjölbreytt úrval af 
af þreyingu hér í og við Smáralind 
og leikum bæði úti og inni, eftir 
því hvernig viðrar,“ segir Ásta 
María Harðardóttir, rekstrarstjóri 
Smárabíós og Háskólabíós.

Nú fer hver að verða síðastur 
að skrá sig á sumarnámskeið 
Smárabíós. „Í fyrra héldum við 
tvö námskeið sem gengu svona 
líka frábærlega vel. Í ár bjóðum 
við upp á ellefu námskeið og eru 
fjölmargir búnir að skrá sig nú 
þegar.“ Smárabíó leggur áherslu á 
hreinlæti, handþvott allra og að 
spritta alla snertif leti sem oftast. 
Einnig er nóg pláss á svæðinu til 
að halda tveggja metra reglunni 
öllum stundum.

Námskeiðin verða í allt sumar 
frá júníbyrjun til loka ágúst. 
Hvert námskeið stendur yfir í 
eina viku í senn og í boði eru 
bæði græn námskeið og gul. „Á 
gulum námskeiðum fara krakk-
arnir í Rush trampólíngarðinn 
við hliðina á Smáralind og á 

því græna kemur Blaðrarinn og 
kennir krökkunum að búa til alls 
konar blöðrudýr. Á síðasta degi 
hvers námskeiðs er svo boðið upp 

á pitsuveislu. Á hinum dögunum 
mælumst við til þess að krakkarn-
ir mæti með hollt nesti. Skemmti-
legustu sumarnámskeiðin eru 

án efa hjá okkur í Smárabíói og 
við erum virkilega spennt að fá 
að hitta alla þessa f lottu krakka í 
sumar!“

Gleði á sumarnámskeiðum Smárabíós
Bíó, karókí, lazertag, trampólíngarður, blöðrudýr, rafíþróttir, hópleikir, ratleikir, sýndarveruleiki og 
fjölmargt fleira! Æðislega skemmtileg sumarnámskeið fyrir 6-10 ára í Smárabíói í allt sumar.

Chantal Ösp Van Erven og Ásta María Harðardóttir skipuleggja sumarnámskeið Smárabíós. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tímasetningar  
sem í boði eru:
n Námskeið 1  8.-12. júní 

Grænt námskeið
n Námskeið 2  15.-19. júní 

Gult námskeið 
Ekki námskeið 17. júní

n Námskeið 3  22.-26. júní 
Grænt námskeið

n Námskeið 4  29.-3. júlí 
Gult námskeið

n Námskeið 5  6.-10. júlí 
Grænt námskeið

n Námskeið 6  13.-17. júlí 
Gult námskeið

n Námskeið 7  20.-24. júlí 
Grænt námskeið

n Námskeið 8  27.-31. júlí 
Gult námskeið

n Námskeið 9  4.-7. ágúst 
Grænt námskeið 
Ekki námskeið 3. ágúst

n Námskeið 10  10.-14. ágúst  
Gult námskeið

n Námskeið 11  17.-21. ágúst 
Grænt námskeið

Skráning á vefsíðu Smárabíós

Þrátt fyrir að það sé harla 
óvenjulegt sumar í vændum 
og eitthvað lítið um utan-

landsferðir þýðir það ekki að það 
þurfi að vera neitt minna gaman 
en venjulega. Það eru ýmsar ein-
faldar leiðir fyrir fjölskylduna til 
að eyða frítíma sínum saman svo 
að allir geti notið sumarfrísins og 
jafnvel styrkt böndin um leið.

Bókaklúbbur
Ein leið til að hvetja börn til að lesa 
meira er að stofna bókaklúbb fyrir 
fjölskylduna. Það er um að gera að 
leyfa barninu að velja bókina, svo 
þegar allir eru búnir að lesa hana er 
hægt að koma saman og ræða hana. 
Hægt er að ræða það sem ykkur 
fannst gott, slæmt, áhugavert, 
spennandi eða skrítið við bókina. 
Þetta getur verið góð leið til að fá 
börn til að hugsa með gagnrýni um 
afþreyingarefni og fá meira út úr 
bókinni en ef þau myndu bara lesa 
ein. Svo er þetta ágæt leið til að við-
halda námsfærni.

Fjölskyldumáltíðir
Það getur stundum verið erfitt að 
finna tíma fyrir alla fjölskylduna 
til að borða saman, en það borgar 
sig alltaf. Til að gera meira úr mál-
tíðinni er hægt að fá börnin með í 
lið við að velja matinn, kaupa inn 
í hann og elda. Þá læra þau á inn-
kaup og matseld, fá dýpri skilning 
á því hvað felst í að hafa tilbúinn 
mat á borðum á hverjum degi og 
eftir matinn er hægt að ræða það 
sem þau lærðu. Það er aldrei að vita 
nema upprennandi kokkur kynn-
ist köllun sinni og þetta getur líka 

verið góð og regluleg hversdagsleg 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna.

Spilið leikina þeirra
Það eru örugglega margir foreldrar 
sem kannast við það að sjá börnin 
sín leika sér í alls kyns leikjum 
og tölvuforritum sem þeir hafa 
lítinn skilning á. Þegar veður er 
vont og það er ekki hægt að fara út 
gæti verið góð hugmynd að læra á 
leikina og skilja hvað þeir ganga út 
á. Það tryggir bæði að börnin séu 
ekki að stunda eitthvað sem for-
eldrarnir vilja ekki og gæti jafnvel 

leitt til sameiginlegra áhugamála 
ef leikirnir heilla foreldrana. Þá 
geta þeir orðið leið til að styrkja 
böndin og kenna börnunum 
mikilvægar lexíur eins og hvernig 
á að vinna með öðrum og bæði 
vinna og tapa með reisn.

Farið í bíltúr
Bíltúrar eru sígild fjölskyldu-
skemmtun og góð leið til að skoða 
fallega landið okkar. Það er margt 
skrítið og skemmtilegt að sjá á 
eyjunni okkar, svo það þarf aldrei 
að fara langt til að sjá eitthvað 

markvert og það er auðvelt að 
finna eitthvað nýtt og áhugavert.

Finnið sumarverkefni
Ein leið til að ná öllum saman er að 
búa til verkefni sem öll fjölskyldan 
þarf að vinna saman. Það er til 
dæmis tilvalið að nýta frítímann í 
að gera fínt í garðinum eða byggja 
eitthvað, til dæmis skúr, kofa eða 
safnhaug. Það er líka hægt að gera 
eitthvað innandyra, eins og að 
púsla og föndra saman, byggja 
tölvu eða hvað sem ykkur finnst 
skemmtilegt.

Fjölskyldufjör í sumar
Það eru ýmsar skemmtilegar leiðir fyrir fjölskylduna til að njóta tímans saman í sumar. Það er 
bæði hægt að krydda hversdagsleikann, kynnast betur og finna ný verkefni fyrir alla fjölskylduna.

Öll fjölskyldan 
getur skemmt 
sér saman á 
ýmsa vegu. Ein 
hversdagsleg 
leið til að hafa 
gaman saman er 
til dæmis að fá 
börnin með sér 
í lið við að velja 
kvöldmat, kaupa 
inn og elda.  
MYND/GETTY

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það eru örugglega 
margir foreldrar 

sem kannast við það að 
sjá börnin sín leika sér í 
alls kyns leikjum og 
tölvuforritum sem þeir 
hafa lítinn skilning á. 
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T ími 
breytinga

Okkar markmið er að breyta húðumhirðu barna.

Þess vegna eru sólarvarnirnar okkar sérstaklega þróaðar 

til þess að verja húð unganna þinna gegn UVA og 

UVB geislum sólarinnar, með háan varnarstuðul 

og vatnsfráhrindandi.

Þær eru líka einstaklega rakagefandi og henta 

viðkvæmri húð, jafnvel þeim sem fá gjarnan exem.

Svo ef þú vilt slaka á meðan þau njóta sólarinnar, 

gakktu þá til liðs við börn byltingarinnar.

OKKAR SKJÓL Í
   SUMARSÓL

Verum sátt í eigin skinni



D-víta mín er nauðsyn legt fyr-
ir heil brigt tauga kerfi, heila, 
hjarta og æðakerfi. Það er 

nauðsyn legt fyr ir húðina, bein in, 
sjón ina og heyrn ina, svo nokkuð 
sé nefnt, og er lykilatriði til að 
styrkja ónæmiskerfið. Skortur á 
D-vítamíni þegar kemur á full-
orðinsár getur valdið beinþynn-
ingu, beinmeyru, vöðvarýrnun og 
tannskemmdum. Rannsóknir gefa 
einnig sterkt til kynna að D-víta-
mín sé í raun grundvallarefni til 
að viðhalda heilsu og getur það 
fyrirbyggt sjúkdóma en vitað er 
um a.m.k. 100 mismunandi sjúk-
dómseinkenni eða sjúkdóma sem 
tengjast D-vítamínskorti.

Magaverkjaköst vegna skorts
Rakel Ósk er hress og kát, ung fim-
leikastelpa sem vanalega er heilsu-
hraust. Í nóvember 2018 byrjaði 
hún svo að veikjast en það lýsti 
sér fyrst og fremst í magaverkja-
köstum þar sem versta kastið varði 
í 3 vikur. Hún fór til meltingarsér-
fræðings sem setti hana í alls kyns 
rannsóknir og það eina sem kom 
út úr því var að hún var langt undir 
mörkum í D-vítamíni. Gildið var 
aðeins 25 nmól/l en eðlilegt er að 
vera á bilinu 50 til 150 nmól/l.

