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Berskjaldaðir
Hatari úr karakter í nýrri 

heimildarmynd. ➛ 24

  Þetta er 
mennskan

Það er sama 
sálin í okk-
ur öllum og 
hún hegðar 
sér á alls 
konar hátt.
Högni

Högni Egilsson og Anna Tara Edwards 
greindust bæði með geðhvörf rúmlega tvítug. 
Þau eiga sér draum um samfélag sem er um-
burðarlynt og mismunar ekki fólki.  ➛18

Vandinn flókinn
Helgi og Atli Steinn starfa báðir sem 

læknar í Bandaríkjunum. ➛ 22

Aukin 
hætta
Konur eru í 
aukinni hættu í 
Líbanon. ➛ 26

Nýr
 réttur!

MEÐ BÉARNAISE-SÓSU OG KARTÖFLUGRATÍNI

Lambasteik
Heit máltíð, 
tilbúin á 12 mín.

Hægeldun tryggir að vítamín 
og næringarefni halda sér.

Íslensk framleiðsla, íslenskt
kjöt, án allra rotvarnarefna.



Veður

Norðlæg átt í dag, 8-15 m/s, en 
austlægari syðst, hvassast NV til. 
Lítils háttar væta eða skúrir. Hiti 3 
til 12 stig, svalast á Vestfjörðum. 
Frystir sums staðar fyrir norðan í 
kvöld. SJÁ SÍÐU 40

Valið er erfitt á góðum markaði

Margir hafa lent í hremmingum í heimsfaraldrinum. MYND/GETTY

COVID-19 „Fyrst eftir að kóróna
veiru faraldurinn skall á dróst að
sókn til sálfræðinga verulega saman 
því fólk hélt sig heima. Víða voru 
viðtöl beinlínis felld niður nema 
yfir fjarbúnað,“ segir Sóley Sunna 
Davíðsdóttir, forstöðusálfræðingur 
á Kvíðameðferðarstöðinni.

Í lok ágúst greindi Fréttablaðið 
frá því að færri leituðu á sjúkrahús 
í faraldrinum og að hjartaþræðing
um og kransæðavíkkunum hefði 
fækkað umtalsvert. Í sama mánuði 
var greint frá því að fjöldi þeirra 
sem leitaði til geðlækna í faraldr
inum hefði aukist. Fjöldi þeirra sem 
leita til sálfræðinga hefur aukist 
gríðarlega síðustu vikur. „Aðsókn 
hefur aukist stórlega til okkar á 
Kvíðameðferðarstöðinni og líkast 
til annars staðar líka.“ 

Þá segir Sóley að fólk sem þjáist af 
miklum kvíða vegna faraldursins sé 
farið að leita til stöðvarinnar í aukn
um mæli, fólk sem ekki treystir sér 
til að fara út fyrir hússins dyr vegna 
óttans við að smitast af COVID19.

„Það hefur kvíðavandi tekið sig 
upp aftur hjá sumum sem áður 
höfðu náð góðum árangri, til dæmis 
hjá þeim sem glímt hafa við smit og 
sýklafælni og heilsukvíða,“ segir 
Sóley.

Að sögn Sóleyjar hafa margir 
beðið lengi með að fá hjálp við 
kvíða, jafnvel upp undir tuttugu ár.

„Þó er fólk farið að leita sér 
aðstoðar fyrr en áður og því ber að 
fagna. Það má ná góðum árangri 
þótt fólk hafi glímt við vandann 
svo áratugum skiptir, og þá sér 
fólk stundum eftir því að hafa ekki 
leitað aðstoðar fyrr,“ segir Sóley. 

Í júlí á þessu ári samþykkti  
Alþingi lagabreytingu sem felur í 

sér að al  menn sál  fræði  þjónusta og 
önnur klínísk við talsúr ræði falli 
undir greiðslu þátt töku  kerfi Sjúkra 
trygginga og verði þannig á sömu 
for  sendum og önnur heil brigðis 
þjónusta. Breytingin á að taka gildi 
um næstu áramót en þeim fylgdi 
ekki fjárheimild.

Sóley segir það myndi skipta 
sköpum fyrir stóran hóp, verði 
sálfræðimeðferð niðurgreidd eða 
gjaldfrjáls.

„Því miður er sorglega staðreynd
in sú að ekki geta allir sem á þurfa 
að halda leyft sér að sækja meðferð 
til sálfræðings, til dæmis öryrkjar. 
Oft eru það einmitt þeir sem síst 
hafa efni á að koma, sem þurfa hvað 
mest á því að halda,“ segir Sóley. 
Margir sæki færri tíma en þörf sé á. 
„Árangurinn er þá eftir því, líkt og 
sýklalyf sem tekin eru til hálfs.“

Sóley segir biðlista ekki hafa 
myndast vegna aukinnar aðsóknar.

„Fólk getur yfirleitt fengið tíma 
fljótlega hjá sálfræðingi, það getur 
þó myndast örfárra vikna bið. En ef 
málið þolir enga bið er oft hægt að 
koma fólki að fyrr.“
birnadrofn@frettabladid.is

Aðsókn til sálfræðinga 
sprakk með COVID-19
Sóley Sunna Davíðsdóttir, forstöðusálfræðingur á Kvíðameðferðarstöðinni, 
segir aðsókn hafa aukist stórlega að undanförnu. Margir finni fyrir auknum 
kvíða í kjölfar COVID-19 og sumir geti ekki leitað aðstoðar vegna fjárhags.

Núverandi stefna borgarinnar er að 
hafa lágt húsnæðisverð í Örfirisey. 

REYK JAVÍK Fulltrúar Sjálfstæðis
f lokksins í borgarstjórn leggja til 
að gerð verði breyting á aðalskipu
lagi til að heimila íbúðabyggð  bæði 
á Keldnalandinu og í Örfirisey. Vilja 
þeir með því fylla upp í fjögur þús
und íbúða gat í húsnæðisáætlun 
borgarinnar þar sem ólíklegt sé 
að byggt verði í Vatnsmýrinni. Í 
greinargerð tillögunnar, sem lögð 
verður fyrir á fundi borgarstjórnar 
næstkomandi þriðjudag, segir að 
íbúafjölgun í Reykjavík sé hlutfalls
lega mun minni en í öðrum sveitar
félögum á borð við Mosfellsbæ, 
Garðabæ og Kópavog.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, for
maður Skipulags og samgönguráðs 
Reykjavíkurborgar, segir að Keldna
landið þurfa að byggjast upp á sama 
tíma og seinni áfangi Borgarlínu. 
Núverandi umferðarkerfi þoli ekki 
uppbyggingu nema Borgarlínan 
fylgi, er gert ráð fyrir því árið 2030. 
Varðandi Örfirisey segir Sigur
borg það svæði vera komið að þol
mörkum varðandi bílaumferð, nú 
sé stefnan að vera með lægra hús
næðisverð á því svæði, fyrir fyrir
tæki. – ab

Vilja byggja 
íbúðir á Keldum 
og í Örfirisey

Samkvæmt núverandi 
stefnu þarf að klára seinni 
áfanga Borgarlínu áður en 
byggt er í Keldnalandi.

Bókamarkaðurinn er búinn að opna á ný og það í Hörpunni. Útbreiðsla kórónaveirunnar á Íslandi gerði það að verkum að aðsóknin og salan var 
lítil, þegar markaðurinn fór fram fyrr á þessu ári. Ungir sem aldnir voru að glugga í bækur og skoða það sem í boði var, þegar ljósmyndari Frétta-
blaðsins átti leið hjá og gætti þessi ungi drengur þess vel að velja góða bók til að hafa inn í haustið. Sjá nánar á síðu 38  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

BANDARÍKIN Hálf milljón manns er 
á f lótta í Oregonfylki eftir að hafa 
verið skipað að yfirgefa heimili sín 
vegna skógareldanna sem geisa á 
vesturströnd Bandaríkjanna þessa 
dagana. Staðfest er að minnst 24 
eru látnir, þar af 20 í Kaliforníu, en 
yfirvöld í Bandaríkjunum óttast að 
fleiri lík finnist á næstu dögum.

Eldar geisa á 38 mismunandi 
svæðum á vesturströnd Banda
ríkjanna og ná eldtungurnar til 
rúmlega 325 þúsund hektara land
svæðis, frá Kaliforníu til Washing
tonfylkis. – kpt

Hálf milljón á 
flótta í Oregon

Því miður er 
sorglega staðreynd-

in sú að ekki geta allir sem á 
þurfa að halda leyft sér að 
sækja meðferð 
til sálfræðings.
Sóley Sunna 
Davíðsdóttir, 
forstöðusál-
fræðingur

Hjólhýsabyggð í logum. MYND/GETTY
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 3+4 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTAKauptúni

NÝR PROACE CITY

Vinnudagurinn er auðveldari í Proace City. Hann er 
harðjaxl með góða dráttargetu og mikið burðarþol. 
Lipur í akstri, athafnar sig vel í þröngum götum og 
bílastæði eru aldrei vandamál. Rúmgóðu flutnings-
rýminu er auðvelt að breyta í farþegarými og rúmar 
bíllinn þá allt að 7 manns. Proace City er fáanlegur 
í nokkrum útfærslum sem henta bæði fyrirtækjum 
og stærri fjölskyldum. Komdu í Kauptúnið í dag, 
laugardag, og kynntu þér nýjan Toyota Proace City, 
auk annarra bíla í sístækkandi Proace-fjölskyldunni. 
Hlökkum til að sjá þig. Sjá nánar á toyota.is

TRAUSTUR VINNUFÉLAGI Í ÖLL VERK

SÝNING Í KAUPTÚNI Í DAG FRÁ 12-16

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070



ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

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

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323

UMBOÐSAÐILI

Jón Baldvin Hannibalsson
fyrrverandi sendiherra og  
ráðherra
greindi frá því í 
Morgunblaðinu 
að hann hefði 
verið ákærður 
fyrir kynferðis-
lega áreitni. Það 
er embætti héraðs-
saksóknara sem gefur ákæruna út 
en það var brotaþolinn í málinu, 
Carmen Jóhannsdóttir, sem 
greindi fyrst frá atvikinu í viðtali 
við Stundina. Málið verður þing-
fest í Héraðsdómi Reykjavíkur í 
næstu viku og verða þinghöld í 
málinu lokuð samkvæmt ákvörð-
un dómara.

Erla Stefánsdóttir
verkefnisstjóri frá Mixtúru
tók þátt í verk-
efninu Stelpur 
filma! sem á að 
rétta hallann í 
íslenskri kvik-
myndagerð. 
Erla segir vonir 
bundnar við að 
námskeiðið geti orðið 
liður í því að leiðrétta kynjahalla 
með því að bjóða upp á rými þar 
sem stelpur fái næði til að þroska 
kvikmyndahæfileika sína.

Jón Óttar Ólafsson
fyrrverandi rannsóknar
lögreglumaður
og félög honum 
tengd fengu 135 
milljónir króna 
frá Samherja 
fyrir vinnu þeirra 
sem tengdist rann-
sókn Seðlabanka 
Íslands á meintum gjaldeyrislaga-
brotum fyrirtækisins. Samherji 
fer fram á rúmlega 300 milljónir 
króna í skaða- og miskabætur frá 
Seðlabankanum fyrir málarekstur.

Þrjú í fréttum 
Þingfesting, 
kvikmyndir  
og bótakröfur

SUÐURLAND Bæjarstjórn Horna-
fjarðar vill sjá uppbyggingu á örygg-
isf lugvelli í Öræfum í ljósi fjölda 
alvarlegra bílslysa og aðstæðna á 
svæðinu. Annað hvort í Skaftafelli 
eða á Fagurhólsmýri.

Í lok ágúst fór smárúta með 
unglingaknattspyrnuliði Sindra út 
af veginum við Skaftafell og f lytja 
þurfti sjö með þyrlu til Reykjavíkur. 
Ekki þótti skynsamlegt að flytja þá 

130 kílómetra leið með bíl til Hafnar 
og hvorki flugvöllurinn í Skaftafelli 
né á Fagurhólsmýri eru malbikaðir.

Á undanförnum árum hafa orðið 
banaslys á svæðinu.

Matthildur Ásmundsdóttir bæj-
arstjóri bendir á að það taki þyrlu 
lengri tíma að komast til og frá 
svæðinu en flugvél. Ekki sé verið að 
fara fram á uppbyggingu hefðbund-
ins áætlunarflugvallar heldur að til 

staðar verði malbikuð neyðarbraut. 
„Þetta er svæði þar sem náttúruvá 
er yfirvofandi alla jafna og getur 
einangrast vegna flóða,“ segir hún.

Matthildur minnist alvarlegs 
slyss sem varð í maí árið 2019 þar 
sem rúta með meira en 30 ferða-
mönnum valt út af vegi. „Fyrir til-
viljun var nýbúið að hefla f lugvöll-
inn á Fagurhólsmýri og f lugvél gat 
lent þar,“ segir hún. „Heilbrigðis-

stofnunin hér getur ekki tekið við 
nema takmörkuðum fjölda.“

Bæjarstjórn hefur ekki skoðun á 
því hvor brautin myndi henta betur 
en fer fram á að stjórnvöld og Isavia 
meti kostnaðinn við möguleikana. 
Flugvöllurinn í Skaftafelli er í einka-
eigu. Fagurhólsmýri er hins vegar 
skilgreindur sem öryggisvöllur og 
ríkið hefur afnotarétt af honum 
samkvæmt samningi. – khg

Bæjarstjórn óskar eftir uppbyggingu öryggisflugvallar í Öræfum
Þetta er svæði þar 
sem náttúruvá er 

yfirvofandi alla jafna og 
getur einangrast 
vegna flóða.

Matthildur 
Ásmundsdóttir, 
bæjarstjóri

DÓMSMÁL Kröfuhafar þrotabús 
fasteignafélags í Reykjavík hafa 
beint kröfu til Héraðsdóms Reykja-
víkur og krafist þess að skiptastjór-
anum verði vikið úr starfi.

Skiptastjórinn, Lárus Sigurður 
Lárusson, seldi einu fasteignina sem 
skráð er á félagið með tugmilljóna 
afslætti, en verðmætur byggingar-
réttur fylgir fasteigninni sem stend-
ur við Skógarhlíð í Reykjavík.

Sá sem keypti eignina af þrotabú-
inu bauð 200 milljónir fyrir húsið í 
fyrra en fékk ekki fjármögnun og 
því varð ekkert af sölunni þá. Hann 
hefur nú keypt húsið á 130 milljónir.

Ágreiningur er um raunveru-
legt eignarhald fasteignarinnar en 
einn kröfuhafanna, Idac ehf., lýsti 
sértökukröfu í búið og kveðst vera 
raunverulegur eigandi hússins. 
Skiptastjórinn hafi verið upplýstur 
um eignarhaldið áður en kröfum 
var lýst og var vísað bæði til árs-
reikninga og skattframtala búsins, 
máli kröfuhafans til stuðnings.

Í kvörtun Idac ehf. til héraðs-
dóms kemur fram að eignin hafi 
áður verið til sölu hjá Mikluborg þar 
sem 200 milljóna kauptilboðið var 
samþykkt í fyrra. Eftir að félagið var 
tekið til gjaldþrotaskipta og Lárus 
skipaður skiptastjóri, hafi húsið 
verið tekið úr sölu hjá Mikluborg 
en selt stuttu síðar til sama kaup-
anda á mun lægra verði í gegnum 
fasteignasölu eiginmanns og sam-
starfsmanns Lárusar, Sævars Þórs 
Jónssonar.

Kröfuhafar fréttu fyrst af söl-
unni á skiptafundi 26. júní þar sem  
skiptastjóri gerði munnlega grein 
fyrir sölunni og að ákvörðun um 
hana og um 2,5 prósenta söluþókn-

un hefði verið tekin á veðhafafundi.  
Engin gögn voru lögð fram um söl-
una og þegar skiptastjóri neitaði að 
afhenda gögnin greiddu kröfuhafar 
atkvæði um að fresta skiptafundi.

Í yfirlýsingu frá stærsta veðhafa 
þrotabúsins, sem fylgir kvörtun-
inni, segir hins vegar að enginn veð-

hafafundur hafi verið haldinn um 
söluna og að sölulaun hafi hvorki 
verið borin undir hann formlega 
né óformlega. Þá er véfengt að 
yfirvofandi nauðungarsala hafi 
ráðið því að eignin hafi verið seld 
á undirverði, enda hafi staðið til 
boða, af hálfu veðhafans, að fresta 
nauðungarsölunni um sex mánuði.

Samkvæmt heimildum liggja 
fyrir verðmöt um að söluverð 
eignarinnar sé eðlilegt en í kvört-
uninni til héraðsdóms eru gerðar 
alvarlegar athugasemdir við að 
skiptastjóri hafi selt fasteignina 
langt undir markaðsverði. Hann 

hafi neitað að leggja fram umbeðin 
gögn vegna sölunnar, ekki orðið 
við ítrekaðri kröfu um að boða 
til framhaldsskiptafundar, ekki 
boðað þrotamann til skýrslutöku, 
og ítrekað veitt kröfuhöfum rangar 
upplýsingar.

Sigurgeir Valsson, lögmaður Idac, 
segir umbjóðanda sinn einnig hafa 
kvartað til úrskurðarnefndar Lög-
mannafélagsins og krafist þess að 
Lárus verði beittur agaviðurlögum.

Lárus S. Lárusson vill ekki tjá sig 
um málið, stöðu sinnar sem skipta-
stjóra vegna. 
adalheidur@frettabladid.is 

Kvarta til Héraðsdóms undan 
afsláttarkjörum skiptastjóra
Kröfuhafar þrotabús krefjast þess að skiptastjóra verði vikið úr starfi og að úrskurðarnefnd Lögmanna-
félagsins beiti hann agaviðurlögum. Sagður hafa selt fasteignina Þóroddsstaði með tugmilljóna afslætti. 
Færði fasteignaviðskiptin til stofu eiginmannsins og neitar að afhenda kröfuhöfum gögn um söluna. 

Byggingarréttur á lóð Þóroddsstaða gerir eignina mjög verðmæta að mati kröfuhafa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kaupandi hússins bauð 
200 milljónir í það ári áður 
en hann greiddi 130 millj-
ónir fyrir eignina.
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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
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Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíllRafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Dísil, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. ReynsluakstursbíllBensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll  

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr Bíll

Renault Koleos Initial ParisNissan Leaf N-Connecta

Renault NÝR ZOE Intens

Subaru Outback LUX

Nissan Qashqai Acenta

Renault Trafic Van - Langur L2

Nissan e-NV200 VanDacia Duster Comfort

BMW X1

Listaverð: 7.990.000 kr.Listaverð: 5.130.000 kr.

Listaverð: 4.950.000 kr.

Listaverð: 8.090.000 kr.

Listaverð: 5.990.000 kr.

Listaverð: 5.839.000 kr.

Listaverð: 5.570.000 kr.Listaverð: 4.450.000 kr.

Listaverð: 7.390.000 kr.

DEZ10GYD17

EOF06

JSY51

OVM24

TEF32

SUL85NOU99

TBS75

100% rafmagn

100% rafmagn

100% rafmagn

KJARAVERÐ
7.290.000 kr.

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

KJARAVERÐ
4.190.000 kr.

KJARAVERÐ
6.990.000 kr.

KJARAVERÐ
5.390.000 kr.

KJARAVERÐ
4.850.000 kr.

KJARAVERÐ
4.750.000 kr.

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.450.000 kr.
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Ef vara er merkt 
ódýr þýðir það að 
þetta sé ódýrasta 
varan í þessum 

vöruflokki

Pssst ...
elt’ana

BRETLAND Hlé hefur verið gert á 
réttarhöldunum sem skera úr um 
það hvort Julian Assange verði 
framseldur til Bandaríkjanna eða 
ekki. Starfsmaður úr lögfræðiteymi 
hans veiktist og dómari ákvað að 
fresta þinghaldinu fram yfir helgi á 
meðan COVID-19 próf verður gert. 
Réttarhöldin hafa staðið yfir í viku 
og búist er við því að þau takið þrjár 
vikur til viðbótar.

Verði Assange framseldur bíður 
hans ákæra í 18 liðum fyrir njósnir 
tengdar gögnum bandaríska hersins 
sem birt voru á síðunni Wikileaks. 
Alls er um að ræða 750 þúsund 
skjöl og myndbönd, aðallega tengd 
hernaðinum í Írak og Afganistan. 
Uppljóstrarinn og fyrrverandi her-
maðurinn Chelsea Manning var 
handtekin árið 2010 og dæmd til 35 
ára fangelsisvistar árið 2013. Banda-
ríkjaforsetinn Barack Obama mild-
aði dóminn yfir Manning niður í sjö 
ár í janúar árið 2017, sem var eitt af 
hans síðustu embættisverkum. 
Verði Assange dæmdur fyrir öll hin 
meintu brot gæti hann átt yfir höfði 
sér allt að 175 ára fangelsisdóm.

Stuðningsmenn og verjendur Ass-
ange hafa lagt mikla áherslu á heilsu 
hans sem sé bágborin, bæði líkam-
lega og andlega, eftir áralangar 
ofsóknir og f lótta. Sumarið 2012 
fékk hann hæli í sendiráði Ekva-
dors í Lundúnum, en þá hafði hann 
einnig verið kærður fyrir nauðgun 
í Svíþjóð. Í þrjú ár vaktaði breska 
lögreglan sendiráðið. Þetta hæli 
missti hann sjö árum seinna og var 
hann þá handtekinn í sendiráðinu. 
Sænska kæran var hins vegar látin 
niður falla þar sem hún þótti ekki 
líkleg til sakfellingar.

Af ljósmyndum að dæma virðist 
sá maður sem gekk inn í sendiráðið 
2012 mun heilsuhraustari en sá sem 
var dreginn út úr því árið 2019. Ass-
ange var engu að síður mjög virkur 
í baráttu sinni í sendiráðinu og 
eignaðist bæði unnustu og börn. 
Aðstandendur hans halda því 
fram að vist hans í breskum fang-
elsum gæti hæglega orðið honum 
að aldurtila, sérstaklega í ljósi þess 
að COVID-19 faraldurinn hafi þar 
blossað upp. Þá er því einnig haldið 
fram að ef hann verði framseldur 

Prófsteinn á fjölmiðlafrelsi heimsins
Julian Assange gæti átt yfir höfði sér 175 ára fangelsi fyrir njósnir verði hann framseldur til Bandaríkjanna. Réttarhöld um framsals-
kröfu fara nú fram í London. Lögfræðingar Assange halda því fram að málið snúist um fjölmiðlafrelsi og  segja kærurnar pólitískar. 

Tímalína aðgerða 
Julian Assange

Árið 2010 – Gögn Manning birt 
hjá Wikileaks.

Ágúst 2010 – Tvær konur kæra 
Assange fyrir nauðgun.

Maí 2012 – Breskur dómstóll 
úrskurðar að Assange skuli 
framseldur til Svíþjóðar.

Júní 2012 – Assange biður um 
pólitískt hæli í sendiráði Ekva-
dor í London.

Ágúst 2013 – Manning dæmdur 
í 35 ára fangelsi.

Janúar 2017 – Obama styttir 
dóm Manning.

Apríl 2019 – Assange hand-
tekinn í sendiráðinu.

Maí 2019 – Assange kærður í 
Bandaríkjunum.

Júní 2019 – Bandaríkjamenn 
biðja um framsal.

Nóvember 2019 – Sænsk stjórn-
völd fella niður nauðgunarmál.

September 2020 – Framsals-
réttarhöldin hefjast.

Assange gæti átt von á 
175 ára fangelsi verði hann 
framseldur og síðan dæmd-
ur í Bandaríkjunum.

til Bandaríkjanna væri það í raun 
dauðadómur, því óttast er að þar 
yrði hann pyndaður.

Málstaður lögfræðinga Assange 
í réttarhöldunum sjálfum byggist 
hins vegar aðallega á að sýna fram 
á að kærurnar séu af pólitískum 

toga. Einnig að málið sem slíkt sé 
prófsteinn á fjölmiðlafrelsi og upp-
lýsingar almennings. Kallaðir hafa 
verið til sérfræðingar og fræði-
menn til að styrkja þennan málstað, 
svo sem Paul Rogers, fyrrverandi 
prófessor við Bradford háskóla, 
sem benti á mikilvægi gagnanna 
í að sýna heiminum fram á þann 
skaða sem hernaðurinn hefði 
valdið hinum tveimur áðurnefndu 
löndum. Rogers benti einnig á að 
vel hefði verið hægt að rétta yfir 
Assange án þess að hann væri við-
staddur. Það að Bandaríkjamenn 
vilji hafa hann á staðnum sýni fram 

á að kærurnar séu af pólitískum 
toga og það henti núverandi stjórn-
völdum í Bandaríkjunum vel.

Annað sérfræðivitni, Trevor 
Timm hjá blaðamannasamtökun-
um Freedom of the Press Founda-
tion, varaði við því að framsal 
og síðar réttarhöld yfir Assange í 
Bandaríkjunum hefðu verulega 
slæm áhrif á fjölmiðlafrelsi á heims-
vísu. Annað fjölmiðlafólk muni ótt-
ast að fá sömu meðferð og Assange.

Bandaríkjamenn byggja hins 
vegar sitt mál á því að Assange hafi 
skipulega og með aðstoð netglæpa-
manna, eða hakkara, komist yfir 

gögnin á ólöglegan hátt, auk þess að 
hafa gert samsæri með bandaríska 
uppljóstraranum Chelsea Manning. 
Assange hafi lokkað þá til sín, suma 
barnunga, á ráðstefnum í Asíu og 
Evrópu. Með því að opinbera nöfn í 
skjölunum hafi hann ógnað öryggi 
fólks og þjóðaröryggis.

Búist er við að aðalmeðferðinni 
ljúki í byrjun október. Þá mun dóm-
ari taka sér vikur eða mánuði til að 
úrskurða í málinu. Þar með verður 
málinu þó sennilega ekki lokið því 
nær öruggt er talið að sá aðili sem 
tapar því muni áfrýja til hærra dóm-
stigs. kristinnhaukur@frettabladid.is

Julian Assange, stofnandi Wikileaks var orðinn annar maður eftir sjö ár í sendiráði Ekvador í London. MYND/GETTY
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Hann er kominn!
Nýr 100% rafmagnaður 
Volkswagen ID.3  

#NúGeturÞú

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Komdu í heimsókn og skoðaðu! 
  
Nú er komið að ID.3 að hefja nýjan kafla – tímabil vistvænna ferðamáta. Rafmögnuð 
akstursafköst,tímamótahönnun og hagnýt drægni. Nýr ID.3 1 endurspeglar óskir viðskiptavina í gæðum, 
þægindum, tækni og ekur allt að 550 km (WLTP) á einni hleðslu. Fólk sækir í breytingar. Framtíðin er reiðubúin 
og hún bíður þín. Nú getur þú forbókað reynsluakstur á www.hekla.is/reynsluakstur. Sjáumst!

www.volkswagen.is/id3  



Húsnæði í Víðinesi
með 30 herbergjum

Nánari upplýsingar eru á reykjavik.is/leiga

Reykjavíkurborg býður til leigu Víðines á Álfsnesi, sem eru þrjú samtengd hús með um 30 

stórum herbergjum, ásamt þjónusturýmum og eldhúsi. Eitt húsið er á tveimur hæðum en hin 

eru á einni hæð, alls rúmir 2.000 fermetrar.

Leigutími verður ótímabundinn með 12 mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti.  

Boðið er til á skoðunarferðar um eignina miðvikudaginn 23. september, kl. 15-16.

Tilboðum um leiguverð ásamt upplýsingum um fyrirhugaða nýtingu hússins skal skila í lokuðu 

umslagi merkt „Víðines leiga“ í afgreiðslu þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 

fyrir kl. 13.00 miðvikudaginn 9. október 2020.

Hús til leigu

Framboðsfrestur

Ákveðið hefur verið að viðhafa allsherjaratkvæða- 
greiðslu í listakosningu í VR við kjör fulltrúa félagsins 
á 44. þing Alþýðusambands Íslands 2020.

Kjörnir verða 91 fulltrúar og 30 til vara. Framboðslistar, með 
fyrirliggjandi samþykki allra sem á listunum eru, ásamt 
meðmælum 300 fullgildra félagsmanna VR, þurfa að hafa borist 
kjörstjórn á skrifstofu VR, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 
fyrir kl. 12 á hádegi 21. september næstkomandi. 

Kjörstjórn VR

VR       KRINGLUNNI 7       103 REYKJAVÍK       SÍMI 510 1700       WWW.VR.IS

HEILBRIGÐISMÁL Ekki hefur tekist 
að ráða fagfólk í transteymi Barna- 
og unglingageðdeildar Landspítal-
ans, BUGL, þrátt fyrir að búið sé að 
auglýsa stöður. Teymið hefur ekki 
verið starfrækt frá áramótum þó að 
kveðið sé á um það í lögum.

Birna Björg Guð munds dóttir, 
einn stofn enda Trans vina, hags-
muna sam taka for eldra og að stand-
enda trans barna og ung menna á 
Ís landi, segir að lítið hafi gerst frá 
því í febrúar  er samtökin afhentu 
heil brigðis ráð herra, for stjóra Land-
spítalans og land lækni undirskriftir 
þar sem krafist var aukins fjármagns 
og að nýtt teymi yrði skipað. 

„Við höfum fundað með BUGL, 
þau eru öll af vilja gerð en það 
sækir enginn um, ef einhver sækir 
um, þá vantar þau aukna menntun 
eða sætta sig ekki við launin,“ segir 
Birna. „Þetta er dagvinna, sem þýðir 
að það eru engar álagsgreiðslur eða 
hlunnindi. Það eru dæmi um að 
hjúkrunarfræðingar vilji ekki sækja 
um vinnu á deildinni þar sem þeir 
myndu lækka svo mikið í launum. 
Þetta er hræðileg staða.“

Í fyrra voru um 500 börn í þjón-
ustu hjá BUGL, rúmlega 50 af þeim 
eru trans. Sá hópur fær áfram 
þjónustu á BUGL, en án fagþekk-
ingar. Birna segir ástandið hræða 
hana mikið. „Þetta er hópur sem 
þarf virkilega á þjónustu teymisins 
að halda. Það er hræðilegt þegar 
þessi börn þurfa að fara í gegnum 
rangan kynþroska, sjálfsvígstíðnin 
er há, það vill enginn strákur byrja 
á blæðingum.“

Linda Kristmundsdóttir, forstöðu-
maður kvenna- og barnaþjónustu á 
aðgerðasviði Landspítala, segir að 
auglýst verði áfram eftir starfsfólki.

Frá því um áramótin hafa trans  
börn fengið þjónustu á göngudeild 
BUGL. „Þar er vel haldið utan um 
málin þeirra með almennu starfs-
fólki göngudeildar, þó að það sé ekki 
sérstakt transteymi,“ segir Linda.

Er BUGL einnig í samstarfi við 
innkirtlalækna á Barnaspítala, sem 
hafa þekkingu á hormónalyfjum 
og fleiru. „Það hefur tekist að halda 
þjónustunni eins góðri og hægt er 
miðað við kringumstæðurnar.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
starfsfólki BUGL hefur starfsmanna-
veltan verið mjög mikil meðal fag-
fólks. Fáir hafa sérþekkingu á mál-
efnum trans barna.

„Önnur teymi BUGL, þar á meðal 
átröskunarteymi og taugateymi, 
eru í sama vanda, það hefur gengið 
aðeins betur þar sem það eru fleiri 
sem hafa þekkingu á því. Það eru 
mjög fáir með þekkingu á málefnum 
trans barna,“ segir Linda.

Dóttir Birnu þarf sem betur fer 
ekki á þjónustu BUGL að halda. 
„Ég finn svo til með hinum foreldr-
unum, þeim sem þurfa að sitja sjálfs-
vígsvaktina. Við foreldrar viljum 
bara að börnin okkar lifi, um það 
snýst þetta. Við viljum heldur ekki 
ala upp sjúklinga.“ 
arib@frettabladid.is

Fá ekki fagfólk 
í transteymið
Transteymi BUGL hefur ekki verið starfrækt frá 
áramótum. Ekki hefur tekist að ráða fagfólk í 
teymið. Foreldri trans barns segir stöðuna slæma. 

Rúmlega 500 börn voru í þjónustu hjá BUGL í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þetta er hópur sem 
þarf virkilega á 

þjónustu teymisins að 
halda.

Birna Björg  
Guð munds dóttir, 
einn stofn enda 
Trans vina

REYKJAVÍKURBORG Borgarlögmaður 
telur að Minjastofnun gæti hvorki 
að stjórnsýslulögum né meðalhófs 
varðandi áform um að friðlýsa 
svæði við Þerneyjarsund, þangað 
sem Björgun ehf. er ætlað að flytja.

Þá hafi stofnunin ekki kannað 
hvort vægari úrræði en friðlýsing 
komi til greina. Friðlýsing sé ekki 
nauðsynleg því fyrirhugað athafna-
svæði muni ekki raska menningar-
sögulegum minjum. Hagsmunir 
minjaverndar séu hverfandi, miðað 
við þá fjárhagslegu og samfélagslegu 
hagsmuni sem búa að baki athafna- 
og hafnarstarfsemi á svæðinu.

Þetta kemur fram í áliti Ebbu 
Schram borgarlögmanns á undir-
búningi tillögu um friðlýsinguna. 
Segir þar að fyrirætlanirnar leiði til 
að notkunarmöguleikar svæðisins 
takmarkist verulega. Sama gildi 
um möguleika varðandi lagningu 

Sundabrautar. Í því ljósi sé mikil-
vægt að Minjastofnun gæti meðal-
hófs. Brýnt sé að fá álit Vegagerðar-
innar. Sömuleiðis um Sorpu, en 
sigvatni frá svæði Sorpu í Álfsnesi er 
leitt í gegnum hreinsivirki og lagnir 
út í Þerneyjarsund.

Reykjavíkurborg veitti Björgun 
vilyrði um lóðina í fyrrasumar 
eftir mikla undirbúningsvinnu. 
Minjastofnun hefur verið á móti 
þeirri ákvörðun frá fyrstu tíð og 
því hyggst stofnunin freista þess 
að friðlýsa svæðið til að koma í veg 
fyrir áformin. – bþ

Takmarkar Sundabraut 

Ebba Schram, 
borgarlögmaður
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Fáanlegar í verslunum Húsasmiðjunnar um land allt og á husa.is
Tveggja ára framleiðsluábyrgð er á öllum Enox rafmagnsvespum.

Nett og nútímaleg hönnun sem hefur vakið mikla athygli. Þýskt-kínverskt samstarf tryggir hágæða framleiðslu og ótrúlega hagstætt verð.  
Umhverfisvæn farartæki, engin loftmengun og engin hávaðamengun.

Rafmagn er framtíðin

Þýskt gæðamerki

Enox V7. Hámarkshraði er 
stilltur á 25 km/klst. og drægni 

á rafhlöðu er allt að 80 km. 
Viðhaldsfrír Lithium 48V24AH 

rafgeymir tryggir endingu í 
minnst 800 hleðslur.

169.900 kr
3903101

Verð aðeins
Rafmagnsvespa ENOX V7 

Tilvalin 
fermingargjöf

199.900 kr
Án skráningarkostnaðar

3903100

ENOX EM215 rafmagnsvespa
Verð aðeins

Hámarkshraði er 45 km/klst., drægni  
á rafhlöðu er allt að 60 km. Graphene 
rafgeymir (1.000 hleðslur).
Sjá nánar á husa.is

Hámarkshraði er 25 
km/klst., drægni á 
rafhlöðu allt að 70 km. 
7 gíra, 36v rafhlaða 
undir bögglabera.  
Bafang mótor að 
framan, hleðslutími 
3-6 klst., 
Sjá nánar á husa.is

ATH: Skellinöðru- eða bílpróf
er nauðsynlegt

ENOX EBX37 rafmagnsreiðhjól
Verð aðeins

149.900 kr

3903103
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Burtséð frá 
því hver situr 
í stóli forseta 
hverju sinni 
á bandaríska 
þjóðin allt 
undir því að 
traust ríki í 
samskiptum 
hans við 
þjóð sína.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Mín skoðun Lára G. Sigurðardóttir

Ég er klappstýra bandarísku þjóðarinnar, 
sagði Donald Trump í framhaldi af því að 
í einu af fjölmörgum nýlegum samtölum 
sínum við fjölmiðlamanninn Bob Wood
ward hafði hann gert lítið úr þeirri vá 
sem að Bandaríkjunum steðjaði af heims

faraldri. Það lá að. Mörgum var þetta hlutverk forsetans 
ljóst áður en hann lýsti því sjálfur svo. 

Þetta samtal átti sér stað í mars og af því sem spilað 
hefur verið af upptökum samtalanna er ljóst að forset
inn gerði sér grein fyrir alvarleika máls. „Hún er bráð
drepandi,“ sagði Trump í öðru samtali við Woodward. 
Aðeins þyrfti að draga andann til að smitast.

Örfáum dögum eftir þetta samtal sagði forsetinn í 
fjölmiðlum vestanhafs að allt væri með felldu, aðeins 
ellefu tilvik hefðu greinst og þeir myndu jafna sig fljótt. 
Allt væri þar undir styrkri stjórn.

En hafi hann vísvitandi tónað niður þá hættu sem 
að steðjaði og hafi hann gert sér grein fyrir hvað var 
í aðsigi er ljóst að hann brást þjóð sinni gersamlega 
í málinu. Aukinheldur blasir við að gagnrýni hans á 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina er falskur tónn. Þar 
sagði hann að viðbrögð stofnunarinnar væru verulega 
ámælisverð og allt of seint hefði verið varað við alvar
leika faraldursins í upphafi.

Trump bætti svo um betur og beitti vopninu sem 
honum er tamast, peningum, og skrúfaði fyrir fjár
veit ingar til stofnunarinnar. Þó heimsfaraldurinn sé 
áberandi meðal verkefna þeirrar stofnunar er list inn af 
bráðáríðandi verkefnum langur. Sum eru þau bund
in við tiltekna heimshluta og önnur varða heim inn 
all  an. Þó forsetanum sé í sjálfsvald sett hvert pen ing ar 
Bandaríkjamanna renna, þarf að hafa mikilvægi stofn 
unarinnar í heilsufari jarðarbúa í huga.

Markverðast er þó að Bandaríkin hafa um langa hríð 
talið sig lögreglu heimsins og hafa ekki dregið af sér við 
að koma á röð og reglu, að eigin mati, nær og fjær.

Burtséð frá því hver situr í stóli forseta hverju sinni á 
bandaríska þjóðin allt undir því að traust ríki í samskipt
um hans við þjóð sína. Að draga úr alvarleika að steðj andi 
ógnar og jafnvel tala sér þvert um geð í því sam bandi, er 
ekki fallið til að styrkja það traust. Öðru nær.

Einhverjir munu halda því fram að ákvörðun Wood 
wards um að birta samtölin sé af pólitískum toga. 
Sannarlega styttist nú mjög í forsetakosningar þar 
vestra og um bráðeldfimt mál að ræða, þar sem ekk  ert 
á síðari tímum hefur gert Bandaríkjunum meiri skrá
veifu en faraldurinn.

En forsetinn verður sjálfur að bera hallann af því að 
hafa farið svona að ráði sínu. Og Woodward er vor k unn 
að þurfa að burðast með upplýsingar sem þess ar án 
þess að aðhafast. Hálft ár er frá því samtalið átti sér stað 
og það er langur tími. Um þetta verður deilt og ekki 
ólíklegt að sú deila verði meira áberandi en það sem 
á milli þeirra Trumps og Woodwards fór. Það skiptir 
ekki máli, heldur sú staðreynd að forsetinn laug að þjóð 
sinni og heiminum öllum.

Klappstýran í Hvíta húsinu ætti að finna sér eitthvað 
annað að gera.

Klappstýran

Sumarið 1994 barst mér langlínusímtal á afskekkt
an sveitabæ á Ítalíu. Hinum megin á línunni var 
móðir mín sem hafði um hönd bréf frá Krabba

meinsfélaginu. Fundist höfðu frumubreytingar á háu 
stigi og ég hvött til að hafa samband.

Á hverju ári fá um 300 konur sams konar bréf.

Sá sem stendur á verðinum
Kynni mín af Krabbameinsfélaginu eru ekki einungis 
sem skjólstæðingur heldur vann ég þar í mörg ár við 
hópleit, rannsóknir og forvarnir. Það vakti athygli 
mína á sínum tíma hve þangað hafði valist faglegt fólk 
með fallegt hjartalag og ástríðu fyrir starfi sínu.

Fólkið á bak við Krabbameinsfélagið hefur unnið 
brautryðjendastarf, beitt yfirvöld þrýstingi og safnaði 
fé í baráttunni gegn krabbameinum, sem við hin 
njótum góðs af. Það að dánartíðni af völdum legháls
krabbameins hafi lækkað um 83% síðan leit hófst árið 
1964, segir meira en mörg orð.

Mikilvægt er að átta sig á að krabbameinsleit er 
sjaldnast 100% örugg. Ef skimunarpróf finnur níu af 
hverjum tíu sem eru með sjúkdóminn sem leitað er að, 
þá telst slíkt próf gott. Með leghálskrabbameinsleit 
má finna flesta með sjúkdóminn eða oftar, forstig af 
honum. Hún mun ekki finna alla.

Í ljósi þess hvað félagið hefur unnið dýrmætt starf 
í gegnum árin og hjálpað mörgum, þá er áhugavert 
hversu fáir voru til stuðnings í ásökunarstorminum 
sem yfir það gekk nýlega. Vissulega eru mistökin 
alvarleg og af leiðingarnar þungbærar, en eru 
„krossfesting og jarðarför félagsins“ makleg mála
gjöld?

Varúlfarnir
Landlæknir sagði í sjónvarpsfréttum að rannsókn á 
því hvað hefði nákvæmlega farið úrskeiðis væri ólokið 
og hvatti fólk til að bíða með að mynda sér skoðun.

Alltaf skal þó vera fólk sem myndar sér skoðun 
undir eins. Fólk sem bíður eins og varúlfar, tilbúið að 

hakka í sig hjörtu þeirra sem misstíga sig. Ekkert rétt
lætir mistök í huga varúlfsins.

En mistök verða ekki aftur tekin með því að rífa 
aðra í sig. Winston Churchill á að hafa sagt að allir 
menn geri mistök, en einungis hinir vitru læra af 
þeim. Það sem hér skiptir máli er einmitt að tryggja að 
sömu mistökin endurtaki sig ekki, ásamt því að hjálpa 
og styðja við þær konur sem fengu ranga greiningu.

Að skoða allar hliðar
Varúlfarnir eru holdgervingar lastanna hroka og ofsa
reiði. Með bræði sinni taka þeir sér bessaleyfi til að 
kveða dóm um hvaða refsing er viðeigandi. Hrokann 
hafa þeir öðlast á lífstíð sinni en reiðin er þeim eðlis
læg. Reiði er nefnilega ein af grunntilfinningum okkar 
sem kallar fram sömu svipbrigði óháð landamærum. 
Það er hvernig varúlfarnir beita reiði sinni, sem 
aðskilur þá frá öðrum.

Sálfræðingurinn Daniel Coleman, segir að þegar 
reiði heltekur hugann hverfi getan til setja sig í spor 
annarra og sjá stóra samhengið. Varúlfurinn sér 
þannig bara sína hlið. Ef hann ætlar að dempa reiðina 
þá þarf hann að lifa sig inn í hlutverk allra sem í hlut 
eiga. Það er honum kannski fyrir bestu.

Því þegar reiði brýst út eykst nefnilega hætta á 
hjartaáfalli og heilablóðfalli lítillega.

Dyggðir Aristótelesar
Varúlfarnir verða víst áfram víða og teymast af 
löstum sínum. Gríski heimspekingurinn Aristóteles, 
trúði því að við mennirnir ættum að láta dyggðir lýsa 
veg sálarinnar. Að æðsta dyggðin væri vitsmunaleg 
ígrundun, en aðrar góðar dyggðir væru sanngirni, vin
semd og að hafa stjórn á skapi sínu. En það eru einmitt 
dyggðir góðra manna sem gera samfélagið að stað sem 
mann langar að kalla „heima.“

Eftir barnfóstruævintýrið á Ítalíu var meinið fjar
lægt hratt og örugglega. Krabbameinsfélaginu er ég 
ævinlega þakklát.

Æðsta dyggðin
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Fylgdu okkur á Fagebook.
facebook.com/hondaisland

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

4.390.000 kr. 
Honda e kostar frá

Sjálfskiptur, 136 hestöfl, 220km drægi.
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Hannaður 
fyrir borgina

Biðin er á enda, Honda e er kominn. 
Honda e býr yfir einstökum aksturseiginleikum og er skapaður fyrir borgarakstur. 
Hönnunin er framúrskarandi að utan sem innan, bíllinn er rúmgóður en um leið 
nettur og fallegur. Rafmagnið fullkomnar svo akstursánægjuna – enda losunin engin.  

Komdu í heimsókn í nýjan sýningarsal Honda á Krókhálsi 13 og reynsluaktu
þessum einstaka bíl, opið í dag kl. 12-16. Við tökum vel á móti þér.

Nýr og rafmagnaður
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ENSKI BOLTINN Enska úrvalsdeildin 
í knattspyrnu karla hefst í dag með 
fjórum leikjum. Tímabilið hefst 
þar eftir snarpt undirbúningstíma-
bil liðanna í deildinni, þar sem 
leikmenn voru uppteknir í lands-
liðsverkefnum í miðjum undir-
búningnum. Áfram eru áhorfendur 
ekki leyfðir ekki á leikvöngunum 
en Bretum hefur gengið illa að ná 

tökum á kórónaveirufaraldrinum 
og eru hertar sóttvarnaaðgerðir 
boðaðar í landinu til þess að freista 
þess að hemja faraldurinn.

Því er ekki víst hvenær áhorf-
endum verður hleypt inn á völlinn 
á nýjan leik en vonast var til þess að 
stuðningsmenn gætu mætt í byrjun 
október.

Chelsea hefur verið stórtækt á 

félagaskiptamarkaðnum í sumar 
en annars hefur markaðurinn verið 
nokkuð rólegur, en lokað verður 
fyrir félagaskipti í upphafi október-
mánaðar og liðin hafa því enn tíma 
til þess að lappa upp á leikmanna-
hópa sína. 

Eftir þrjátíu ára bið eftir meistara-
titli er Liverpool í nýjum aðstæðum 
til  að verja meistaratitilinn í ár. – hó

Liverpool
Liverpool hefur látið lítið fyrir 
sér fara í félagaskiptaglugg-
anum. Gríski bakvörðurinn 
Konstantinos Tsimikas er eini 
leikmaðurinn sem Jürgen Klopp 
hefur bætt við hópinn. Mest 
er rætt um það hvort spænski 
miðvallarleikmaðurinn Thiago 
komi, en þá er líklegt að Gini 
Wijnaldum fari í hans stað.

Veislan hefst á ný
Enska úrvalsdeildin hefst á ný í dag eftir stutt frí. Ekkert lið átti roð í 

Liverpool í fyrra en í ár má búast við meiri spennu á toppnum.

Manchester City
Manchester City hefur bólstrað 
hóp sinn á sumum stöðum og 
stoppað í göt sem hafa myndast á 
öðrum stöðum á vellinum. Nathan 
Aké hefur bæst í varnarlínu liðsins. 
Phil Foden, sem kom heim með 
skottið á milli lappanna eftir dvöl 
sína á Íslandi um síðustu helgi, 
fær líklega það verkefni að fylla 
skarðið sem David Silva skilur eftir 
sig og Ferran Torres var fenginn til 
þess að leysa Leroy Sané af hólmi. 
Sergio Agüero kemur meiddur inn 
í tímabilið og Pep Guardiola gæti 
bætt sóknarmanni við hópinn.

Gylfi Þór Sigurðsson
Gylfi Þór Sigurðsson mætir til leiks 
með töluvert að sanna, eftir að 
hafa átt rólega leiktíð hvað marka-
skorun og stoðsendingar varðar á 
síðasta tímabili. Gylfi Þór lék tölu-
vert aftar á vellinum en hann á að 
venjast með félagsliðum sínum á 
síðustu leiktíð og flakkaði mikið á 
milli leikstaða á vellinum.

Carlo Ancelotti hefur styrkt 
miðsvæðið hjá Everton-liðinu 
svo um munar en hinn kraftmikli 
miðjumaður Abdoulaye Douco-
ure, leikstjórnandinn Allan og hinn 
skapandi James Rodriguez, hafa 
bæst við hópinn á síðustu dögum. 
Gylfi Þór og Ancelotti hafa báðir 
rætt í fjölmiðlum um að samstarf 
þeirra sé gott síðan Ítalinn tók við 
og líklegt er að Gylfi Þór sé enn í 
stóru hlutverki hjá Everton.

Hafa verður einnig í huga að 
Rodriguez er að koma úr tímabili 
þar sem hann spilaði átta deildar-
leiki með Real Madrid. Þá mun 
fjölhæfni Gylfa Þórs, sem er takt-
ískt sterkur og getur leikið ýmsar 
stöður á vellinum í hinum ýmsu 
leikkerfum, koma honum til góða 
hvað spiltíma varðar. Gylfi Þór bar 
fyrirliðabandið undir lok síðustu 
leiktíðar og því kæmi það á óvart 
ef mikil bekkjarseta yrði hlutskipti 
hans á komandi keppnistímabili.

Jóhann Berg 
Jóhann Berg mun vonandi ná 
að skilja að baki sér meiðslum 
stráð keppnistímabil sitt í fyrra 
og ná að spila reglulega með 
Burnley í vetur. Það er allt í senn 
virkilega mikilvægt fyrir Jóhann 
Berg sjálfan, lið Burnley, þar sem 
hann er lykilleikmaður þegar 
hann er heill, og íslenska lands-
liðið sem þarf sárlega á kröftum 
hans að halda þegar liðið mætir 
Rúmeníu í undanúrslitum 
umspils um laust sæti í loka-
keppni Evrópumótsins í byrjun 
okóber. Jóhann Berg hefur 
fengið góðan tíma til þess að ná 
sér að fullu af þeim meiðslum 
sem hafa verið að plaga hann 
síðustu mánuðina. Hann hefur 
notið skilnings á stöðu sinni 
hvað endurhæfinguna varðar hjá 
Sean Dyche, knattspyrnustjóra 
Burnley. Vonandi eru meiðslin úr 
sögunni í bili, Jóhann Berg á það 
skilið að fá meiðslalaust tímabil 
eftir þrautagöngu hans við að 
ná sér almennilega góðum af 
meiðslum sínum síðustu miss-
erin. Burnley mun áfram spila 
sinn beinskeytta bolta og von-
andi að sköpunargáfa Jóhanns 
fái að lífga upp á þann leikstíl 
sem liðið hefur upp á að bjóða.  

Tottenham Hotspur
Tottenham hefur bætt við sig 
varnarmanninum Matt Doherty 
og miðjumanninum Pierre-Emil 
Højbjerg. Stuðningsmenn Spurs 
óska þess að fá varaskeifu fyrir 
Harry Kane, sem hefur verið 
brothættur undanfarin ár. Gott 
væri fyrir Mourinho að geta létt 
á álaginu á Kane og um leið eiga 
ás uppi í erminni á bekknum.

Manchester United
Félagið hefur ekki keypt jafn 
marga leikmenn og stuðnings-
menn liðsins vonuðust eftir. 
Donny van de Beek eykur á 
breiddina inni á miðsvæðinu og 
getur einnig spilað í vængstöð-
unum. Stuðningsmenn United 
eru margir hverjir á því að liðið 
þurfi á miðverði og vinstri bak-
verði að halda. Miklar líkur eru 
á því að Jadon Sancho verði 
orðinn leikmaður Manchester 
United áður en lokað verður 
fyrir félagaskipti.

Chelsea
Chelsea hefur hrist verulega upp 
í hópi sínum síðustu vikurnar. 
Thiago Silva var fenginn til þess að 
koma stöðugleika á varnarleikinn 
og Ben Chilwell er kominn í vinstri 
bakvörðinn. Sóknarlína Chelsea 
hefur síðan fengið verulega upp-
lyftingu í sumar en Timo Werner, 
Hakim Ziyech og Kai Havertz eru 
mættir á Stamford Bridge. Talið er 
svo að Frank Lampard ætli að fá 
Édouard Mendy til að veita Kepa 
Arrizabalaga samkeppni um mark-
mannsstöðuna hjá liðinu.

Arsenal
Arsenal hefur styrkt vörnina 
með Gabriel og William Saliba. 
William var fenginn til þess 
að bæta vopnabúrið í sóknar-
leiknum, en mesta gleðiefnið er  
að Pierre-Emerick Aubameyang 
virðist ætla að halda tryggð 
sinni við Skytturnar.

Skattfrádráttur
rannsóknar- og þróunarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 1. október

Nánari upplýsingar rannis.is

Nýsköpunarfyrirtæki, sem eru eigendur að rannsóknar- og 
þróunarverkefnum og hlotið hafa staðfestingu Rannís, eiga 
samkvæmt lögum rétt á frádrætti gegnum skattkerfið.  
 
Stuðningur við verkefni getur numið allt að 35% af útlögðum 
kostnaði í tilviki lítilla og meðalstórra fyrirtækja, en 25% í 
tilviki stórra fyrirtækja.*

*skattárin 2020 og 2021 (til endurgreiðslu 2021 og 2022)



RAM 3500

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI ÍSBAND, SMIÐSHÖFÐA 5, 
SÉRHÆFIR SIG Í BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.

ÖFLUG 6,7 LÍTRA CUMMINS DÍSELVÉL, 370/400* HESTÖFL OG 
*AISIN SJÁLFSKIPTING. RAM 3500 ER MEÐ MESTA TOGIÐ, MESTU 

DRÁTTARGETUNA OG MESTA INNRARÝMIÐ (MEGA CAB) Í SÍNUM FLOKKI.

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.547.906 KR. ÁN VSK. 
9.359.403 KR. M/VSK. 

EVRÓPUÁBYRGÐ: BÍLAR SEM EKKI ERU FLUTTIR INN AF UMBOÐI FRÁ USA OG KANADA ERU EKKI Í ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA.  
VERKSMIÐJUÁBYRGÐ TRYGGIR AÐ ALLAR INNKALLANIR OG UPPFÆRSLUR SEM KUNNA AÐ BERAST Á LÍFTÍMA BÍLSINS ERU 
TILKYNNTAR EIGANDA SEM FRAMLENGD ÁBYRGÐ OG FRAMKVÆMDAR EIGANDA AÐ KOSTNAÐARLAUSU.

RAM 3500 
LIMITED MEGA CAB

RAM 3500 
37” BREYTTUR

RAM 3500
40” BREYTTUR

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR 
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

BJÓÐUM UPP Á  37” - 40” BREYTINGARPAKKA



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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
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Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

DANSKIR
 D

AGAR

AFSLÁTTUR
20%ALLAR
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DANSKIR DAGAR

AFSLÁTTUR
20%
AF ÖLLUM DÖNSKUM VÖRUM*

* Gildir ekki af sérpöntunum og einungis af völdum vörum frá Skovby.

LUCA
Sófaborð. Svört eða hvít 
marmaraplata og svartir 
málmfætur. Tvær stærðir

90 x 80 x 45 cm

 51.992 kr.  64.990 kr.

60 x 50 x 40 cm

 33.592 kr.  41.990 kr.

NORDAL LAMPI
Hæð 46 cm
23.192 kr  28.990 kr

SIRIUS rafmagnskerti
Hæð 10 cm 2.152 kr  2.690 kr
Hæð 15 cm  2.712 kr  3.390 kr 
Hæð 20 cm  3.112 kr  3.890 kr

BROSTE UFO
Vasi 25 cm
4.232 kr  5.290 kr

NORDAL
Lukt 47 cm
14.392 kr  17.990 kr

VERTI VEGGVASAR
15x15 cm. 3.992 kr  4.990 kr 

NORDAL 
stálílát

20% AFSLÁTTUR 
AF SMÁVÖRU FRÁ 

LUKKUTRÖLL 
VIður 14 cm
7.992 kr  9.990 kr

DC 3600
Ekta danskur og stílhreinn  
með mjúku savoy/split leðri.  
Nettur og sérlega fallegur sófi með  
háa arma sem gott er að sitja við.  
Fáanlegur í svörtu og koníaksbrúnu leðri.

2ja sæta, stærð: 143 x 80 x 80 cm

 191.992 kr.   239.990 kr.

3ja sæta, stærð: 202 x 80 x 80 cm

 239.992 kr.   299.990 kr.

EDE
3ja sæta sófi úr sterku 
koníaksbrúnu eða  
steingráu bonded 
leðri (leðurblöndu). 
Innra byrði púðanna 
er úr endingar góðum 
kaldpressuðum 
svampi, trefjafyllingu 
og loks mjúku yfir
lagi. Fætur úr sterku, 
svörtu járni. Einnig 
fáanlegur stóll í sama 
áklæði. 

Sófi stærð: 205 x 95 x 82 cm. 

 135.992 kr.   169.990 kr.
Stóll stærð: 93 x 95 x 82 cm

 87.992 kr.   109.990 kr.

VISTA
Skápur með 4 hurðum
Stærð: 105 x 43 x 180 cm 

VISTA
Skápur með 3 hurðum
Stærð: 55 x 43 x 140 cm

VISTA
Skenkur með 4 hurðum
Stærð: 115 x 43 x 90 cm

VISTA
Skápur með 6 hurðum
Stærð: 183 x 43 x 90 cm

 167.992 kr.  
 209.990 kr.

 83.992 kr.  
 104.990 kr.

 103.992 kr.  
 129.990 kr.

 111.992 kr.  
 139.990 kr.

VISTA 
Skápar og skenkar úr svörtu járni  

með glerhurðum.

 47.992 kr.   59.990 kr.

PARIS
Hægindastóll. Fáanlegur í grænu 
eða gráu sléttflaueli. Svartur, 
stöðugur snúningsfótur.

MADISON
Hægindastóll. Fáanlegur í þremur 
litum. Grænt eða bleikt, mjúkt velúr 
efni og einnig grátt microfiberefni. 
Svartur, stöðugur snúningsfótur.

 31.992 kr.   39.990 kr.

2.392 kr  
2.990 kr

2.792 kr  
3.490 kr

1.352 kr  
1.690 kr



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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

11 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Fatahönnunarsamfélagið 
á Íslandi er frekar lítið 
og þekkjumst við all-
f lest innanborðs. Hug-
myndin að Kiosk fæðist 
árið 2010, svo eftir tíu ára 

rekstur hefur það sýnt sig að þetta 
rekstrarform er að ganga upp. Það 
að hönnuðir taki sig saman og reki 
verslun sjálfir virðist virka,“ segir 
fatahönnuðurinn Eygló Margrét 
Lárusdóttir.

Hún segir það ekki bara vera 
praktíkina sem endilega ráði för, 
heldur hin góða og innilega sam-
staða sem myndast við að vera 
partur af teyminu og tengslanetinu.

„Það er svo ótrúlega gott að fá 
ráðleggingar frá samstarfsfélögum 

og stuðning. Við sáum þetta rými 
auglýst í vor og ákváðum að slá til 
og sækja um, en það er bókstaflega 
slegist um þessi rými úti á Granda, 
enda svæðið í svo ótrúlega mikilli 
grósku,“ segir hún.

Viðtökurnar hafa verið frábærar 
að sögn Eyglóar.

„Við erum að sjá að okkar kúnnar 
kunna vel að meta nýju staðsetning-
una. Framkvæmdirnar stóðu yfir í 
allt sumar og við erum ótrúlega 
sáttar við útkomuna,“ segir hún.

Í dag fer fram opnunarhóf í versl-
uninni við Grandagarð 35, en það 
hefst kl. 15 og stendur til 18. Ilmsér-
fræðingurinn Andrea Maack verður 
á svæðinu og veitir ilmráðgjöf.  
steingerdur@frettabladid.is

     Kiosk 
opnað á ný á 
Grandanum
Fatahönnuðir á Íslandi hafa sýnt mik-
inn dugnað núna á flóknum tímum. Fimm 
hönnuðir standa nú að enduropnun hinnar 
vinsælu hönnunarbúðar Kiosk úti á Granda.

Hlín Reykdal
Hlín Reykdal hefur vakið mikla 
athygli fyrir einstaka og fallega 
skartgripahönnun. Hún út-
skrifaðist frá Listaháskóla Íslands 
sem fatahönnuður 2009. Allar 

götur síðan hefur Hlín 
starfað sem sjálf-

stætt starfandi 
hönnuður 
undir eigin 
nafni. Aðal-
lega hefur 
Hlín fengist 

við hönnun 
skartgripa og 

fylgihluta.  

BAHNS
Helga Lilja Magnúsdóttir stofnaði 
BAHNS, eða Bið að heilsa niður í 
Slipp árið 2013. Hún lærði fata-
hönnun í LHÍ og Gerrit Rietweld 
í Amsterdam. Árið 2010 stofnaði 

hún fatamerkið Helicopter. 
Bið að heilsa niður í Slipp 

eða BAHNS byrjaði sem 
undirmerki Helicopter en 
þróaðist hratt í að vera 
aðalmerkið sem Helga 
vinnur að. Merkið saman-

stendur af ullarfötum 
og fallegum settum. Hún 

aðlagaðist breyttum að-
stæðum í heimsfaraldrinum og 

hóf framleiðslu hérna heima.

MAGNEA 
MAGNEA var stofnað af Magn-
eu Einarsdóttur árið 2013. Hún 
útskrifaðist frá Central Saint 
Martins. MAGNEA er þekkt fyrir 
frumlegar og fallegar prjóna-
vörur þar sem hún nýtir alltaf 
hina íslensku ull. Hún segist fá 
innblástur frá öllu og engu og 
vill halda í hefðir þegar kemur að 
hönnun, en gera það á frumlegan 
og öðruvísi hátt. 

EYGLO
Eygló Margrét Harðardóttir, 
sem útskrifaðist sem fatahönn-
uður frá Listaháskóla Íslands, er 
þekkt fyrir skemmtilega nálgun 
í hönnun sinni á fatnaði þar sem 
húmorinn er aldrei langt undan. 
Hún hefur unnið með mörg 
ólík þemu í línum sínum, eins 
og sjónvarpsþættina „Mur-
der She Wrote“ og núna seinast 
kristna trú. 

ANITA HIRLEKAR
 
Anita Hirlekar útskrifaðist úr 
Central Saint Martins-háskólanum 
í  London 2014. Hönnun Anitu 
einkennist af blómamynstrum, 
kvenlegum sniðum og handbró-
deruðum textíl. Aðaláhersla 
merkisins er textíllinn, mynstrin 
eru handmáluð og textíllinn 
handunninn og framleiddur á Ís-
landi. Sjálfbærni  er höfð að leiðar-
ljósi í hönnun og framleiðslu. 

MYND/MAGNÚS ANDERSEN

1 2 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R16 H E L G I N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 2 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0   L A U G A R D A G U R

HELGIN

mailto:steingerdur@frettabladid.is


Ve
rð

 g
ild

ir 
til

 o
g 

m
eð

 m
án

ud
eg

in
um

 2
1.

se
pt

em
be

r

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

Camastra loftljós
Þv. 22,5 cm. Ljósapera fylgir ekki með. 
E27-perustæði, hám. 1 x 40W. Fæst í 
svörtu og hvítu.

9.995.-

3.495.-

3.995.-

Ausnby loftljós
Hæð 110 cm. Þv. 37 cm. Ljósapera fylgir 
ekki með. E27 perustæði. Hám 1 x 40 
W. Svart.

21.995.-

21.995.-

21.995.-
Piso LED loftljós
Þv. 36 cm. 1 x 22W LED ljósapera fylgir. 
1500 lumen. 2200-2700 kelvin. Fæst í hvítu 
og gráu.

Elm útiveggljós
Hæð 18 cm. Breidd 11 cm. Ljósapera 
fylgir ekki. GU10-perustæði, hám. 1 x 
20W. Svart.
Lýsir upp og niður ........................ 6.995.- 

Elm garðljós
Hæð 80 cm. E27-pe-
rustæði, hám 40 W. Svart. Sakeda LED garðljós

Hæð 78 cm. 1 x 5W LED 
ljósapera fylgir. 650 lumen. 
3000 kelvin. Koksgrátt.

Union LED útiveggljós
7 x 8 x 15 cm. 2 x 3W LED 
ljósaperur fylgja. 327 lumen. 3000 
kelvin. Svart.

Fano LED útiveggljós
12 x 9 x 10,5 cm. 10W LED ljósapera 
fylgir. 650 lumen. 3000 kelvin. Koksgrátt.

Turn LED útiveggljós
Hæð 15 cm. Breidd 15 cm. 1 x 15W LED ljósapera fylgir. 970 lumen. 2700 
kelvin. Fæst í hvítu, svörtu og gráu.

5.995.- 11.995.-

17.995.-

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

Komdu og sjáðu 
okkar frábæra  
ljósa- og  
lampaúrval!

VIÐ FYLGJUM SÓTTVARNARREGLUM, NÓG PLÁSS HJÁ OKKUR,
VIÐ BERUM ÖLL ÁBYRGÐ!

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF LJÓSUM! 



ÞAÐ HAFA ALLIR UPP-
LIFAÐ DEPURÐ OG HÆÐIR 
OG ÞESS VEGNA ER ORÐ-
RÆÐAN OFT SKÖKK, ÞAÐ 
ER SAMA SÁLIN Í OKKUR 
ÖLLUM OG HÚN HEGÐAR 
SÉR Á ALLS KONAR HÁTT.
Högni

Tó n l i s t a r m a ð u r i n n 
Högni Egilsson hefur 
verið opinskár um 
upplifun sína af geð-
hvörfum allt frá því 
hann greindist, 27 ára 

gamall, fyrir átta árum. Anna Tara 
hefur hingað til forðast að ræða 
sína reynslu opinberlega, en hún 
greindist í kringum 23 ára aldur-
inn, eftir að hafa horft upp á móður 
sína kljást við sama sjúkdóm. 
Móðir hennar var íslensk en faðir 
hennar breskur ævintýramaður 
sem strandaði í Nepal. Þar ólu þau 
hjónin upp sín börn, í frumskógum 
Nepals í návígi við tígrisdýr og nas-
hyrninga. Þegar móðir Önnu Töru 
svo veiktist af geðhvörfum sundr-
aðist fjölskyldan.

Anna Tara lifði í skömm með sinn 
sjúkdóm í 20 ár, það mátti ekki tala 
um geðhvörf. En þegar Högni steig 
fram opinberlega og ræddi sín geð-
hvörf varð það henni innblástur 
til að gera að sama og efna til geð-
heilsuumræðu í Nepal.

Ég á þrettán fíla í Nepal
Anna Tara: „Ég hef alltaf sagt nei við 
viðtölum enda finnst mér erfitt að 
opna mig um sjálfa mig.“

Högni: „Ég á mjög auðvelt með 
það.“

Anna Tara: „Þess vegna erum við 
svo góð saman,“ segir hún og hlær.
Þann 24. september næstkomandi 
verður heimildarmyndin Þriðji 
póllinn eftir Andra Snæ Magnason 
og Anní Ólafsdóttur frumsýnd sem 
opnunarmynd RIFF. Í myndinni 
fylgja kvikmyndagerðarmenn þeim 
Önnu Töru og Högna eftir, alla leið 
til Nepal, á æskuslóðir Önnu Töru.

Anna Tara: „Ég leitaði Högna 
uppi á já.is og hringdi í hann. Við 
áttum langt samtal þar sem ég 
sagði honum meðal annars frá hug-
mynd minni um að halda tónleika 
í Nepal.“

Högni: „Þú sagðir einfaldlega: Ég 
á þrettán fíla í Nepal, viltu koma í 
heimsókn?“

Anna Tara: „Ég náði þér þannig,“ 
segir hún og þau hlæja bæði.

Högni: „Já, það er ekki á hverjum 
degi sem einhver hringir í mann 
og segist eiga fílabúgarð í Nepal og 
langa að halda tónleika þar með 
mér og um leið standa að vakningu 

fyrir geðheilbrigði. Svo ég sagði 
bara já á staðnum.“

Anna Tara: „Ég sagði þér að ég 
hefði lesið viðtöl við þig þar sem þú 
talar um reynslu þína af geðhvörf-
um og það hefði haft áhrif á mig.“

Dropi í hafið
Ástæða Nepalfararinnar var verk-
efni sem Anna Tara setti af stað, 
tónleikar og blaðamannafundur 
til að vekja athygli á stöðu geð-
heilbrigðismála í landinu og opna 
umræðuna um málefnið.

Anna Tara: „Það var þörf á vakn-
ingu þar eins og annars staðar. Heil-
brigðiskerfið er lélegt og sem dæmi 
um það er einn barna- og unglinga-
geðlæknir í öllu landinu sem telur 
um 30 milljónir íbúa og aðeins 
nokkrir almennir geðlæknar. Það er 
því lítið um lausnir í boði fyrir fólk 
sem er að kljást við geðsjúkdóma, 
en margir heimamenn sækja sér 
hjálp til sjamana.“

Högni: „Anna Tara er mjög hóg-
vær þegar hún segir þessa sögu en 
í krafti sinna áhrifa í Nepal lét hún 
gott af sér leiða í þessum efnum. 
Fjölskylda hennar byggði á sínum 
tíma upp ferðaþjónustuveldi í land-
inu. Faðir hennar var brautryðjandi 
á þessu sviði og fékk ferðamenn alls 
staðar að til að heimsækja landið 
og skoða frumskóginn. Í dag starf-
rækir fjölskyldan vistvænt hótel, er 
brautryðjendur fyrir velferð fíla og 
rekur skóla fyrir fátækustu börnin 
í þorpinu við hótelið.“

Anna Tara: „Það sem ég gerði var 
ekkert byltingarkennt og aðeins 
dropi í hafið, en það tókst að skapa 
smá umræðu um geðsjúkdóma. Ég 
var svo heppin að frægasti leikari 
Nepal, Rajesh Hamal, samþykkti 
að halda fyrirlestur og hjálpaði mér 
að skipuleggja stóran blaðamanna-
fund sem var vel sóttur. Það hafði 
að ég held mikið að segja að þjóð-
þekktur einstaklingur, sem allir 
hlusta á, var í forgrunni.“

Ekki til orð yfir þunglyndi
Högni og innlendir listamenn komu 
fram á þrennum tónleikum, auk 
þess sem haldinn var stór blaða-
mannafundur til að vekja athygli 
á málefninu og þangað kom, meðal 
annarra, áhrifafólk í Nepal. Ætl-
unin var tala um alvarleika geðsjúk-
dóma og jafnframt að vekja athygli 
á nýopnaðri neyðarlínu vegna 
sjálfsvíga og kom Anna Tara þar að 
sem ráðgjafi.