Gildin ruku upp á 4 vikum
Rakel Ósk þurfti því samkvæmt 
læknisráði að taka sterkan D-
vítamínskammt til að ná upp 
gildunum og mælti læknirinn 
með 3000 einingum á dag. Rakel 
Ósk er eins og mörg börn (og 
jafnvel fullorðnir) með að finnast 
vont að gleypa töf lur þannig að 
þeim mæðgum var bent á DLúx 
3000 munnúðann í apóteki og 
fannst Rakel ekkert mál að úða 
upp í sig einu sinni á dag. Fjórum 
vikum síðar fór hún svo í blóð-
prufu og læknirinn ætlaði varla 
að trúa sínum eigin augum. Gildin 
voru komin í 98 nmól/l og taldi 
hann þetta örugglega vera met 
í bætingu og hvatti til þess að 
passa áfram upp á inntöku til að 
viðhalda gildunum. Rakel er öll 
önnur í dag, er sjálfri sér lík og 
hefur ekki fengið magaverk aftur.

D-vítamínskortur  
á norðlægum slóðum
Sérfræðingar við Friedman School 
of Nutrition Science and Policy 
hafa birt rannsóknir sem gerðar 
voru á skólabörnum í Boston og 
sýndu að allt að 90% þeirra voru 

með D-vítamínskort. Einnig kom 
þar fram að þeir sem eru í ofþyngd, 
með dökka húð og/eða lifa á 
norðlægum slóðum séu oftar með 
skort en aðrir. Í framhaldi af þessu 
var skoðað hvað þyrfti að taka 
mikið af D-vítamíni daglega til að 

hækka gildin hjá þeim börnum 
sem mældust með skort. Í ljós kom 
að stærstur hluti barnanna þurfti 
að taka 2000 a.e. (alþjóðlegar 
einingar) af D-vítamíni í 6 mánuði 
til að ná ásættanlegum gildum en 
hámarksskammtur fyrir 9 ára og 
eldri er 4000 a.e. á dag. Þetta segir 
okkur að ef um D-vítamínskort er 
að ræða dugir ekki að taka bara 
ráðlagðan dagskammt, enda eru 
þeir hugsaðir til að viðhalda þeim 
gildum sem fyrir eru, ekki til að 
hækka þau.

Hvar fáum við D-vítamín?
Þetta vítamín er ekki eins og 
önnur vítamín sem við getum 
fengið úr fjölbreyttri fæðu en 
aðeins um 10% af D-vítamíni 
koma úr matnum. Sólin er helsta 
og besta uppspretta D-vítamíns en 
það verður til í líkama okkar vegna 
áhrifa UVB-geisla sólarinnar á 
húðina. Þetta gerist eingöngu 
þegar hún er mjög hátt á lofti og ef 
hún skín á stóran hluta líkamans. 
Því getur verið erfitt fyrir fólk á 
norðlægum slóðum að tryggja 
sér nægilegt magn nema rétt yfir 
hásumarið, um hádegið þegar sól 
er hæst á lofti. Landlæknisemb-
ættið hvetur fólk til þess að taka 
D-vítamín sérstaklega á formi 
bætiefna því eins og áður kom 
fram er það okkur lífsins ómögu-

legt að fá það úr fæðunni eða frá 
sólinni nema í takmörkuðu magni.

Af hverju DLúx í úðaformi?
Munnúði tryggir hraða og mikla 
upptöku því vítamínið seytlar 
gegnum slímhúðina í munninum 
og beint út í blóðrásina. Mörgum 
finnst erfitt að taka inn töflur og 
svo getur meltingin verið undir 
álagi eða ekki alveg í lagi af ýmsum 
ástæðum en munnspreyið snið-
gengur meltingarkerfið. DLúx 
hentar grænmetisætum og sykur-
sjúkum sem og þeim sem eru á 
glútenlausu fæði.

Læknirinn sagði að ég þyrfti 
miklu meira D-vítamín
DLúx 3000 munnúðinn hækkaði D-vítamíngildin hjá Rakel Ósk á methraða og kom heilsunni í 
lag. Einungis 4 vikur þurfti til að ná upp í vel ásættanleg gildi og það með bara einu spreyi á dag.

DLúx  munnsprey tryggir hámarks upptöku. 

Rakel Ósk þurfti að taka sterkan D-vítamínskammt samkvæmt læknisráði 
til að ná upp gildunum og mælti læknirinn með 3.000 einingum á dag.

Læknirinn sagði 
mér að ég þyrfti að 

fá miklu meira D-víta-
mín. DLúx úðinn er ekki 
vondur á bragðið og ekki 
sterkur. Mér líður miklu 
betur eftir að ég byrjaði 
að taka hann þannig að 
ég mæli með honum.

FÓLÍNSÝRA  
munnúðasprey

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Fólínsýra er B-vítamín sem gegnir stóruhlutverki í frumuskiptingu líkamans.

Fólínsýra stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins.

Bragðgóður munnúði með náttúrulegu bláberjabragði.

Styður við heilbrigða meðgöngu og eðlilegt ónæmiskerfi
Fólínsýra er nauðsynlegt vítamín á meðgöngu og  
öruggt á meðan barn er á brjósti. 

NÝTT

Umbúðir endurunnar úr plasti úr sjónum.
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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.



 Húsaviðhald
Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Spádómar

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

 Múrarar
Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Tilboð í maí á 1/8 ca. 20 kg á 
2100.- kr/kg (áður 2400.-kr/kg) og 
1/4 ca. 43 kg á 2000.-kr/kg (áður 
2250.-kr/kg). Gæða nautakjöt 
fyrir grillvertíðina í sumar. www.
myranaut.is s. 8687204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 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

 Atvinnuhúsnæði
Til leigu 105 m2 húsnæði við 
Smiðjuveg í kópavogi, lofthæð 3,20, 
innkeyrsluhurð og gönguhurð. Uppl. 
s: 697-4683

 Geymsluhúsnæði

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

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

Erum við að leita að þér?

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á Íslandi

����������

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

Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is
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VINASTRÆTI 14—16
• Vel hannaðar 2 – 4 herbergja íbúðir 

í lyftuhúsnæði
• 68,3 m² – 128 m²
• Einstök hönnun á byggingunni sem 

unnin var af arkitektastofunni Arkís
• Listaverk eftir Sigurð Árna Sigurðsson 

á norðurhlið byggingarinnar
• Tvö bílastæði í bílakjallara fylgir  

flestum íbúðum
• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél 

í öllum íbúðum
• Parket á öllum íbúðum
• Aukin lofthæð í öllum íbúðum
• Tvö baðherbergi í flestum íbúðum
• Afar fullkomið loftræstikerfi sem    

tryggir góða innivist
• Þjónusta og verslanir á jarðhæð
• Húsið er með álklæðningu sem    

tryggir lágmarks viðhald

ÞG Verk kynnir Vinastræti 14—16, nýjar og glæsilegar fasteignir til sölu í Urriðaholti í Garðabæ. Vel staðsettar 
íbúðir með skóla og leikskóla í göngufæri ásamt því að vera með golfvöll og Heiðmörkina í næsta nágrenni. 

Vinastræti 14—16 er efst á hæðinni og eru margar íbúðanna með frábært útsýni.

TR AUSTUR BYGGINGAR AÐIL I  S ÍÐAN 1998
ÞG verk hefur set t sér umhver fisstefnu og markmið og gerir árlegt umhver fisuppgjör
Nánari upplýsingar veita Borgir fasteignasala: aegir@borgir.is, ragnhildur@borgir.is eða í síma 588 2030
ÞG Verk: Hrefna K Þorvaldsdót tir — hrefna@tgverk.is eða í síma 824 8448 

NÝTT Í SÖLU
Í URRIÐAHOLTI

OPIÐ HÚS
MIÐVIKUDAGINN

20. MAÍ FRÁ 17:00 —18:00

Íbúð 303 — 128 m2

Íbúð 202 — 68,3 m2



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Innilegar þakkir til ættingja og vina 
fyrir samúð og vináttu vegna andláts 

móður okkar, 
Valborgar Sigurðardóttur

Hringbraut 50,  
áður Grandavegi 47.

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
                                      Grundar á deild A-3 og handavinnustofu.

Magnús, Valgeir, Anna Soffía og Valgerður

Elsku eiginkona mín,  
móðir, systir og tengdadóttir,

Gréta Garðarsdóttir 
flugfreyja,  

Hólmaþingi 14,
lést á líknardeild LSH  

miðvikudaginn 13. maí.  
Útför hennar fer fram frá Digraneskirkju mánudaginn  
25. maí klukkan 13. Þeim sem vilja minnast hennar er 

bent á Krabbameinsfélagið. Streymt verður frá útförinni á 
Facebook-síðu hinnar látnu. https://www.facebook.com/

profile.php?id=100001228429922

Torfi Sigurjónsson 
Nína Dröfn Eggertsdóttir 

Sigurjón Torfason
Sólrún Garðarsdóttir Reynir Sigurðsson
Erlingur Garðarsson Anna Valdís Jónsdóttir  
Gerður Garðarsdóttir Helgi Sigurgeirsson 
Ragna Rut Garðarsdóttir Friðgeir Haraldsson

Vilborg Þórðardóttir

Elskulegur eiginmaður minn, 
tengdasonur, faðir, tengdafaðir,  

afi og langafi,
Kristinn Matthías 

Kjartansson
frá Þórisholti, 

Lómasölum 12, Kópavogi,
lést á Landspítalanum við Hringbraut  

fimmtudaginn 14. maí. Útför hans fer fram frá 
Bústaðakirkju 25. maí kl. 13.00. Blóm og kransar eru 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á sjóð 
krabbameinsdeildar 11-EG á Landspítalanum.