Högni: „Það var magnað að sjá 

Önnu Töru hrista þetta allt fram úr 
erminni og fá áhrifafólk til að tala 
um geðheilbrigði, í landi þar sem 
ekki er einu sinni til orð yfir þung-
lyndi en alltof margir falla fyrir 
eigin hendi. Það var áhrifamikið 
að verða vitni að þessum slagkrafti 
sem hún skapaði og í raun stóð 
fyrir,“ segir Högni og slær þann 
varnagla að sessunautur hans muni 
hrista hausinn yfir hrósinu en hún 
tekur því vel.

Anna Tara: „Viðbrögðin voru 
mjög góð og umræða skapaðist og 
svo spannst þessi heimildarmynd 
inn í. Högni á í rauninni hugmynd-
ina að henni.“

Þessi mynd snýst ekki um okkur
Högni: „Þegar Anna Tara stakk upp 
á þessari ferð hugsaði ég strax að 
þetta gæti verið magnað tækifæri til 
að skapa heildræna og sanngjarna 
frásögn frá sjónarhorni okkar, um 
róf mennskunnar og hugans. Mér 
fannst enginn betur til þess fallinn 
að skrásetja það ævintýri en Andri 
Snær Magnason og hafði samband 
við hann. Ég hafði séð efni eftir 
kvikmyndagerðarkonuna Anní 
Ólafsdóttur svo ég hafði jafnframt 
samband við hana og paraði þau 
saman. Það var ekkert eðlilegt við 
tilboð mitt um að koma með til 
Nepal að gera kvikmynd, enda var 

bara vika í ferðina,“ segir Högni 
og hlær. „Þetta átti ekkert endi-
lega að verða neitt stórt en hefur í 
raun orðið að eins konar trölli, nú, 
fjórum árum síðar.“

Anna Tara: „Ég vissi ekkert hvað 
ég var að fara út í. Enda áttaði ég 
mig í fyrstu ekki á því að ég yrði 
miðpunktur heimildarmyndar og 
hefur það nú valdið mér þriggja ára 
magasári. Þetta varð aðeins stærra 
en mig óraði fyrir.“

Þau eru sammála um að hafa vilj-
að aflétta skömm sem ríkir í sam-
félaginu eins og á mörgum öðrum 
stöðum.

Högni: „Þetta er auðvitað mjög 
berskjaldandi enda við að segja 
okkar sögur. Ég samdi svo tónlistina 
við myndina, ég er því búinn að sjá 
hana og hef ekki nokkrar áhyggjur 
af þessu. Þetta er dramatísk saga en 
líka draumkennd stúdía um hug-
ann og sálina.“

Anna Tara: „Mér finnst vonin líka 
vera sterkt af l í myndinni. Það er 
einhvern veginn alltaf von í öllum 
þessum dimmu dölum. Það hefur 
alltaf hjálpað mér að vita að það 
er til von þegar maður er staddur í 
svartnætti. Það er hægt að lifa góðu 
lífi og gera f lotta hluti þó maður 
sé greindur með geðröskun. Það 
er ekki dauðadómur og skilgreinir 
ekki hver maður er.

Við erum 
mannfólk í 
þroskaferli
Anna Tara Edwards og Högni Egilsson eiga 
það sameiginlegt að hafa greinst rúmlega 
tvítug með geðhvörf. Það varð til þess að 
fyrir fjórum árum ferðuðust þau saman til 
Nepal, heimaslóða Önnu Töru, til að vekja 
athygli á geðheilbrigðismálum.

Högni Egilsson opnaði sig opinberlega um geðhvörf fyrir átta árum og varð Önnu Töru innblástur til að gera það 
sama og efna til geðheilsuumræðu í Nepal, landinu þar sem hún ólst upp. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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ÞAÐ HEFUR HJÁLPAÐ MÉR 
AÐ HALDA Í VONINA OG 
LJÓSIÐ. AÐ HAFA VILJANN 
OG HUGREKKIÐ TIL AÐ 
ÁTTA MIG Á ÞVÍ AÐ ÞAÐ 
KOMI BJARTARI TÍMAR. 
OG ÞAÐ HEF ÉG OFT ÞURFT 
Í LÍFINU, EKKI BARA EINU 
SINNI.
Anna Tara

Þó að Högni 
og Anna Tara 
séu með sömu 
greiningu segja 
þau ekki hægt 
að setja þau 
undir sama hatt 
enda sé reynsla 
þeirra af geð-
hvörfum ólík. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Þessi mynd snýst í raun ekki um 
okkur, við erum sögupersónur 
hennar en þetta er svo mikið stærra 
en bara við og okkar saga.“

Geðið enn viðkvæmt orð
Talið berst að greiningum geðrask-
ana almennt.

Högni: „Það eru allir greindir 
með eitthvað en það sem er svo 
sérstakt og jafnvel undarlegt með 
geðheiminn er að um er að ræða 
huglægar breytur innan huglægs 
heims. Notast er við greiningar-
kerfi sem hefur þróast og vaxið 
hundraðfalt frá lokum 19. aldar og 
ef þú svo fellur undir vissa þætti 
færðu ákveðna greiningu. En allt er 
þetta huglægt. Það er ekkert hlut-
lægt í þessu, eins og þegar um er 
að ræða beinbrot. Þetta fjallar allt 
um hugsun, en í fyrsta lagi vitum 
við ekkert endilega hvað hugsun 
er eða hver staður hugans er í nátt-
úrunni. Það vafasama við kerfið er 
þegar manneskjur lifa og skilgreina 
sig eftir greiningum sem þeim eru 
gefnar.“

Þó svo að Anna Tara og Högni séu 
sammála um að umræðan sé komin 
lengra hér en í Nepal, sé geðið enn 
viðkvæmt orð og umfjöllunarefni.

Högni: „Fólk talar um að vinna 
í sínum andlegu málum en það 
notar ekki geð-forskeytið, það er 
viðkvæmt að tala um geðheilbrigði. 
Fordómar eru huglægir og þeir eru 
á öllum vígstöðvum. Mismunun 
er svo annað, hún er atferli sem 
sprettur af fordómum.“

Högni bendir á að rannsóknir 
á fordómum gagnvart fólki með 
geðraskanir hafi ekki verið fram-
kvæmdar hér á landi síðastliðin 
fimmtán ár og sé vöntun á því, en 
í síðustu rannsókn hafi til dæmis 
verið spurt hvort fólk væri tilbúið 
til að búa við hlið einstaklings með 
geðraskanir. Í ljós hafi komið að allt 
að áttatíu prósent aðspurðra svör-
uðu neitandi.

Högni: „Þar kemur fram að fólk 
heldur að af þeim stafi ógn eða 
hætta og þetta er birtingarmyndin 
sem er sett fram í kvikmyndum og 
umhverfi okkar. Það væri forvitni-
legt að sjá hvernig niðurstöðurnar 
yrðu ef rannsóknin yrði gerð í dag.“

Horfði á móður sína þjást
Eins og fyrr segir greindust þau 
bæði á þrítugsaldri og var upp-
lifun þeirra af fréttunum ólík, því 
á meðan Högni vissi lítið um geð-
hvörf og þekkti engan sem hafði 
upplifað slíkt, hafði Anna Tara alist 
upp við geðræn veikindi móður 
sinnar.

„Það var mikið áfall fyrir mig að 
greinast, enda hafði mamma sagt að 
hún vildi ekki versta óvini sínum að 
greinast með geðhvörf. Ég horfði á 
hana þjást mikið og fara inn og út af 
geðdeild og því tók það mig mörg ár 
að jafna mig á að vera sjálf greind.“

Þó að Anna Tara og Högni séu 
bæði greind með geðhvörf, benda 
þau á að þau séu mjög ólíkar mann-
eskjur með ólíka upplifun og 
reynslu af geðröskuninni.

Högni: „Hvað er að vera bipolar? 
Er það að upplifa stundir þar sem 
andinn rís og sígur? Upplifum við 
það ekki öll? Samkvæmt skilgrein-
ingu er bipolar öfgakennd útgáfa 
af þessum hæðum og lægðum, en 
skiptir þessi greining einhverju 
máli? Af hverju erum við svona 
upptekin af þessum greiningum? Ég 
opnaði mig fyrir átta árum um það 
að vera bipolar og ég er til að mynda 
alltaf spurður út í sjúkdóminn í við-
tölum við fjölmiðla. Við erum svo 
dugleg að merkja fólk. Til hvers? 
Það hafa allir upplifað depurð og 
hæðir og þess vegna er orðræðan 
oft skökk, það er sama sálin í okkur 
öllum og hún hegðar sér á alls konar 
hátt. Þetta er bara litróf lífsins.“

Mikilvægt að uppræta mýtur
Anna Tara og Högni eru sammála 
um að fordómar spretti oftar en 
ekki af ótta við hið óþekkta.

Anna Tara: „Það eru engar rann-
sóknir sem benda til þess að geð-
sjúkdómar og of beldishneigð teng-
ist á nokkurn hátt.“

Högni: „Og það er ekkert sem 

segir að fólk með geðrænar áskor-
anir sé líklegra til að vera til dæmis 
lélegra í starfi. Vandinn liggur 
mikið frekar í félagslega tungu-
málinu og það skiptir miklu máli 
að uppræta mýtur um til dæmis að 
það sé fylgni milli of beldishneigðar 
og geðsjúkdóma.“

Anna Tara: „Mig langar að koma 
því til skila að maður getur lifað lífi 
með reisn og verið virkur í sam-
félaginu þó að maður sé með þenn-
an stimpil.“

Högni: „Að sjálfsögðu.“
Anna Tara: „En það er staðreynd 

að það er oft litið á fólk með geð-
sjúkdóma sem lægra sett, jafnvel 
aumingja.“

Högni: „Það er þroskandi að 
takast á við geðrænar áskoranir, öll 
erum við mannfólk í þroskaferli. 

Hugurinn er magnaður, hann getur 
gert svo margt. Á sama tíma og fólk í 
samfélaginu er hrætt við greiningar 
eða stimpla, og sjúkdómarnir flókn-
ir og erfiðir að takast á við, þá sýna 
rannsóknir líka að erfðamengi geð-
sjúkdóma er að finna víðar í skap-
andi greinum en öðrum greinum. 
Eins og svo oft áður er fáum fórnað 
fyrir hag fjöldans.“

Lykillinn að stilla innri krafta
Ekki er ýkja langt síðan Anna Tara 
f lutti aftur heim til Íslands og hafði 
þá lokið meistaragráðu í búdd-
ískum fræðum frá Naropa-háskól-
anum í Boulder í Colorado-fylki í 
Bandaríkjunum.

„Ég var svo að klára sálgæslunám 
við Endurmenntun í Háskóla 
Íslands og er að vinna í bæði ljóða-
bók og barnabók. Ég hef einnig 
verið að kenna bæði hugleiðslu og 
búddisma í Nepal og á Íslandi og 
setið mörg námskeið í klaustrum. 
Mig langar að reyna að nýta minn 
bakgrunn til góðs.“

Högni: „Ég held að það sé róman-
tísk mýta að geðsjúklingur sé góður 
listamaður. Lykillinn er að reyna að 
ná að stilla af alla þá krafta sem eru 
innra með okkur.

Aðspurð hvort þeim finnist þau 
hafa náð ágætis tökum á sjúkdómn-
um og að lifa með honum svarar 
Högni afdráttarlaust:

„Ég segi hiklaust já. Mér finnst ég 
hafa náð að lifa með mínum sjúk-
dómi, ég treysti mínum lyfjum, 
passa að sofa nóg og forðast vímu-
gjafa en kannabisneysla og eiturlyf 
ýta undir sjúkdóminn. Þetta gerist 
líka með aldri og þroska. Fólk grein-
ist oftast með geðhvörf á milli tví-
tugs og þrítugs, en þá fara allar þess-
ar maníur á f lug og svo framvegis. 
En það er líka þá sem framheila- og 
miðtaugakerfisvirknin er ríkari en 
þegar maður er orðinn 35 ára. Ég hef 
ekki farið í maníu í fjögur ár og hef 
verið stabíll en ég er líka átta árum 

eldri en ég var þegar ég var greindur 
og það er klárlega að hægjast á öllu.“

Anna Tara: „Ég veit að ég þarf að 
passa lyf og svefn og drífa mig út úr 
húsi og fara til dæmis í sund þegar 
ég finn að ég er að fara inn í þung-
lyndi. Ég þarf að vera mjög vakandi 
fyrir svona einföldum hlutum. Ég 
fór reyndar í maníu í fyrsta skipti 
í 15 ár nú í sumar, en náði að jafna 
mig nokkuð fljótt.“

Högni: „Svo lærir maður á réttu 
lyfin með læknunum. En þetta er 
mennskan og frekar en einfaldlega 
að greina þetta og halda niðri með 
lyfjagjöf, þurfum við að skapa sam-
félag sem er umburðarlynt og mis-
munar ekki. Þá verður til rétt f læði. 
Þá er manían sem Anna Tara fór í í 
sumar bara hennar sál að hreyfast 
á einhvern hátt sem hún þarf að 
vinna með. Það er ekkert að því.“

Anna Tara: „Jú, auðvitað er þung-
lyndið slæmt. Það er fullt af fólki 
sem fremur sjálfsvíg í þunglyndis-
kasti.“

Högni: „Jú, auðvitað er þetta 
slæmt en alla vega engin skömm.“

Anna Tara: „Í maníu getur fólk 
líka farið sér að voða, fólk hefur 
tekið eiturlyf og hoppað af hús-
þökum til dæmis.“

Högni: „Já, en mér finnst líka gert 
of mikið úr því. Auðvitað er þetta 
líka algjört monster að díla við. Það 
reynir mikið á aðstandendurna, 
sjáið til dæmis Kim Kardashian.“

Reynir að temja fílinn
Anna Tara hefur stundað búddatrú 
í tvo áratugi og segist ekki hika við 
að kalla hana haldreipi sitt.

„Í búddatrú er í raun lykilmark-
mið að þjálfa hugann. Huganum er 
lýst sem villtum fíl og samkvæmt 
fræðunum er hugurinn ótaminn. 
Markmið búddismans er að temja 
villta fílinn og því meira sem hann 
er taminn, því hvítari verður hann 
og þegar hann er orðinn alhvítur 
öðlast maður uppljómun.“

Hvernig gengur þér að temja hug-
ann?

„Það gengur ekki vel, hann er 
mjög villtur,“ svarar Anna Tara 
hlæjandi.

En í hvaða lit er hann?
„Hann er svartur,“ segir hún í 

léttum tón.

Gjöf að fæðast sem mannvera
Anna Tara segir annað mikilvægt í 
búddatrúnni vera dýrmæti mann-
lífsins.

„Það er mikil gjöf að fæðast sem 
mannvera. Í mannheiminum getur 
maður frekar öðlast uppljómun 
heldur en í öðrum heimum, svo til 
þess að fæðast sem tiltölulega heil-
brigð manneskja þarf maður mikið 
jákvætt karma. Það hefur hjálpað 
mér að minna mig á að lífið er ótrú-
lega dýrmæt gjöf.

Búddismi veitir mér tól og tæki 
til að díla við hugann og aðstæður 
og finna tilgang með lífinu. Til-
gangurinn er að öðlast uppljómun 
til að hjálpa sjálfum sér og öðrum 
að losna undan þjáningu. Að þessu 
leyti er það ákveðin gjöf að hafa 
farið inn í þessa heima sem ég hef 
upplifað í geðhvörfum. Þá hef ég 
innsýn sem ekki allir hafa og get 
mögulega hjálpað einhverjum sem 
er á þessum stöðum, ég er alla vega 
ekki hrædd við þá.

Ég skil rosalega vel hvers vegna 
fólk gefst upp og tekur eigið líf, því 
þjáningin getur orðið svo svakaleg 
að maður getur ekki hugsað sér einn 
dag í viðbót.

Það hefur hjálpað mér að halda í 
vonina og ljósið. Að hafa viljann og 
hugrekkið til að átta mig á því að 
það komi bjartari tímar. Og það hef 
ég oft þurft í lífinu, ekki bara einu 
sinni.“

Högni: „Mitt geðrof, mitt androf 
eða mín tenging við minn anda og 
geðheim, er allt öðruvísi en Önnu 
Töru, hún átti allt aðra reynslu en 
ég, en við erum sett undir sama hatt 
því við erum með sömu greiningu. 
Merkingin sem samfélagið gefur 
geðsjúkdómum er háð kerfislægri 
hugsun og tungumáli.“

Sálin spilar á þig sem hljóðfæri
Bæði eru sammála um að aldurinn 
og reynslan hjálpi til við að tækla 
geðsveiflurnar.

Högni: „Fyrst þegar maður upp-
lifir maníu finnst manni maður vera 
að upplifa heiminn á svo framandi 
máta og vera með yfirnáttúrulega 
tengingu. Þitt staðlaða hugsanaferli 
rofnar og hegðunin fer þá af stað í 
eitthvað allt, allt annað.

Það koma augnablik þar sem 
manni f innst maður vera að 
drukkna í vitundinni og er í teng-
ingu við einhverja rót sem erfitt er 
að útskýra og ef maður reynir að tjá 
það, þá kemur það út sem of læti, 
en með tíð og tíma lærir maður að 
stilla þetta af. Þetta er sálin sem er 
að spila á þig sem hljóðfæri. Hljóm-
ar ægilega í fyrstu en síðan lærir 
maður að stilla það.“

A Dream  
within a Dream
A dream within a dream,
blissful moments of reality.
The ocean of our minds,
limitless wisdom within.
The wave of compassion rides
on this ocean of wisdom
and together they flow us to
the great enlightenment.
The sweet melodies of life,
the dark valley of depression,
the great Eastern sun,
troubled souls.
Two sides of the same coin,
darkness,
light.
Everything in the nature of 
emptiness,
everything an illusion.
Yet appearing
in all its brilliance.

Úr samnefndri óútgefinni  
ljóðabók Önnu Töru
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Samfélagslega séð er u 
Bandaríkin f lókin enda 
samsett af 50 fylkjum sem 
öll njóta ákveðins sjálf-
stæðis, hvert  með sinn 
eigin fylkisstjóra og eigin 

löggjöf sem þó þarf að vera í takt 
við stjórnarskrá Bandaríkjanna.

Íbúar þessa fjórða fjölmennasta 
ríkis heims eru hátt í 330 milljónir 
og því viðbúið að heimsfaraldur 
myndi leggjast nokkuð hart þar á.

Að heimsfaraldur skuli herja á 
einmitt þegar umdeildasti forseti 
sögunnar, Donald Trump, situr 
í Hvíta húsinu, er ekki beinlínis 
til að bæta stöðuna, enda reyndi 
hann lengi vel að afneita ástand-
inu og gera lítið úr því. Enn deyja 
mörg hundruð, jafnvel yfir þúsund 
manns dag hvern í Bandaríkjunum 
einum og sér.

Ferðabann frá Schengen-löndum 
til Bandaríkjanna er enn við lýði 
og því óheimilt fyrir Íslendinga 
að ferðast þangað, en þar eru þó í 
kringum 6.500 Íslendingar með 
fasta búsetu.

Fréttablaðið heyrði í tveimur 
íslenskum læknum sem búa og 
starfa í mið- og austurhluta Banda-
ríkjanna, í Texas og Virginíu, og 
spurði út í ástandið á þeirra slóð-
um.

Höfum sloppið nokkuð vel
Helgi Kr. Sigmundsson starfar 
sem meltingarlæknir á St.Mary´s 
Hospital, í bænum Huntington í 
Vestur-Virginíu fylki, þar sem hann 
býr ásamt eiginkonu sinni Kristínu 
Örnólfsdóttur og syni þeirra.

„Við f luttum fyrst til Bandaríkj-
anna árið 1998 en komum svo til 
Íslands sumarið 2004 og bjuggum á 
Ísafirði í níu ár, þar til við tókum þá 
ákvörðun að f lytja aftur út 2013 og 
höfum verið hér síðan,“ segir Helgi.

„Upp úr miðjum marsmánuði var 
ljóst í hvað stefndi hér í landi eins 
og svo víða annars staðar. Þá fóru 
hlutir að breytast þannig að dregið 
var úr valkvæðum aðgerðum og 
eins dró verulega úr komum sjúkl-
inga á stofu,“ segir Helgi sem bæði 
sinnir inniliggjandi sjúklingum á 

spítala en einnig á sinni eigin stofu.
„Starfið á sjúkrahúsinu breytt-

ist nokkuð en ekki eins mikið og 
ég hefði kannski búist við. Vestur-
Virginía er dreif býl og faraldurinn 
hefur ekki komið eins illa við íbúa 
hér samanborið við hvað hefur 
gerst í mörgum stærri borgum.

Nýjustu tölur um COVID-19 í 
fylkinu eru að 9.395 hafa sýkst, þar 
af 83 í síðustu viku og samtals eru 
um 187 látnir.“

Helgi bendir á að samkvæmt 
opinberum tölum síðasta árs séu 
íbúar fylkisins tæplega 1,8 millj-
ónir manna. „Þannig eru staðfest 
smit um 0.5% og dánartíðnin á 
þessu tímabili um 0.01%. Þetta lýsir 
kannski ákveðnu sjónarhorni þessa 
faraldurs en þó ekki fyllilega.“

Fjölskyldan tvístruð
Helgi segir áhrif á efnahag og sam-
félag hafa verið mun meiri en þessar 
tölur gefi mögulega til kynna. „Við 
fjölskyldan höfum ekki smitast 
eða þurft að fara í einangrun enn 
sem komið er. Elsti sonur okkar, 
Sigmundur, býr á Íslandi og hann 
missti ágæta vinnu í apríl, enda 
vann hann í ferðamannageiranum. 
Við höfum hvorki getað heimsótt 
hann og enn síður að hann hafi 
komist hingað. Við hættum við ferð 
til Íslands í haust, enda einfaldlega 
ekki réttlætanlegt að fara hana við 
þessar aðstæður. Málfríður dóttir 
okkar er í laganámi við Cardozo 
Law-lagaskólann í Manhattan í 
New York og býr þar í borg og hefur 
sannarlega fundið fyrir breytingum 
þar og námið verður allt í gegnum 
netið þetta árið.“

Færra fólk á ferli
Helgi og Kristín hafa sjálf ekki farið 
varhluta af breytingum á daglegu 
lífi í heimabænum. „Frá því í apríl 
höfum við notað andlitsgrímur 
þegar við förum til dæmis að kaupa 
í matinn og slíkt, en það er nokkuð 
síðan grímunotkun varð skylda í 
fylkinu öllu. Það er mun minna af 
fólki á ferli í miðbænum sem og í 
verslunarmiðstöðinni og virðist 
augljóst að áætla að umsvif þar hafi 
tekið mikla dýfu,“ segir Helgi og 
viðurkennir að langtímaáhrif þess 
valdi honum vissum áhyggjum.

Yfirsýn virðist skorta
Aðspu rðu r hver nig v iðbrögð 

bandarísku ríkisstjórnarinnar 
leggist í sig segir hann þau vissu-
lega ekki hafa verið fumlaus. „Eitt 
sem má gagnrýna er hversu erfitt 
hefur reynst að samræma aðgerðir 
og yfirsýn virðist stundum skorta. 
Inngrip stjórnvalda á efnahagssvið-
inu voru viðamikil og við eigum 
líklega eftir að sjá hvort þau reynist 
árangursrík á komandi misserum.

Ég hef það á tilfinningunni að 
í upphafi hafi tækifæri til betri 
undirbúnings tapast. Þetta mátti 
sjá á því hversu seint og illa gekk að 
koma veiruprófum af stað, en það 
virðist sem þetta tiltekna atriði hafi 
lagast undanfarnar vikur.

Hvað framtíðina varðar er eins 
og svo oft, erfitt að spá. Nýgengi 
þessarar „annarrar“ bylgju, það 
er þessi aukni vöxtur í nýjum til-
fellum í sumar, virðist eitthvað vera 
að ná jafnvægi víða. Það er þó enn 
þá langt í land að sloti.“

Fjölgun tilfella á háskólasvæði
Þau hjón eiga þrjú börn en aðeins 
eitt býr enn á heimilinu, sonurinn 
Kjartan, 19 ára, stundar tölvunar-
fræði við Ohio State háskóla í Col-
umbus, Ohio. Vegna aðstæðna er 
skólinn í fjarnámi þennan vetur.

„Áhyggjur okkar og margra ann-
arra lúta að skólahaldi nú í byrjun 
haustannar. Við tókum þá sam-
eiginlegu ákvörðun að Kjartan 
færi ekki á háskólasvæðið í Ohio 
State. Við höfðum einfaldlega 
ekki trú á því að það væri hægt að 
tryggja ástandið þar, enda skólinn 
gríðarlega fjölmennur. Ákvörðunin 
virðist hafa verið rétt enda hefur 
tilfellum fjölgað eftir að nemendur 
sneru aftur til náms í haust.“

Heimurinn skroppinn saman
Helgi segir skerðingu persónu-
frelsis hafa reynst þeim erfiða. 
„Ferðalög hafa ekki verið svipur hjá 
sjón, árvekni við persónubundnar 
smitvarnir reynir á alla og svo 
breytingar á skólastarfi. Áhrifin eru 
kannski að manni þykir heimurinn 
hafa svolítið skroppið saman vegna 
þessara takmarkana og það er ein 
af stærstu áskorunum okkar. Það 
er auðvelt að skilja hvernig allar 
þessar breytingar reyna á okkur öll 
og geta verið þreytandi. Ég myndi 
segja að ef það verður ekki verra 
fyrir okkur fjölskylduna, höfum 
við bara sloppið nokkuð vel.“

Gengur yfir á endanum
„Allir faraldrar sögunnar held ég að 
gangi nú yfir á endanum og líklega 
fer svo einnig fyrir þessum. Hvort 
það verður vegna bólusetningar, 
sóttvarna eða bara með framvindu 
tímans er óljóst, en má ekki álykta 
að líklega verði það samþætt áhrif 
þessa og fleiri atriða sem munu því 
ráða.“

Upplifði sig hjálparlausan
Atli Steinn Valgarðsson starfar sem 
læknir í bænum Lubbock í Texas 
fylki þar sem hann býr en eigin-
konan, Anna María Axelsdóttir, og 
tvö ung börn dvelja þar um það bil 
helming ársins en hinn helminginn 
á Íslandi.

Atli hefur í rúmlega eitt ár búið 
í Texas þar sem hann stundar sér-
nám í skurðlækningum við Texas 
Technical University Health and 
Science Center/Lubbock University 
Medical Center.

„Þegar COVID-19 kom fyrst til 
Bandaríkjanna ríkti mikil óvissa, í 
rauninni var hverju fylki og í raun 
hverri stofnun í byrjun í sjálfsvald 
sett hvernig þau brygðust við. Minn 
spítali tók þessu ástandi mjög alvar-
lega, sem var ekki endilega algilt og 
þegar ljóst var hvað var að gerast í 
New York fóru þau að birgja sig upp 
af hlífðarbúnaði og frestuðu öllum 
valaðgerðum eins og hægt var.“

Starfsemi haldið í lágmarki
„Starfsemi spítalans var haldið í 
lágmarki og í raun aðeins bráða-
tilfellum sinnt. Veruleg breyting 

varð á vinnu okkar sérnámslækna. 
Okkur var skipt upp í tvö holl og við 
byrjuðum að vinna í fjórtán daga 
samfleytt og svo í „fjarvinnu" í fjór-
tán daga, til þess að minnka líkur á 
meiriháttar smiti innan skurðsviðs. 
Slíkt hefur átt sér stað annars staðar 
þar sem heilar deildir hafa orðið 
óstarf hæfar á meðan starfsfólkið 
var í sóttkví.“

Legudeild varð COVID-deild
Skortur var á hlífðarbúnaði í byrjun 
en forseti minnar deildar var mjög 
dugleg að útvega hlífðarbúnað alls 
staðar frá og upplifðum við aldrei 
beinan skort á neinu, en við vorum 
dugleg að endurnýta allt sem hægt 
var að endurnýta. Á þessum tíma 
fór innlögnum á gjörgæsluna hér 
fjölgandi og var heilli legudeild 
breytt í sérstaka „COVID- deild“. 
Þetta gekk í nokkrar vikur og þegar 
birgðirnar af hlífðarbúnaði þóttu 
fullnægjandi og hægja tók á gjör-
gæsluinnlögnum var starfsemi 
spítalans aukin að nýju.

Yngra fólk smitast
Núna er starfsemin töluverð og 
valaðgerðir framkvæmdar eins og 
hægt er. Hins vegar eru mjög mörg 
gjörgæslurými full af COVID- 
sjúklingum á hverjum tíma og 
er gjörgæslan, sem ætluð er fyrir 
sjúklinga lyflækningasviðs, nú að 
mestu tileinkuð COVID-smituðum. 
Sú breyting hefur orðið á, svipað og 
heima, að þrátt fyrir að fjöldi tilfella 
sé áfram yfir 100 tilfelli á dag fyrir 
mína sýslu þá er nú fyrst og fremst 
yngra fólk að smitast.“

Atli segir starf sitt mikið felast í 
því að sinna bráðatilfellum og þá 
sérstaklega slysum. „Það hefur nú 
margoft komið upp að slasaði ein-
staklingurinn var einnig fyrir til-
viljun COVID-smitaður. Þegar um 
bráðaaðstæður er að ræða og fólk 
í bráðri lífshættu kemur alvarlega 
slasað á bráðamóttöku, verður 
smitgátin oft ekki eins góð og þegar 
maður sinnir sjúklingum sem eru 
með þekkt smit.“

Ótti við að smita fjölskylduna
Atli viðurkennir að hafa óttast að 
verða útsettur fyrir smiti og bera 
það þannig heim í eiginkonu og 
ung börn. „Sú tilfinning sat alltaf í 
manni og margoft vorum við með 
sóttkví heima þar sem húsinu var 

Íslendingar í auga stormsins
Bandaríkin tróna á toppnum, bæði þegar kemur að fjölda smitaðra og látinna vegna COVID-19, og hafa stjórn-
endur landsins verið harðlega gagnrýndir fyrir viðbragðsleysi. Í kringum 6.500 Íslendingar búa í Bandaríkjunum.

Helgi og eiginkona hans, Kristín Örnólfsdóttir, hafa fest rætur í Vestur- 
Virginíu og er ekkert fararsnið á þeim hvað sem heimsfaraldri líður. 

Atli Steinn býr nú og starfar í Texas en eiginkonan, Anna María Axelsdóttir, og börnin þeirra tvö ferðast á milli Ís-
lands og Bandaríkjanna, en þurftu að fá framlengt dvalarleyfi þar sem þau komust ekki heim á dögunum. 

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

ALLIR FARALDRAR SÖG-
UNNAR HELD ÉG AÐ GANGI 
NÚ YFIR Á ENDANUM OG 
LÍKLEGA FER SVO EINNIG 
FYRIR ÞESSUM.

Helgi Kr. Sigmundsson
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Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 14.

Uppþvottavél,
Serie 4

Fullt verð: 149.900 kr.

Afmælisverð (hvít): SMU 46FW01S

116.900 kr.

14 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi á 60° C (klukkustund).  Þrjú 
sérkerfi, meðal annars tímastytting og 
sérlega þurrt. Hljóð: 44 dB. 
Zeolith-þurrkun. Hnífaparaskúffa. 
„aquaStop“-flæðivörn.

A

Espressó-kaffivél, 
EQ.6

Fullt verð: 219.900 kr.

Afmælisverð: TE 651319RW

169.900 kr.

Glæsileg vél sem útbýr tvo kaffibolla 
í einu með einum hnappi. Hraðvirk 
upphitun. Hljóðlát kaffikvörn úr 
keramík. Snertiskjár með myndum. 
Þrýstingur: 15 bör. Hreinsar 
mjólkurkerfi með gufu eftir hverja 
notkun. 

Kælir: 213 lítrar. Frystir: 94 lítrar. 
„hyperFresh“-skúffa sem tryggir lengur 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Kæli- og frystiskápar,
iQ300

Fullt verð: 129.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Afmælisverð (stál, kámfrítt):

Afmælisverð (hvítur):

KG 36VVI32

KG 36VUW20

99.900 kr.

117.900 kr.

Þvottavél, 
Serie 6 

Fullt verð: 137.900 kr.

Afmælisverð: WAT 2849BSN

109.900 kr.

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor. 
Sérkerfi eru meðal annars: Skyrtur, 
íþróttafatnaður, mjög stutt kerfi (15 
mín.), stutt kerfi (30 mín.), viðkvæmt/
silki, ull o.fl. 

9
kg

ADiplomat
Hangandi ljós

Fullt verð: 31.900 kr.

Afmælisverð: AN15698-15

24.900 kr.

Trassel
Hangandi ljós

Fullt verð: 28.900 kr.

Afmælisverð: AN15957-15

22.900 kr.

Helgi Kr. Sigmundsson starfar sem meltingarlæknir á 
St.Mary´s Hospital í bænum Huntington í Virginíu fylki. 

Atli Steinn Valgarðsson stundar sérnám í skurðlækn-
ingum í bænum Lubbock í Texas fylki. MYNDIR/AÐSENDAR

nánast skipt niður í sóttvarnaum-
dæmi. Ég fór úr öllu úti í bílskúr og 
aðhafðist og svaf í einum helmingi 
hússins og þau í hinum. Það voru 
margar vikur þar sem í raun enginn 
vildi hittast utan vinnu og held ég 
að það hafi verið sérstaklega erfitt 
fyrir eiginkonu mína og börn að í 
raun hanga alltaf heima í sjálfskip-
aðri sóttkví.

Grímuskylda var sett á hér mjög 
snemma í vor og eru reglurnar 
þannig að búðir eða veitingastaðir 
eru skylduð til að framfylgja henni. 
Fyrst var þetta mjög skrýtið en 
núna er maður orðinn vanur því að 
fara allt með grímu .“

Óvissan erfiðust
Aðspurður um hvað hafi reynst 
erfiðast við ástandið segir Atli það 
hafa verið óvissuna: „Ótti við vöru-
skort, ótti við smit og félagslega 
einangrun. Síðast en ekki síst ferða-
takmarkanir sem að lokum höfðu 
mest áhrif á okkur.

Vöruskorturinn varð í raun aldr-
ei raunverulegur þrátt fyrir að það 
hafi verið tímabil þar sem klósett-
pappír og sprittklútar kláruðust. 
Hins vegar voru ferðatakmark-
anir sá þáttur sem mest áhrif hafði. 
Áætlað var f ljúga til Íslands í vor 
þegar þetta var allt í hámarki hérna, 
sem varð ómögulegt þar sem miklar 
ferðatakmarkanir voru í gildi.

Flest f lug voru felld niður og 
okkur leið eins og við værum 
föst hérna. Ég sem heilbrigðis-
starfsmaður var skilgreindur sem 
„essential employee“, eða nauðsyn-
legur starfskraftur, og gat því ekki 
með góðu móti ferðast utan Banda-
ríkjanna. Fjölskyldan vildi koma 
og aðstoða okkur en gat ekki. Ég 
er með græna kortið, en konan mín 
og sonur búa á Íslandi en heimsækja 
mig eins og þau geta hérna út. Þau 
mega ekki vera lengur en sex mán-
uði, þar sem þau eru núna tæknilega 
bara ferðamenn á meðan þau bíða 
eftir græna kortinu. Dóttir okkar 
fæddist í  Bandaríkjunum og er 
því ríkisborgari. Ferðatakmarkan-
irnar höfðu því mikil áhrif, konan 
og sonurinn komust ekki heim 
þegar þau þurftu að fara heim því 
vísa þeirra var að renna út, en sem 
betur fer sóttum við um undanþágu 
og fengum.“

Tvær fylkingar fólks
Atli segir að borið hafi á ótta í borg-
inni í vor. „Fólk skiptist í tvær fylk-
ingar, þá sem tóku þessu mjög alvar-
lega og þá sem hunsuðu algjörlega 
öll tilmæli. Með tímanum finnst 
mér eins og fólk hafi komist nær 
því að feta hinn gullna meðalveg og 
nú finnst mér flest ganga, veitinga-
staðir og búðir eru opnar en hins 
vegar eru allir með grímur og reyna 
að halda sig í hæfilegri fjarlægð.“

Varðandi aðgerðir ríkisstjórnar-
innar bendir Atli á að málið sé ekki 
einfalt, enda séu Bandaríkjamenn 
330 milljónir og landið skiptist 
niður í mörg ríki. „Hvert ríki og 
hver sýsla fer með umtalsvert vald 
og var mjög mismunandi hvernig 
hvert ríki tók á málunum. Ég held 
að enn sé of stuttur tími síðan far-
aldurinn hófst til að geta dæmt um 
hvaða viðbrögð eru og voru bestu 
viðbrögðin.“

Fókusinn á almenna smitgát
„Smit munu halda áfram að grein-
ast og býst ég við að samkomutak-
markanir verði rýmkaðar og hertar 
til skiptis næstu misseri. Ég held 
að þessi veira sé komin til að vera, 
þar til að einhvers konar bóluefni 
eða lækning finnst. Þangað til held 
ég að almenn smitgát sé það sem 
fókusinn þarf að vera á.“

Atli segir ekki laust við að hann 
hafi íhugað að færa sig um set í ljósi 
aðstæðna. „Alltaf þegar krísur eiga 
sér stað vill maður vera í faðmi fjöl-
skyldunnar og var það sérstaklega 
erfitt að vera í burtu frá fjölskyldu 
og vinum þegar óvissan var hvað 
mest og maður upplifði sig mjög 
hjálparlausan hérna úti. Núna er 
fjölskyldan mín komin til Íslands 
en ég get enn ekki ferðast á milli 
landa með góðu móti,“ segir Atli að 
lokum.

SMIT MUNU HALDA ÁFRAM
AÐ GREINAST OG BÝST ÉG 
VIÐ AÐ SAMKOMUTAK-
MARKANIR VERÐI RÝMK-
AÐAR OG HERTAR TIL 
SKIPTIS NÆSTU MISSERI

Atli Steinn Valgarðsson
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ÞAÐ VORU ALLS KONAR
PÆLINGAR Í GANGI. 
HVORT VIÐ ÆTTUM AÐ
VERA ALVEG HLJÓÐLAUSIR 
Á SVIÐINU, SEGJA BARA
EKKERT, OG SVO VORUM
VIÐ MEÐ BORÐANA INNI 
Á OKKUR.

Þet t a er í rau ninni 
draumur heimildar-
gerðarmannsins, að fá 
að vinna svona náið 
með viðfangsefninu,“ 
segir Anna Hildur Hildi-

brandsdóttir, kvikmyndagerðar-
kona. Hún bæði framleiðir og leik-
stýrir heimildarmyndinni A song 
called Hate, sem frumsýnd verður 
á RIFF síðar í mánuðinum. Myndin 
fjallar um þátttöku Hatara í Euro-
vision-keppninni í Tel Aviv í Ísrael 
árið 2019 og fylgdi Anna Hildur og 
tökulið hennar Hatara hópnum til 
Ísraels og Palestínu.

Klemens Hannigan, einn með-
lima Hatara, segir hugmyndina 
um heimildarmynd í tengslum við 
þátttöku Hatara í Eurovision, hafa 
sprottið fram snemma í ferlinu. 
„Þegar við ákváðum að vinda okkur 
í það að taka þátt í þessari keppni og 
þegar við vorum að móta gjörning-
inn og boðskapinn sem við vildum 
bera þá var strax komin upp sú hug-
mynd að skrásetja sjálfir á einhvern 
hátt þetta ferli,“ útskýrir Klemens.

Hann segir hugmyndina þó upp-
haflega hafa verið að gera sviðsetta 
heimildarmynd, eða svokallaða 
‘mockumentary’. „Við viljum svið-
setja allt í Hatara, en svo áttum við 
okkur á því þegar Anna kemur inn 
í þetta og fer að ýja að því við okkur 
að þetta ætti bara að vera heim-
ildarmynd, að viðfangsefnið var 
bæði það áhugavert og mikilvægt 
að ‘mockumentary’ hefði ekki gert 
því nægilega hátt undir höfði,“ segir 
Klemens.

Anna, sem nýlega steig inn í heim 
kvikmynda eftir rúm tuttugu ár í 
tónlistarbransanum, viðraði hug-
myndina að myndinni við sam-
starfsfólk sitt í Bretlandi og hóf að 
leita að leikstjóra fyrir verkefnið, 
sem hún hugðist þá eingöngu fram-
leiða. „Ég hafði samband við Iain 
Forsyth og Jane Pollard, en þau 
leikstýrðu myndinni 20000 days 
on Earth með Nick Cave, og ég sagði 
þeim að mig vantaði fólk eins og þau 
í þetta verkefni. Svo leitaði ég og 
leitaði að leikstjóra þangað til þau 
sögðu mér að ég yrði bara að stíga 
inn og gera þetta sjálf, sem ég svo 
bara gerði,“ segir Anna. „Þau lofuðu 
að hjálpa mér og eru yfirframleið-
endur myndarinnar.“

Berskjaldaður Hatari
Mikil dulúð hvíldi yfir þátttöku 
Hatara í Eurovison-keppninni og 
hvorki áhorfendur hér á Íslandi né 
annars staðar í heiminum gátu spáð 
fyrir um næstu skref.

Anna og Klemens segja að í 
myndinni fái áhorfendur að upp-
lifa keppnina og allt sem henni 
fylgdi á annan hátt. Þar komi með-
limir Hatara fram berskjaldaðir 
og úr karakter. „Það var mikil ber-
skjöldun í því fyrir okkur að vera 
viðfangsefni heimildarmyndar, því 
að fram að þessu höfðum við aldrei 
berskjaldað okkur sem Klemens, 
Matthías, Einar eða alla hina, en 
það varð miklu erfiðara að halda 
þessari þögn og sviðsetja hvert ein-
asta andartak í keppninni,“ segir 
Klemens.

,,Það skipti mjög miklu máli að 
ná þeim svona berskjölduðum og 
úr karakter og þetta var mjög náið 
samstarf. Við vorum þarna úti með 
þeim í 18 daga og þetta var alveg 
einstakur tími,“ segir Anna. „Ég var 
mjög meðvituð um það að ég þyrfti 
að standa örlítið utan við þetta allt 
saman og halda hausnum á mér 
á sínum stað, því þetta var mikil 
vinna og enginn dagur var eins,“ 
bætir hún við.

Boðskapurinn  
meginmarkmiðið
Klemens segir mikið álag hafa verið 
á Hatara meðan á keppninni stóð 
sem og í undirbúningi hennar. Þau 
voru partur af Eurovision búbbl-
unni, eins og hann kallar það, hluti 
af RÚV-teyminu og viðfangsefni 
heimildarmyndarinnar, en megin-

Berskjaldaður 
Hatari í nýrri  

heimildarmynd

Anna Hildur Hildibrandsdóttir framleiðandi og leikstjóri ásamt Klemens Hannigan. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hugmyndin 
að heimildar-
myndinni kom 
upp fljótlega 
eftir að Hatari 
ákvað að taka 
þátt í keppn-
inni.

Heimildarmyndin A song called Hate, sem fjallar um þátttöku 
Hatara í Eurovision í Ísrael, verður frumsýnd á RIFF síðar í mánuð-
inum. Í myndinni fá áhorfendur að sjá meðlimi Hatara berskjald-
aða og úr karakter og skyggnast bak við tjöldin í keppninni. 

markmið þeirra var að breiða út 
boðskap sinn og taka afstöðu gegn 
hernámi Ísraels í Palestínu.

Fyrir þátttöku Hatara í Eurovisi-
on á síðasta ári voru uppi skiptar 
skoðanir um þátttöku Íslands í 
keppninni. Samkvæmt skoðana-
könnun sem Zenter-rannsóknir 
gerðu fyrir Fréttablaðið í maí í fyrra, 
vildi fjórðungur landsmanna snið-
ganga keppnina til að sýna Palest-
ínumönnum stuðning.

„Ástæðan fyrir því að við tókum 
þátt í þessari keppni var sú að Ísland 
var að fara að taka þátt, það var 
einhver þátttakandi að fara fyrir 
Íslands hönd til Tel Aviv og okkur 

fannst að fyrst það væri að fara að 
gerast þá ætti sá þátttakandi að 
reyna sitt besta til þess að vekja 
athygli á því hræðilega ástandi sem 
er að eiga sér þarna stað. Við vildum 
sýna okkar afstöðu í verki,“ segir 
Klemens.

„Mér fannst áhugavert að gera 
heimildarmynd um það hvernig 
þeim tækist til og það var alls ekk-
ert ljóst hvað myndi gerast á þessu 
ferðalagi, það voru svo margir 
óvissuþættir allan tímann,“ segir 
Anna.

„Við vorum ekki búnir að plana 
neitt hundrað prósent en vorum 
með ákveðnar hugmyndir um það 

hvernig við gætum sýnt Palestínu-
mönnum stuðning og vakið athygli 
á hernáminu. Það var alltaf eins og 
við værum að stökkva fram af kletti 
af því við vissum aldrei hvað gerðist 
næst,“ segir Klemens. „Við vissum 
bara að því lengra sem við kæm-
umst, því meiri athygli myndum 
við fá og f leiri myndu heyra boð-
skapinn,“ bætir hann við.

,,Fyrir heimildargerðarmann-
eskjuna þá skipti það aðalmáli að 
þeir myndu haldast í keppninni 
sem lengst og við vissum líka að 
gjörningurinn var ekki að fara að 
hafa nein veruleg áhrif nema þau 
kæmust í úrslitin,“ segir Anna.

Mikilvægt að nýta  
dagskrárvaldið
Þau segja samvinnuna hafa gengið 
vel og að vel hafi tekist til við gerð 
myndarinnar. „Það var eiginlega 
engin togstreita okkar á milli. Við 
fengum alltaf að vita eins mikið 
og hægt var um það sem var að 
fara að gerast næst, en þetta var oft 
mjög spennandi og jafnvel stress-
andi. Það var til dæmis rafmögnuð 
stemningin í bakherberginu eftir 
úrslitakvöldið þegar palestínsku 
borðunum var veifað, kvikmynda-
gerðarteymið vissi til dæmis ekki 
fyrir fram að það myndi gerast,“ 
segir Anna.

Aðspurður um hvort það atriði 
hafi verið planað fram í tímann, 
segir Klemens að svo hafi ekki 
verið. „Það voru alls konar pæling-
ar í gangi. Hvort við ættum að láta 
reka okkur úr keppninni eða vera 
alveg hljóðlausir á sviðinu, segja 
bara ekkert, og svo vorum við með 
borðana inni á okkur. Þegar að við 
sáum að við vorum ekki að fá nein 
stig frá dómnefndunum og vorum 
ekki að fara að vinna þá áttuðum 
við okkur á því að þetta væru einu 
sekúndurnar sem við myndum fá í 
myndavélinni og við urðum að nota 
það dagskrárvald,“ segir Klemens.

Meðlimir Hatara hafa rætt um 
mikilvægi þess að nýta dagskrár-
valdið og veita þeim rödd sem 
hana skortir, en Hatari ræddi við 
fjölda ísraelskra og palestínskra 
aktívista og listamanna við gerð 
myndarinnar og á meðan á keppn-
inni stóð. Fjöldi þeirra sambanda 
sem mynduðust eru enn sterk og 
má þar helst nefna samband þeirra 
við palestínska söngvarann Bashar 
Murad.

„Hann var okkar tenging við 
kúltúr Palestínumanna og þá þján-
ingu sem þar hefur átt sér stað og er 
enn þann dag í dag að eiga sér stað,“ 
segir Klemens. „Samstarf okkar við 
hann og aðra Palestínumenn var 
mjög stór hluti af því að koma boð-
skapnum áfram,“ bætir hann við.

„Listin við það að taka afstöðu er 
þema myndarinnar og það að sjá 
hlutverk listarinnar í samfélagslegu 
samhengi. Það getur verið umdeilt 
að sniðganga ekki og taka þátt, en 
samtalið á milli fólks er mikilvægt. 
Ég velti fyrir mér hvort menningar-
leg og akademísk sniðganga virki 
sem baráttuaðferð,“ segir Anna og 
bætir við að ferðalagið til Ísraels 
og Palestínu og gerð myndarinnar, 
verði án efa með því eftirminni-
legasta á hennar ævi. „Ég held að 
allur þessi hópur sem fór þarna eigi 
einhverja lífsreynslu saman sem 
við munum alltaf búa að, og skila-
boðin fá að lifa áfram í myndinni,“ 
segir hún.

„Við komum boðskapnum áfram 
með ögruninni í atriðinu sjálfu og 
samstarfi okkar við Bashar og fleiri 
listamenn, en núna fylgir heim-
ildarmyndin þessu eftir, gefur 
gjörningnum áframhaldandi líf,“ 
segir Klemens.

A song called Hate verður frum-
sýnd á alþjóðlegu kvikmyndahá-
tíðinni RIFF föstudaginn 25. sept-
ember í Bíó Paradís. Hún verður svo 
aðgengileg á vefnum riff.is, þar sem 
hátíðin er með óvenjulegu sniði í ár 
vegna kórónaveirufaraldursins.

Birna Dröfn  
Jónasdóttir
birnadrofn@frettabladid.is
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fyrir að veita konum og
stúlkum í Líbanon

ómetanlegan stuðning
með því að kaupa

FO-bolinn. 
Við hjá Vodafone erum

stoltur bakhjarl átaksins.



Af leiðingar spreng-
inganna í Beir út 
er u geig vænlegar 
en rúmlega f imm 
þúsund manns hafa 
særst, yfir 200 látist 

og um 300 þúsund hafa misst heim-
ili sitt, eða sem samsvarar þriðj-
ungi íslensku þjóðarinnar. Þessar 
miklu hamfarir urðu svo í miðjum 
heimsfaraldri og fjölgar COVID-19 
smitum ört, en fimm dögum eftir 
sprengingarnar mældist hæsta 
hlutfall nýrra smita á einum degi 
frá upphafi faraldursins í Líbanon.

Aðstæður í Líbanon höfðu verið 
áhyggjuefni alþjóðasamfélagsins 
löngu fyrir sprengingarnar, en líb-
anska þjóðin hefur búið við gallað 
stjórnkerfi þar sem spilling hefur 
lengi þrifist. Efnahagsþrengingar 
hafa verið miklar og opinberar 
skuldir aukist ár frá ári og hefur 
heilbrigðiskerf i landsins verið 
undir miklu álagi vegna COVID-19 
faraldursins. Staða kvenna í landinu 
er mjög bágborin og samkvæmt 
mælingu Alþjóðaefnahagsráðsins 
frá árinu 2020, er Líbanon í sæti 139 
af 153 [MG1] ríkjum sem mæld voru. 
Heimsfaraldurinn hefur svo aukið á 
neyð kvenna þar sem bæði heimilis-
of beldi og ójöfnuður hefur aukist.

Bolirnir seldust upp
Ár hvert stendur UN Women á 
Íslandi [MG2] fyrir framleiðslu og 
sölu á FO-bolum eða húfum, en í ár 
bauð landsnefndin upp á boli hann-
aða af Önnu Maggýju með mynd 
framan á þar sem Fokk of beldi var 
táknað á táknmáli. 

Aftan á er svo ljóð eftir tónlistar-
konuna GDRN um baráttuna gegn 
kynbundnu of beldi. Allur ágóði af 
sölunni rennur óskiptur til verk-
efna UN Women til upprætingar á 
of beldi gegn konum og stúlkum í 
Líbanon.

Konur berskjaldaðar
Konur sem eru á vergangi eða flótta 
í yfirfullum neyðarskýlum þar sem 
mikill skortur er á nokkurs konar 
einkalífi eða friðhelgi, þar sem 
aðgengi að salernum og almennri 
hreinlætisaðstöðu er takmarkað 
og engin kynjaskipting við lýði, eru 
mjög berskjaldaðar fyrir of beldi.

Árið 2020 sögðust 23 prósent líb-
anskra kvenna hafa upplifað, eða 
þekkja konu sem hefði upplifað, 
„sextortion“ en það orð er notað 
þegar viðkomandi er gert að veita 
kynlíf til að fá almannaþjónustu. 
Þessi tala er samkvæmt niður-
stöðum transparency.org, alþjóð-
legrar hreyfingar, sem gerir meðal 
annars úttektir á stöðu mannrétt-
inda innan ríkja og þrýstir á aukið 
gagnsæi. Í kjölfar hremminga sem 
gengið hafa yfir landið, efnahags-
hruns og COVID-19 faraldursins, 
hefur of beldi gegn konum farið 
stigvaxandi og aukin hætta er á 
kynferðislegri misneytingu eða 
„sexual exploitation.“

Efnahagsleg neyð
Efnahagskreppa skall á í Líbanon 

í fyrra og versnaði með tilkomu 
COVID-19 faraldursins. Búist er við 
að eftirköst sprenginganna muni 
ýta enn frekar undir efnahagslega 
neyð þjóðarinnar og þar af stöðu 
kvenna.

Áætlað er að atvinnuþátttaka 
kvenna muni dragast saman um 
14 til 19 prósent, sem er sérstak-
lega alvarlegt með tilliti til þess að 
kynjamismunun er nú þegar alvar-
legt vandamál í Líbanon. En í land-
inu er eitt lægsta hlutfall atvinnu-

Konur í aukinni hættu á ofbeldi
Mikil neyð ríkir í Líbanon um þessar mundir, sprengingarnar í Beirút þann 4. ágúst síðastliðinn lögðu borgina í rúst og kölluðu 
hörmungar yfir landið. Í slíkri neyð eru konur berskjaldaðar fyrir ofbeldi og því safna UN Women á Íslandi fyrir konur í Líbanon.

Afleiðingar sprenginganna í Beirút eru geigvænlegar en 
rúmlega fimm þúsund manns hafa særst, yfir 200 látist 
og um 300 þúsund hafa misst heimili sitt.

FO-bolirnir 
voru í ár hann-
aðir af Önnu 
Maggýju með 
mynd framan 
á þar sem 
Fokk ofbeldi 
er táknað á 
táknmáli. Aftan 
á er svo ljóð 
eftir tónlistar-
konuna GDRN, 
sem hér sést 
í bolnum, um 
baráttuna gegn 
kynbundnu 
ofbeldi. MYND/
ANNA MAGGÝ

Saga Zalloukh
Zalloukh Al Maraanazi er sýr-
lensk kona á flótta sem hafði 
nýverið komið sér upp heimili 
ásamt syni sínum í tæplega 10 
kílómetra fjarlægð frá höfn-
inni í Beirút þar sem spreng-
ingarnar áttu sér stað. Hún var 
rétt byrjuð að vinda ofan af 
sálrænum afleiðingum stríðsins 
í heimalandinu þegar sprengj-
urnar sprungu. „Sonur minn var 
að leika sér á svölunum þegar 
það gerðist. Hann bókstaflega 
flaug upp í loft og féll niður á 
veröndina. Sem betur fer slapp 
hann með marbletti.“

Zalloukh hafði nýlega lokið 
frumkvöðlaþjálfun á vegum 
UN Women og í kjölfarið hafið 
eigin rekstur í kringum sölu og 
framleiðslu á sápum og kertum. 
Nú er hún dauðhrædd, tekjulaus 
og óttast um framtíð fjölskyld-
unnar sinnar.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

UN WOMEN ER Á STAÐNUM
UN Women veitir kvenmiðaða og 
kynjaða neyðaraðstoð í Líbanon.

Í neyð eru konur berskjaldaðri 
en nokkru sinni fyrir ofbeldi.

1 af hverjum 5 konum á flótta 
hefur þurft að þola kynferðislegt 
ofbeldi. Af öllum þeim konum 
sem deyja á meðgöngu eða af 
barnsburði, deyja 60% þeirra á 
átakasvæðum. Konur og börn eru 
fjórtán sinnum líklegri til að deyja 
við slíka neyð og stelpur eru rúm-
lega helmingi líklegri til að falla út 
úr námi. Konum er yfirleitt haldið 
utan við ákvarðanatöku í neyð.

UN Women starfar á vettvangi 
í þágu kvenna, kortleggur og 
gerir úttektir á þörfum kvenna og 

stúlkna í neyð og tryggir að tekið 
sé mið af þörfum kvenna við gerð 
viðbragðsáætlana og við veitingu 
neyðaraðstoðar. Þrýst er á allar 
stofnanir og samtök að taka tillit 
til kvenna og allra kynja og veita 
kynjamiðaða neyðaraðstoð.

UN Women leggur áherslu á að 
ná til jaðarsettustu kvennanna 
– eldri kvenna, unglingsstúlkna, 
kvenna og stúlkna með fötlun, 
auk annarra jaðarsettra hópa 
kvenna.

Neyðaraðstoð UN Women felur 
í sér að:

Setja á stofn neyðarlínu fyrir 
þolendur kynbundins ofbeldis. 
Veita konum og stúlkum örugg 

svæði. Veita sálræna aðstoð í 
kjölfar áfallastreitu. Aðstoða þær 
við að koma undir sig fótunum, 
fá atvinnutækifæri og veita þeim 
félagslega vernd og viðeigandi 
þjónustu innan kerfisins. Veita 
konum störf á vegum ríkisins við 
uppbyggingu eftir sprenginguna, 
við umönnun særðra og veikra, 
störf í götueldhúsum og störf við 
innlenda framleiðslu á nauðsynj-
um. Taka utan um ofbeldismál 
gegn konum og stúlkum og tilvísa 
áfram innan kerfisins. Cash for 
work – atvinnuúrræði fyrir konur 
með sjálfbærni að leiðarljósi. 
Styðja tæknilega og fjárhagslega 
við kvennasamtök í Líbanon.

þátttöku kvenna, eða 29 prósent á 
móti 76 prósenta hlutfalli karla.

Þrátt fyrir bága stöðu Líbana 
tekur landið á móti f lestum flótta-
mönnum miðað við höfðatölu, en 
talið er að ein og hálf milljón sýr-
lenskra flóttamanna hafist þar við.

Í samfélögum f lóttafólks í Líb-
anon ríkir mikill ójöfnuður, hvort 
sem um er að ræða formlega eða 
óformlega atvinnuþátttöku og eru 
fátækar konur líklegri til að búa 
við fæðuóöryggi, atvinnuleysi og 
þær hafa síður aðgang að félagslegri 
vernd, sem eykur enn á hættuna á 
því að þær verði beittar of beldi.

Konur aftar körlum í forgangi
„Við vitum að konur hafa færri 
tækifæri og úrræði til að vinna sig 
út úr efnahagslegum af leiðingum 
átaka og áfalla. Ástæðan fyrir því er 
ríkjandi kynjamisrétti, sem staðset-
ur þær aftar körlum í forgangsröð-
inni,“ segir Rachel Dore-Weeks, full-
trúi UN Women í Líbanon. „Konur 
eru ólíklegri til að eiga bankareikn-
ing, sparifé, ellilífeyri og rétt á fjár-
hagsaðstoð. Við verðum að viður-
kenna vandann og tryggja að öll 
úrræði og uppbyggingarstarfsemi, 
hvort sem er til langs eða skemmri 
tíma, taki mið af stöðu kvenna og 
bregðist við þörfum þeirra til jafns 
við karla. Í þessu felst líka tækifæri 
til að leiðrétta kynjahalla sam-
félagsins sem hefur haldið aftur af 
konum og gert þær berskjaldaðar 
fyrir sára fátækt og of beldi.“

Annar eldsvoði
Nú fyrir helgina, nánar tiltekið á 
fimmtudaginn, braust út eldsvoði á 
hafnarsvæðinu í Beirút á svipuðum 
slóðum og sprengingin varð fyrir 
um mánuði síðan.

Þykkan svartan reyk lagði yfir 
borgina, sem enn er í sárum eftir 
stóru sprenginguna sem lagði borg-
ina í rúst.

Talið er að eldsupptökin hafi 
verið í vöruhúsi þar sem nóg var 
af eldsmat, meðal annars olíu og 
dekkjum. Samkvæmt heimildum 
var unnið að því að tæma fjölmörg 
vöruhús við höfnina í hreinsunar-
átaki eftir sprenginguna.

Íbúar borgarinnar flykktust út á 
götur og tóku myndbönd sem þeir 
deildu á samfélagsmiðlum, ásamt 
texta um að enn ein hörmungin 
riði nú yfir borgina og útlitið væri 
fullkunnuglegt.

Vefsíða CNN lýsti ástandinu og 
sagði meðal annars frá vegfaranda 
sem horfði á svartan reykinn stíga 
til himins og sagði: „Hvað getur 
maður sagt? Það er engin von. 
Landið er alelda.“

Síðastliðinn fimmtudag varð stór eldsvoði á hafnar-
svæðinu í Beirút ekki langt frá svæðinu þar sem stóra 
sprengingin varð í síðasta mánuði. MYND/GETTY
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Unnur Sara Eldjárn 
tónlistarkona er í 
Montpellier og við 
það að hefja þriggja 
ára bakkalárnám 
í sviðslistum. Í lok 
mánaðar er væntanlegt 
nýtt lag frá henni.   ➛6
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Friðrik Agni er fæddur í Reykjavík en móðir hans var ættleidd frá Indlandi árið 1969. Hún fannst úti á götu í Mumbai en ólst upp á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lífshlaup með  
alls kyns draumum
Friðrik Agni Árnason, dansari og listamaður, kann 
að finna  ástríðuna í lífinu. Hann fylgir draumum 
sínum og markmiðum. Friðrik Agni er fæddur og 
uppalinn á Íslandi en rætur hans liggja  til Indlands 
og Þýskalands á forvitnilegan hátt. ➛2
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Friðrik Agni er 32 ára en hefur 
átt viðburðaríka ævi. Hann 
er forvitinn, tilfinninga

næmur og skapandi enda hikar 
hann ekki við að elta drauma 
sína og láta þá rætast. Hann hefur 
haldið fyrirlestra undir heitinu 
Þín eigin leið, þar sem hann deilir 
með öðrum uppbyggilegum frá
sögnum, segir frá því hvernig hann 
lætur draumana rætast og spyr 
spurninga með verkefnavinnu. Í 
fyrstu hélt hann fyrirlestra fyrir 
fólk í atvinnuleit. Þeir þróuðust 
áfram fyrir alla sem áhuga höfðu 
á þeim. Út frá því verkefni urðu 
til hlaðvarpsþættir undir sama 
nafni þar sem Friðrik ræðir við 
áhugavert fólk um lífsspeki þess. 
Nýlega ræddi hann við Haffa Haff 
en það samtal vakti mikla athygli. 
Þátturinn er aðgengilegur á Spot
ify og öðrum hlaðvarpsmiðlum. 
„Ég fæ mikinn innblástur frá þeim 
sem ég ræði við, sérstaklega þeim 
sem fara eigin leiðir í lífinu og hafa 
sjálfstrú,“ segir hann. Friðrik Agni 
kennir zumba hjá World Class og 
Kramhúsinu ásamt því að starfa 
sem verkefnastjóri hjá Listahátíð 
í Reykjavík. Hann situr því ekki 
auðum höndum.

Friðrik Agni lærði ungur að 
dansa samkvæmisdansa og er 
margfaldur Íslandsmeistari, 
auk þess að hafa lent í úrslitum í 
Norðurlandadanskeppni og náð 
langt í öðrum mótum erlendis. 
Friðrik lærði dans hjá Adam og 
Karen Reeve. Adam er ástralskur 
og kemur úr þekktri dansfjöl
skyldu þar í landi. Þegar Friðriki 
bauðst að fara til Ástralíu til að 
dansa og kenna hjá fjölskyld
unni hikaði hann ekki, heldur 
hætti í menntaskóla til að fylgja 
draumum sínum. Þá þegar hafði 
hann eignast kærasta á Íslandi, 
Davíð Rósenkrans Hauksson, og er 
giftur honum í dag. Friðrik hefur 
búið í Ástralíu, Svíþjóð, á Ítalíu 
þar sem hann lauk námi í list
rænni stjórnun og í Dúbaí. Hann 
lauk meistaranámi í menningar
stjórnun frá Háskólanum á Bifröst 
með dúxeinkunn. „Það má segja 
að ég hafi farið óhefðbundna leið í 
námi,“ segir hann.

Ættleiddu götubarn
Friðrik er fæddur í Reykjavík en 
saga móður hans, Mayu Jill Einars
dóttur, er afar sérstök. „Mamma 
var götubarn í Mumbai á Indlandi 
og var fyrsta ættleidda barnið frá 
Asíu sem kom til Íslands. Þetta 
var árið 1969 og ættleiðingar frá 
útlöndum nánast óþekktar hér 
á landi,“ útskýrir Friðrik. Þegar 
hann er spurður um söguna á 

bak við ættleiðinguna, svarar 
hann: „Amma mín var hjúkrunar
fræðingur frá Þýskalandi sem 
starfaði hjá nunnunum á Landa
kotsspítala. Þangað barst bréf frá 
munaðarleysingjahæli á Indlandi 
með myndum af þremur stúlku
börnum sem höfðu fundist á 
götunni í Mumbai. Spurt var hvort 
einhver á Íslandi gæti tekið við 

Friðrik hefur 
aldrei komið 
til Indlands en 
það er á dag-
skrá að fara 
þangað. Hann 
hefur hins vegar 
búið í Ástralíu, 
á Ítalíu, Svíþjóð 
og í Dúbaí. 

Friðrik Agni og 
móðir hans, 
Maya Jill, á 
góðri stundu. 

Friðrik Agni ásamt eiginmanni 
sínum, Davíð Rósenkrans.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

þessum börnum til ættleiðingar. 
Amma mín og afi, sem er íslenskur, 
voru barnlaus og ákváðu að taka 
eitt barnið að sér. Þetta var eigin
lega svona úllen dúllen doff val,“ 
greinir Friðrik frá. „Saga móður 
minnar og ömmu er afar merkileg,“ 
bætir hann við. „Amma býr núna 
í Ungverjalandi og ég heimsótti 
hana í sumar. Amma og afi skildu 
árið 1976 og hún flutti þá aftur til 
Þýskalands. Það kom í hlut afa að 
ala móður mína upp, en hún fór 
oft í heimsókn til Þýskalands og er 
altalandi á þýsku. Það er magnað 
að hlusta á ömmu segja sögu sína 
frá Íslandi, en það var aldrei á 
dagskrá hjá henni að eignast barn. 
Hún spurði nokkur hjón hvort þau 
vildu ættleiða barn frá Indlandi 
en það var enginn áhugi fyrir því á 
þessum tíma. Indland var eitt
hvert land sem var langt í burtu 
og fjarri fólki að taka barn þaðan. 
Það er mjög fyndið að heyra sögur 
frá þessum tíma. Móðir mín var 
tveggja ára þegar hún kom til 
landsins og íslensk börn héldu að 
hún væri dúkka úr súkkulaði. Börn 
með dökka húð sáust almennt ekki 
á Íslandi árið 1969. Amma og afi 
þurftu að fá undirskrifað bréf frá 
forseta Íslands, Kristjáni Eldjárn, 

með leyfi fyrir ættleiðingunni. 
Það má því segja að ég sé til út af 
einhverju úllen dúllen doff,“ segir 
Friðrik og hlær. Amma hans eign
aðist ekki önnur börn í Þýskalandi 
svo Maya er einkadóttir hennar og 
þær halda góðu sambandi.

Friðrik Agni hefur ekki farið á 
slóðir móður sinnar í Indlandi en 
stefnir á það. „Þótt ég hafi farið 
víða á ég eftir að fara til Mumbai. 
Ég hef fundið aukna þörf fyrir að 
fara þangað á síðustu árum. Mér 
finnst ég alltaf hafa þurft að berjast 
fyrir því að vera viðurkenndur 
Íslendingur sem ég er fyrst og 
fremst þótt ég sé hálf indverskur. 
Mamma fór til Indlands í fyrsta og 
eina skiptið eftir að hún kom til 
landins þegar hún varð fimmtug. 
Hún fór í skipulagðri hópferð og 
það var mikil upplifun fyrir hana. 
Mamma hefur enga hugmynd um 
hverjir ættingjar hennar eru og 
mun sennilega aldrei komast að 
því, þar sem hún fannst á götunni. 
Það er mjög sérstakt að vita ekkert 
um uppruna sinn,“ segir Friðrik.

Flakkað um heiminn
Foreldrar Friðriks skildu þegar 
hann var sautján ára en hann á 
tvö systkini. „Ég var byrjaður að 

Framhald af forsíðu ➛

dansa áður en ég fór að labba. 
Foreldrar mínir sendu mig því 
snemma í dansskóla. Það var rétt 
ákvörðun. Ég var dansandi alla 
mína barnæsku. Eftir að ég byrjaði 
í menntaskóla fann ég að ástríða 
mín var ekki í stærðfræðitímum. 
Ég tók þá ákvörðun að hætta í skól
anum og helga mig dansinum. Það 
leiddi mig og dansdömuna mína til 
Ástralíu þar sem við dönsuðum og 
kenndum dans. Leið mín lá síðan 
til Ítalíu þar sem ég lærði listræna 
stjórnun en þá lagði ég dansskóna 
á hilluna. Ég hef ekki stundað sam
kvæmisdansa síðan en helgað mig 
zumbadansinum í staðinn,“ segir 
hann.