Guðrún Helgadóttir
Sigríður Skúladóttir
Steinar Þór Kristinsson Sigrún Stefánsdóttir
Sigríður Kristinsdóttir Halldór Bárðarson
Kristín Björg Kristinsdóttir David Hedin

afa- og langafabörn.

Eiginmaður minn og faðir okkar, 
Aðalbjörn Haraldsson 

    (Addi Halla)  
útgerðarmaður á Seyðisfirði,

lést 8. maí. Jarðarförin hefur farið fram. 
Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og aðstoð við útförina.

 Guðný Ragnarsdóttir og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

Sigríður K. Thors 

lést miðvikudaginn 13. maí  
á hjúkrunarheimilinu Mörk. 
Útförin verður auglýst síðar.

Ágústa Stefánsdóttir
Margrét Þ. Stefánsdóttir Jón Magnússon
Inga L. Stefánsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Gyða Gunnlaugsdóttir
Sléttuvegi 11,

lést á hjartadeild LSH við Hringbraut 
þann 5. maí. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hinnar látnu. 
Sérstakar þakkir fær starfsfólk á hjartadeild LSH við 

Hringbraut, fyrir einstaka og góða umönnun.

Hörður G. Pétursson
Pétur Rúnar Harðarson Björg H. Hávarðardóttir
Bryndís Harðardóttir Bragi Björnsson
Kristjana Gyða Pétursdóttir Davíð Sveinsson
Gyða Steinarsdóttir Tryggvi Svansson
Hörður Pétur Steinarsson

og langömmubörn.

Veist þú hvert eignir þínar renna eftir þinn dag? 
Kynntu þér málið á heimasíðu okkar, www.útför.is.  
Þar getur þú m.a. sett inn þínar forsendur  
í reiknivél. Við aðstoðum þig við gerð  
erfðaskrár, kaupmála og við dánarbússkipti.

Katla Þorsteinsdóttir,
lögfræðingur

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Ólöf Björgvinsdóttir 

lést þriðjudaginn 5. maí.  
        Í ljósi aðstæðna mun útförin fara  

fram með nánustu aðstandendum 
þriðjudaginn 19. maí klukkan 13. Athöfninni 

verður streymt á Facebook-síðu hinnar látnu.

Helga Lilja Tryggvadóttir Sigurjón Magnússon
Magnús Björgvin Tryggvason Elsa Maria Alexandre
Þórhallur Tryggvason Þórhalla Guðmundsdóttir
Hanna Tryggvadóttir Torfi Ragnar Vestmann

barnabörn og barnabarnabörn.

Við Eyjamenn viljum að 
unglingarnir okkar hafi 
eitthvað að gera í sumar. 
Rútínan skiptir svo miklu 
máli. Við reynum því að 
tryggja að krakkar sem 

eru búsettir hér fái vinnu,“ segir Íris 
Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmanna-
eyjum.

Hún segir umsóknir um sumarstörf 
hjá bænum með mesta móti í ár. „Eldri 
krakkar sækja um vinnu hjá okkur í 
meiri mæli en áður. Fimmtán og sex-
tán ára fengu gjarnan störf í frystihús-
unum en það komast færri í þau vegna 
aukinnar tæknivæðingar. Við fáum 
þann aldurshóp inn í Vinnuskólann, 
hann er fyrir 13 til 16 ára, og svo höfum 
við umhverfis- og sumarstörf fyrir 17 
ára og eldri. Það er nóg af verkefnum 
í umhverfinu. Stundum hefur okkur 
vantað hendur til að sinna þeim, nú bara 
bætum við í,“ segir Íris.

Stígagerð er meðal þess sem umverfis-
deildin mun sinna. „Við þurfum að 
bæta stígana á fjöllunum hjá okkur og 
á öðrum vinsælum gönguleiðum. Svo 
þarf að fegra umhverfið kringum söfn 
og aðrar stofnanir og sinna grænum 
svæðum, allt undir handleiðslu verk-
stjóra. Við reynum að hafa framboðið 
fjölbreytt og fólk getur valið að vera í 
blómagengi, sláttugengi, sinna hinum 
ýmsu verkum eða gerast f lokksstjórar 
í Vinnuskólanum.“

Íris nefnir líka af leysingastörf á 
stofnunum bæjarins. „Við setjum öll 
sumarstörf hjá okkur í eina auglýsingu 
hvort sem þau eru á dvalarheimili fyrir 
aldraða, bókasafninu, leikskólanum, 
umhverfinu eða söfnunum. Fólk sækir 
um en þeim sem ekki komast í sitt val er 
alltaf boðið að fá umhverfisstarf og ég 
get ekki betur heyrt en fólk sé almennt 
ánægt með þetta fyrirkomulag. Við 
sóttum um sjö störf fyrir háskólanema 
en fengum úthlutað fjórum og erum að 
auglýsa þau líka.“
gun@frettabladid.is

Allir fá eitthvað að gera
Þó umsóknir um sumarstörf í Eyjum séu með flesta móti í ár hefur bærinn svarað kalli 
um fjölgun starfa og býður öllum þeim unglingum vinnu sem eru þar með lögheimili.

Íris bæjarstjóri segir fjölbreytt úrval sumarstarfa í boði fyrir unga fólkið í Eyjum.
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LÁRÉTT
1. f lík
5. umfram
6. íþróttafélag
8. bákn
10. tónn
11. greind
12. verð
13. bor
15. átt
17. umhverfis

LÓÐRÉTT
1. krókus
2. gola
3. kúgun
4. gægist
7. skriffæri
9. mælistika
12. fálátur
14. niðurlag
16. f lan

LÁRÉTT: 1. skokk, 5. auk, 6. ír, 8. flikki, 10. fa, 11. 
vit, 12. þarf, 13. alur, 15. norðan, 17. kring.
LÓÐRÉTT: 1. saffran, 2. kula, 3. oki, 4. kíkir, 7. rit-
föng, 9. kvarði, 12. þurr, 14. lok, 16. an.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Peter Svidler (2754) átti leik 
gegn Magnúsi Carlsen (2887) 
á minningarmóti um Steinitz 
sem fram fór á Chess24-skák-
þjóninum um helgina. 

48. Hxh6+!! 1-0.  Minnir 
óþyrmilega á lokaleikinn í 
heimsmeistaraeinvígi Carlsens 
og Karjakins árið 2018. Carlsen 
lét þetta tap ekki slá sig út af 
laginu og vann sannfærandi 
sigur á mótinu. Kataryna 
Lagno vann sigur í kvenna-
flokki. 
www.skak.is:  Nýtt ofurmót á 
Chess24.                        

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

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

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

2 5 6 3 1 8 7 4 9

4 7 1 2 9 6 5 8 3

8 9 3 4 5 7 1 2 6

9 1 7 6 3 4 2 5 8

5 8 4 7 2 9 6 3 1

3 6 2 1 8 5 9 7 4

6 4 5 8 7 1 3 9 2

7 2 8 9 6 3 4 1 5

1 3 9 5 4 2 8 6 7

4 5 7 3 2 8 1 6 9

8 9 2 1 7 6 4 3 5

1 3 6 9 4 5 8 2 7

6 8 5 7 3 1 2 9 4

7 1 4 8 9 2 3 5 6

9 2 3 5 6 4 7 1 8

5 6 8 4 1 3 9 7 2

3 4 9 2 5 7 6 8 1

2 7 1 6 8 9 5 4 3

5 3 6 1 4 7 2 8 9

1 7 8 9 6 2 5 4 3

2 4 9 3 8 5 1 6 7

6 9 2 4 5 3 7 1 8

7 5 3 8 9 1 4 2 6

8 1 4 7 2 6 9 3 5

4 6 1 5 7 8 3 9 2

3 8 7 2 1 9 6 5 4

9 2 5 6 3 4 8 7 1

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Austlæg átt 3-10 m/s, 
en 10-15 syðst. Víða 
léttskýjað á N-verðu 
landinu, en skýjað með 
köflum og stöku skúrir 
sunnan til. Hiti 5 til 12 
stig, en vægt næturfrost 
á N- og A-landi.

Þetta snýst um hagkvæmni! 
Ef leið 32 nær hring á innan við 

klukkutíma vekur það athygli stjórnenda!

Ég get ekki 
betur séð en 
það sé rétt, 

Ívar!

Komdu 
og sjáðu 

þetta.

TAP

Palli er að 
senda skila-
boð í svefni!

Hvað gæti 
hann verið 
að segja?

RING RING

„Hættið 
að horfa á 

mig.”