Friðrik segist hafa opnað sig 
gagnvart samkynhneigðinni þegar 
hann var fimmtán ára. „Ég var 
aldrei í neinum skáp heldur var 
ég alltaf opinn fyrir sjálfum mér. 
Ég var í stuðningsríku umhverfi 
og það var ekkert mál þegar ég 
tilkynnti mömmu að ég væri 
skotinn í strák. Ég þurfti aldrei 
að glíma við mótlæti varðandi 
kynhneigðina. Hins vegar glímdi 
ég við átröskun sem unglingur og 
þurfti sálfræðihjálp til að komast 
yfir það. Átröskunin var hluti af 
fullkomnunaráráttu sem fylgir 
mér. Þetta er huglægur sjúkdómur 
og snýst mikið um að ná tökum 
á hugsunum sínum. Ég er mikil 
tilfinningavera. Það er gott að vera 
opinn fyrir því að skoða sjálfan sig. 
Fólk sem er listrænt og skapandi er 
oft líka tilfinningaríkt.“

Ævintýri í Dúbaí
Eiginmaður Friðriks, Davíð, er 
verkfræðingur. Hann fór með 
honum til Ítalíu á sínum tíma en 
flutti síðan til Stokkhólms þar 
sem hann fékk vinnu. Friðrik fór 
þangað eftir námið í Mílanó. „Ég 
hélt að það yrði auðvelt að fá vinnu 
í Stokkhólmi en það reyndist erfitt 
þangað til ég gekk inn á líkams
ræktarstöð og spurði hvort ég 
mætti kenna zumba. Ég kynntist 
mörgum og áður en langt um leið 
var ég farin að kenna zumba víðs 
vegar allt að þrettán tíma á viku. 
Meðal annars á skemmtiferðaskipi 
og á risastórri ráðstefnu á Flórída.“

Mágkona Friðriks starfaði sem 
arkitekt í Dúbaí og þeir Davíð fóru 
í heimsókn. Dúbaí heillaði Friðrik 
gjörsamlega upp úr skónum, sem 
endaði með því að hann leitaði 
að vinnu þar og fékk starf hjá 
nýju tískufyrirtæki sem listrænn 
stjórnandi, en Davíð varð eftir í 
Svíþjóð. „Þetta reyndist rosalega 
mikil vinna og ég keyrði mig gjör
samlega út. Ég gafst upp eftir hálft 
ár. Þetta var spennandi ævintýri 
sem ég lærði mikið af. Frá Dúbaí lá 
leiðin aftur heim til Íslands, sem 
kallaði á mig á þessum tíma. Við 
Davíð höfum verið hér í fimm ár 
og höfum fest rætur. Ég hef kynnst 
fjölda fólks í gegnum störf mín 
hér. Á Íslandi hef ég tækifæri til 
að blómstra. Það er mikilvægt að 
fylgja eigin sannfæringu. Að skapa 
sér vettvang til að njóta og læra. 
Hér eru mér allir vegir færir,“ segir 
Friðrik Agni.

Mamma hefur 
enga hugmynd um 

hverjir ættingjar hennar 
eru og mun sennilega 
aldrei komast að því, þar 
sem hún fannst á 
götunni. Það er mjög 
sérstakt að vita ekkert 
um uppruna sinn.
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Melissa Dream er vísinda-
lega samsett jurtablanda, 
hönnuð til að stuðla að 

djúpri slökun og værum svefni. 
Blandan inniheldur jurtir, amínó-
sýrur, vítamín og steinefni sem 
hafa ekki sljóvgandi áhrif.

Svefninn er okkur gríðarlega 
mikilvægur til þess að við getum 
tekist á við eril dagsins og staðist 
þá streitu sem fylgir daglega lífinu. 
Svefninn er að stærstum hluta eins 
upp byggður og á sama formi hjá 
öllum sem sofa eðlilega og ótruflað. 
Álitið er að REM-svefn og djúp-
svefn séu mikilvægustu svefnstigin 
en þau ætti að ná yfir um það bil 
45-50% af öllum nætursvefni. 
Fullorðinn einstaklingur þarf að 
meðaltali 7-8 klukkustunda svefn 
og ef það gengur ekki eftir getur það 
haft neikvæð áhrif á almenna líðan, 
fjölskyldu-, félags- og atvinnulíf.

Loksins góður nætursvefn
Soffía Káradóttir notar Melissa 
Dream og ber því vel söguna:

„Ég hef lengi verið með fótaóeirð 
sem hefur aukist með árunum og 
mér hefur reynst erfitt að sofa nógu 
vel vegna þess. Eftir að ég byrjaði 
að taka Melissa Dream hefur þetta 
algjörlega breyst. Ég tek tvær töflur 
fyrir svefninn og innan hálftíma 
er öll óeirð farin og ég fæ góðan 
nætursvefn. Að mínu mati eru 
þetta töfratöflur sem ég gæti ekki 
verið án og hef ég nú tekið Melissa 
Dream reglulega í nokkur ár.“

Orsakir svefnleysis
Af hverju sofnum við ekki, erum 
andvaka eða vöknum upp um 
miðjar nætur og getum ekki sofnað 
aftur? Það eru fjölmargar ástæður 
fyrir því að við getum ekki sofnað 
eða sofið þannig að við hvílumst 
og vöknum endurnærð. Vakta-
vinna, ferðalög, kvíði og áhyggjur 
eru algeng orsök svefnleysis en 
ýmsir sjúkdómar geta einnig haft 
mikil áhrif á svefninn. Streita er 
mjög algeng orsök en það er allt of 
algengt að fólk vinni of mikið, sé 
með fjárhagsáhyggjur, vanti hreyf-
ingu og/eða eigi í erfiðum sam-
böndum, hvort sem er við maka, 
vini eða aðra. Mataræði, upptaka 

næringarefna og venjur geta líka átt 
stóran þátt í svefnleysi.

Einbeitingarskortur og offita
Langvarandi röskun á svefni og 
svefnmynstri getur haft mjög alvar-
legar heilsufarslegar afleiðingar í 
för með sér. Einkenni svefnleysis 
eru meðal annars þreyta yfir dag-
inn, skapsveiflur og jafnvel þung-
lyndi og kvíði. Einbeiting versnar, 
slysahætta eykst og ýmis andleg og 
líkamleg vandamál. Sum einkenni 
geta líka dregið þann dilk á eftir sér 
að þau ýti undir frekara svefnleysi 
sem þýðir að við erum komin í 
vítahring sem þarf einhvern veginn 
að rjúfa.

Vilt þú sofa betur?
Það er ýmislegt sem hægt er að gera 
til að vinna bug á svefnleysi og gott 
að byrja á því að breyta einföldum 
hlutum í nærumhverfi okkar ef það 
á við. Gott getur verið að borða ekki 

tveimur til þremur tímum áður en 
lagst er til hvílu og passa að drekka 
ekki of mikinn vökva, bæði til að 
gefa meltingarfærunum pásu og að 
losna við klósettferðir. Ekki taka 

tölvur eða síma með í rúmið og lág-
marka alla notkun rafmagnstækja 
í svefnherberginu sem á að vera vel 
loftað, myrkvað og hljóðlátt. Nátt-
úruleg bætiefni reynast mörgum 
vel og hefur Melissa Dream alveg 
slegið í gegn. Þetta bætiefni hefur 
meðal annars fengið viðurkenn-
ingu frá National Nutrition í 
Kanada í flokki bestu fæðubótar-
efna gegn streitu.

Amínósýra sem  
stuðlar að slökun
Melissa Dream inniheldur 
sítrónumelissu sem hefur verið 
notuð í aldaraðir meðal annars 
til að bæta svefn. Þar er einnig að 
finna L-theanine, amínósýru sem 
finnst í svörtu og grænu tei og hafa 
rannsóknir* sýnt að hún hefur 
bein áhrif á heilann þar sem hún 
stuðlar að slökun án þess að hafa 

sljóvgandi áhrif. Melissa Dream 
inniheldur einnig fjölda vítamína 
og steinefna, þar á meðal:

B-6 vítamín sem stuðlar að því að 
halda reglu á hormónastarfsemi.
B-12 sem stuðlar að eðlilegri 
starfsemi taugakerfisins sem og 
eðlilegri sálfræðilegri starfsemi 
ásamt B1, B2, og B3.
Magnesíum sem stuðlar að 
eðlilegri vöðvastarfsemi sem og 
viðhaldi eðlilegra beina.

Svefnleysi getur þó verið alvar-
legra vandamál en svo að einföld 
ráð dugi. Þá er best að ráðfæra sig 
við lækni. Þess ber þó einnig að 
geta að rannsóknir hafa sýnt að 
bestur árangur næst með hugrænni 
atferlismeðferð (HAM) sem er 
nokkurra vikna námskeið sem fólk 
getur sótt.

Fótaóeirðin er alveg horfin 
og ég fæ góðan nætursvefn
Soffía Káradóttir hafði lengi verið með fótaóeirð sem jókst með árunum og hún átti erfitt með 
að sofa vegna þess. Eftir að hún byrjaði að taka inn Melissa Dream er vandamálið úr sögunni.

Það er ýmislegt sem hægt er að gera til að vinna bug á svefnleysi og gott að byrja á einföldum breytingum. 

KETÓ PAKKANUM
HÁMARKAÐU ÁRANGURINN MEÐ

Ketógenískt mataræði (KETÓ) er 
lágkolvetna- og fituríkt mataræði. Það 
felur í sér að draga úr kolvetnaneyslu og 
skipta henni út fyrir fitu. 
Keto pakkinn inniheldur tvær vörur, 
KRILL OIL  OG KETO ÞVAGSTRIMLA, ásamt 
fróðleik og uppskrift frá Hönnu Þóru 
matarbloggara sem geta hjálpað þér að 
ná góðum árangri.

Fæst: í Fjarðarkaup og Nettó

KRILL OIL
– öflugustu omega-3 
fitusýrurnar og 
nauðsynlegar á ketó.

KETÓ þvagstrimlar
– greina fljótt og 
auðveldlega hvort lifrin 
sé að framleiða ketóna og 
hvort líkaminn sé kominn 
í ketósu.

Ég tek tvær töflur 
fyrir svefninn og 

innan hálftíma er öll 
fótaóeirð farin og ég fæ 
góðan nætursvefn.

Soffía Káradóttir

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  3 L AU G A R DAG U R   1 2 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0



Þessar myndir eru 
þess vegna mikið 

fágæti og dýrmætt að fá 
þennan glugga inn í for-
tíðina.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Ragnheiður Brynjólfsdóttir er 
þjónustufulltrúi hjá Hvera
gerðisbæ og hefur mikinn 

áhuga á mótorkross, líkamsrækt 
og útivist. Ragnheiður kynntist 
Adapt Energy Boost fyrir nokkrum 
mánuðum og segir ávinninginn 
hafa verið gríðarlegan.

„Ég heyrði af vörunni í gegnum 
samstarfskonu og langaði að prófa. 
Ég hef núna tekið Adapt Energy 
Boost í fjóra mánuði og finnst það 
ómissandi. Ég hef jafnari orku yfir 
daginn og líður almennt betur 
og á auðveldara með að vakna á 
morgnana. Ég kem meiru í verk 
og er full orku í vinnunni og til að 
stunda áhugamálin af krafti.“

Reynsla Ragnhildar hefur verið 
svo árangursrík og heilsubætandi 
að hún er búin að smita út frá sér 
og er Adapt Energy Boost nú orðið 
órjúfanlegur hluti af heimilislífi 
hennar. „Við fjölskyldan tökum 
þetta öll. Sonur minn sem er þrett
án ára tekur eina töflu í kringum 
Mótorkrosskeppnir og þegar það 
er mikið æfingaálag.“

Heldur mér á floti
Margrét Jóna Bjarnadóttir starfar 
sem launafulltrúi 
hjá Hveragerðisbæ 
og kann best við sig 
á hreyfingu utan
dyra. „Ég hef mikinn 
áhuga á öllu sem við 
kemur golfi, göngum, 
skíðum og allri úti
veru.“

Kynni hennar af 
Adapt Energy Boost 

voru fyrir hálfgerða tilviljun. „Ég 
rakst á þetta í apótekinu, ákvað að 
prófa og heillaðist strax.“

Margrét segir Adapt Energy 
Boost hafa haft veruleg áhrif á 
orku og einbeitingu sem hefur 
reynst henni vel í vinnu sem og 
utan vinnu. „Ég tek Adapt Energy 
Boost til að hafa orku í vinnu
daginn og eftir hann allt það 
skemmtilega sem mig langar að 
gera. Ég fann mikinn mun á mér 

eftir fyrstu 
skiptin þar sem 
mér fannst ein
beiting aukast 
til muna og 
úthald vera svo 
mikið meira.“

Þegar Mar
grét byrjaði að 
taka inn Adapt 
Energy Boost 

var hún búin að vera að upplifa 
orkuleysi. Munurinn hefur verið 
hreint út sagt ótrúlegur. „Ég fór að 
taka þetta á þeim tímapunkti sem 
ég hafði ekki næga orku í vinnu
daginn og hvað þá eitthvert sport 
eftir vinnudaginn. Ég fann strax 
mikinn mun og þá sérstaklega 
á andlegu hliðinni, fannst ein
beitingin mikið betri, fókusinn 
mikið skýrari og eins svaf ég mikið 
betur.“

Þá hefur Adapt Energy Boost 
gert Margréti kleift að takast enn 

betur á við streitu og álag. „Einn
ig finn ég mikinn mun á streitu, 
þetta slær á óþarfa streitufaktora.“

Eftir að hafa tekið pásu frá Adapt 
Energy Boost áttaði Margrét sig svo 
enn frekar á því hversu öflug varan 
er. „Um leið og ég tók frí frá þessu 
þá fann ég mjög fljótlega hvað 
einbeitingin fór út um gluggann. 
Ég tek þetta jafn reglulega þessa 
dagana og önnur vítamín.“

Margrét hvetur aðra til að prófa. 
„Ég get ekki hætt að mæla 
með þessum töflum í 
daglegu amstri, þær 
halda mér algjörlega á 
f loti. Venjulega hef ég 
ekki verið ginnkeypt 
fyrir svona töflum en 
þessar virka 100%.“

Sjá nánar á raritet.is

Meiri orka og minni streita
Adapt Energy Boost er sérstaklega hannað til að auka orku, bæta einbeitingu, draga úr þreytu og 
auka þol gegn streitu. Varan hefur hlotið frábærar undirtektir og er þegar mörgum ómissandi.

Ragnheiður Brynjólfsdóttir er hæstánægð og hefur 
meiri orku með Adapt Energy Boost. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Margrét Jóna Bjarnadóttir segir Adapt Energy Boost 
einfaldlega virka 100%. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sérhæfð blanda byggð á  
áratuga rannsóknum

Adapt Energy Boost er sér
hönnuð vara fyrir þá sem þurfa 
á auka orku að halda í dagsins 
önn og hjálpar til við að draga úr 
streitu, auka framtakssemi og 
koma jafnvægi á hugann. Hún 
inniheldur adaptogen jurtirnar 
burnirót, schisandra, síberíugins
eng og að auki Bvítamín.
Adaptogen hafa ýmsa eigin
leika, eins og að auka líkam
lega og andlega orku og þrek, 
vinna gegn áhrifum svefnleysis, 
vernda heila og taugakerfi (sem 
meðal annars bætir minni og 
skynjun) og draga úr kvíða og 
streitu. Á meðan orkudrykkir og 
kaffi gefa tímabundna orku eru 
áhrifin af adaptogenum jafnari 
og þau auka árangur og vara 
lengur.
Adapt Energy Boost hjálpar til 
við að halda jafnvægi á kortisóli 
og stuðlar að betri svefni 
og minni þreytu. Langtíma 
ójafnvægi eða of hátt magn af 
kortisóli í blóði er óæskilegt 

og getur t.d. valdið þreytu, 
streitu og svefnleysi.

Klínískar rannsóknir 
benda sterklega til þess 
að Adapt Energy Boost 
geti hjálpað líkam
anum með því að auka 

orku, bæta árangur og 
auka afköst í starfi, leik 

og íþróttum.

Ég kem meiru í verk 
og er full orku í 

vinnunni og til að 
stunda áhugamálin af 
krafti.

Útsölustaðir
Apótekarinn, 

Apótek Suðurnesja, 
Apótek Vesturlands, 

Hafnarfjarðar apótek, 
Heilsuver, Lyf og heilsa, 

Lyfjaver, Lyfjaval, Lyfsalinn 
og Reykjanesapótek.

Sýningarnar bera yfirskrift
irnar Teiknað fyrir þjóðina, 
Myndheimur Halldórs 

Péturssonar og Tónlist, dans og 
tíska en Þjóðminjasafnið býður 
gestum ókeypis aðgang í dag á 
fyrsta degi þeirra.

„Halldór Pétursson, einn 
þekktasti teiknari þjóðarinnar 
á 20. öld og Vigfús Sigurgeirsson, 
landsfrægur ljósmyndari og kvik
myndagerðarmaður. Ungt fólk 
í dag þekkir kannski ekki verk 
þessara manna og það er kjörið 
að kynnast tveimur frábærum 
fagmönnum í einni safnaheim
sókn,“ segir Linda Ásdísardóttir, 
sérfræðingur hjá Þjóðminjasafni 
Íslands.

Á blómatíma Halldórs sem 
teygði sig yfir marga áratugi 
voru verk hans alltumlykjandi í 
íslensku samfélagi. Langlífasta 
verk hans er sennilega teikningar 
við kvæði Vísnabókarinnar sem 
kom fyrst út árið 1946. Á þessari 
yfirlitssýningu á verkum Halldórs 
eru sýndar teikningar, skissur og 
fullunnin verk hans frá barnæsku 
til æviloka.

„Sýningin er stútfull af fáséðu 
efni bæði úr safneign Þjóðminja
safnsins en líka efni sem er fengið 
að láni frá ólíkum stofnunum 
sem sýningarstjórinn, Unnar 

Skyggnst inn í liðna tíma
Tvær sýningar verða opnaðar í Þjóðminjasafninu í dag. Önnur á teikningum Halldórs Péturssonar 
og hin á ljósmyndum Vigfúsar Sigurgeirssonar. Þjóðminjasafnið býður gestum frían aðgang í dag.

Á sýningunni 
eru teikn-
ingar og skissur 
eftir Halldór frá 
barnæsku til 
æviloka.

Ljósmyndirnar 
eftir Vigfús eru 
fágætur gluggi 
inn í fortíðina á 
Íslandi.

Örn, hefur fundið. Skissur af 
myndskreytingu, peningaseðlar, 
frímerki og myndir úr frægum 
barnabókum eru til dæmis gott 
dæmi um það. Sjón er sögu ríkari,“ 
segir Linda.

Árið 2017 færðu börn Halldórs 
Þjóðminjasafninu teikningar 
föður síns til varðveislu. Linda 
segir einstakt fyrir safnið að fá að 
varðveita þennan stóra hluta af 
myndasafni Halldórs.

Á sýningunni Tónlist, dans og 
tíska kemur andrúm menningar
lífsins í Reykjavík sterkt fram í 

sérvöldum ljósmyndum Vigfúsar 
Sigurgeirssonar ljósmyndara frá 
árum seinni heimsstyrjaldarinnar. 
Þarna má greina erlenda strauma 
í íslenskri menningu og skemmt
analífi og sviðsmyndin fær á sig 
heimsborgarablæ.

„Myndirnar eru allar teknar á 
árunum 19381944, sumar á Hótel 
Borg og annars staðar á vettvangi 
listamanna bæði í útvarpssal, Iðnó 
og Gamla bíó, en einhverjar líka á 
ljósmyndastofu,“ útskýrir Linda.

Hún segir ekki mikið til af við
líka efni frá þessum árum um og 
eftir stríð enda bauð ljósmynda
tæknin ekki upp á miklar mynda
tökur innanhúss í salarkynnum 
skemmtistaða.

„Þessar myndir eru þess vegna 
mikið fágæti og dýrmætt að fá 
þennan glugga inn í fortíðina, þær 
gefa okkur líka aðra og glæsilegri 
sýn á veröld langömmu og afa. 
Það er sonur Vigfúsar ljósmynd
ara, Gunnar Geir, sem kom með 
þessar myndir til okkar og Ívar 
vann meira með það efni, en þeir 
tveir eru sýningarhöfundar,“ segir 
Linda.
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Umsóknir óskast fylltar út á vef Hagvangs www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2020. 
Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is. 

Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar óskar eftir að 
ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í nýju sveitarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi 
sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

Helstu verkefni:
• Byggingareftirlit og umsjón með 

byggingarmálum sveitarfélagsins
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál 

ásamt móttöku og afgreiðslu 
á byggingarleyfisumsóknum

• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa 
ásamt staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga

• Samskipti við hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið 

af framkvæmda- og umhverfismálastjóra 
sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður 

skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
• Góð þekking og reynsla á 

sviði byggingarmála æskileg
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta

Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar 
óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi.  
Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.

Helstu verkefni:
• Umsjón skipulagsmála í sveitarfélaginu
• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð 

umsagna um skipulags- og byggingaerindi
• Umsjón með grenndarkynningu deiliskipulags- 

breytinga og byggingaleyfa
• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulags- 

breytingar lögum samkvæmt
• Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, 

kjörna fulltrúa og aðra hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af framkvæmda- 

og umhverfismálastjóra sameinaðs sveitarfélags
• Umsjón með vinnu við gerð 

aðalskipulags sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt, 

landslagsarkitekt eða skipulagsfræðingur
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur 

samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla 
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013

• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
• Góð almenn tölvukunnátta

BYGGINGARFULLTRÚI

SKIPULAGSFULLTRÚI

Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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



Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að 
veita framúrskarandi þjónustu. Við leitumst ávallt við að bæta þjónustu okkar og leitum 
nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

Bauhaus er vaxandi fyrirtæki í verslun og þjónustu á Íslandi og leggur sig fram  
við að skapa öruggt og gott umhverfi fyrir starfsfólkið. Ef þú ert með létta lund  
og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.

Við leitum að fólki í:
• Deildarstjóra í ljósa, rafmagns og málningardeild

• Útstillingar í verslun

• Sölu- og afgreiðslu í timburverslun

• Afgreiðslu um helgar

BAUHAUS ÓSKAR EFTIR 
STARFSFÓLKI

BAUHAUS er ein af stærstu 
verslunarkeðjum á byggingasviði í 
Evrópu og og rekur hátt í 300 verslanir 
í yfir 20 löndum. Hjá BAUHAUS er 
viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, 
stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til 
dáða.

Opnunartími BAUHAUS er frá kl. 8-19 
virka daga og 10-18 um helgar. 

Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 23. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

JT Verk leitar að öflugum verkefnastjóra til þess að hafa umsjón með framkvæmdum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð  
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

VERKEFNASTJÓRI 
BYGGINGARFRAMKVÆMDA

Starfssvið og ábyrgð:
• Almenn stjórnun verkefna og framkvæmda
• Samningagerð við verkkaupa, birgja  og 

undirverktaka
• Hönnunarstjórn
• Gerð og eftirfylgni kostnaðar- og 

verkáætlana
• Rekstur gæða- og öryggismála í verkefnum
• Þátttaka í að móta ungt fyrirtæki til vaxtar

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Lausnamiðuð hugsun og góð hæfni í 

mannlegum samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, jákvæðni, heiðarleiki og metnaður í 

starfi
• Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
• Reynsla af sambærilegu starfi hjá verktaka er 

kostur
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku. 

Kunnátta í fleiri tungumálum er kostur

Um JT Verk

JT Verk var stofnað árið 2017 með það 
að markmiði að vera leiðandi alhliða 
ráðgjafafyrirtæki í framkvæmdageiranum. 
Starfsfólk JT Verks býr yfir mikilli reynslu 
úr framkvæmdageiranum, eins hafa 
margir þeirra gegnt lykilstöðum í stjórnun 
ýmissa stærri verkefna í gegnum tíðina. 
JT Verk veitir sérhæfða þjónustu á sviði 
verkefnastjórnunar, umsjónar, eftirlits og 
almennrar ráðgjafar með framkvæmdum 
í byggingariðnaði. Sérstaða JT Verks 
felst í sérhæfingu í stjórnun, stýringu og 
eftirliti með framkvæmdar verkefnum. 
JT Verk tekur ekki að sér hönnun, en 
stýrir hönnunarferlinu. Þannig veitum við 
faglega og óháða ráðgjöf í verkefnum án 
hagsmunaárekstra.

www.jtverk.is

Nánari upplýsingar veitir  
Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is

Umsóknafrestur er til 25. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Umsóknarfrestur er til 27. september. Með umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Nánari upplýsingar veita Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is og Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is.

Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins leitar að reynslumiklum verkefnisstjóra með 
bakgrunn kerfisstjóra og sterka tæknilega þekkingu á Microsoft hugbúnaði til að stýra 
innleiðingu á nýju málaskrárkerfi fyrir Stjórnarráðið. Hið nýja kerfi er hjartað í málavinnslu 
ráðuneytanna, fjölmörgum ferlum og samvinnu innan ráðuneyta. Starfið krefst mikilla 
samskipta við ráðuneyti, stofnanir og birgja.

TÆKNILEGUR VERKEFNISSTJÓRI

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Innleiðing á nýju samskipta- og 

upplýsingastjórnkerfi fyrir ráðuneyti  
og stofnanir

• Samvinna við framleiðanda og þjónustuaðila, 
skjalastjóra og aðra sérfræðinga innan 
ráðuneytanna í tengslum við innleiðingu  
og útfærslu kerfisins

• Ábyrgð á daglegum rekstri kerfisins og 
áframhaldandi þróun á virkni og ferlum  
í samvinnu við kerfisstjóra Umbru, 
skjalastjóra ráðuneytanna og þjónustuaðila

• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun 
og rekstur Umbru á Microsoft 365 og 
Sharepoint umhverfi

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða 

sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af verkefnastjórnun, innleiðingu og 

rekstri tölvukerfa
• Þekking á skjalastjórnun og tengdum kerfum  

er mikill kostur
• Góð þekking á Sharepoint og öðrum Microsoft 

365 hugbúnaði
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Rík vitund um upplýsingaöryggi
• Frumkvæði, góð samskipta- og leiðtogahæfni, 

ásamt ríkri þjónustulund og ögun í 
vinnubrögðum

• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að 
tileinka sér nýjungar og breytingar

Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins 

er miðlæg þjónustueining ráðuneytanna 

sem sér um tiltekna rekstrarlega þætti og 

annars konar þjónustu fyrir ráðuneyti og 

stofnanir. Starfsmenn eru 35 og notendur 

þjónustunnar á sjötta hundrað. Umbra er 

ISO27001 vottuð.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 

Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því 

að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr. 

reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á 

lausum störfum, með síðari breytingum.

Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins leitar að kerfisstjóra með sterka tæknilega 
þekkingu á miðlægum Microsoft lausnum til að sinna kerfisstjórn og þjónustu við 
notendur ráðuneyta og stofnana.

KERFISSTJÓRI

Helstu verkefni:
• Þátttaka í rekstri Microsoft 365 kerfa þar sem 

staðbundnum og skýjalausnum er blandað 
saman

• Kerfisstjórnun og notendaþjónusta
• Innleiðing og uppsetning nýrra kerfa  

og lausna
• Taka þátt í vali á lausnum í takt við 

tækniþróun á hverjum tíma
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun 

og rekstur á innri kerfum Umbru

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða 

sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af rekstri útstöðva, SCCM  

og PowerShell
• Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa
• Góð þekking á Microsoft 365 geira (tenant) og  

á skýja- og staðbundnum lausnum Microsoft 
æskileg

• Góð almenn þekking og reynsla af Microsoft 
hugbúnaði, t.d. Active Directory, Azure, Intune, 
Exchange, Teams og Sharepoint

• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Rík vitund um upplýsingaöryggi
• Frumkvæði og góð samskiptahæfni, ásamt ríkri 

þjónustulund
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að 

tileinka sér nýjungar og breytingar
• Sjálfstæði í starfi og ögun í vinnubrögðum

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is



Við leitum að liðsauka
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki í framleiðsluteymi álversins á Reyðarfirði. Teymisfélagar skipta 
með sér hlutverkum og sjá um daglega framleiðslu Fjarðaáls á þrískiptum á�a tíma vöktum.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.
Umsóknarfrestur er til og með 22. september.

Hvers vegna að vinna með okkur?
Við erum með vaktakerfi sem gefur góðar tekjur og góð frí. 
Akstur til og frá vinnu, mötuneyti, heilsugæsla, velferðarþjónusta o.fl. 
Við stöndum vörð um jafnré�i og gerðum með okkur sá�mála um góða 
vinnustaðarmenningu.
Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga skili bestum árangri. 
Við gerum strangar kröfur til okkar í umhverfis-, heilbrigðis- og öryggismálum.
Tækifæri til starfsþróunar með þjálfun, fræðslu og �ölbrey�ri starfsreynslu.
Við búum í nálægð við ná�úruna í �ölskylduvænu samfélagi á Austurlandi.

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur 
í álverinu á Reyðarfirði þá hvetjum við þig til 
að kynna þér málið nánar. Frekari upp- 
lýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls 
í gegnum netfangið starf@alcoa.com 
eða í síma 470 7700.

Hægt er að sækja um framleiðslustörf hjá 
Fjarðaáli á www.alcoa.is. Umsækjendur verða 
að hafa náð 18 ára aldri, tala íslensku, vera 
með gild ökuré�indi og hreint saka-
vo�orð. Umsóknir eru trúnaðarmál 
og er þeim öllum svarað.

•
•
•

•
•
•
•  

Skólastjóri Auðarskóla

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 

Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 23.09.2020 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunn-  

og tónlistarskóli með um 100 nemendur.  

Við skólann starfa um 35 manns. 

Gildi skólans eru:  

Ábyrgð - Ánægja - Árangur    

Í Dalabyggð búa um 650 manns, þar af 

um 40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær 

frá Álftafirði á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar 

á mörkum Vestfjarða og býr yfir mikilli 

náttúrufegurð.

Dalabyggð er friðsælt og rótgróið  

samfélag, hlaðið sögu og menningu.

Nánari upplýsingar um þjónustu 

sveitarfélagsins er að finna á: www.dalir.is

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð 

er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum 

áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Gert er ráð fyrir að skólastjóri verði búsettur í Dalabyggð.

• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara er skilyrði

• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldis- 

og kennslufræða er æskileg

• Farsæl stjórnunar- og kennslureynsla og reynsla af 

leik- og/eða grunnskólastarfi

• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á þróun og 

nýjungum í skólastarfi

• Lipurð í samstarfi, sveiganleiki og framúrskarandi 

hæfni í mannlegum samskiptum

• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og 

lausnamiðun í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Stýrir og ber faglega ábyrgð á starfsemi skólans í 

samræmi við gildandi stefnu

• Ábyrgð á daglegum rekstri og yfirumsjón með 

fjármálum og rekstrarlegum skuldbindingum skólans 

• Forysta í mótun og eftirfylgni með stefnu skólans í 

samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá 

grunnskóla og lög um grunnskóla

• Starfsmannamál, s.s. ráðningar, starfsþróun og 

vinnutilhögun

• Stuðlar að góðum skólabrag og samstarfi skóla og 

samfélags

• Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja

• Leiðir og hvetur starfsfólk með það að markmiði að 

tryggja sem best samskipti og gagnkvæmt traust

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Laus er til umsóknar staða skólastjóra Auðarskóla í sveitarfélaginu Dalabyggð. Skólastjóri ber faglega 
ábyrgð á starfsemi skólans og hefur forystu um að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að og eflir áhuga 
nemenda á námi og að þeir nái sem bestum árangri á öllum sviðum skólastarfsins.  
Stefnt er að ráðningu í stöðuna frá og með 1. nóvember næstkomandi eða eftir samkomulagi.
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Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2020.
Só� er um starfið á www.alfred.is. Vinsamlegast skilið inn ferilskrá og kynningarbréfi 
með umsókninni. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jakobína H. Árnadó�ir, 
mannauðsstjóri Hrafnistu, jakobina@hrafnista.is.

Hrafnista   Laugarás    Hraunvangur    Boðaþing    Nesvellir    Hlévangur    Ísafold    Sléttuvegur    Skógarbær

Hrafnista starfrækir á�a öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ.
Hjá Hrafnistu starfa tæplega 1.500 manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi.
Vei� er sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Leitað er að öflugum, jákvæðum og gæðamiðuðum aðila í starf framkvæmdastjóra 
heilbrigðissviðs Hrafnistuheimilanna. Framkvæmdastjóri vinnur að stefnumótun og framþróun
í þjónustu og situr í framkvæmdaráði Hrafnistu.

Heilbrigðissvið er stoðsvið við öll heimili Hrafnistu og hefur það meginhlutverk að efla gæði og 
hafa yfirumsjón með faglegri þróun í vinnubrögðum. Þe�a er gert með það fyrir augum að veita 
enn betri þjónustu fyrir íbúa og að starfsfólki líði vel.

Framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs

Helstu verkefni
•  Daglegur rekstur og stjórnun   
 heilbrigðissviðs.
•  Yfirumsjón með gæða-
 og öryggismálum.
•  Yfirumsjón með RAI kerfi.
•  Yfirumsjón með aðkeyptri
 læknisþjónustu Hrafnistu.
•  Ábyrgð á innra og ytra
 e�irliti og úrbótum.
•  E�irfylgni með lögum og reglum
 tengdum starfsemi Hrafnistu. 

Menntunar- og hæfnikröfur
•  Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda
 eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi. 
 Framhaldsmenntun æskileg.
•  Yfirgripsmikil reynsla af heilbrigðismálum
 og þekking á gæðamálum nauðsynleg.
•  Reynsla og þekking á RAI.
•  Þekking eða reynsla af stjórnun eða
 verkefnastjórnun æskileg.
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum
 samskiptum og leiðtogahæfni.
•  Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti 
og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti 
og tengd mál. Hjá PFS starfa 30 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, við-
skiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.

 Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Uppbygging á aðferðarfræði eftirlits með öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviði  

og fjarskiptafyrirtækja. 
• Framkvæmd úttekta á öryggisskipulagi aðila og gerð prófana á grundvelli fjarskiptalaga  

og NIS-laga. 
• Rannsókn á alvarlegum atvikum (netárásum) sem verða í net- og upplýsingakerfum  

eftirlitsskyldra aðila. 
• Þátttaka í uppbyggingu á samhæfingarhlutverki PFS og samvinna við önnur eftirlitsstjórnvöld 

við framkvæmd eftirlits.
 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða  

sambærilegu. 
• Reynsla á sviði öryggismála net- og upplýsingakerfa, t.a.m. framkvæmd prófana og/eða  

úttekta, svo sem á grundvelli staðla, er kostur. 
• Þekking á stafrænum innviðum og stafrænni þjónustustarfsemi er kostur. 
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa 

yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi. 
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum. 
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og í rituðu máli, er áskilin. 
 

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings við eftirlit með öryggi  
net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða og fjarskiptafyrirtækja 
 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur eftirlit með net- og upplýsingaöryggi fjarskiptafyrirtækja, stafrænna grunnvirkja og veitenda stafrænnar þjónustu í samræmi við fjarskiptalög og ný lög um 
öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða (NIS-laga). Þá gegnir stofnunin ráðgefandi samhæfingarhlutverki gagnvart öðrum eftirlitsstjórnvöldum í því skyni að stuðla að sam-
ræmdri framkvæmd eftirlits á sviði netöryggis. 

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni. 
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. Umsjón með starfinu hefur Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir, fagstjóri samhæfingar net- og upplýsingaöryggis, tölvupóstur: unnur@pfs.is. 
Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs. 
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra. 

Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.  

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði. Fyrirtækið hefur starfað 
síðan 1975. Ískraft rekur 4 starfsstöðvar, í Kópavogi, Akureyri, Selfossi og Reykjanesbæ. 
Nánari upplýsingar á iskraft.is.

.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Hvetjum alla áhugasama til að sækja um óháð kyni. Umsóknarfrestur er til 15. september.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynjar Stefánsson, framkvæmdastjóri Ískraft, brynjar@iskraft.is. Sótt er um starfið á ráðningarvef Ískrafts, 
https://www.iskraft.is/um-okkur/laus-storf/

Sölustjóri ÍSKRAFT
Sölustjóri er ábyrgur fyrir þjónustu og sölu á vörum fyrirtækisins til rafverktaka. Eftirsóknarvert er að fá til liðs við okkur 
söludrifinn leiðtoga sem er tilbúinn að leggja sitt af mörkum við að veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina. 
Lögð er rík áhersla á jákvæð samskipti og samvinnu ásamt því að viðkomandi falli vel að góðri liðsheild fyrirtækisins.