Ókei, hann á 
hrós skilið 
fyrir þetta.

Ókei, krakkar! Fimmta 
skiptið er vænlegt til 

vinnings! Af stað!

Vá! Pabbi er strax 
byrjaður að blóta 
eins og í deildinni!

TAP
TAP

TAP

TAP
TAP

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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ÚTSKRIFTIR, SUMAR & GJAFIR! 

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 25. maí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

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

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

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

ALLAR FERÐATÖSKUR

afsláttur
30%

GINGKO KLUKKUR

afsláttur
30%

ÖLL HNATTLÍKÖN

afsláttur
30%

WOODEN DOLL

afsláttur
10%

afsláttur
15% afsláttur

15%

afsláttur
25%

Valdir vandaðir CROSS pennar
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 7.499.-
Verð áður frá: 9.999.-

Skittle Bottle 
hita / kæli brúsi 500 ml
Verð: 4.999.-

VITRA Ball Clock
TILBOÐSVERÐ: 37.315.-
Verð áður: 43.900.-

VITRA Hang-It-All
TILBOÐSVERÐ: 35.615.-
Verð áður: 41.900.-

VITRA Wooden Doll
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 13.041.-
Verð áður frá: 14.490.-

Valdar Gingko klukkur
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 5.739.-
Verð áður frá: 8.199.-

Þetta voru bestu ár ævi minnar, 
enda man ég ekkert eftir þeim
Verð: 4.999.-

Medicine
TILBOÐSVERÐ: 4.239.-
Verð áður: 5.299.-

Leonardo
TILBOÐSVERÐ: 9.599.-
Verð áður: 11.999.-

Travel Goals
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.999.-

Orð að sönnu
Verð: 6.999.-

Tómas Guðmundsson - Ljóðasafn
Verð: 4.999.-



Bókaforlagið Setberg 
fagnar 70 ára afmæli í 
ár. Arnbjörn Kristins-
son stofnaði það árið 
1950 en dóttir hans 
Ásdís keypti forlagið 

árið 2013 og hefur rekið það síðan. 
Setberg er eitt af fáum bókafor-
lögum hér á landi sem sérhæfa sig 
í barnabókum.

„Í byrjun gaf pabbi út alls konar 
bækur, þar á meðal fræðibækur, 
ævisögur, þýdd skáldverk og barna-
bækur. Árið 2005 ákvað hann að 
snúa sér eingöngu að útgáfu barna-
bóka. Hann sagðist vilja gefa út 
vandaðar og fræðandi barnabækur 
fyrir börn á aldrinum 0-12 ára og 
taldi að áfram yrði þörf fyrir þær í 
stafrænum heimi. Þessi stefna gafst 
mjög vel og þegar ég keypti forlagið 
af pabba ákvað ég að fylgja henni,“ 
segir Ásdís.

Gekk út með fulla vasa
Ásdís segist hafa fæðst inn í bóka-
útgáfu. „Þetta er fjölskyldufyrirtæki 
og ég og systkini mín byrjuðum 
snemma að vinna þar á sumrin og 
um jól. Forlagið var lengi á Freyju-
götu og ég var ekki orðin 10 ára 
þegar pabbi sá einhverja ákveðni í 
mér og sendi mig að rukka á staði 
sem voru í göngufæri við Setberg. 
Mér er minnisstætt þegar ég fór í 
bókabúð Lárusar Blöndal á Skóla-
vörðustígnum, gekk upp litla hring-
tröppu og inn í herbergi þar sem 
Lárus sjálfur sat. Ég vissi að ég þyrfti 
að gefa mér góðan tíma því hann 

var mjög gefinn fyrir spjall. Hann 
var yndislegur maður og borgaði 
skilvíslega. Ég gekk alltaf þaðan út 
með fulla vasa af peningum.“

Arnbjörn lést f yrir rúmum 
tveimur árum. „Pabbi lýsti sér sem 
fagurkera og það var hann. Ég vildi 
að ég gæti sagt það sama um mig en 
ég er meiri f lakkari, bý í tveimur 
löndum, hér og í Svíþjóð, og sama á 
við um menningu og áhugamál, ég 
fer mikið á milli og er alæta á tón-
list, myndlist, bækur og bíómyndir,“ 
segir Ásdís.

Pakki með Snúð og Snældu
Frá forlaginu, sem er í Kópavogi, 
koma um 15-20 titlar á ári. „Venju-
lega fer ég á tvær bókasýningar á 
ári, stærstu bókasýningu í heimi 
sem er í Frankfurt á haustin og 
líka á barnabókasýningu sem er í 
Bologna á Ítalíu á vorin. Í ár ætlaði 
ég að breyta til og fara til London 

á bókasýningu, en hún var slegin 
af vegna farsóttarinnar. Á þessum 
bókasýningum fer ég á fundi og vel 
bækur til útgáfu. Hér heima þarf 
svo að þýða og prófarkalesa. Ég er 
með gott teymi í því. Þorsteinn frá 
Hamri vann fyrir Setberg í meira 
en 50 ár sem prófarkalesari, og nú 
er Kolbeinn sonur hans tekinn við. 
Svo þarf að brjóta um og senda í 
prentun.“

Bækurnar sem koma frá Set-
bergi eru fallegar í útliti og margar 
áberandi litríkar, fjölbreytileikinn 
er líka mikill. „Það er alveg sama 

hvort maður er að gefa út bækur 
fyrir fullorðna eða börn, maður 
verður að vanda vel til verka og taka 
mið af því sem gerist í heiminum á 
hverjum tíma. Ég gef út alls konar 
barnabækur: baðbækur, sögu-
bækur, harðspjaldabækur, afþrey-
ingarbækur og fræðibækur sem eru 
í uppáhaldi hjá mér,“ segir Ásdís.

Í tilefni 70 ára afmælisins ætlar 
hún að láta endurprenta hina sívin-
sælu bók Íslensku dýrin og bæk-
urnar um Snúð og Snældu. „Snúður 
og Snælda eru 60 ára og ég ætla að 
halda upp á þau merku tímamót 
með því að útbúa einhvers konar 
pakka með öllum átta bókunum 
um þau,“ segir Ásdís. Einnig er von á 
fræðibók sem heitir Jörðin þar sem 
vísindaleg þekking um umhverfi 
okkar og náttúru, frá jöklum til 
f ljóta og ólgandi kviku í iðrum 
jarðar, er sett fram á einfaldan og 
áhugaverðan hátt.

Keyrir út bókasendingar
Spurð hvort kórónuveiran hafi sett 
strik í reikninginn hjá útgáfunni 
segir Ásdís: „Í kófinu þurfti ég að 
endurskipuleggja allan minn rekst-
ur. Salan á heimasíðu fyrirtækisins 
margfaldaðist og ég hef verið að 
keyra út bókasendingar til fólks. 
Sumir vilja að bókapakkinn sé 
lagður fyrir utan dyrnar, til dæmis 
fólk sem er í einangrun. Svo eru 
fjölskyldur sem koma hlaupandi 
til dyra, finnst svo gaman að eitt-
hvað sé að gerast og fá pakka sem 
beðið hefur verið eftir. Mér finnst 
mjög gaman að vera í svona nánum 
tengslum við viðskiptavinina; þetta 
er nánast eins og að koma við hjá 
Lárusi Blöndal í gamla daga.“

Maður verður að 
vanda vel til verka
Bókaforlagið Setberg fagnar 70 ára af-
mæli. Ásdís Arnbjörnsdóttir er eigandi 
forlagsins sem sérhæfir sig í barnabók-
um. Snúður og Snælda munu snúa aftur.

Ásdís Arnbjörnsdóttir á skrifstofu forlagsins. Hingað til hefur Setberg gefið út 1.100 titla. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Í vondum félagsskap 

Viveca Sten
Þýðing: Elín Guðmundsdóttir
Fjöldi síðna: 504
Úgefandi: Ugla

Glæpasagnahöfundar hafa margir 
hverjir fjallað um ýmsar þjóðfélags-
legar meinsemdir og skelfingar í 
bókum sínum, 
eins og til dæmis 
heimilisof beldi. 
T i l g a n g u r i n n 
e r  v i s s u l e g a 
góður en vitan-
lega skiptir máli 
hvernig þetta er 
gert. Benda má á 
Arnald Indriða-
son sem dæmi 
um höfund sem 
kann að taka á þjóðfélagslegum 
meinsemdum í bókum sínum. 
Honum tekst að vekja lesendur til 
umhugsunar um leið og hann fær þá 
til að lesa áfram. Bók Vivecu Sten, Í 
vondum félagsskap, er hins vegar 
dæmi um það þegar illa tekst til.

Bókin er sú tíunda í Sandhamn-
seríu höfundar um lögfræðinginn 
Nóru og lögreglumanninn Thomas. 
Að þessu sinni snýst atburða-
rásin um Mínu sem er gift of beldis-
manninum Andreis. Hann er frá 
Bosníu og foringi í fíkniefnasölu-
gengi í Stokkhólmi. Andreis beitir 
konu sína grimmdarlegu of beldi 
og að lokum f lýr hún frá honum 
með ungan son sinn. Andreis ætlar 
sannarlega ekki að sætta sig við það.