 Helstu verkefni:  
• Stjórnun og skipulag á sölustarfi til rafvirkja og verktaka 
•  Þjónusta og samskipti við núverandi viðskiptavini
•  Öflun nýrra viðskiptasambanda
•  Samninga- og tilboðsgerð
•  Umsjón með útibúum á Selfossi og Reykjanesbæ
•  Umsjón með verslun á Smiðjuvegi
•  Þjálfun söluteymis
•  Gerð söluáætlana og eftirfylgni þeirra í samráði við framkvæmdastjóra

 Menntunar og hæfniskröfur:  
• Sveinspróf í rafvirkjun, rafiðnfræði eða rafmagnstæknifræði er skilyrði           
•  Mikil tengsl og þekking á rafverktakamarkaðinum
•  Hæfni til að greina tækifæri á markaði
•  Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikar
•  Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
•  Þekking á CRM og notkun slíkra kerfa
•  Reynsla af sölustjórnun og mannaforráðum
•  Góð almenn tölvukunnátta

iskraft.is
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Sunnulækjarskóli
Vegna fæðingarorlofs vantar umsjónarkennara í 
2. bekk í tímabundna ráðningu til vors. Þá vantar 

forfallakennara til starfa við skólann.

Í skólanum eru um 730 nemendur og þar er lögð áhersla 
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings-
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfs-
kjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi og sér-
hæfingu á grunnskólastigi, góða íslenskukunnáttu, áhuga 
og reynslu af teymiskennslu og góða samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is  
og hjá skólastjóra í síma 480-5400.

Umsóknarfrestur er til 18. september 2020.
 
Sækja þarf um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar, 
http://starf.arborg.is 

Skólastjóri

Er þjónusta þitt fag ?

Verslunin GEGNUM GLERIÐ er sérverslun með húsgögn, gjafavörur og
innréttingar í sérflokki.

Við óskum eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann til að sinna
sölustörfum í versluninni, annast móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og
frágang sölu auk þess að sjá um framsetningu og útstillingar á vörum verslunarinnar.
Viðkomandi annast að auki önnur alhliða dagleg störf er falla til hverju sinni.
Vinnutími er frá kl. 11-18 alla daga auk laugardaga skv. nánara samkomulagi.
Hlutastarf kemur vel til greina.

Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum
auk þess að hafa næmt auga fyrir framsetningu og uppstillingu á fallegri vöru. Við
leitum að manneskju með brennandi áhuga á hönnun, en menntun á því sviði er
áhugaverð. Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.
Viðkomandi þarf jafnframt að hafa þekkingu/hæfni til að vinna með aðstoð
samskiptamiðla.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk. Gengið verður frá ráðningu sem
fyrst. Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til . Þeir sem eigastra@stra.is
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

GEGNUM GLERIÐ
VERSLUN FAGURKERANS

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

SPENNANDI 
FRAMTÍÐ

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Sótt er um starfið á landsnet.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá 
og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, í síma 563 9300.

Sérfræðingur í stýringu 
flutningskerfisins
Við leitum að metnaðarfullum samstarfsfélaga, með brennandi áhuga 
á orkugeiranum, í hóp frábærra sérfræðinga í stjórnstöð okkar. 

Stjórnstöðin ber ábyrgð á stjórnun raforkukerfisins, samhæfingu 
aðgerða í tengslum við truflanir og viðhald auk þess að halda utan um 
orkumarkað. Nýju starfsfólki er veitt öflug og markviss þjálfun en um er 
að ræða kre�andi og ábyrgðarmikið starf. Hluti starfsins er vaktavinna.

Landsnet er þjónustufyrirtæki sem kappkostar 

að vinna í takt við samfélagið og hefur það 

að meginmarkmiði að tryggja örugga a�endingu 

á raforku til framtíðar. Við bjóðum upp á fyrsta 

flokks aðbúnað, góðan starfsanda, frábært 

mötuneyti, aðgengi að líkamsræktaraðstöðu og 

stuðning við að viðhalda og sækja sér frekari 

þekkingu. Við erum þátttakandi í �ölmörgum 

rannsóknar- og samvinnuverkefnum innan 

Norðurlandanna og Evrópu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta til að starfa í teymi
• Geta til að starfa undir álagi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Sterk öryggis- og jafnréttisvitund
• Háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi

Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur
 flutningskerfisins
• Rekstur jöfnunarorkumarkaðs
• Þátttaka í greiningar- og úrbótaverkefnum
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum



Að 2F Húsi Fagfélaganna standa:

Byggiðn - Félag byggingamanna

Félag iðn- og tæknigreina (FIT)

Matvæla- og veitingafélag Íslands (MATVÍS)

Rafiðnaðarsamband Íslands (RSÍ)

Samiðn - Samband iðnfélaga

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Pálmi Finnbogason (palmi@2f.is).
Umsóknir sendist á netfangið logmadur@2f.is.  

Umsóknarfrestur er til 22. september.  

LÖGFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA

Lögfræðingur óskast til starfa 
hjá 2F Húsi Fagfélaganna

Helstu verkefni eru að veita ráðgjöf varðandi túlkun ráðningar-
samninga, kjarasamninga og laga. Aðkoma að starfshópum á 
vegum iðnaðarmannasamfélagsins, þátttaka í kjaraviðræðum, 
umsagnir og málarekstur þegar svo ber undir.

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi lokið meistaraprófi í 
lögfræði og æskilegt er að hafa málflutningsréttindi. Þekking og 
reynsla af vinnumarkaðsmálum er kostur.

Um er að ræða nýtt og spennandi starf í krefjandi starfsumhverfi.

Lögfræðingur mun heyra undir skrifstofustjóra 2F sem er  
þjónustuskrifstofa iðnaðarmannasamfélagsins að Stórhöfða 31.

Þjóðgarðsvörður  
Askja og Herðubreiðarlindir
Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar á hálendi norðursvæðis laust til umsóknar. 
Leitað er að metnaðarfullum og framsýnum stjórnanda með mikla samskiptahæfni og áhuga á 
 náttúruvernd og umhverfismálum.  

Hér er auglýst staða þjóðgarðsvarðar á norðursvæði með fasta starfsstöð í  Mývatnssveit og  umsjónarsvæði sem nær t.d. til Öskju, 
Herðubreiðar, Holuhrauns og Gæsavatnaleiðar. Þjóðgarðsvörður mun eiga náið   samstarf við þjóðgarðsvörð í Ásbyrgi og aðra 
þjóðgarðsverði. Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er  framkvæmdastjóri  Vatnajökulsþjóðgarðs en þjóðgarðsvörður mun einnig 
vinna náið með svæðisráði norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. 

Frekari upplýsingar um starfið: Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttar-
félags. Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2020. Sótt er um starfið á Starfatorgi og skal umsóknum fylgja ítarlegt 
yfirlit um menntun og starfsferil ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni 
viðkomandi í starfið. Við hvetjum bæði karla og konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. 

Um Mývatnssveit: Í Mývatnssveit búa um 500 manns. Þar er fjölskylduvænt, heilsueflandi samfélag með ríka áherslu á 
 sjálfbærni og nýsköpun. Þar er öflugt leikskóla- og grunnskólastarf og boðið upp á ókeypis skólamáltíðir fyrir börn og ókeypis 
frístund.

Nánari upplýsingar um starfið veita Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri  Vatnajökulsþjóðgarðs, 
magnus.gudmundsson@vjp.is og  Ragnheiður Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri, ragnheidur.bjorgvinsdottir@vjp.is

Helstu verkefni

- Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun svæðisins
- Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar   
   þjóðgarðsins
- Leiða starf við landvörslu og fræðslu á svæðinu
- Samskipti og samvinna við hagsmunaaðila s.s.   
   fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög, skóla og íbúa á    
   nærsvæðum þjóðgarðsins
- Þátttaka í þróun og stefnumótun þjóðgarðsins
- Almenn stjórnsýsla og útgáfa leyfa fyrir hálendi                      
   norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs

Menntunar- og hæfniskröfur

- Reynsla af stjórnun, rekstri og/eða mannaforráðum
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á umhverfismálum, náttúruvernd eða                           
   f  erðaþjónustu
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og leiðtogahæfileikar
- Þekking á öryggismálum og reynsla af ferðalögum til     
   fjalla er kostur
- Þekking á starfsemi þjóðgarða og friðlýstra svæða er   
   kostur
- Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
- Góð íslensku- og enskukunnátta 

LAVANGO ehf leitar að 

sölustjóra 

Lavango ehf leitar að sölustjóra fyrir innlendan markað. 
Sölustjórinn mun halda utan um samskipti við ört stækk-
andi hóp viðskiptavina félagsinns. Starfið krefst þekkingar 
á vinnslutækni í sjávarútvegi, fiskiðnaði, fiskeldi og öðrum 
matvælaiðnaði. Sölustjórinn veitir faglega ráðgjöf til við-
skiptavina og sinnir gerð sölutilboða, arðsemisgreininga 
ásamt aðkomu að mótun sölu- og markaðsstarfs félagsins.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun og/eða 
reynslu sem nýtist í starfi. Einstaklingurinn þarf að vera 
skipulagður, sjálfstæður, og lipur í mannlegum samskiptum. 
Sölustjórinn þarf að hafa frumkvæði og vera lausnaþenkj-
andi og sjá möguleika á að skapa aukið virði fyrir viðskipta-
vini okkar. Viðkomandi þarf að tala og skrifa íslensku og 
ensku. Farið er fram á góða tölvukunnáttu (Office). Reynsla 
af teiknivinnu í AutoCad eða öðrum sambærilegum forritum 
er kostur. 

Sölustjórinn mun starfa á söluskrifstofu félagsins í Mos-
fellsbæ en reikna má með ferðalögum til viðskiptavina á 
Íslandi og til birgja erlendis.

Umsóknir með ferilskrá sendist til lavango@lavango.is 
fyrir 20. september næstkomandi.

Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Bílamálari og bílasmiður
Óskum eftir duglegum og hressum bílamálara og bifreiða-
smið með sveinspróf til starfa. Erum að leita eftir einstakl-
ingum með góða reynslu og geta unnið sjálfstætt.  
Með góða þekkingu af bílum til að vinna hjá okkur á snyrti-
legu og velbúnu verkstæði. Um tvö störf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í bílamálun
• Sveinpróf í bifreiðasmíði
• Íslenskukunnátta er skilyrði

Vinnutími er frá mán-fim: 8:00-17:00 og fös: 8:00-16:00.
Fyrir frekari fyrispurnir og umsóknir ásamt ferilskrá skulu 
sendar á netfangid: karenosk@gmail.com

kopavogur.is

Leikskólastjóri 
í leikskólann Álfatún  

Leikskólinn Álfatún er staðsettur í skjólsælum reit austast í Fossvogsdalnum og er í beinum tengslum við 
útivistarsvæðin í dalnum.  Í leikskólanum er mikil áhersla lögð á málörvun, hreyfingu og skapandi starf.

Leitað er að stjórnanda sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður og umbótadrifinn 
og hefur metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera leiðtogi í sínum skóla, veita faglega for-
ystu og búa yfir hæfni og frumkvæði til að skipuleggja skapandi leikskólastarf í samvinnu við starfsmenn, 
forráðamenn og leikskóladeild.

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara 
· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla 
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði stjórnunar eða 
 uppeldis- og menntunarfræða 
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum 
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi 
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi 
· Góð tölvukunnátta 
· Góð íslenskukunnátta 

Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2020.

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningavef Kópavogsbæjar. 

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

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands. 
Leitað er eftir leiðtoga með kraft og metnað til að vinna að markmiðum stofnunarinnar. Náttúrufræðistofnun Íslands stundar 
m.a. undirstöðurannsóknir í dýrafræði, grasafræði og jarðfræði landsins og annast skipulega heimildasöfnun um náttúru 
Íslands. Stofnunin hefur víðtækt vöktunar- og fræðsluhlutverk.

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands til fimm ára í senn. Forstjóri stýrir stofnuninni,
mótar stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á rekstri hennar. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn.

Helstu verkefni stofnunarinnar eru:
• Stunda vísindalegar rannsóknir á náttúru Íslands
• Varðveita náttúrugripi og vísindaleg heimildasöfn
• Skrá kerfisbundið einstaka þætti íslenskrar náttúru
• Vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru
• Öflun og miðlun upplýsinga og þekkingar sem varða 

íslenska náttúru

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun með meistaragráðu sem nýtist í starfi 
• Þekking á verksviði stofnunarinnar
• Reynsla af stjórnun- og rekstri
• Reynsla af vinnu við stefnumótun og áætlanagerð
• Leiðtogahæfileikar og hæfni til að leiða fólk til samvinnu 

og árangurs
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf um ástæðu umsóknar auk upplýsinga um árangur 
sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í embættið. Þriggja manna valnefnd skipuð af umhverfis- 
og auðlindaráðherra metur hæfni og hæfi umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra.

Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 21. september nk.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið uar@uar.is.
Nánari upplýsingar um starfið eru á Starfatorgi – starfatorg.is.

Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri
í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (sigridur.arnardottir@uar.is).

Forstjóri
Náttúrufræðistofnunar Íslands

Erum við 
að leita að þér?
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Í STAFRÆNNI ÞRÓUN
OG MARKAÐSSETNINGU

SÉRFRÆÐINGUR

Við leitum að sérfræðingi í stafrænni þróun í teymið okkar í markaðsdeild Krónunnar.
Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi sem sýnir frumkvæði að snjöllum lausnum, 
vinnur vel í hóp og hefur brennandi áhuga á markaðs- og umhverfismálum.

Hjá Krónunni starfar fjölbreyttur hópur að því að einfalda líf viðskiptavina. Við viljum hafa áhrif 
til góðs og sýna samfélagslega ábyrgð í verki – alltaf. Við vöndum okkur mikið við að vera góður 
vinnustaður. Við erum stolt af því hver við erum og okkur finnst hversdagurinn í öllum sínum 
fjölbreytileika alveg frábær!

Helstu verkefni:
• Ábyrgð á skipulagi, viðhaldi og þróun vefsins

• Vinna að stafrænni vegferð Krónunnar t.d. 
  Snjallverslun Krónunnar

• Yfirumsjón með vefmælingum og öðrum 
  greiningum ásamt leitarvélabestun

Tekið er á móti umsóknum á www.kronan.is/atvinna 
Umsóknarfrestur er til 21. september.

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markaðsstjóri 
í hjordis@kronan.is

Reynsla og færni:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

• Þekking og færni á vefumsjónarkerfum

• Reynsla af vefþróun og greiningum

• Góð tæknileg kunnátta og geta til að 
  tileinka sér tæknilegar nýjungar

www.kronan.is

SVIÐSTJÓRI STJÓRNSÝSLU- 
OG ÞJÓNUSTUSVIÐS
Gegnir lykilhlutverki í að leiða þróun á 
þjónustu sveitarfélagsins og tryggir vandaða 
stjórnsýslu. Undir sviðið heyrir m.a. 
þjónustuver, málefni skipulags-, byggingar-, 
umhverfis- og framkvæmdarmála.

DEILDARSTJÓRI SKIPULAGS- 
OG BYGGINGARMÁLA
Hefur yfirumsjón með skipulags- og 
byggingarmálum sveitarfélagsins. Stýrir verkefnum 
og vinnur að úrlausn þeirra. Sér til þess að 
verkefnin séu unnin faglega í samræmi við lög
og reglugerðir.

SKIPULAGSFULLTRÚI
Starfar í samræmi við hlutverk skipulagsfulltrúa 
skv. skipulagslögum og skal uppfylla hæfisskilyrði 
laganna. Hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð 
og eftirliti með framkvæmdaleyfisskyldum 
framkvæmdum.

Nánari upplýsingar um öll störfin má finna á vefnum borgarbyggd.is

Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi,
í nálægð við allt sem skiptir máli. 

Við leitum eftir framsæknum stjórnendum og sérfræðingum til þess að taka 
þátt í að efla og leiða þjónustu sveitarfélagsins inn í nýja tíma. Borgarbyggð 
hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun, 
tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem er framundan ætlum við að efla stjórnsýslu og þjónustu 
sveitarfélagsins og vera tilbúin til að mæta áskorunum framtíðarinnar. 
Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverfi
og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn til framúrskarandi þjónustu 
og öflugs vinnuumhverfis

DRAUMSTARFIÐ BÍÐUR ÞÍN Í BORGARBYGGÐ

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Erum við að leita að þér?
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Er Skatturinn að leita að þér?

Skatturinn leitar að  
framsæknum hugbúnaðarsérfræðingi í Reykjavík 
sem og öflugum sérfræðingi til starfa á Siglufirði.

Hugbúnaðarsérfræðingur í Reykjavík
Á tæknisviði Skattsins er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að liprum og öruggum 
rafrænum samskiptum við almenning og öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upplýsinga sem 
Skattinum berast.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felur í sér þróun og rekstur á upplýsingakerfum Skattsins auk samskipta við 
samstarfsaðila vegna daglegra verkefna tengt skattframkvæmd. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar– og hæfniskröfur

•  Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verkfræði eða annarra raungreina sem nýtast  
í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða). Meistaragráða æskileg.

• Þekking og/eða reynsla á Python, C#, .NET og SQL.
• Færni í þarfagreiningu og hönnun lausna.
• Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
• Frumkvæði og metnaður.
• Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
• Jákvæðni og þjónustulund.
• Geta til að vinna undir álagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jens Þór Svansson í síma 442-1000  
eða í tölvupósti á  jens.svansson@skatturinn.is

Sérfræðingur á starfsstöð Skattsins á Siglufirði
Á starfsstöð Skattsins á Siglufirði starfa 6 starfsmenn sem tilheyra álagningarsviði Skattsins. 
Helstu verkefni snúa að endurgreiðslu á virðisaukaskatti.

Helstu verkefni og ábyrgð

Um er að ræða verkefni á sviði virðisaukaskattsframkvæmdar sem snýr að endurgreiðslum, 
þjónustu og upplýsingagjöf. Starfshlutfall 100%.

Menntunar– og hæfniskröfur

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða).
•  Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
•  Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
•  Frumkvæði og metnaður.
•  Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
•  Jákvæðni og þjónustulund.
•  Geta til að vinna undir álagi.
•  Góð almenn tölvukunnátta.
•  Talnalæsi er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Björnsdóttir í síma 442-1000  
eða í tölvupósti á  hannab@skatturinn.is

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.  
Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og 
annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2020 og verður öllum umsóknum svarað 
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku 
atvinnulífi



Háskólinn á Bifröst – 
Kennslustöður aðjúnkta

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•Kennsla í annars vegar markaðsfræðum og markaðsrannsóknum og hins vegar stjórnun og   
    leiðtogafræðum í fjarnámi í grunn- og meistaranámi.
•Leiðbeining í lokaritgerðum á grunn- og meistarastigi á viðkomandi fræðasviði.
•Virk þátttaka í störfum viðskiptadeildar og þ.m.t. í uppbyggingu og þróun námsbrauta.

Hæfniskröfur:
•Meistarapróf á sviði markaðsfræði og/eða í stjórnunar- og leiðtogafræðum.
•Farsæl reynsla af kennslu í fjarnámi á háskólastigi er skilyrði.
•Góð reynsla og tengsl við atvinnulíf.
•Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
•Leiðtoga- og skipulagsfærni.
•Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða og/eða námsbrauta.
•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti. 

Tekið verður tillit til þarfa og áherslna í viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og hversu vel umsækjendur falla 
að þeim. 

Umsókn: Með umsókn fylgi náms- og starfsferilsskrá þar sem kennslureynsla er m.a. útlistuð, 
afrit af útskriftarskírteinum og kennslumati, ásamt stuttu kynningarbréfi. Í kynningarbréfi komi fram 
hugmyndafræðileg sýn, áherslur og nálgun umsækjanda í kennslu. 

Nánari upplýsingar: Arney Einarsdóttir, dósent og mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is og í 
síma 433-3004 eða Jón Snorri Snorrason, dósent og deildarforseti viðskiptadeildar, jonsnorri@bifrost.
is. Miðað er við ráðningu frá og með 1. janúar 2021. Starfsstöðvar Háskólans á Bifröst eru á Bifröst og í 
Reykjavík.

Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur konur jafnt og karla til að sækja um.   

Auglýstar eru lausar tvær 50% kennslustöður aðjúnkta í 
viðskiptadeild við Háskólann á Bifröst. Leitað er að einstaklingum 
með reynslu af fjarnámskennslu á háskólastigi og metnað og áhuga á 
að taka virkan þátt í frekari uppbyggingu og þróun fjarnáms Háskólans á 
Bifröst. Háskólinn á Bifröst er framsækinn háskóli sem hefur verið leiðandi í 
uppbyggingu hagnýts fjarnáms á háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár.  

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2020
- í fararbroddi í fjarnámi

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti sýslumannsins á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu 
umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á 
um. Auk hefðbundinna verkefna sýslumannsembætta þá annast Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu veitingu leyfa til ættleiðinga, afgreiðslu nauðungarvistana, 
löggildingu fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala, skráningu leyfa til heimagistingar 
og álagningu stjórnvaldssekta vegna gististarfsemi sem er rekin án tilskilinna 
rekstrarleyfa. Sýslumenn bera faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á 
rekstri embætta sinna í samræmi við lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Embættið 
á höfuðborgarsvæðinu sker sig frá öðrum sýslumannsembættum landsins vegna 
stærðar og umfangs verkefnanna. Gera má ráð fyrir að næstu árum verði unnið að 
nokkuð umfangsmiklum breytingum á mörgum verkefnum sýslumanna, vinnulagi 
við þau og verkaskiptingu á milli embætta. Sýslumenn þurfa að eiga náið samstarf 
sín á milli og vinna með ráðuneytinu að þessum breytingum, ásamt ýmsum um-
bótaverkefnum vegna örra tæknibreytinga hjá hinu opinbera, í samræmi við stefnu 
ríkisins. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/2014, um fram-
kvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og yfirsýn á verkefnum sýslumanna æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar í embættið til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið 
frá og með 1. janúar 2021. 

Um laun og starfskjör sýslumanns fer samkvæmt 39. gr. a. laga nr. 70/1996,  
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.   
Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir skrifstofustjóri  
í síma 545 9000.

Umsóknir skulu berast í gegnum starf(hja)dmr.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfnis-
kröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni 
sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 
50/2014  og auglýsingunni auk  annarra upplýsinga sem varpað geta ljósi á faglega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf sýslumanns.

Embætti sýslumannsins  
á höfuðborgarsvæðinu laust til umsóknar

Sunnulækjarskóli
Vegna fæðingarorlofs vantar umsjónarkennara í 
2. bekk í tímabundna ráðningu til vors. Þá vantar 

forfallakennara til starfa við skólann.

Í skólanum eru um 730 nemendur og þar er lögð áhersla 
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklings-
miðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða 
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfs-
kjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitar-
félaga og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt 
konum sem körlum.

Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi og sér-
hæfingu á grunnskólastigi, góða íslenskukunnáttu, áhuga 
og reynslu af teymiskennslu og góða samskiptahæfni.

Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:  
http://www.sunnulaekjarskoli.is  
og hjá skólastjóra í síma 480-5400.

Umsóknarfrestur er til 18. september 2020.
 
Sækja þarf um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar, 
http://starf.arborg.is 

Skólastjóri

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Erum við 
að leita að þér?
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Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

AÐALFUNDUR 
Búmanna hsf.

Aðalfundur Búmanna hsf., verður haldinn mánudaginn 
5. október 2020 og hefst hann kl. 14.00 í Gullteig B 

á Grand Hótel við Sigtún í Reykjavík.

Í samræmi við 13. gr. samþykkta Búmanna verður 
félagsmönnum sem búa í meira en 200 km. aksturs-
fjarlægð frá tilgreindum aðalfundarstað gefinn kostur 
á að mæta og taka þátt í aðalfundinum í gegnum 
fjarfundarbúnað á fjarfundarstað.

Fjarfundarstaður verður á Hótel Kea, Hafnarstræti 
87-89 á Akureyri.  Nánar vísast til reglna um  
rafræna þátttöku á félagsfundum Búmanna sem eru 
aðgengilegar á vef Búmanna www.bumenn.is.

Innskráning á fundinn á aðalfundarstað og fjarfundar-
stað hefst kl. 13.00 og eru félagsmenn hvattir til að 
mæta tímanlega til skráningar.

Aðalfundurinn er opinn öllum félagsmönnum  
Búmanna og hafa þeir málfrelsi, tillögurétt og  
atkvæðisrétt á fundinum.  Hver félagsmaður má fara 
með umboð frá einum öðrum félagsmanni. 
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er til 21. septem-
ber 2020. Framboðum skal skila á netfangið  
gunnarkr@bumenn.is.

Dagskrá aðalfundar Búmanna er í samræmi við 
samþykktir félagsins sem hér segir:
1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og  

fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræður  

um hana.
3. Framlagning ársreikninga, umræða og afgreiðsla.
4. Ákvörðun um hvernig ráðstafa skuli rekstraraf-

gangi eða bregðast við ef tap verður á rekstri 
félagsins. 

5. Kynning á ákvörðun stjórnar um fjárhæð félags-
gjalda, inntökugjalda, þjónustugjalda og annarra 
gjalda sem ákveðin er af stjórn félagsins sam-
kvæmt samþykktum þess.

6. Ákvörðun gjalds í viðhaldssjóð félagsins.
7. Ákvörðun í framlag til varasjóðs félagsins.
8. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.
9. Kosning formanns til eins árs.
10. Kosning tveggja meðstjórnenda til tveggja ára.
11. Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs.
12. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
13. Kosning löggilts endurskoðanda til eins árs og 

tveggja skoðunarmanna og eins til vara, alla til 
eins árs.

14. Kosning þriggja manna kjörnefndar.
15. Önnur mál sem tiltekin eru í fundarboði.
16. Önnur mál.

Stjórn Búmanna hsf.

Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti sýslumannsins á 
Norðurlandi vestra. 

Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu 
umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á 
um. Auk hefðbundinna verkefna sýslumannsembætta þá annast Sýslumaðurinn á 
Norðurlandi vestra framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt 
staðfestri skipulagsskrá og rekstur innheimtumiðstöðvar. Sýslumenn bera faglega, 
fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri embætta sinna í samræmi við lög 
og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Gera má ráð fyrir að næstu árum verði unnið að 
nokkuð umfangsmiklum breytingum á mörgum verkefnum sýslumanna, vinnulagi 
við þau og verkaskiptingu á milli embætta. Sýslumenn þurfa að eiga náið samstarf 
sín á milli og vinna með ráðuneytinu að þessum breytingum, ásamt ýmsum um-
bótaverkefnum vegna örra tæknibreytinga hjá hinu opinbera, í samræmi við stefnu 
ríkisins.  

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/2014, um 
framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og yfirsýn á verkefnum sýslumanna æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar í embættið til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið 
frá og með 1. janúar 2021. 

Um laun og starfskjör sýslumanns fer samkvæmt 39. gr. a. laga nr. 70/1996, um rétt-
indi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.   

Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir skrifstofustjóri 
í síma 545 9000.

Umsóknir skulu berast í gegnum starf(hja)dmr.is 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. 

Umsóknarfrestur er til 1. október nk. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfnis-
kröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni 
sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 
50/2014  og auglýsingunni auk  annarra upplýsinga sem varpað geta ljósi á faglega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf sýslumanns.

Embætti sýslumannsins  
á Norðurlandi vestra laust til umsóknar

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

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

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Snorrabraut – Borgartún.  Breytingar á götum og 
svæðum – Áfangi 1, útboð nr. 14988. 

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

ÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborg óskar eftir tilboðum í :

Nýr grunnskóli í Björkurstykki -   
Byggingastjóri - Framkvæmdaeftirlit
Verkið felur í sér að taka að sér hlutverk byggingastjóra 
og framkvæmdaeftirlits vegna  rúmlega 5000 fermetra 
byggingar 1. áfanga Björkurskóla á Selfossi  í nýju hverfi 
sem er í uppbyggingu sunnan við núverandi byggð í 
Selfossi.

Um er að ræða framkvæmd á jarðvinnu, uppsteypu 
ásamt lokafragágangi að utan og innan.

Verktími:   Október 2020 til júlí 2022.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum  15. september 2020.  Þeir sem hyggjast 
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Höllu Kartínu 
Svölu- og Arnardóttur hjá Eflu  með tölvupósti í net-
fangið halla.katrin@efla.is og gefa upp nafn, heimilis-
fang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send 
í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 
1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 6. október 
2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

ÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum í verkið :

Nýr grunnskóli í Björkurstykki  
- Jarðvinna

Verkið felst í jarðvinnu fyrir undirstöður skólabyggingar í 
Björkurstykki á Selfossi í nýju hverfi sem er í uppbyggin-
gu sunnan við núverandi byggð í Selfossi. 
Grafa skal fyrir undirstöðum niður á burðarhæfan botn, 
losa klöpp/hraun þar sem þarf og fylla undir undirstöður. 
Þá skal grafa lagnaskurð að tengipunktum við götu og 
ganga frá lögnum í honum. 

Verklok eru þann 15.01.2021.

Helstu magntölur eru eftirfarandi:
• Uppgröftur 13.200m3
• Losun á klöpp 500m3
• Fyllingar undir mannvirki 12.900m3
• Fyllingar undir plan/vinnusvæði 3.100m2
• Girðingar 520m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 
þriðjudeginum  15. september 2020.  Þeir sem hyggjast 
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Höllu Katrínu 
Svölu- og Arnardóttur hjá EFLU með tölvupósti í net-
fangið halla.katrin@efla.is og gefa upp nafn, heimilis-
fang, síma og netfang bjóðanda og fá í kjölfarið útboðs-
gögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til EFLU verkfræðistofu, Austurvegi 
1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 8. október 
2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

EMBASSY – HOUSING
The American Embassy, is seeking to lease 

 a house/apartment in 101 Reykjavik as soon as possible.
 Required size is 160 – 300 square meters, large living room, 

2 full bathrooms, garage/inside parking and permission  
to keep pets.

Lease period is for minimum 3 years.  Please send an e-mail to:  
sveinssonk@state.gov before September 21st . with informa-
tion about the house and location (photos,street and house/
apartment number) and phone number of the contact person 

showing the property.

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu 

hús/íbúð í 101 Reykjavík eins fljótt og auðið er.
  Æskileg stærð 160 – 300 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi 
með sturtu/baðkari, bílskúr/stæði í bílageymslu og leyfi til að 

hafa gæludýr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:  
sveinssonk@state.gov fyrir 21. september með upplýsingum 

um eignina og staðsetningu (ljósmyndir,götuheiti og húsnúmer/
íbúðarnúmer) og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

AUGLÝSING UM FERÐASTYRKI 
OG ÞÓKNANIR  

Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn  
30. september kl. 16.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir 
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki, 
síðari úthlutun. Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn 30. 
september kl. 16.

Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl. 
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og staf-
rænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í skólum og 
öðrum stofnunum hins opinbera 2018-2019. Til úthlutunar eru allt 
að 5.000.000.- kr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar 
á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í 
sjónvarpi árin 2017–2019, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í 
framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtumið-
stöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og myndbands-
tækjum. Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.

Ferða- og menntunarstyrkir  – fyrir félagsmenn Hagþenkis, 
síðari úthlutun 
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hag-
þenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem 
hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við félag-
ið. Einungis er heimilt að sækja um vegna ferða sem hafa verið 
farnar. Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl í gegnum 
heimasíðu Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr. 

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknar-
eyðublöð eru á heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is  
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu, kennimark, um að  
umsókn hafi borist og það gildir sem kvittun. 

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna   
Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík /  
Sími 551-9599 www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is 

ÚTBOÐ 

Landsnet óskar eftir tilboðum 
í að grafa fyrir og leggja 
15,3 km 132 kV jarðstreng 
frá nýju tengivirki Landsnets 
við Lækjartún að tengivirki 
Landsnets á Hellu. Auk þess að 
leggja 1,2 km 66 kV jarðstreng 
frá núverandi loftlínu Selfosslínu 
2 að nýja tengivirkinu við 
Lækjartún og 220 kV jarðstrengi 
innan lóðar tengivirkis.

Lækjartún LT2-01

Tilboð verða opnuð  
fimmtudaginn 15. október kl. 14.00.

Allar nánari upplýsingar er finna  
á utbod.landsnet.is og www.utbodsvefur.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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NJARÐARGATA 25 - 101 REYKJAVÍK  
BÓKIÐ SKOÐUN 

Góð eign á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin hefur verið 
tekin í gegn á mjög vandaðan hátt og húsið er í fallegu og góðu 
hverfi. Þetta eru samföst hús sem bæði eru til sölu; 
Njarðargata 25, sem er 126,9 fm. og Urðarstígur 15, sem er 78,7 
fm. Húsið er rekið sem gistiheimili í dag með öll tilskilin leyfi, með 
pláss fyrir 11 manns í gistingu.  
Nánari uppl. veita Kristján s. 867-3040, kristjan@trausti.is og 
Garðar K. s. 853-9779, gardar@trausti.is   Verð: Tilboð

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Garðar Kjartansson
Aðstoðamaður 

fasteignasali 
S: 898-0255

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða  sérlega vandað og glæsilegt heilsárshús með 
sambyggðum bílskúr á útsýnislóð.  Lóðin er 5.924 fm eignarlóð í skipu-
lögðu sumarbústaðahverfi.   Húsið er alls 148 fm  byggt úr timbri árið 
2008.   Húsið er klætt að utan með ljósum flísum, á þaki er litað stallað 
járn.  Harðviður er í vindskeiðum og greni í undirklæðningu. Gluggar 
og útihurðir eru úr PVC.  Við húsið er um 100 fm verönd með klæðn-
ingu frá Þ.Þorgrímssyni.   Á veröndinni er 
yfirbyggður heitur pottur. Framan við húsið 
er stór hellulögð stétt og innkeyrsla.  Húsið 
er á steyptum grunni með ísteyptum gólf-
hitalögnum með stýringum.  Verð 56,5 millj.

Miðbrún 2, Úthlíð, 
Bláskógabyggð

FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

Þingvangur ehf byggir 10 
hæða lyftuhúsnæði á góðum 
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við 
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél 
í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

3ja herbergja íbúðirnar 105 fm til 107 fm. Íbúðunum 
fylgir stæði í bílakjallara og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 46,6 millj. til 50,9 millj.
4ra herbergja íbúðirnar eru frá 126 fm til 128 fm. 
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 56,4 millj. til 59,4 millj.
Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum 
HTH. 
Innihurðir og flísar frá Parka. 
Heimilistæki frá Ormsson.

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast 
beðið um að hafa samband í síma 898-9396 eða 
á hakon@valfell.is og panta tíma til skoðunar, 
sýningaríbúð á 1. hæð hússins.

Stillholt 21 – Akranesi

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast beðið um að 
hafa samband í síma 898-9396 eða á hakon@valfell.is  

og panta tíma til skoðunar.