Góðir glæpasagnahöfundar þurfa 
ekki endilega að ná lesendum á sitt 
band með því að skapa ógnþrungna 
spennu. Þeir leggja meira upp úr 
stíl, persónusköpun og því að skapa 
andrúmsloft. Ekkert af þessu er að 
finna í bók Sten, Í vondum félags-
skap. Bókin er ekki vel skrifuð, per-
sónusköpun er slöpp og ekki tekst 
að skapa áhugavert andrúmsloft.

Tína má til f jölda dæma um 
glæpasagnahöfunda sem eru stirðir 
stílistar en bæta það upp með hæfi-
leika til að skapa spennu. Í þess-
ari 500 blaðsíðna bók færist ekki 
spenna í leikinn fyrr en lesandinn 
er búinn að lesa tæplega 300 síður. 
Ekki er það gott.

Endurlitskaflar bókarinnar, þar 
sem lesandinn fræðist um æsku 
Andreis í stríðshrjáðri Bosníu, eru 
beinlínis afleitir. Þeir eru illa skrif-
aðir og Sten tekst aldrei að fanga 
stríðshrylling á sannfærandi hátt. 
Hún ætlar sér að sýna hvernig 
of beldi sem börn hafa verið beitt 
markar þau fyrir lífstíð, en henni 
tekst aldrei að skapa vott af dýpt í 
þeirri rannsókn sinni.

Bókinni lýkur á þann veg að 
möguleiki opnast fyrir framhalds-
bók um raunir Mínu. Vonandi verð-
ur sú ekki raunin. Viveca Sten hefur 
venjulega gert svo miklu betur en 
hér. Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Ofurlangdregin og 
ósannfærandi glæpasaga.

Ósannfærandi 
félagsskapur

MÉR FINNST MJÖG 
GAMAN AÐ VERA Í 

SVONA NÁNUM TENGSLUM VIÐ 
VIÐSKIPTAVININA.

Í ÞESSARI 500 BLAÐ-
SÍÐNA BÓK FÆRIST 

EKKI SPENNA Í LEIKINN FYRR 
EN LESANDINN ER BÚINN AÐ 
LESA TÆPLEGA 300 SÍÐUR.
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GRAFÍKLISTAMENN 
VILJA ALLIR LÆRA 

ÞAÐ NÝJASTA NÝTT Í GRAFÍK-
LISTINNI OG BÆTA VIÐ SÍNA 
ÞEKKINGU.Afmælissýning félags-

ins Íslensk graf ík 
stendur yfir í Nor-
ræna húsinu. Þar eru 
sýnd verk eftir 46 
félagsmenn, en félag-

ið fagnar hálfrar aldar afmæli sínu.
„Verkin eru flest unnin á þessu ári 

eða síðasta. Verk hvers listamanns 
geta verið eitt stakt verk eða upp 
í fjögur til fimm ef um seríu er að 
ræða. Það er mikill fjölbreytileiki 
í sköpun listamannanna,“ segir 
Elísabet Stefánsdóttir sem er for-
maður félagsins. „Á sérvegg eru 
síðan valin verk eftir heiðursfélaga 
sem eru átta talsins, listamenn sem 
hafa að mati stjórnar skarað fram 
úr í grafíklistinni og eða unnið vel 
unnin störf fyrir félagið, þar á meðal 
er Einar Hákonarson sem stofnaði 
þetta félag fyrir 50 árum. Nýjasti 
heiðursfélaginn er Magdalena Mar-
grét Kjartansdóttir.“

Verkin á sýningunni eru unnin 
með ýmsum aðferðum grafíklist-
arinnar. „Í grafík eru notaðar afar 
fjölbreyttar aðferðir til að vinna 
verk, allt frá dúk- og tréristum upp 
í mjög f lóknar aðferðir með tölvu-
tækni. Áður var silkiþrykkið og 
tréristan það sem þekktast var en 
það er komið mjög mikið af nýjum 
aðferðum sem við í grafíkinni 
lærum af grafíklistamönnum sem 
koma að utan, vegna þess að lítil 
sem engin grafík er kennd lengur 
í myndlistarnámi á Íslandi,“ segir 
Elísabet.

Nýjar aðferðir kenndar
Þegar blaðamaður leitar skýringa 
á þessu segir Elísabet: „Þegar Lista-
háskólinn var stofnaður árið 1999 
fór fyrsti árgangur nemenda hver 
í sína deild, eins og málun, grafík, 
fjöltækni og svo framvegis, en það 
breyttist árið eftir þegar þeir nem-
endur sem þá voru teknir inn fóru 
annaðhvort í myndlist eða hönnun 
og sérþekkingin í grafíkinni ekki 
í boði. Ég var svo lánsöm að vera í 
þessum fyrsta árgangi, þannig að ég 

Það óvænta í útkomunni
Félagið Íslensk grafík heldur afmælissýningu í Norræna húsinu. Verk eftir fjörutíu 
og sex félagsmenn. Lítil sem engin grafík er kennd í myndlistarnámi hér á landi.

Það er mikill fjölbreytileiki í sköpun listamannanna, segir Elísabet Stefáns-
dóttir, formaður félagsins Íslensk grafík. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Myndir á sýningunni í Norræna húsinu.

fékk kennslu í grafík í Listaháskól-
anum og tel mig ríkari fyrir vikið. 
Það var mikill heiður að læra þessa 
aðferð af meisturum sem flestallir 
eiga verk á sýningunni.“

Spurð hvort þessi staða leiði 
ekki til þess að það fjari undan 
grafíkinni sem eigi jafnvel á hættu 
að deyja út segir Elísabet: „Við ótt-
umst það og þess vegna hefur félag-
ið verið að styrkja sig með því að fá 
hingað til lands erlenda grafíklista-
menn sem kenna félagsmönnum 
nýjar aðferðir sem við miðlum 
áfram með námskeiðum í húsnæði 
okkar í Hafnarhúsinu fyrir mynd-
listarmenn, kennara og almenning. 
Grafíklistamenn vilja allir læra það 
nýjasta nýtt í grafíklistinni og bæta 
við sína þekkingu.“

Ævintýralegt ferli
Elísabet segir almenning hafa mik-
inn áhuga á grafík. „Þegar fólk fær 
að komast í tól og tæki hjá okkur 
þá er það óstöðvandi því grafík er 
svo bráðsmitandi skemmtileg. Við 
verðum með grafíksmiðjur fyrir 
börn sem verða hluti af sýningunni 
í tengslum við Barnamenningar-
hátíð í samvinnu með Norræna 
húsinu. Börn hafa mjög gaman 
af grafík, eins og þeir fullorðnu. 
Grafíkferlið er ævintýralegt og 
fólki finnst spennandi að upplifa 
það óvænta í útkomunni.“

Á vef Borgarbókasafnsins má nú 
lesa tólf splunkunýjar smásögur 
eftir nýja höfunda. Smásögurnar 
eru afrakstur ritlistarnámskeiðs-
ins Margt smátt, sem fram fór á rit-
smíðaverkstæðinu Skrifstofunni á 
Borgarbókasafninu í Kringlunni.

Leiðbeinandi á námskeiðinu var 
Sunna Dís Másdóttir, sem jafnframt 
ritstýrði útgáfunni. 

Sögurnar má lesa á vef Borgar-
bókasafnsins. Þar má jafnframt 
nálgast sögurnar á raf bókarformi, 
sem og í PDF-skjali til prentunar.

Þetta er í annað sinn sem Borgar-
bókasafnið gefur út sögur með 
þessum hætti.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Barnabókaverðlaun Reykjavíkur-
borgar eru veitt árlega. Að þessu 
sinni hlýtur Margrét Tryggvadóttir 
verðlaunin í f lokki frumsaminna 
bóka fyrir bók sína Kjarval: málar-
inn sem fór sínar eigin leiðir.

Rán Flygenring fékk verðlaunin 
í f lokki myndlýsinga í barna- og 
ungmennabók fyrir bók sína Vig-
dís: bókin um fyrsta konuforsetann. 
Hún fær verðlaunin þriðja árið í röð. 
Í fyrra fékk hún verðlaunin fyrir 
Söguna um Skarphéðin Dungal og 
þar á undan fyrir Fugla.

Þórarinn Eldjárn fær verðlaunin 
í f lokki þýddra bóka fyrir þýðingu 
sína á Hver vill hugga krílið? eftir 
Tove Jansson.

Fær verðlaun 
þriðja sinn í röð

Rán Flygenring myndskreytir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nýjar smásögur
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GENGIÐ
FRYSTUM

Reykjavík
Krókhálsi 9
Sími: 590 2020 

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330 

Opið
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Opið
Virka daga 12–17opel.is

Frábær ferðafélagi!
Opel Grandland X 

Verð frá 3.990.000 kr. Takmarkað magn

Bílabúð Benna hækkar ekki verð
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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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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

FLEIRI KJARABÍLAR

Á KJARABILAR.IS

Dísil, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíllRafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Dísil, framhjóladrifinn, sjálfskiptur.Reynsluaksturbíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Fyrir allar gerðir bíla Fyrir 1 eða 2 hjól Stærðir frá 380–480 l Með ásetningu
Þverbogar Hjólafestingar Farangursbox Dráttarkrókur

Við höfum frábært úrval af  aukabúnaði fyrir bílana okkar á sumarverði.

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll  

Dacia Dokker AmbianceNissan Leaf Tekna

Nissan Qashqai Tekna

Renault ZOE Zen

Aukabúnaður fyrir ferðalagið í sumar

Renault Koleos Intens Subaru Outback LUX

Listaverð: 3.150.000 kr. / 2.540.322 kr. án vsk.Listaverð: 5.450.000 kr.

Listaverð: 6.193.000 kr.

Listaverð: 4.850.000 kr.

Listaverð: 7.190.000 kr. Listaverð: 7.790.000 kr.

RVX77DSR74

AVK46

SDL16

OYU70 MTM42+Bose Ljóst leður

100% rafmagn100% rafmagn

KJARAVERÐ 2.490.000 kr.

2.008.064 kr. án vsk
KJARAVERÐ
4.490.000 kr.

KJARAVERÐ
5.090.000 kr.

KJARAVERÐ
4.090.000 kr.

Verð frá: 45.000 kr. Verð frá: 34.800 kr. Verð frá: 79.000 kr. Verð frá: 129.000 kr.

KJARAVERÐ
6.290.000 kr.

KJARAVERÐ
6.890.000 kr.



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 2

07.55 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 God Friended Me
10.45 First Dates
11.35 NCIS
12.15 Nágrannar
12.40 So You Think You Can Dance
13.55 So You Think You Can Dance
15.15 Ísskápastríð
15.50 Grand Designs
16.40 Stelpurnar
17.00 Modern Family
17.30 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Sporðaköst
19.40 The Goldbergs
20.05 Shrill
20.30 God Friended Me
21.15 Outlander
22.20 All American
23.00 Insecure
23.35 Last Week Tonight with 
John Oliver
00.10 Mr. Mercedes
00.55 Mr. Mercedes
01.45 Mr. Mercedes
02.35 Mr. Mercedes
03.25 Steypustöðin
03.55 Death Row Stories

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Middle
21.05 Flash
21.50 You’re the Worst
22.20 The Deuce
23.15 DC’s Legends of Tomorrow
00.00 Friends
00.20 Friends
00.45 The Middle

12.00 Destined to Ride
13.25 Nancy Drew and the Hidden 
Staircase
14.55 Babe. Pig in the City
16.30 Destined to Ride
17.55 Nancy Drew and the Hidden 
Staircase
19.25 Babe. Pig in the City
21.00 The Favourite
22.55 Una
00.25 Jackie
02.05 The Favourite

10.00 US Open 2017  Útsending 
frá lokadegi US Open 2017.
14.00 Tiger Woods – Memorial 
Tournament 1999
14.45 Tiger Woods: WGC- NEC 
Invitational 1999
15.40 Tiger Woods: THE TOUR 
Championship 1999
16.30 Tiger Woods: Bay Hill Invit-
ational 2000
17.15 Tiger Woods: Bay Hill Invit-
ational 2001
18.00 Tiger Woods: THE PLAYERS 
Championship 2001
18.55 US Open 2018
23.10 PGA Tour 2009

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Enn ein stöðin 
09.35 Í garðinum með Gurrý V 
10.05 Fagur fiskur. Kafað í djúpið
10.35 Nautnir norðursins. 
Noregur – fyrri hluti
11.05 Matur með Kiru 
11.35 Á tali hjá Hemma Gunn 
1991-1992 
13.00 Tónstofan Sigurður Demetz 
Franzson
13.25 Kastljós
13.40 Menningin
13.50 Gettu betur 
14.45 Íslendingar: Bríet Héðins-
dóttir  Bríet Héðinsdóttir, leikkona 
og leikstjóri, fæddist í Reykjavík 
14. október 1935. Hún lék á ferli 
sínum meira en 80 hlutverk, 
langflest hjá Þjóðleikhúsinu. Hún 
lék auk þess mikið í útvarpi og 
einnig nokkuð í sjónvarpi og kvik-
myndum. 
15.40 Poppkorn 1986 
17.10 Menningin – samantekt
17.35 Bítlarnir að eilífu – While 
My Guitar Gently Weeps, Beatles 
Forever
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin 
18.29 Hönnunarstirnin  
18.47 Bílskúrsbras 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Treystið lækninum: Trust 
Me, I’m a Doctor V
21.05 Síðustu dagar heimsveldis-
ins: The Last Post 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Paula Paula 
23.10 Berlínarsaga: Weissensee 
Saga IV 
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show
13.00 Survivor 
13.45 Survivor 
14.30 The Biggest Loser
15.15 The Biggest Loser 
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 A Million Little Things 
21.00 Reef Break 
21.50 The InBetween 
22.35 Blood and Treasure 
23.20 The Late Late Show
00.05 FBI
00.50 Proven Innocent
 01.35 Madam Secretary  Drama-
tísk þáttaröð. Téa Leoni leikur 
Elizabeth McCord, fyrrv. starfs-
mann bandarísku leynilögreglunn-
ar CIA, sem var óvænt skipuð sem 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna. 
02.20 Station 19
03.05 Imposters
03.50 Síminn + Spotify

09.00 Fram - Stjarnan  Útsending 
frá úrslitaleiknum í Borgunarbikar-
keppni karla árið 2013.
11.55 Valur - KR  Útsending frá úr-
slitaleik Borgunarbikarsins 2015.
13.40 Valur - ÍBV  Útsending frá úr-
slitaleik Borgunarbikars karla 2016.
15.25 ÍBV - FH  Útsending frá úr-
slitaleik Borgunarbikarsins árið 
2017.
17.10 FH - Víkingur R.  Bikarúrslita-
leikur karla 2019.
19.00 Borgunarbikar kvenna 
2013. Breiðablik - Þór/KA
21.15 Borgunarbikar kvenna 
2015. Stjarnan - Selfoss
23.00 Borgunarbikar kvenna 
2016. Breiðablik - ÍBV

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
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Konan við 1000 gráður. 
Sögulok 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
07.55 FA Cup Classic Matches. Lei-
cester - Chelsea 17/18
08.50  West Ham - Man. Utd. 15/16
09.45 Swansea - Man. City 18/19
10.40 Wolves - Man.Utd. 18/19
11.40 Everton - Chelsea 15/16
12.35 Man. Utd. - Arsenal 14/15
13.30 Man. City - Wigan 13/14
13.55 Fulham - Man. Utd. 08/09
14.20 FA Cup Classic Matches. 
Man. Utd. - Portsmouth 07/08
14.45 FA Cup Classic Matches. 
Everton - Wigan 12/13
15.10 KR - Valur 2013
15.35 Valur - ÍA 2013
16.00 Valur - Fram 2014
16.25 Fjölnir - Fylkir 2014
16.45 Liverpool - AC Milan
19.40 AC Milan - Liverpool
21.20 Manchester United - 
Chelsea

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 Eld-
hugum fer Snædís Snorradóttir 
og viðmælendur hennar út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. 

Orkan býður lítrann á lægsta 
verðinu í öllum landshlutum 
— án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 
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Pylsa + gos 
649 kr.  

Tvær pylsur + gos 
799 kr.  

Pylsupartí 
í Kvikk!
Pylsur og gos á 

einstöku tilboðsverði



HOUSTON
hornsófi

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

SMELLTU Á VÖRU OG 

ÞÚ FERÐ BEINT INN Í 

VEFVERSLUN

DORMA.IS
SUMAR

tilboðin

Sumarið er 
komið í DORMA

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

Zone og Affari og smávara  2-11   |  RÚM 12–23  |  Mjúkvara og dúnn 24–27  |  Stólar 28–29  |  Sófar 30–37  |  Svefnsófar 38–39 

Hvernig

frí s
endin

g h
já

     
  D

ORM
A virk

ar

www.dorma.is

V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Þú finnur
nýjan 
bækling  
á dorma.is

Sumarið er komið í DORMA

Verslaðu á dorma.is

Fallegur hornsófi í Houston línunni. Sófinn fæst hægri eða vinstri 

(horn ófæranlegt) í tveimur litum. Armar eru meðalgrannir og 

sófinn frekar í nettara lagi. Houston passar í flest rými bæði hvað 

varðar stærð og stíl — sem er látlaus og glæsilegur.  Seta og bak 

sófanna eru lausar pullur sem sitja þó vel og renna ekki. Innra byrði 

er úr endingargóðum, kaldpressuðum svampi, þá trefjafyllingu og 

loks mjúku yfirlagi. Fætur sófanna eru frekar grannir en sterkir úr 

svörtum viði. Houston hornsófi er nettur en samt er svo þægilegur. 

*Bonded leður (leðurblanda) er blanda af ekta leðri og gervileðri. 

Um þriðjungur áklæðisins í Houston er ekta leður sem er mun 

hærra hlutfall en algengt er. Stærð: 270 x 210 x 85 cm

Fullt verð: 229.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

Aðeins  183.920 kr.

Tveir litir, brúnn og 
koníaksbrúnn, hægri eða 

vinstri tunga

Mig langar í sumar 
a ð  s a m e i n a 
tvennt af því 
besta sem ég hef 
upp á að bjóða; 
aðstöðuna  hér í 

bakgarðinum og leið ritlistarinnar 
til sjálfskönnunar og lífsfyllingar,“ 
segir Guðrún Eva Mínervudóttir 
um heldur sérhæfða ferðaþjónustu 
í Bláa húsinu, 35 fermetra bústað, 
við heimili hennar í Hveragerði.