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570 4824 | hakon@valfell.is | valfell.is

Þingvangur ehf byggir 10 hæða lyftuhúsnæði á góðum stað miðsvæðis  
á Akranesi. Staðsett við verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

STILLHOLT 21 - AKRANESI

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í 
eldhúsinnréttingu. Sýningaríbúð á 1. hæð.

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
Innhurðir og flísar frá Parka
Heimilistæki frá Ormsson

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF FASTEIGNAMIÐLUN OG RÁÐGJÖF

Þingvangur ehf byggir 10 
hæða lyftuhúsnæði á góðum 
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við 
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél 
í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

3ja herbergja íbúðirnar 105 fm til 107 fm. Íbúðunum 
fylgir stæði í bílakjallara og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 46,6 millj. til 50,9 millj.
4ra herbergja íbúðirnar eru frá 126 fm til 128 fm. 
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara. 
Verð frá 56,4 millj. til 59,4 millj.
Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum 
HTH. 
Innihurðir og flísar frá Parka. 
Heimilistæki frá Ormsson.

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast 
beðið um að hafa samband í síma 898-9396 eða 
á hakon@valfell.is og panta tíma til skoðunar, 
sýningaríbúð á 1. hæð hússins.

Stillholt 21 – Akranesi

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi  |  Sími: 570 4824  |  hakon@valfell.is |  valfell.is

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast beðið um að 
hafa samband í síma 898-9396 eða á hakon@valfell.is  

og panta tíma til skoðunar.

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími: 570 4824 | hakon@valfell.is | valfell.is

Þingvangur ehf byggir 10 hæða lyftuhúsnæði á góðum stað miðsvæðis  
á Akranesi. Staðsett við verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

STILLHOLT 21 - AKRANESI

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar 
án gólfefna nema forstofa, þvottahús og baðherbergi 
flísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í 
eldhúsinnréttingu. Sýningaríbúð á 1. hæð.

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
Innhurðir og flísar frá Parka
Heimilistæki frá Ormsson

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar án gólfefna nema forstofa, þvottahús 
og baðherbergi flísalagt. 
Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél í eldhúsinnréttingu.

Innréttingar og fataskápar frá danska framleiðandnum HTH
Innhurðir og flísar frá Parka
Heimilistæki frá Ormsson

Boðið er upp á einkaskoðun og fólk vinsamlegast beðið um að hafa samband í síma 898-9396 
eða á hakon@valfell.is  og panta tíma til skoðunar.

Sýningar 
íbúð á 1. hæð

Opið hús á sunnudag milli kl 12 og 13 í sýningaríbúð á 1 hæð

Halla
Viðskiptafr./
Lögg. fast. 
659 4044

Ólafur
Sölu- og 

markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489 

Bárður
Sölustjóri
896 5221 

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
820 6511

Kristján
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
691 4252 Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

 EFSTALEITI 11 – íbúðir 0406 og 0506
ca. 105 m2

103 Reykjavík
Verð: 77,9 og 79,7 mkr.

Nýjar glæsilegar 3ja herbergja ca 105 fm íbúðir á 4 og 5. Hæð (efstu) í 
nýju vönduðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er afhent með 
vönduðum Nobilia innréttingum sem hafa verið sérhannaðar inn í íbúðina 
sem er frávik frá skilalýsingu. Þar má m.a. nefna Lægri sökkla, innrétting 
nær upp í loft, ofn er af vandaðri gerð og helluborð er Bora Pure sem er 
með innbyggðri viftu og því er enginn háfur. Parket og flísar á gólfum og 
kubbaljós í loftum. Afhending er í október/nóvember. 

Íbúð 0406 er á 77,9 millj. Íbúð 0506 er á 79,7 millj.

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali /sölustjóri

Sími 899 1882
 thorarinn@eignamidlun.is

Bókið skoðun hjá Þórarni í síma 899-1882 eða Brynjari í síma 896-1168
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Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

Friðjón Ö. Magnúss.
lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 616 1313

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

4 herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýli 
 • Eignin er skráð 84,8 fm 

 • 2 svefnherbergi en hægt að 
bæta við þriðja með millivegg 

 • 4 herb upprunalega 
skv teikningu 

 • Rúmgóðar svalir í suður 

 • Frábær staðsetning í Fossvogi 

 • Vel viðhaldið hús

Gautland 7
108 Reykjavík

Verð:  49,9 millj.

Glæsilegt vel skipulagt 172 fm  
einbýlishús á einni hæð með 
bílskúr

 • Fjögur svefnherbergi

 • Mikil lofthæð í alrými

 • Vel staðsett í rólegu 
umhverfi innst í botlanga

 • Stór pallur og gróin garður

 • Útsýni er til Esjunnar 
og Snæfellsjökuls

Smárarimi 67
112 Reykjavík

Verð:  94,5 millj.

Glæsilegt endaraðhús  
á 2 hæðum ásamt bílskúr  
í Fossvoginum

 • Eignin er 210,2 fm 27,3 fm bílskúr 

 • Fallegur og gróin garður í suður 

 • Stór verönd, útisturta 

og heitur pottur 

 • Skrautsteypustétt fyrir framan 

hús með snjóbræðslu 

 • Fjögur svefnherbergi tvö 

baðherbergi og gestasnyrting 

Álfaland 13
108 Reykjavík

 Verð:   99,9 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ásgrími í síma 865 4120

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson 
hdl og lögg. fasteignasali
sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson 
hdl og lögg. fasteignasali
sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept.

 milli kl. 13:00 - 13:30

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept.

 milli kl. 15:00 - 15:30

Nánari upplýsingar:

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is
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Nýtt hverfi í 
Laugarnesinu

 • 2ja til 5 herbergja íbúðir
 • Vandaðar íbúðir á 
frábæru verði

 • Lyftuhús á 6 hæðum      

   Afhending 2020

 • Stærðir íbúða frá 58-254 fm
 • Á Kirkjusandi er örstutt í alla  
þjónustu, veitingastaði 
og útivist

 • Hljóðgólf í öllum íbúðum, 
sérstakalega einangrandi 
veggir og gler

 • Allar íbúðir að fullu 
loftræstar (inn og út)

    Afhending 2020

Stuðlaborg er vandað 
fjölbýli með 77 íbúðum  
í fimm lyftuhúsum

S
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.       

Verð:  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 15. sept. kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 79,6 fm rishæð

 • Stórar stofur, mikil lofthæð 

 • Glæsilegir gluggar sem 
setja svip á hæðina 

 • Endurnýjað fallegt eldhús 
búr innaf og baðherbergi 

 • Tvö svefnherbergi eldhúsi 

 • Sér geymsla í kjallar 

Þórsgata 21
101 Reykjavík

.       

Verð:  89,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 17:30-18:00

Stórglæsileg 130,6 fm vel 
skipulögð 3ja herbergja íbúð

 • Glæsilegt alrými og eldhús

 • 2 svefnherbergi og 2 baðh.

 • Tvennar yfirbyggðar 
svalir samtals 28,3 fm

 • Stæði í bílgeymslu 

 • Stórbrotið útsýni

Grandavegur 42b (603)
107 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 

vandaðar 
íbúðirS

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

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

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

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

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

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

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

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

Ásgrímur Ásmunds 
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

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

– Með þér alla leið

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept.

milli kl. 16 - 17
Tökum á móti gestum við vestur enda Stuðlaborgar

Vel skipulögð íbúð á 5 hæð  
í húsi fyrir 60 ára og eldri 

 • 3ja herbergja 106 fm auk 15 fm stæðis 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Verð :   54,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Falleg 4ra herbergja á 3. hæð  
Svalalokun á suðursvölum  

 • Fataherbergi innaf svefnherbergi 
 • Hálf opið eldhús inn í stofu. Þvottahús innaf baði 
 • Vönduð gólfefni. Frábær staðsetning. 
 • Stæði í bílakjallara 

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5 (304)

s. 845 8958

105 Reykjavík

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Falleg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð  
í góðu fjölbýli í Selásnum

 • Eldhús og bað hafa  verið endurnýjuð  
 • 2 svefnherbergi
 • Sér geymsla í kjallara
 • Frábært útsýni

Verð :   41,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Vallarás 5

s. 616 1313

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 14:00-14:30

Falleg 4-5 herbergja íbúð  
sem tekur vel á móti þér 

 • Þrjú svefnherbergi, 
rúmgott sjónvarphol 

 • Fallegar stofur með útgengt 
á 9 fm útsýnis svalir 

 • Þvottahús/geymsla innan

 • Merkt stæði á bílaplani 

Fróðengi 6
112 Reykjavík

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

.       

Verð:  99,9 millj.

Glæsilegt 2 hæða einbýli 
með bílskúr í Ártúnsholti

 • Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu 
með snjóbræðslu  

 • 4 svefnherbergi 

 • Stofa með útgengt út í garð 

 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi 

 • Frábær staðsetning

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

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

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

.       

 Verð :   74,5 millj.

Glæsileg ný 113 fm efri 
sérhæð með sérinngangi

 • Þrjú svefnherbergi 

 • Mikil lofthæð í bjartri 
stofu, svalir 

 • Afhendist fullbúin 
með gólfefnum 

 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 

 • Vandaðar innréttingar og tæki

Eikjuvogur 27
104 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

 • 2ja og 3ja herbergja. Stærðir frá 45 fm

 • Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaði og þjónustu

 • Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina

 • Allar íbúðir með stæði í bílakjallara

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborginni

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

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

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

Hverfisgata 85
101  Reykjavík

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

10
1

10
5

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. 

 milli kl. 15:00 - 16:00 

Verð  frá :   39,5 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

NÝTT  
Í SÖLU
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Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

.       

Verð:  42,9 millj.

Falleg og vel skipulögð  
3ja herb. íbúð auk bílskúrs

 • Skráð 98,3 fm skiptist 
í 80,4 fm íbúðarrými 
og 17,9 fm bílskúr

 • 2 Svefnherbergi

 • Geymsla á jarðhæð

Austurberg 8
111 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 13:00-13:30

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 12. sept kl 14 - 15

 

 • Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

 • Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla 

 • Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

BJARKARHOLT 8-20

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. 

 milli kl. 13:00 - 14:00 

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Fullbúin sýningaríbúð

50 ára+
Nýjar

íbúðir fyrir

Helmingur íbúða 
seldur 

27
0

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is
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Nýtt hverfi í 
Laugarnesinu

 • 2ja til 5 herbergja íbúðir
 • Vandaðar íbúðir á 
frábæru verði

 • Lyftuhús á 6 hæðum      

   Afhending 2020

 • Stærðir íbúða frá 58-254 fm
 • Á Kirkjusandi er örstutt í alla  
þjónustu, veitingastaði 
og útivist

 • Hljóðgólf í öllum íbúðum, 
sérstakalega einangrandi 
veggir og gler

 • Allar íbúðir að fullu 
loftræstar (inn og út)

    Afhending 2020

Stuðlaborg er vandað 
fjölbýli með 77 íbúðum  
í fimm lyftuhúsum

S
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.       

Verð:  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 15. sept. kl. 17:30 - 18:00

Glæsileg 79,6 fm rishæð

 • Stórar stofur, mikil lofthæð 

 • Glæsilegir gluggar sem 
setja svip á hæðina 

 • Endurnýjað fallegt eldhús 
búr innaf og baðherbergi 

 • Tvö svefnherbergi eldhúsi 

 • Sér geymsla í kjallar 

Þórsgata 21
101 Reykjavík

.       

Verð:  89,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 17:30-18:00

Stórglæsileg 130,6 fm vel 
skipulögð 3ja herbergja íbúð

 • Glæsilegt alrými og eldhús

 • 2 svefnherbergi og 2 baðh.

 • Tvennar yfirbyggðar 
svalir samtals 28,3 fm

 • Stæði í bílgeymslu 

 • Stórbrotið útsýni

Grandavegur 42b (603)
107 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

Sérlega 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ásgrímur Ásmunds 
hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

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

– Með þér alla leið

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept.

milli kl. 16 - 17
Tökum á móti gestum við vestur enda Stuðlaborgar

Vel skipulögð íbúð á 5 hæð  
í húsi fyrir 60 ára og eldri 

 • 3ja herbergja 106 fm auk 15 fm stæðis 
 • Stæði í bílageymslu 
 • Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Verð :   54,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skúlagata 40

s. 899 5856

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

Falleg 4ra herbergja á 3. hæð  
Svalalokun á suðursvölum  

 • Fataherbergi innaf svefnherbergi 
 • Hálf opið eldhús inn í stofu. Þvottahús innaf baði 
 • Vönduð gólfefni. Frábær staðsetning. 
 • Stæði í bílakjallara 

Verð :   69,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sóltún 5 (304)

s. 845 8958

105 Reykjavík

LÆKKAÐ 
VERÐ

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Falleg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð  
í góðu fjölbýli í Selásnum

 • Eldhús og bað hafa  verið endurnýjuð  
 • 2 svefnherbergi
 • Sér geymsla í kjallara
 • Frábært útsýni

Verð :   41,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala Nánari upplýsingar:

Vallarás 5

s. 616 1313

112 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 14:00-14:30

Falleg 4-5 herbergja íbúð  
sem tekur vel á móti þér 

 • Þrjú svefnherbergi, 
rúmgott sjónvarphol 

 • Fallegar stofur með útgengt 
á 9 fm útsýnis svalir 

 • Þvottahús/geymsla innan

 • Merkt stæði á bílaplani 

Fróðengi 6
112 Reykjavík

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

.       

Verð:  99,9 millj.

Glæsilegt 2 hæða einbýli 
með bílskúr í Ártúnsholti

 • Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu 
með snjóbræðslu  

 • 4 svefnherbergi 

 • Stofa með útgengt út í garð 

 • Stór vel hirtur garður 
með gróðurhúsi 

 • Frábær staðsetning

Urriðakvísl 12
110 Reykjavík

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

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

.       

 Verð :   74,5 millj.

Glæsileg ný 113 fm efri 
sérhæð með sérinngangi

 • Þrjú svefnherbergi 

 • Mikil lofthæð í bjartri 
stofu, svalir 

 • Afhendist fullbúin 
með gólfefnum 

 • Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi 

 • Vandaðar innréttingar og tæki

Eikjuvogur 27
104 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

 • 2ja og 3ja herbergja. Stærðir frá 45 fm

 • Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaði og þjónustu

 • Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina

 • Allar íbúðir með stæði í bílakjallara

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborginni

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

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

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

Hverfisgata 85
101  Reykjavík

TIL 
AFHENDINGAR

STRAX

10
1

10
5

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. 

 milli kl. 15:00 - 16:00 

Verð  frá :   39,5 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

NÝTT  
Í SÖLU
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Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%  
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

.       

Verð:  42,9 millj.

Falleg og vel skipulögð  
3ja herb. íbúð auk bílskúrs

 • Skráð 98,3 fm skiptist 
í 80,4 fm íbúðarrými 
og 17,9 fm bílskúr

 • 2 Svefnherbergi

 • Geymsla á jarðhæð

Austurberg 8
111 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. kl. 13:00-13:30

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 12. sept kl 14 - 15

 

 • Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

 • Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

 • Sameiginleg lokuð bílgeymsla 

 • Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

BJARKARHOLT 8-20

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

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

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

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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 13. sept. 

 milli kl. 13:00 - 14:00 

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Fullbúin sýningaríbúð

50 ára+
Nýjar

íbúðir fyrir

Helmingur íbúða 
seldur 

27
0

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Traust og örugg þjónusta í 40 ár

• Nýjar glæsilegar íbúðir í 
grónu umhverfi í Kópavogi. 

• 40 íbúðir. 
 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja.

• 3 stigahús, útsýni. 
• Húsið að klætt að utan.  
• Bílastæði í bílageymslu með 

völdum íbúðum. 

Allar upplýsingar er 
að finna á 

nonhaed.is 

kjoreign.is

NÓNHÆÐ - Kópavogi
Arnarsmári 36-40

Opið hús  
sunnud. 12 september 

frá kl. 14-15
Áhugasamir velkomnir 

BÍLAGEYMSLA
Aðeins 

10 íbúðir 
eftir!

Pétur Pétursson
Löggiltur fasteignasali – s. 897 0047

petur@berg.is

Davíð Ólafsson
Löggiltur fasteignasali – s. 896 4732 

david@berg.is

BERG Fasteignasala | Háholt 14 | Mosfellsbæ | Sími: 588 5530 | berg@berg.is | berg.is

Samtals 181,5 fm.

TIL LEIGU nýtt steinsteypt iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við Bæjarflöt í Grafarvogi. Húsnæð-
ið er á tveimur hæðum þar sem iðnaðarrými á jarðhæð er um 70fm og skrifstofurými á 2.hæð 
er 111,5fm. Hentar einstaklega vel fyrir starfsemi heildsölu eða annan sambærilegan rekstur. 
Virkilega vandað húsnæði með hita í gólfi og lagt fyrir rafmagni út í bílaplan. VSK bætist við 
leigufjárhæð. Afhending samkvæmt samkomulagi.
Góð Staðsetning. Samtals 181,5fm.

TIL LEIGU 
við Bæjarflöt í Grafarvogi

Hentar einstaklega vel fyrir heildsölu

Erum við að leita að þér?

Save the Children á Íslandi
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Sæviðarsund 25
104 Reykjavík
Frábær staðsetning

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Fasteignamat: 40.250.000

Verð: 41.500.000
Stofan er stór með stórum gluggum sem vísa í suðurátt. Svalirnar eru stórar, vísa í suður og eru
flísalagðar. Eldhúsið er með eldri innréttingu. Góð aðstaða fyrir borðkrók. Dúkur á gólfi. Hjónaberbergið
er með góðum skápum og útgengt út á svalir sem vísa í austurátt. Parket á gólfi. Barnaherbergið er
með stórum glugga og innbyggðum fataskáp. Parket á gólfi. Barnaherbergi 2 er lítið. Tvær geymslur í
kjallara, hægt að nýta aðra sem herbergi.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15-15.30

666 8 999

Sólvallagata 63
101 Reykjavík

Einbýlishús með aukaíbúð og bílskúr

Stærð: 233,4 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1934
Fasteignamat: 105.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 124.900.000

- Bílskúr og tvö upphituð einkabílastæði.
- Íbúð í kjallara með sérinngangi. Tekin í gegn fyrir 5 árum síðan.
- Frárennslislagnir undir húsi endurnýjaðar fyrir 5 árum síðan.
- Þak endurnýjað (járn og pappi) fyrir 15 árum síðan.

1.hæð - Anddyri, stofa, borðstofa, sjónvarpsstofa og eldhús.
2.hæð - Þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Kjallari - Anddyri, hol, baðherbergi, eldhús, stofa og herbergi.
Bílskúrinn er 28 m², með rafmagni, heitu- og köldu vatni.

KÍKTU VIÐ Á SUNNUDAGINN MILLI KL. 16-17. KAFFI Á KÖNNUNNI.
BRYNJAR

Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16-17 - KAFFI OG BAKKELSI

666 8 999

Kaplaskjólsvegur 63
107 Reykjavík
Ósamþykkt íbúð - Auðveld kaup

Stærð: 26,7 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1965

Fasteignamat: 19.750.000

Verð: 18.900.000
Gengið er inn um sameiginlegan inngang og niður einn stiga. Eldhúsið er opið inn í stofuna/alrýmið.
Eldhúsinnréttingin er hvít með efri skápum. Opið er inn í herbergið en auðvelt væri að loka á milli til að
stúka af herbergið. Baðherbergið er með flísum á gólfi, sturtu, stæði fyrir þvottavél og þurrkara.

ATH - Seljandi getur veitt viðbótarlán við banka, heildarveðsetning því allt að 90% af kaupverði.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN KL. 16.30-17.00

666 8 999

Ljósheimar 22
104 Reykjavík
Falleg íbúð á 5.hæð - ÚTSÝNI

Stærð: 47,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Fasteignamat: 27.550.000

Verð: 29.900.000
Parketlagt hol með fataskáp. Eldhús er með hvítri innréttingu og borðkrók. Parket á gólfi. Stofan er með
parket á gólfi og stórum glugga. Útgengt er út á svalir frá stofunni. Svefnherbergið er opið inn í stofu en
auðvelt er að setja aftur upp léttan vegg og loka því af. Baðherbergið er með sturtuklefa og dúk á gólfi.

Á jarðhæð er sérgeymsla, 3,0 m². Einnig er þar sameiginlegt þvottahús, vagna- og hjólageymsla.

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14-14.30

666 8 999

Þelamörk 51-53
810 Hveragerði
Raðhús á einni hæð

Stærð: 120,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2020

Fasteignamat: 0

Verð: 52.900.000
AÐEINS 3 HÚS EFTIR!!!
3ja herbergja með bílskýli eða bílskúr! Verð 52.9 til 54.9m.
- Eignin afhendist frágengin með gólfefnum í votrýmum
- Laus til afhendingar nóvember 2020
- Gólfhiti í allri eigninni
- Hellulagt og upphitað bílaplan fyrir tvo bíla

Senter

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali

brynjar@remax.is

PANTAÐU EINKASÝNINGU Í S. 666 8 999

666 8 999

BRYNJAR INGÓLFSSON
FASTEIGNASALINN ÞINN     

VIÐ VINNUM
MEÐ ÞÉR

666 8 999  brynjar@remax.is



Hafnarbraut 13-15

Nýjar og glæsilegar íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi á Kársnesi tilbúnar til afhendingar
Suðvestur svalir og lokaður og skjólgóður bakgarður í sólarátt

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna og með vönduðum eldhúsinnréttingum frá HTH 
Baðherbergi flísalögð með fallegum ljósum flísum með gólfhita og handklæðaofni.

Stórfenglegt sjávarútsýni er á Kársnesinu og stutt í útivistasvæði og hjólaleiðir 
Fyrirhuguð brú yfir Fossvog mun tengja hverfið við miðbæ Reykjavíkur  

Verð frá 33,9 mkr. og til sölu íbúðir á bilinu 46 - 175 fm

Sunnudagur 
13. september
kl 14.00-15.00

Opið
hús

Hafnarbraut 13-15 
Íbúðir tilbúnar til afhendingar
 

Magnús Már Lúðvíksson
Löggiltur fasteignasali
699 2010  magnus@fastlind.is
  

Þorsteinn Yngvason
Löggiltur fasteignasali
696 0226  thorsteinn@fastlind.is
  



102 HL ÍÐARENDI . IS
Glæsilegar og mjög vandaðar íbúðir í 
skemmtilega skipulögðu hverfi í nýju 
póstnúmeri, 102. Íbúðirnar eru 2-4 
herbergja á bilinu 70 -240 fermetrar með 
góðum svölum og margar með stórbrotnu 
útsýni yfir borgina. Aðgengi er að fallegum, 
lokuðum og skjólgóðum garði. Íbúðunum 
fylgir stæði i bílakjallara. Frábær staðsetning, 
stutt í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir.

• Innréttingar frá JKE Danmörku 

• Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík 

• Steinborðplötur 

• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum 

• Tvö baðherbergi 

• Þaksvalir/þakgarðar með  
einstöku útsýni 

• Lofthæð 280 cm 

• Gólfsíðir VELFAC-gluggar 

• Miele-tæki 

• Free@home 
 
 
 

• Lokaður og skjólgóður garður 

• Bílastæði í bílakjallara 

• Rafmagn í gluggatjöldum 

• Myndavélardyrasími sem tengist  
við snjallsíma 

• Álklætt og einangrað að utan 

• Aukin hljóðvist 

• Rafmagnshönnun og innfelld lýsing 
hússins hönnuð af Lúmex 

• Allar íbúðir með LED-lýsingu 

• Rafbílaheimtaug í bílakjallara 

• Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

OPIÐ 
HÚS 

laugard. 12. sept. 

og sunnud. 13. sept. 

frá kl. 13:30-14:00

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR 
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS 
INNGANGUR

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

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali
696 1122
kristjan@fastlind.is

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

Nánari upplýsingar
má finna á 
102hlidarendi.is

KEYRT AÐ HJÁ 
VALSHEIMILINU

Stefanía 
Eggertsdóttir
Lögg. fasteignasali
895-0903
stefania@fastlind.is



Miðnestorg 3 
Til sölu er búseturéttur að Miðnestorgi 3, íbúð 302 í Sand-
gerði. Hér er um að ræða fallega íbúð á 3 hæð,  2ja her-
bergja og 71 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.4.900.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.september er kr.119.274.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Prestastígur 8 
Til sölu er búseturéttur að Prestastíg 8, íbúð 401, 113 
Reykjavík. Eignin er á 4 hæð í fjölbýlishúsi og er 3ja her-
bergja, 94,3 fm að stærð ásamt stæði í bílageymslu.

Ásett verð búseturéttarins er kr.12.500.000,- og mánað-
arlegt búsetugjald miðað við 1.september er kr.145.192.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Blásalir 24
Til sölu er búseturéttur að Blásölum 24, íbúð 304, 201 Kópa-
vogi. Eignin er á 3 hæð í fjölbýlishúsi með fallegu útsýni. 
Íbúðin er 5 herbergja, 123,6 fm að stærð ásamt stæði í 
bílageymslu. 

Ásett verð búseturéttarins er kr.13.900.000,- og mánað-
arlegt búsetugjald miðað við 1.september er kr.207.020.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður, þjónustugjald, bílageymslugjald og 
aukagjald.

Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignirnar og/eða 
gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið 
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 

Tilboðsfrestur er til og með  
25. september nk, kl.12.00

 

SÓLVALLAGATA 70 - 101 REYKJAVÍK 
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. SEPT. KL. 17:30 - 18:00

BREIÐVANGUR 22 - 220 HAFNARFJÖRÐUR
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. SEPT. KL. 17:30 - 18:00 

GRUNDARHVARF 16 - 203 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

Falleg 4ra herbergja 106,3 fm. íbúð á tveimur hæðum í Vestur-
bænum. Búið er að endurnýja skólp, þak og neysluvatnslagnir í 
húsinu. Eignin er í þríbýli með sameiginlegum inngangi fyrir tvær 
íbúðir. Húsið var byggt árið 1934 og efri hæð 1965. Gestasalerni á 
neðri hæð var endurnýjað árið 2017. Nánari uppl. veita Guðbjörg 
G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Aðalsteinn s. 767-0777, 
alli@trausti.is                 Verð: 53,9 millj.

Rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 1. hæð auk bílskúrs 
í snyrtilegu húsi í Hafnarfirði. Þvottahús með glugga er innan 
íbúðar. Útgengt er út á nýlega yfirbyggðar svalir úr stofunni. Tvær 
geymslur í kjallara. Bílskúr með hita, rafmagni, vatni og rafknún-
um hurðaropnara. Frábær staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði. 
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is 
og Aðalsteinn s. 767-0777, alli@trausti.is           Verð: 49,8 millj.

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum auk bílskúrs og hest-
húss við Grundarhvarf í Kópavoginum. Húsið stendur á fallegri 
og stórri lóð ásamt velbúnu hesthúsi og gerði sem býður upp á 
mikla möguleika. Góðir sólpallar fyrir framan og aftan við húsið. 
Tvennar svalir. Stórt bílaplan er fyrir framan húsið. Nánari uppl. 
veita Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Aðalsteinn 
s. 767-0777, alli@trausti.is                 Verð: 127 millj.

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Guðbjörg G
Löggiltur fasteignasali  
S. 899-5949

Aðalsteinn Jón 
Bergdal 
Aðstoðarm. fast.sala
S: 767-0777

BÓKIÐ SKOÐUN

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Nýbyggingar. Falleg og vel skipulögð 3 herbergja raðhús að 
Sandöldu 4a, 4d og 6a á Hellu. Stutt er í fallega náttúru og 
töluverð uppbygging í m.a matvælavinnslu og ferðaþjónustu á 
svæðinu t.d. er 161 herbergja Stracta hótel með um 60 starfs
menn  
og fer vaxandi. Húsin eru afhent fullbúin með gólfefnum, ísskáp 
og uppþvottavél, suðursólpallur með skjólveggjum á hliðum. Hiti 
í gólfum og stýringar eru í hverju rými. Steypt upphitað bíla
stæði. Endaraðhús er 81,4 fm verð kr. 28.327.000.-,
Nánari upplýsingar veitir Ársæll lgfs, as@domus.is og 896-6076

Sandalda 4a, 4d og 6a á Hellu

AÐEINS 3 

HÚS EFTIR

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
www.gardatorg.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 12 SEPTEMBER KL: 13-13:30 
Til sölu glæsileg 232.7 fm penthouse íbúð með  70 fm þaksvölum 
með heitum potti og frábæru útsýni, íbúðinni fylgir tvöföldur bílskúr, 
ásamt tvennum  yfirbyggðum svölum. Vönduð gólfefni og innrétt-
ingar. Íbúðin er laus við kaupsamning. Seljandi skoðar skipti.

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:
Steinar S. Jónsson Löggiltur fasteignasali  
S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

HÖRÐUKÓR 1 PENTHOUSE

OPIÐ
HÚS

ÚTBOÐ 

Landsnet óskar eftir tilboðum 
í að grafa fyrir og leggja 
15,3 km 132 kV jarðstreng 
frá nýju tengivirki Landsnets 
við Lækjartún að tengivirki 
Landsnets á Hellu. Auk þess að 
leggja 1,2 km 66 kV jarðstreng 
frá núverandi loftlínu Selfosslínu 
2 að nýja tengivirkinu við 
Lækjartún og 220 kV jarðstrengi 
innan lóðar tengivirkis.

Lækjartún LT2-01

Tilboð verða opnuð  
fimmtudaginn 15. október kl. 14.00.

Allar nánari upplýsingar er finna  
á utbod.landsnet.is og www.utbodsvefur.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Snorrabraut – Borgartún.  Breytingar á götum og 
svæðum – Áfangi 1, útboð nr. 14988. 

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
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Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn í sölu. 
SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur sýningarsalur þar sem þú 
getur skoðað nánar teikningar, innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt við 
fasteignasala og fundið réttu íbúðina.
 
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Sannkallað 
miðbogar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og 
falleg útivistarsvæði. Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt sá 
um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI

FYRSTU ÍBÚÐIR 

TILBÚNAR TIL 

AFHENDINGAR!

VERÐ FRÁ: 

34.9 MILL.

í sýningarsal 
að Efstaleiti 27 Hafdís

Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Jóhanna
Fasteignasali

837 8889

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM
sunnudaginn 13.sept kl.13:00-14:00

EFSTALEITI 17, ÍBÚÐ 502
ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ MEÐ ÚTSÝNI!

Herbergi: 3ja
Stærð: 97,2 m2

Bílastæði í bílakjallara

Verð: 67.900.000

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Darri Örn
Söufulltrúi
767 0000

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Þóra Þrastardóttir 
Löggiltur fasteignasali

822 2225
Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali
780 2700

• Innréttingar frá VOKE3
• Kvartsstein á borðum
• Aukin lofthæð í íbúðum
• AEG heimilistæki frá Ormsson

URRIÐA-
HOLTSSTRÆTI 38

3 ÍBÚÐIR SELDAR!

210 Garðabæ

Afhending íbúða nóv.20203-4 herber.íbúðir með stæði í bílageymsluStærðir frá 80 m2 – 130 m2

10 íbúða hús!Verð frá 51,9 - 72,9 mkr.

sunnudaginn13. september kl. 16:00-17:00OPIÐ HÚS

• Hiti í gólfum og innfelld lýsing í loftum.
• Stórar rennihurðir opnast út á svalir/verandir.
• Eigninar skilast með parketi og flísum á gólfi



OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 17:00-17:30

Vesturgata 50a    101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 80.8fm 3 herbergja íbúð á 5 efstu hæð í fallegu nýlega 
uppgerðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Útsýnið er einstakt. Stórar suður svalir 
fram með allri íbúðinni. Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
herbergi, baðherbergi, geymslu og sameiginlegt þvottahús.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 80,8 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 18:00-18:30

Sigtún 59    105 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 95,1fm 5 herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi á þessum 
vinsæla stað. Eignin skiptist í : forstofu, gang, þrjú góð herbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu og geymslu. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Fallegur garður. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 5     Stærð: 95,1 m2      

46.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsgata 39     101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og 
geymslu. Endurnýjað járn á þaki. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16. sept. kl: 17:45-18:15 

Skeljagrandi 1, íbúð 203  107 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérbílastæði í bílakjallara. Eignin 
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu, eldhús og 
alrými með útgengt út á svalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi og stofu. Sameiginleg 
hjóla- og vagnageymsla. Þvottahús og sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Ragnar fasteignasali í gsm: 844 6516 

Herbergi: 3     Stærð: 108,0 m2      

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

Eskiholt 1    210 Garðabæ 110.000.000

Tveggja íbúða hús. Fallegt og reisulegt 357,2 fm einbýlishús á stórri og fallega 
gróinni hornlóð með einstöku útsýni. Húsið er á þremur hæðum með fullbúinni 2ja 
herbergja aukaíbúð á jarðhæð og stórum bílskúr með mikla nýtingarmöguleika. 
Næg bílastæði eru við húsið.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 357,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Naustavör 9    200 Kópavogur 65.900.000

Fallegar innréttingar frá Brúnás,hvít sprautaðar og svartbæsaður eikarspónn í 
eldhúsi og AEG eldhústæki. Stór 23,7 fm. austur svalaverönd og lyfta er í húsinu.  
Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar hjóla og gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 129,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17.00-17.30

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-62,2 mkr.

Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í vönduðu 3-5 hæða lyftuhúsi við 
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó 
verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar 
eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðar frá Parka og hrein-
lætistæki frá Tengi. Sérmerkt bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir.

Þjónustusel Garðabæjar er staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri 
borgara Garðabæjar. Einnig er hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem 
mætti hugsa sem ákveðið öryggi í framtíðinni, varðandi ýmislega þjónustu 
ýmsilega þjónustu.

Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 83,9 -104.6 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

NAUSTAVÖR 36-42  200 Kóp Verð frá: 47,8 mkr

Glæsilegt 44 íbúða álklætt lyftuhús við Bryggjuhverfi í Vesturbæ Kópavogs.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og vönduð AEG eldhústæki. Sjávarútsýni er 
úr flestum íbúðum. Íbúðirnar skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi annars án 
gólfefna. Íbúðirnar eru með góðum svölum. Sérmerkt stæði í lokaðari bílageymslum fylgir 
flestum íbúðum. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5     Stærð: 84 -208.2 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

AÐEINS 1 ÍBÚÐ ÓSELD 

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20
OPIÐ HÚS sun. 13. sept. kl 15:00-16:00

Nýtt í sölu
Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í 
tveimur húsum með sameiginlegum bíla-
kjallara. Stæði í bílageymslu fylgir flestum 
íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Afhending september 2020

Stærðir frá 86-241 m2                   Herbergi: 3-5

NÝTT Í 

SÖLU

Berglind  
fasteignasali

 694 4000

Þorsteinn 
fasteignasali
694 4700

Verð frá 
51,5 mkr.

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, leik-
skóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. 

Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum. 
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. Nýbyggingar 
við Elliðabraut í Norðlingaholti, 110 Reykjavík.

Helgi 
fasteignasali
gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali

gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR
SÝNUM 

DAGLEGA

OPIÐ HÚS
laugardaginn 12. september 
kl. 16:00-17:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept kl. 17.30-18.00

Brekkustígur 14    101 Reykjavík 54.900.000

Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð á eftirsóttum stað í vesturbæ 
Reykjavíkur. Þak er nýlega yfirfarið og málað. Endurnýjað parket 
á allri íbúðinni.  Íbúðin skiptist í forstofu við rúmgóðan gang, þrjú 
svefnherb., stofu, eldhús og baðherb. 