„Mig langaði líka bara að gera 
eitthvað skemmtilegt. Ekki bara 
reyna að fá fólk til að koma og 
gista hérna, heldur vera hérna,“ 
segir Guðrún Eva sem býður upp á 
gistingu, vinnuaðstöðu og ráðgjöf 
við ritstörf í róandi nánd við nátt-
úruna.

Skemmtilegra að skapa
„Það hafa verið alveg ótrúlega góð 
viðbrögð við þessari auglýsingu 
og það kom mér bara stórkostlega 
á óvart og ég trúi því að þetta geti 
verið endurnýjandi og nærandi 
fyrir alla sem hlut eiga að máli,“ 
segir ferðaþjónusturithöfundurinn 
sem sér fram á mikið líf og skap-
andi vinnu í Bláa húsinu miðað við 
fyrstu viðbrögð á Facebook.

„Ég er bara eiginlega alltaf heima 
og hefði ekkert verið að fara til 
Tenerife hvort sem er og hugsaði 
að fólk sem þarf einhvern veginn 
næringuna af því að skipta um 
umhverfi og fara til útlanda geti 
bara komið til mín í staðinn og það 
er bara miklu betra,“ heldur Guð-
rún Eva áfram.

Bíður eftir afbókunum
„Sjálf nenni ég eiginlega ekkert að 
ferðast nema eiga eitthvert erindi, 
sé að fara að gera eitthvað ákveðið. 
Eitthvað annað en að liggja í sólbaði 
en það er líka hægt að liggja í sól-

baði hér. Það er náttúrlega heitur 
pottur og allt til alls,“ segir Eva sem 
ætlar sér að fylla skarð erlendra 
ferðamanna með skrifandi Íslend-
ingum.

„Ég er eiginlega að bíða eftir að 
þessir útlendingar fari að drífa sig 
að af bóka. Þeir eru ekkert að fara að 
koma hérna í stríðum straumum. 
Þeir halda það kannski og eru að 
bíða með að af bóka en ég er eigin-
lega líka að bíða eftir að þeir af bóki 
þannig að það verði nóg pláss fyrir 
þetta sem er svo miklu skemmti-
legra, að fá fólk sem er að fara að 
gera eitthvað, skapa eitthvað.“

Krefjandi samtal
„Ég sé þetta fyrir mér, að fólk sé að 
koma hérna frekar með handrit og 
miðað við bókanirnar sem hafa 
verið að berast þá er það algengara,“ 
segir Guðrún Eva og leggur áherslu 
á að allir séu velkomnir og fólk 
þurfi alls ekki að vera komið vel af 
stað. Hún treysti sér líka vel til þess 
að hjálpa fólki að byrja.

„Ég mæli með dvöl í það minnsta 
þrjár nætur í senn til að samtalið 

nái að þróast og dýpka og þú komist 
á skrið með verkefnið,“ segir Guð-
rún Eva og bendir á hversu notaleg-
ur vinnufriðurinn er þarna skammt 
utan borgarmarkanna.

„Ég sé svo fyrir mér allavega 
klukkutíma samtal á dag. Það er 
ekki hægt ræða svona í marga 
klukkutíma á dag. Það yrðu bara 
allir örmagna,“ segir Eva um þau 
krefjandi átök sem fylgja sköpunar-
ferlinu.

Allir eiga sögu
„Það er bara mín reynsla sem höf-
undur að þegar ég fæ viðbrögð 
sem virka fyrir mig þá er mjög 
gott að hafa nógan tíma og næði 
til að vinna úr því. Það eru margar 
skáldsögur innan í hverri einustu 
manneskju og allir eru áhugaverðir 
og það sem þeir hafa að segja er 
áhugavert.

Þannig að þetta er svo rakið og 
þótt þér hafi aldrei komið til hugar 
að verða rithöfundur þá geturðu 
samt komið til mín og fengið heil-
mikið út úr þessu.“
toti@frettabladid.is

Skapandi gisting hjá 
Guðrúnu Evu í sumar
„Hefur þig alltaf langað að kanna betur það sem býr í djúpinu?“ 
spyr rithöfundurinn Guðrún Eva Mínervudóttir sem ætlar að 
bjóða skapandi ferðaþjónustu við heimili sitt í Hveragerði í sumar.

Á meðan Guðrún Eva bíður eftir að erlendu ferðamennirnir afbóki geta áhugasamir um ritlistargistingu hennar 
sent henni fyrirspurnir í einkaskilaboðum á Facebook eða á gudruneva@akademia.is. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðrún Eva og Marteinn Þórsson kvikmyndagerðarmaður eru með ferða-
þjónustu í bakgarðinum og kynna Bláa húsið á heimasíðunni backyard.is.
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HEITIRPOTTAR.IS
HÖFÐABAKKI 1 - SÍMI 7772000

EFTIRÁRS-POTTAR
2018 OG 2019 ÁRGERÐ

MIKILL 
AFSLÁTTUR

RAFMAGNS-
POTTARArctic Spas „Baffin“

6-7 manna
1200 lítrar
5 kw hitari

LOK Á POTTA
Margar stærðir

Arctic Spas 
„Maligne“
5-6 manna
1300 lítrar
5 kw hitari

Arctic Spas „Fox“
3-4 manna
850 lítrar
5 kw hitari

SIGIN 
GRÁSLEPPA

REYKTUR 
LUNDI

HETTUMÁVS
EGG

SIGINN 
FISKUR

VELJUM ÍSLENSKT
STYRKJUM ÍSLENSKT

RAFMAGNSPOTTAR
FRÁ

HEITIRPOTTAR.IS 
HÖFÐABAKKI 1
SÍMI 7772000



Þegar þú ferð með fjölskylduna í ísbíltúr tekur atvinnulífið kipp. 
Þegar íssalinn lætur flísaleggja baðherbergið kemur annar 
kippur. Flísarinn lætur standsetja gamla hjólið sitt fyrir sumarið 

og enn kemur kippur, sem heldur áfram þegar hjólaviðgerðar-
maðurinn kaupir íslenskan trúlofunarhring handa kærustunni. 
Loksins. Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt tekur 
atvinnulífið við sér!

Vigdís Howser Harðar
dót t i r,  þ ek k t u s t 
sem Fever Dream, 
segist hafa verið svo
lítið erfitt barn. Í 
það minnsta að sögn 

mömmu hennar.
„Ég er skilnaðarbarn og var því 

að f lakka á milli heimila mömmu 
og pabba. Ég þurfti að fullorðnast 
svolítið hratt og notaði húmor sem 
undankomuleið, ég geri það nú 

reyndar enn þá. Ég var lögð í ein
elti og var alltaf sannfærð um að ég 
þyrfti að verja mig og vera með stæla 
til þess að lifa af,“ segir Vigdís.

Hún segist hafa áttað sig á því 
þegar hún eltist hver áhrifin af ein
eltinu virkilega væru.

„Ef mér hefði ekki verið strítt 
svona mikið, hefði ég líklega aldr
ei verið svona erfið á unglings
árunum. Ég hefði ekki þurft að setja 
upp þennan vegg sem var uppi allt 

Eineltið gerði 
mig sterkari 
en líka reiðari
Vigdís kemur fram undir listamannsnafn-
inu Fever Dream. Hún var að gefa út plöt-
una Baby Girl Vendetta og tók upp mynd-
band við eitt laganna á strippklúbbi í Berlín.

Vigdís Howser segir að þótt hjarta hennar sé alltaf á Íslandi líti hún á Berlín sem sína heimaborg. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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ÉG ÞURFTI AÐ FULL-
ORÐNAST SVOLÍTIÐ 

HRATT OG NOTAÐI HÚMOR SEM 
UNDANKOMULEIÐ, ÉG GERI ÞAÐ 
NÚ REYNDAR ENN ÞÁ.

Þegar þú ferð með fjölskylduna í ísbíltúr tekur atvinnulífið kipp. 
Þegar íssalinn lætur flísaleggja baðherbergið kemur annar 
kippur. Flísarinn lætur standsetja gamla hjólið sitt fyrir sumarið 

og enn kemur kippur, sem heldur áfram þegar hjólaviðgerðar-
maðurinn kaupir íslenskan trúlofunarhring handa kærustunni. 
Loksins. Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt tekur 
atvinnulífið við sér!

of lengi. Ég held að það hafi gert mig 
sterkari en líka reiðari. Annars var 
ég samt hamingjusamt barn, alltaf í 
einhverjum verkefnum sem tengd-
ust leiklist og söng,“ segir Vigdís.

Hefnd stúlkunnar
„Ég hef alltaf verið með mikið hug-
myndaf lug og tónlist hefur alltaf 
verið stór hluti af mínu lífi. Ég æfði 
á gítar og söng þegar ég var yngri og 
var alltaf í kór og að búa til hljóm-
sveitir með vinum mínum. Ég byrj-
aði svo að hlusta á rapp og hipphopp 
þegar ég var svona 12 ára og elskaði 
Tupac, Biggie og hlustaði almennt 
mikið á rapp frá New York eftir því 
sem ég varð eldri,“ segir Vigdís.

Hún segist mikill sveimhugi, sem 
hafi gert henni erfitt fyrir að klára 
efni sem hún byrjaði á, til þess hafi 
hún þurft að læra aga.

„Ég geri oftast bara eitthvað í 
maníu og kasta því svo út. Margt á 
þessari plötu er svolítið þannig, lög 
sem ég gerði á einum degi og vildi 
ekki breyta,“ segir Vigdís um nýju 
plötuna, Baby Girl Vendetta.

Martraðarkennt ástand
Nafnið á plötunni kemur til vegna 
gælunafns Vigdísar þegar hún 
vinnur á barnum á strippklúbbnum.

„Ég kallaði mig alltaf Vendetta 
bak við barinn. Allir nota gervinöfn 
þarna. Svo þýðir „vendetta“ hefnd. 
Ég hugsaði þetta sem hefnd stúlk-
unnar. Þegar ég skrifaði plötuna var 
ég að ganga í gegnum svolítið erfiða 

tíma. Að komast yfir sambandsslit 
og flakkaði á milli þess að vera ham-
ingjusöm ein og einmana. Ég var 
ekki viss um neitt og reyndi að finna 
hamingjuna með áfengisneyslu og 
því að taka upp. Það reyndist mér 
vel að hafa tekið meira efni upp því 
ég byrjaði að hafa meiri trú á sjálfri 
mér.“

Lögin á plötunni eru öll frekar 
mismunandi, róleg lög í bland við 
önnur orkumeiri.

„Ég er mikið að hlusta á Lil Peep, 
Tyler the Creator og Chynna sem 
innblástur. Platan er unnin með 
Balatron eða Bjarka Hallbergssyni, 
hann gerði fyrsta og síðasta lagið 
með mér,“ segir hún um gerð plöt-
unnar.

Hvaðan kemur listamannsnafnið 
Fever Dream?

„Nafnið kom upp í hausinn á mér 
þegar ég var að lesa bók sem heitir 
Fever Dream eftir George R.R. Mart-
in. Vampírubók um vampírur sem 
hætta að borða fólk og gerast „vegan“ 
og borða bara önnur dýr í staðinn. 

Fever Dream lýsir því þegar þú ert 
veikur, færð hita og ferð í óráð. Mar-
traðarkennt ástand,“ segir hún.

Stuðningsríkir stripparar
Í lok febrúar kom út lagið Don't call 
me baby með Fever Dream, og vakti 
það mikla athygli. Myndbandið var 
tekið upp á strippklúbbnum sem 
Vigdís vinnur á .

„Á vöktunum bak við barinn 
kynntist ég þessum bransa, stelpun-
um og eigendunum vel. Mér fannst 
lagið passa við staðinn og ég skrifaði 
handritið þannig. Tökurnar gengu 
sjúklega vel en þær eru klárlega þær 
stærstu sem ég hef staðið að. Ég var 
með fjörutíu manns á setti og ég 
elska hvað það gekk allt vel. Dansar-
arnir eru náttúrulega þolinmóðasta 
fólk sem ég þekki, þær eru vanar að 
bíða í vinnunni eftir viðskiptavin-
um þannig að fyrir þeim að sitja og 
drekka freyðivín og bíða var ekkert 
mál,“ segir hún og hlær.

Vigdís hefur myndað sterk vina-
bönd við nokkrar af stúlkunum sem 
dansa á staðnum.

„Ég elska líka hvað þær koma 
vel út í myndbandinu. Eigend-
urnir lánuðu mér limmósínu og ég 
fékk að nota staðinn allan daginn. 
Það var mjög ánægjulegt að redda 
svona flottum stað. Mig langaði að 
staðurinn myndi breytast úr stripp-
klúbb fyrir menn í draumastað þar 
sem allir eru bara að slappa af með 
hinum dönsurunum og allir eiga 
peninga og þurfa ekki viðskiptavini. 

Það er náttúrulega draumurinn.“
Hún segir stúlkurnar án efa einar 

nettustu konur sem hún hefur 
kynnst. „Konur sem vinna í svona 
iðnaði eru að mínu mati mjög 
sterkar og villtar og það er bara 
svo mikið stuð í kringum þær. Það 
er ekkert gervi við þær inn á við en 
kannski meira gervi utan á,“ segir 
hún brosandi.

Hinsegin fólk yfir senunni
Vigdís segir Berlín hafa tekið henni 
með opnum örmum.

„Berlín er æði. Það er mikil teknó-
sena í borginni, en ég hef líka kynnst 
röppurum hérna, sem er nett. Fólk í 
Berlín er bara svo ævintýragjarnt og 
opið að það er svo margt í boði þar,“ 
segir hún, og viðurkennir að það sé 
margt ólíkt með borgunum tveimur, 
Reykjavík og Berlín. Báðar eigi þær 
þó sameiginlegt að skapandi greinar 
þrífist vel og séu áberandi.

„Berlín er borg sem hefur þurft 
að rísa upp frá því að vera skipt 
upp með vegg og vera í niðurníðslu. 
Sumir hérna hafa alltaf verið með 
ákveðinn anarkisma í sér. Það er enn 
þá þannig fílingur, listamenn ráða 
Berlín. Hinsegin fólk er áberandi 
yfir senunni þar. Teknósenunni þá 
sérstaklega en rappsenan er enn 
þá frekar karllæg. Ég er að reyna að 
breyta því og finna fleiri stelpur sem 
hugsa eins hérna í Berlín. Þær eru 
nokkrar,“ segir hún.

Vigdís segir andann í Berlín mjög 
frelsandi.

„Ég upplifi mig mjög velkomna 
hérna og hef eignast góða vini. 
Reykjavík er mjög lítil og mér finnst 
fólk í Reykjavík dæma aðra mikið, 
dæma fólk sem er öðruvísi að ein-
hverju leyti. 

Ég fékk ógeð á því að þurfa alltaf 
að vera að haga mér eftir einhverju 
mynstri sem var ekki að ganga upp 
fyrir mér. Berlín opnar arma sína og 
tekur þig að sér, hvernig sem þú ert.“

Ísland á hjartað
Hvernig er klassískur dagur í lífi 
þínu í Berlín?

„Það fer eftir því í hvaða rútínu ég 
er. Ef ég er að taka kvöld- eða nætur-
vaktir á börum þá er ég að vakna 
seint, borða morgunmat í kvöldmat 
og sef á daginn. Síðan fer ég upp í 
stúdíó þegar ég er í fríi. 

Ef það er gott veður þá hjóla ég í 
garðinn og slappa af með vinum 
mínum, skrifa og drekk bjór. Fer á 
nokkrar listsýningar og hitti alls 
konar fólk,“ segir hún.

Eins og staðan er núna eru flutn-
ingar heim því ekki í kortunum enda 
unir hún sér vel í Berlín í bili.

„Ég er stödd núna á Íslandi en er 
á leiðinni til Þýskalands aftur í vik-
unni. Ég fékk loksins flug þangað út 
og ætla að halda áfram að gera tón-
list og njóta veðurblíðunnar. Ísland 
á alltaf hjartað mitt, náttúran, fjöl-
skyldan og mínir nánustu vinir eru 
þar, en Berlín er heimaborgin sem 
ég elska.“
steingerdur@frettabladid.is
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Nú þegar losnar um 
útgöngubann hér á Spáni 
þýðir ekkert að hlaupa 

út einsog kálfur að vori heldur 
spóka ég mig nú um sveitina í 
mikilli ró. Sjái ég eðlu á steini 
horfi ég graf kyrr á hana uns 
hún hverfur í holu sína og heyri 
ég fagran fuglasöng kem ég mér 
undir tréð hjá fagurgalanum 
og horfi dáleiddur til lofts uns 
hann f lýgur á brott. Er þetta 
hugarholl og góð iðja. Þó er einn 
hængur á: Þetta þykir óeðlilegt 
háttalag svo ef fólk kemur auga 
á mig þar sem ég stend stjarfur 
úti á berangri með svip, sem hér 
í suðursveitum Spánar þykir 
ekkert sérlega gáfulegur, verð ég 
skömmustulegur mjög. Ósjálf-
rátt sé ég þorpsbúa fyrir mér 
stinga saman nefjum: „Já, þetta 
er agalegt með Íslendinginn, 
hefur þú séð hann í vitleys-
ingakastinu? Já, hann er víst 
tunglsjúkur, greyið.“ Svo fer ég 
óvart að ímynda mér hvernig 
bæjarbúar heilsa tengdafólki 
mínu með samúðarsvip. Þetta 
er kannski ekki alveg ástæðu-
laus ótti við tungur bæjarins. 
Eitt sinn drap ungur drengur 
kjúkling hér í þorpinu og nú, 
þrjátíu árum síðar, gengur hann 
enn undir nafninu Kjúklinga-
baninn.

En hvernig stendur á því að 
maður skammast sín svona 
fyrir þessa hollustu meðan 
hið hnarreistasta fólk drekkur 
svartan sykur og gjammar í 
gemsann algjörlega skammar-
laust? Ég skal ekki segja. Eðli-
legt fólk á víst alltaf að vera að 
gera eitthvað, jafnvel þó það 
sé bölvuð vitleysa. Kannski ef 
fólk staldraði meira við sæi það 
ef laust að maður þarf ekkert að 
vera brjálaður til að staldra við.

Staldraðu 
stoltur við

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 
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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.
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