Fallegt eikarparket á gólfum sem flæðir inn alla íbúð, korkur á gólfi í 
eldhúsi og flísar á gólfi á baðherbergi. Endurnýjaðir gluggar í svefn-
herbergi. Grænt opið leiksvæði við bakgarð. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 102,6 m2      

ÍBÚÐIRFYRIR60 ÁRA +

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. sept. kl. 16:30-17:00

Sjónarvegur 5    210 Garðabær Verð frá: 63 mkr

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu á frábærum útsýnisstað við 
Sjónarveg 5 efst í Urriðaholti í Garðabæ. 

Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu 
fylgir íbúðum.  Vandað efnisval s.s. Parka innréttingar, eldhústæki frá 
Ormsson, blöndunartæki frá Tengi.

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3-4

TVENNAR SVALIR

Lyngás 1 E-F-G-H
210 Garðabæ

BERGLIND HÓLM
Fasteignasali
GSM: 694 4000
berglind@fstorg.is

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá 
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug. 

Um er að ræða vel skipulagðar 3-4 herbergja íbúðir með vönduðum 
innréttingum frá AXIS innréttingasmiðju. Allar íbúðir eru tilbúnar til 
afhendingar.

Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður 
verður á milli húsanna. Einstaklega barnvænt umhverfi. 

ÍBÚÐIR TILBÚNAR TIL 
AFHENDINGAR VIÐ 
KAUPSAMNING

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR

Verð: 54.9 - 55.9 milljónirHerbergi: 4  |   Stærð: 95,2 - 95,8 m2   |  Bílakjallari

4ra
herb.

Lyngás 1G (rauðahús)

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 13. sept. 
kl.16:30-17:00
Móttaka í sýningaríbúðFasteignasalan Torg

Garðatorgi 5, 2 hæð
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Dæmi um íbúð:

Lyngás 1G, íbúð 209
• Herbergi: 4
• Stærð: 95,2 m2

• Bílageymsla

Verð: 54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

Mosagata 5, íb. 202    210 Garðabær 56.900.000

NÝ, VEL SKIPULÖGÐ 107,6 fm. 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð með 7,5 
fm. svölum. Íbúðin sjálf er skráð 100,2 fm auk 7,4 fm. geymslu Íbúðin skiptist í anddyri, 
alrými með eldhúsi, borðstofu og stofu, 3 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og 
upphengdri sturtu og þvottaaðstöðu. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð: 107,6 m2      

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

898 3326

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Þorsteinn
Fasteignasali

694 4700

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Elka
Fasteignasali

863 8813 

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ MOSAGÖTU 9-11
ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI

Með stæði í bílageymslu

Nánari lýsing: Fjölbýlið Mosagata 9-11 er 5 hæða lyftuhús auk 
kjallara hannað af Úti-Inni arkitektum og byggt af verktökum 
Dalhús ehf. Alls eru 23 íbúðir í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu 
21 íbúð.  Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og bjóða 
flestar íbúðanna upp á glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs. 
Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.

Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302

Stærð: 113,7 fm.
Verð: 62,9 mkr

NÝTT Í SÖLU - TILBÚIN TIL AFHENDINGAR – 
GLÆSILEGAR 2-4 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI.

Jóhanna Kristín 
fasteignasali

gsm: 837 8889

Þorgeir 
fasteignasali
gsm: 696 6580

Verð frá 46,5-87,9 mkr

OPIÐ HÚS 
snnud. 13. sept 
kl. 16:30-17:00



OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 17:00-17:30

Vesturgata 50a    101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 80.8fm 3 herbergja íbúð á 5 efstu hæð í fallegu nýlega 
uppgerðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Útsýnið er einstakt. Stórar suður svalir 
fram með allri íbúðinni. Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, tvö 
herbergi, baðherbergi, geymslu og sameiginlegt þvottahús.  
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 80,8 m2      

51.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 18:00-18:30

Sigtún 59    105 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 95,1fm 5 herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi á þessum 
vinsæla stað. Eignin skiptist í : forstofu, gang, þrjú góð herbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu og geymslu. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Fallegur garður. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 5     Stærð: 95,1 m2      

46.900.000

BÓKIÐ SKOÐUN

Holtsgata 39     101 Reykjavík

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla 
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og 
geymslu. Endurnýjað járn á þaki. 
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Herbergi: 3     Stærð: 71 m2      

39.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16. sept. kl: 17:45-18:15 

Skeljagrandi 1, íbúð 203  107 Reykjavík

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérbílastæði í bílakjallara. Eignin 
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu, eldhús og 
alrými með útgengt út á svalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi og stofu. Sameiginleg 
hjóla- og vagnageymsla. Þvottahús og sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Ragnar fasteignasali í gsm: 844 6516 

Herbergi: 3     Stærð: 108,0 m2      

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

Eskiholt 1    210 Garðabæ 110.000.000

Tveggja íbúða hús. Fallegt og reisulegt 357,2 fm einbýlishús á stórri og fallega 
gróinni hornlóð með einstöku útsýni. Húsið er á þremur hæðum með fullbúinni 2ja 
herbergja aukaíbúð á jarðhæð og stórum bílskúr með mikla nýtingarmöguleika. 
Næg bílastæði eru við húsið.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 357,2 m2

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Naustavör 9    200 Kópavogur 65.900.000

Fallegar innréttingar frá Brúnás,hvít sprautaðar og svartbæsaður eikarspónn í 
eldhúsi og AEG eldhústæki. Stór 23,7 fm. austur svalaverönd og lyfta er í húsinu.  
Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar hjóla og gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 4     Stærð: 129,2 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17.00-17.30

Strikið 1A,B og C  210 Garðabæ 53,8-62,2 mkr.

Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í vönduðu 3-5 hæða lyftuhúsi við 
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó 
verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar 
eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðar frá Parka og hrein-
lætistæki frá Tengi. Sérmerkt bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir.

Þjónustusel Garðabæjar er staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri 
borgara Garðabæjar. Einnig er hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem 
mætti hugsa sem ákveðið öryggi í framtíðinni, varðandi ýmislega þjónustu 
ýmsilega þjónustu.

Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 83,9 -104.6 m2

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610

NAUSTAVÖR 36-42  200 Kóp Verð frá: 47,8 mkr

Glæsilegt 44 íbúða álklætt lyftuhús við Bryggjuhverfi í Vesturbæ Kópavogs.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og vönduð AEG eldhústæki. Sjávarútsýni er 
úr flestum íbúðum. Íbúðirnar skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi annars án 
gólfefna. Íbúðirnar eru með góðum svölum. Sérmerkt stæði í lokaðari bílageymslum fylgir 
flestum íbúðum. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2-5     Stærð: 84 -208.2 m2

SJÁVAR-ÚTSÝNI

AÐEINS 1 ÍBÚÐ ÓSELD 

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20
OPIÐ HÚS sun. 13. sept. kl 15:00-16:00

Nýtt í sölu
Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í 
tveimur húsum með sameiginlegum bíla-
kjallara. Stæði í bílageymslu fylgir flestum 
íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án 
gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

Afhending september 2020

Stærðir frá 86-241 m2                   Herbergi: 3-5

NÝTT Í 

SÖLU

Berglind  
fasteignasali

 694 4000

Þorsteinn 
fasteignasali
694 4700

Verð frá 
51,5 mkr.

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, leik-
skóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru. 

Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum. 
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. Nýbyggingar 
við Elliðabraut í Norðlingaholti, 110 Reykjavík.

Helgi 
fasteignasali
gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Þóra 
fasteignasali

gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

NÝBYGGINGAR
SÝNUM 

DAGLEGA

OPIÐ HÚS
laugardaginn 12. september 
kl. 16:00-17:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept kl. 17.30-18.00

Brekkustígur 14    101 Reykjavík 54.900.000

Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð á eftirsóttum stað í vesturbæ 
Reykjavíkur. Þak er nýlega yfirfarið og málað. Endurnýjað parket 
á allri íbúðinni.  Íbúðin skiptist í forstofu við rúmgóðan gang, þrjú 
svefnherb., stofu, eldhús og baðherb. 

Fallegt eikarparket á gólfum sem flæðir inn alla íbúð, korkur á gólfi í 
eldhúsi og flísar á gólfi á baðherbergi. Endurnýjaðir gluggar í svefn-
herbergi. Grænt opið leiksvæði við bakgarð. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 4     Stærð: 102,6 m2      

ÍBÚÐIRFYRIR60 ÁRA +

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. sept. kl. 16:30-17:00

Sjónarvegur 5    210 Garðabær Verð frá: 63 mkr

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu á frábærum útsýnisstað við 
Sjónarveg 5 efst í Urriðaholti í Garðabæ. 

Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu 
fylgir íbúðum.  Vandað efnisval s.s. Parka innréttingar, eldhústæki frá 
Ormsson, blöndunartæki frá Tengi.

Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Herbergi: 3-4

TVENNAR SVALIR

Lyngás 1 E-F-G-H
210 Garðabæ

BERGLIND HÓLM
Fasteignasali
GSM: 694 4000
berglind@fstorg.is

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá 
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug. 

Um er að ræða vel skipulagðar 3-4 herbergja íbúðir með vönduðum 
innréttingum frá AXIS innréttingasmiðju. Allar íbúðir eru tilbúnar til 
afhendingar.

Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður 
verður á milli húsanna. Einstaklega barnvænt umhverfi. 

ÍBÚÐIR TILBÚNAR TIL 
AFHENDINGAR VIÐ 
KAUPSAMNING

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR

Verð: 54.9 - 55.9 milljónirHerbergi: 4  |   Stærð: 95,2 - 95,8 m2   |  Bílakjallari

4ra
herb.

Lyngás 1G (rauðahús)

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 13. sept. 
kl.16:30-17:00
Móttaka í sýningaríbúðFasteignasalan Torg

Garðatorgi 5, 2 hæð
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Dæmi um íbúð:

Lyngás 1G, íbúð 209
• Herbergi: 4
• Stærð: 95,2 m2

• Bílageymsla

Verð: 54.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

Mosagata 5, íb. 202    210 Garðabær 56.900.000

NÝ, VEL SKIPULÖGÐ 107,6 fm. 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð með 7,5 
fm. svölum. Íbúðin sjálf er skráð 100,2 fm auk 7,4 fm. geymslu Íbúðin skiptist í anddyri, 
alrými með eldhúsi, borðstofu og stofu, 3 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og 
upphengdri sturtu og þvottaaðstöðu. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Herbergi: 4     Stærð: 107,6 m2      

520 9595
k r a f t u r  •  t r a u s t  •  á r a n g u rFaste ignasalan TORG   Garðatorg i  5   210 Garðabær   www.fstorg. is
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Fasteignasali
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Fasteignasali
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VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ MOSAGÖTU 9-11
ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI

Með stæði í bílageymslu

Nánari lýsing: Fjölbýlið Mosagata 9-11 er 5 hæða lyftuhús auk 
kjallara hannað af Úti-Inni arkitektum og byggt af verktökum 
Dalhús ehf. Alls eru 23 íbúðir í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu 
21 íbúð.  Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og bjóða 
flestar íbúðanna upp á glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs. 
Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.

Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302

Stærð: 113,7 fm.
Verð: 62,9 mkr

NÝTT Í SÖLU - TILBÚIN TIL AFHENDINGAR – 
GLÆSILEGAR 2-4 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í 
URRIÐAHOLTI.

Jóhanna Kristín 
fasteignasali

gsm: 837 8889

Þorgeir 
fasteignasali
gsm: 696 6580

Verð frá 46,5-87,9 mkr

OPIÐ HÚS 
snnud. 13. sept 
kl. 16:30-17:00



Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Öll þjónusta í göngufæri

Öllum íbúðum fylgir 
uppþvottvél og ísskápur

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU. AÐEINS 
UM 17 ÍBÚÐIR EFTIR! EKKI MISSA AF ÞESSUM!

Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 og 
Haukahlíð 3 er feb/mar 2021. Allt frá 2ja herb íbúðum upp í 5 
herb. flestar með stæði í bílageymslu og nokkrar með bílskúr.

Smyrilshlíð 1         10  4  113,7      Stæði  Já        65.900.000
Smyrilshlíð 1         106  5  124,1      Stæði  Já        71.900.000
Smyrilshlíð 1         207  5  128,7      Stæði  Já        74.000.000
Smyrilshlíð 1         307 5  127,2      Stæði  Já        75.000.000
Smyrilshlíð 1         407  5  129,2      Stæði  Já        78.900.000
Smyrilshlíð 1         501  4  220,0      27,2  Tvennar        140.000.000
Smyrilshlíð 1         502  3  98,6      Stæði  Já        69.900.000
Smyrilshlíð 1         503 5  133,1      Stæði  Já        82.000.000
Smyrilshlíð 3         106  4  127,6      Stæði  sérafn.reit    71.900.000
Haukahlíð  3         204 2  57,3      Stæði  Já        45.000.000
Haukahlíð 1          105 2  52,0      Stæði  Franskar      39.900.000
Haukahlíð 1          406  3  74,9      Stæði  Já        54.500.000
Valshlíð 2             201 5  119,3      Stæði Já         71.900.000
Valshlíð 2             502  4  212,6      26,5  Já           130.000.000
Valshlíð 6             103  4  117,3      Stæði  sérafn.reit    71.900.000
Valshlíð 6             501  4  160,9      Stæði  Tvennar        105.900.000
Fálkahlíð 4           504  3  120,5      Stæði  Tvennar       77.000.000

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3

sunnudaginn 13. september kl. 14:30-15:30

 Sýningaribúð 
að Falkahlíð 2 

íbúð 203

Þorgeir
Fasteignasali
696 6580

Helgi
Fasteignasali
780 2700

Ragnar
Aðst.maður 
fasteignasala
844 6516

Darri Örn
Aðst.maður 
fasteignasala
767 0000

Smyrilshlíð 1 - íbúð 0502
Verð kr. 69.900.000

- Þaksvalir og svalir
- Bílastæði í bílakjallara

Jóhanna Kristín
Fasteignasali
837 8889

Hafdís
Fasteignasali
820 2222

Sigurður
Fasteignasali
898 6106

NÝTT Í SÖLUVerð frá:39.9 mkr.

DÆMI UM ÍBÚÐ

OPIÐ HÚS

EINUNGIS
17 ÍBÚÐIR EFTIR

EKKI MISSA
AF ÞESSUM

Hús        Íbúð herb  Stærð    bílskúr Svalir       Verð
Bílastæð



Bindin eru sér-
hönnuð fyrir 
þvagleka eru 
rakadræg og 
læsa lyktina 
inni.

Þvagleki getur byrjað 
hvenær sem er en líkurnar 
fara vaxandi með aldri og 

of þyngd að sögn Hildar Sól-
veigar Ragnarsdóttur, hjúkrunar-
fræðings og ljósmóður. „Þvagleka 
er skipt niður í þrjár tegundir; 
áreynsluþvagleka, bráðaþvagleka 
og blandaðan þvagleka. Áreynslu-
þvagleki er algengastur og lýsir 
sér þannig að viðkomandi missir 
þvag við áreynslu eins og hnerra, 
hósta eða líkamlega áreynslu,“ 
segir Hildur.

„Helsta ástæða þess er slappir 
grindarbotnsvöðvar og er með-
ganga og fæðing algengasta 
ástæða slappra grindarbotns-
vöðva.“ Hildur segir að tíðni 
áreynsluþvagleka aukist þegar 
kona hefur fætt mörg börn en 
einnig hefur aldur og offita áhrif á 
þvagleka.

Bráðaþvagleki lýsir sér þann-
ig, að sögn Hildar, að það mikil 
og sterk þvaglátsþörf verður að 
viðkomandi nær ekki að fara á 
salerni í tæka tíð. „Talað er um að í 
þessum tilvikum sé blaðran ofvirk 
eða óróleg. Ekki er alveg vitað um 
orsökina og er þetta vandamál að 
finna hjá öllum aldurshópum.“ 
Þriðja tegundin af þvagleka, 
blandaður þvagleki, er blanda af 
áreynslu- og bráðaþvagleka.

Þvagleka er hægt að með-
höndla á ýmsa vegu. Hildur nefnir 
að grindarbotnsæfingar styrki 
vöðvana í grindarbotninum og því 
ættu allar konur að huga að því að 
gera grindarbotnsæfingar reglu-
lega. Bæði til að fyrirbyggja þvag-
leka og meðhöndla hann. Einnig 
er hægt að meðhöndla þvagleka 
með blöðrustjórnun, raförvun, 
lyfjum og aðgerð. Meðhöndlunin 
fer eftir tegund og alvarleika að 
sögn Hildar.

Þvagleki er mikið feimnismál á 
meðal kvenna og oft ekki eitt-
hvað sem rætt er um í vinkvenna-
hópum. „Svo virðist einnig vera að 
konur eigi erfitt með að bera þetta 
vandamál upp við heilbrigðis-
starfsfólk. Allt of fáar konur ræða 
um þetta vandamál sem leiðir til 
þess að þær fá ekki rétta meðferð,“ 
segir Hildur og bætir við að þvag-
leki geti skert lífsgæði verulega. 
„Þvagleki hefur mismikil áhrif 
á daglegt líf kvenna og andlega 
líðan. Hjá sumum konum er þvag-
leki meiri háttar vandamál  
á meðan aðrar takast á við  

Þvagleki er falið vandamál
Þvagleki er nokkuð algengt vandamál og talið er að um 30% kvenna glími við hann á einhverjum 
tíma. Þvaglekinn getur verið frá því að vera í dropatali til þess að einstaklingurinn rennblotnar.

Hildur Sólveig Ragnarsdóttir segir þvagleka geta byrjað hvenær sem er. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

hann með lítilli fyrirhöfn.“
Það getur verið mikil hjálp í því 

að þvaglekavörur fáist sem víðast 
og aðgengið sé sem best. „Always 
Discreet vörurnar eru í svipuðum 
pakkningum og venjuleg dömu-
bindi en eru sérstaklega hönnuð 
til að taka við þvagi,“ segir Hildur. 
„Þannig eru þær ekki aðgreindar 
frá öðrum vörum og ætti aukið 
aðgengi að hjálpa til við að opna 

umræðuna um þetta vandamál. 
Þvaglekavörur geta stuðlað að 
betri lífsgæðum hjá konum sem 
glíma við þvagleka.“

Sérhannað fyrir þvagleka
Always vörumerkið þekkja f lestir 
sem leiðandi merki í dömubind-
um. Always hefur sett á markað 
nýja vörulínu Always Discreet 
sem samanstendur af  bindum 

og buxum sérhönnuðum fyrir 
konur með þvaglekavandamál. 
Þessi vörulína er fáanleg í helstu 
apótekum og stórmörkuðum 
landsins.

Við framleiðslu á vörunum voru 
þvaglekavandamál skoðuð til 
hlítar til að koma með vöru sem 
uppfyllti kröfur og bætti við því 
sem vantaði í það úrval af vörum 
sem þegar voru fáanlegar.

Helstu kostirnir við Discreet:
n Tvöföld hliðarvörn
n Lyktin læsist inni
n Extra rakadræg miðja breytir vökva í gel
n Fyrirferðarminni þvaglekavörur
n Gott aðgengi að vörunum

Hvað er Always Discreet?
n Bindi og buxur sérstaklega hannaðar fyrir 

konur með þvaglekavandamál
n Bindi og buxur með nýja tækni, þorna fyrr og 

læsa lykt inni

Af hverju Always Discreet?
n Stór og vaxandi markaður
n Opnari umræða um vandamálið minna tabú
n Fólk leitar frekari lausna
n Konur þekkja Always og treysta því merki 

Always hefur sett á 
markað nýja vöru-

línu Always Discreet 
sem samanstendur af 
bindum og buxum 
sérhönnuðum fyrir 
konur með þvagleka-
vandamál.

Það  er mikilvægt að hafa gott aðgengi að þvaglekavörum.
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Unnur hefur vakið athygli 
síðustu misseri með flutn-
ingi sínum á franskri tónlist. 

Þar má telja tónleikaröð hennar á 
Petersen-svítunni „Frönsk kaffi-
húsastemning“ þar sem hún flytur 
lög listamanna eins og Edith Piaf, 
Serge Gainsbourg og Véronique 
Sanson. „Ég var mjög ánægð með 
menntunina sem ég fékk á sínum 
tíma í Tónlistarskóla FÍH en mig 
langaði til að fara aðeins út fyrir 
tónlistina sjálfa í þetta skiptið. 
Þessi fög eru náskyld og sviðslistin 
er frábær viðbót við tónlistar-
námið,“ segir Unnur Sara.

En hvað er það við Frakkland og 
franska tónlist sem heillar hana 
svo? „Frakkland vakti fyrst áhuga 
minn þegar ég var unglingur og 
ég byrjaði að hlusta á franska tón-
list. Ég elska dramatíkina í tónlist 
Edith Piaf og öðrum frá sama tíma-
bili. Franska tónlistin er eitthvað 
svo laus við alla tilgerð, hún er full 
af elegans og fegurð. Það er líka 
gaman að hlusta á samsuðu ólíkra 
menningarheima eins og einkenn-
ir tónlist listamanna á borð við 
Serge Gainsbourg. Mér finnst ég 
oft geta heyrt lag og hugsað „mikið 
er þetta eitthvað frönsk laglína“. 
Það er eitthvað alveg sérstakt ein-
kenni sem ég skynja en kann ekki 
alveg að setja puttann á.“

Fegurð í auglýsingaskiltum
„Ég gleymi því aldrei þegar ég fór 
í fyrsta skipti til Frakklands með 
fjölskyldunni sautján ára gömul. 
Við keyrðum frá Bretlandi og ég 
fékk fiðring í magann þegar við 
vorum komin yfir landamærin 
og ég sá fyrsta auglýsingaskiltið á 
frönsku. Franska tungumálið er 
ótrúlega fallegt og það er alger-
lega þess virði að ná tökum á því. 
Frakkarnir eru líka góðir í að njóta 
lífsins, gera vel við sig í mat og 
drykk og hafa fallegt í kringum sig. 
Það er mikil fegurð í náttúrunni og 
byggingum hér í Suður-Frakklandi 
og fólkið vinalegt.“

Árið 2018 gaf hún út breiðskíf-
una „Unnur Sara syngur Gains-
bourg,“ sem hefur fengið frábær 
viðbrögð bæði á Íslandi og erlendis 
en vinsælasta lagið „La javanaise“ 
er til dæmis komið með yfir millj-
ón spilanir á Spotify. Nýjasta lagið 

frá Unni Söru heitir „Á Laugavegi“ 
og er hennar útgáfa af því sem 
margir kannast við sem Champs-
Elysées eða Waterloo Road.

Lagið á sér fastan stað í hjarta 
Söru. „Ég syng þetta lag alltaf á 
frönsku með nemendum mínum 
í tónmennt, þau elska þetta! En ég 
hef verið að kenna síðustu ár hjá 
Tóney, fyrirtæki Guðna Franz-
sonar. Fyrir ári síðan spurði einn 
nemandi mig af hverju ég semdi 
ekki íslenskan texta við lagið. Ég 
hafði aldrei áður íhugað að fara 
út í textaþýðingar en nokkrum 
dögum síðar fékk ég skyndilega 
hugmynd að texta og tveimur 
tímum seinna var hann alveg 
tilbúinn. Mig langaði ekki til að 
þýða upprunalega textann, heldur 
vildi ég nota tækifærið til að fjalla 
um miðbæ Reykjavíkur í allri sinni 
dýrð. Það var alveg kominn tími á 
að Laugavegurinn, okkar Champs-

Elysées fengi sitt lag!“ segir Unnur 
og hlær. Lagið má nálgast á Spotify 
og öllum helstu streymisveitum. 
Einnig má nálgast lagið á Face-
book- síðu Unnar og kennsluefni 
sem hún hefur útbúið fyrir þá sem 
vilja syngja lagið í tónmennt og 
öðru barnastarfi. Textinn í laginu 
er á þessa leið:

Á Laugavegi
Ég arka um þann fræga stað,
sem kenndur er við gamalt bað.
Og hugsa um allt sem er að ske,
sem gleður mig.
jazzinn dunar út um allt,
og mér finnst það ansi snjallt.
Hér vil ég vera alla tíð, í Reykjavík.

Ó Laugavegur, ó Laugavegur,
kannski verður pínu kalt, en það er 
allt í lagi samt,
því stemningin er engu lík á Lauga-
vegi.

Hjólabrettanördarnir og götuleik-
húshóparnir
setja svip á bæinn þegar sumra fer.
Með ís í hönd við Ingólfstorg, líkt og 
ég sé í stórborg.
Að fá sér bjór á Austurvell’ er 
toppurinn.

Ó Laugavegur, ó Laugavegur,
kannski verður pínu kalt, en það er 
allt í lagi samt
því stemningin er engu lík á Lauga-
vegi.

Í gleðigöngu glöð ég fer, því lita-
dýrðin er alger.
Reykjavíkurmaraþon, ég fylgist 
spennt með!
Skautadans í desember, jólaljós og 
falleg hrós.
Alltaf sömu töfrarnir á Laugavegi.

::Ó Laugavegur, ó Laugavegur,
kannski verður pínu kalt, en það er 
allt í lagi samt
því stemningin er engu lík á Lauga-
vegi::

Ný plata í bígerð
Næst á dagskrá hjá Unni Söru er 
að gefa út nýja plötu á komandi 
mánuðum sem inniheldur franska 
tónlist frá sjöunda áratugnum og 
var tekin upp í sumar. „Á síðustu 
plötu var þemað tónlist Serge 
Gainsbourg, en í þetta skiptið tók 
ég aðeins aðra nálgun. Þetta er allt 
tónlist sem mér finnst ótrúlega 
gaman að syngja og kemur frá 
söngkonum á borð við France Gall, 
Françoise Hardy og Véronique 

Sanson. Það fyndna er að stór 
hluti þeirra er einmitt það sem var 
upphafið að þessu öllu fyrir mig. 
Ég féll fyrir franskri tónlist þegar 
ég heyrði þessi lög í fyrsta skiptið 
fjórtán ára gömul. Þá reyndi ég að 
syngja með þótt ég kynni vita-
skuld ekkert í frönsku á þeim tíma. 
Mér finnst mikilvægt að halda 
í þessa tengingu við fjórtán ára 
sjálfið. Að vera ekkert að taka sig 
of alvarlega eða ætla sér eitthvað 
svakalegt, heldur gera hlutina bara 
af því manni finnst þeir skemmti-
legir.“

Fyrsta lagið af þessari plötu 
kemur út á öllum helstu streymis-
veitum 23. september. Aðdáendur 
Mad Men-þáttanna eiga eflaust 
eftir að muna eftir þessu skondna 
lagi en Unnur kýs að afhjúpa 
ekki meira um það að svo stöddu, 
heldur hvetur fólk til að fylgjast 
með fimmtudaginn 23. september.

Hlakkar til að drekka  
í sig menninguna
Unnur segist hlakka til að kynnast 
franskri list og menningu miklu 
betur í náminu og njóta þess að 
búa í þessari æðislegu borg. „Þetta 
er að sjálfsögðu frekar skrítinn 
tími að flytja erlendis til að fara 
í nám. En ég finn svo sem ekki 
mikið fyrir því eins og er. Frakk-
arnir virðast frekar ákveðnir í því 
að halda sem mestri starfsemi 
gangandi og láta þetta ekki hafa 
áhrif á daglegt líf. En hér er reynd-
ar mikil áhersla á grímunotkun og 
handsprittun.“

Mikið er þetta frönsk laglína
Tónlistarkonan Unnur Sara Eldjárn er nú stödd í franska bænum Montpellier og við það að hefja 
þriggja ára bakkalárnám í sviðslistum. Í lok september kemur út eftir hana nýtt lag af nýrri plötu.

Unnur Sara og samstarfsmenn hennar eftir vel heppnaðan upptökudag í 
júní. Frá vinstri: Sindri Freyr Steinsson, Birgir Þórisson, Kjartan Kjartans-
son, Þorvaldur Kári Ingveldarson og Baldur Kristjánsson.

Frakkland, franska og frönsk menning hefur heillað Unni lengi, allt frá því 
hún var lítil stelpa að hlusta á franska tónlist. MYND/BIRTA RÁN BJÖRGVINSDÓTTIR

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Áhugasamir hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími/Tel: +354 512 5429
jonivar@365.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 

ljós og lampar
Veglegt sérblað Fréttablaðsins um 

ljós og lampa kemur út 25. september nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

550 5654
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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

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Húsbílar

Ford 125/350.árgerð 2004, aftur 
hjóla drifin, ekinn 132.000 km. Hús: 
Blu camp Sky 202. Mest allur hús 
búnaður fylgir með. Aukabúnaður: 
Sólarsella. Inverter 12v í 220 v. 
Dráttarkrókur. Uppl. í s. 690 1353 og 
vatnskot@gmail.com

 Hjólhýsi

 POWRTOCH FREEDOM 
HJÓHÝSAMOVER

 Verð 179.000,-
Aðeins 2 eftir.

Upplýsingar í sími 863-4449 eða 
hjá kriben@simnet.is

Þjónusta

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Hártoppar-Hárígræðsla-
Höfuðrótartatto. 25 ára 
sérfræðikunnátta. Raunverulegra 
verður það ekki. Frí ráðgjöf. 
Apollohar.is, S:552 2099

 Pípulagnir

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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Garðyrkja

 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

 Til sölu

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

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

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  7 L AU G A R DAG U R   1 2 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
Í YFIR 35 ÁR

Þökkum frábærar viðtökur í sumar!
Núna eru okkar vinsælustu pottar til á lager!

Snorralaug 2000 L
278.000 kr.

Grettislaug 1400 L
239.000 kr.

 Unnarlaug 1850 L
285.000 kr.

Sigurlaug 550 L
124.500 kr.



 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

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN, DANISH & 

SWEDISH F. FOREIGNERS - 
ENSKA, NORSKA, DANSKA, 

SÆNSKA
Only/Aðeins 1-3 students/
nemendur/ per course/hvert 
námskeið! Einnig Sérnámskeið fyrir 
Heibrigðisstarfsfólk / Also Special 
Courses for Health Staff. Enska 
fyrir Leiðsögumenn/English and 
Icelandic for Tourist Guides. Start/
Byrja: 7/9, 14/9, 5/10, 2/11,30/11. 
2021: 4/1, 1/2, 1/3, 29/3, 26/4, 
24/5. 4 weeks/vikur x 5 days/daga. 
AM & PM/fh. & eh. Price/Verð: 
49.500 Labour Unions/Labour 
Office pay back 50-90 % of price/ 
Stéttafélög/Vinnumálastofnun 
endurgreiða 50-90% gjalds. www.
iceschool.is - ff@icetrans. is - 
facebook.com/ fullordinsfraedslan 
- Fullorðinsfræðslan-IceSchool, 
Ármúli 5. 108, s. 8981175/5571155

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Laus herbergi til leigu í 105. Einnig 
3ja herb íbúð. Uppl. í s 860 0360

ÚTSÝNISÍBÚÐ Í 101. RVK
50 FM m. 2. stofum, aðst.+ gangi. 
Aukaherbergi m. séraðstöðu, um 25 
FM. S.651-6527 og 651 0118

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

Til leigu 470fm atvinnuhúsnæði í 
Reykjanesbæ með möguleika á 2 
einstaklingsíbúðum. Uppl. í s. 898 
6902

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

FERÐAVAGNAGEYMSLA
Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og 
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík. 
Uppl. í s. 846 2986.

Tilkynningar

 Tilkynningar

HARALDUR ARI KARLSSON
33JA ÁRA

Til hamingju með afmælið ástin 
mín

P.S. Pabbi skilar kveðju og minnir 
á að þú átt ennþá eftir að bera á 

pallinnn

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Í Sauna Spa færðu úrval af þurrgufu-, blautgufu- 
og infraklefum ásamt fylgihlutum. Við kappkostum 
að veita einstaklingum og fagmönnum sérfræðiráðgjöf 
varðandi allt sem snýr að hönnun og smíði saunaklefa.
Veldu gæði!
 

Sérfræðingar
í sauna!

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Velkomin í sýningarsalinn 
að Smiðjuvegi 11

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is
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Þjónustuauglýsingar  
Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga 
arnarut@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir



VERÐ FRÁ:
77,5 M

 ÍBÚÐIR

LAUTARVEGUR 40-44 103 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI 116-140 m2

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR LÖGG. FASTS. 7772882

VERÐ:
FRÁ 24,5 M

 ÍBÚÐIR

LAUGARBRAUT 5 840 LAUGARVATNI

2-3 HERBERGI 64-84   m2

ÍBÚÐIR Á EINUM FALLEGASTA STAÐ LANDSINS

BÖÐVAR SIGUBJÖRNSSON LÖGG. FAST S. 660 4777

BÓKIÐ SKOÐUN

LEITUM AÐ VÖNDUÐUM EIGNUM 

EINBÝLISHÚS Í 101 

EINBÝLISHÚS Í GARÐABÆ 

EINBÝLISHÚS Í VESTURBÆNUM 

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

Opið hús Sunnud. 13. sept. kl 13:00 – 14:00

VERÐ:
44,9 M

FJÖLBÝLI

HRAUNBÆR 103 110 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 68,9  m2

EFSTA HÆÐ, GOTT ÚTSÝNI. LAUS VIÐ KAUPSAMNING

BÖRKUR HRAFNSSON S. 8328844

Opið hús miðvikud. 16. sept. kl 17:30 – 18:00

VERÐ:
64.9 M

ÍBÚÐ

HOLTSGATA 37 101 REYKJAVÍK 

5 HERBERGI 127 m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ HÆÐ Í HJARTA VESTURB.

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR S. 7772882
VERÐ:
60,9 M

FJÖLBÝLISHÚS

RAUÐÁS 12 110 REYKJAVÍK

6 HERBERGI 154,5  m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ, FJÖLSKYLDUVÆN ÍBÚÐ

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR S. 7772882

Opið hús Mánudag 14. sept kl 17.00-17.30Opið hús Sunnudag 13. sept. kl 14.30-15.00 

VERÐ:
41,9 M

FJÖLBÝLI

FLATAHRAUN 1 220 HAFNARFIRÐI

3 HERBERGI 80,2 m2

SÉR STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON S. 6604777

Opið hús mánud. 14. sept. kl 17:30 – 18:00

VERÐ:
27,9 M

FJÖLBÝLI

GYÐUFELL 10 111 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 68,2 m2

SNYRTILEG 2JA HERBERGJA ÍBÚÐ, MERKT STÆÐI Á LÓÐ

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON S. 6604777

Opið hús Þriðjud. 15. sept. kl 17:30 – 18:00



Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi fyrir 55 ára og eldri. 
Íbúðin er skráð 133,3 fm en að auki er 11,5 fm flísalögð, upphituð sólstofa svo íbúðin er 
því samtals um 145 fm. Verð 64,9 milljónir.

OPIÐ HÚS laugardaginn 12. september kl. 14:30-15:00. 

 SLÉTTUVEGUR 15, 145 m2

103 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. 
Vandaður frágangur, sérsmíðaðar innréttingar. Stæði í bílageymslu. Verð 46 milljónir.

OPIÐ HÚS laugardaginn 12. september kl. 13:00-13:45

 NAUSTABRYGGJA 18, 103,5 m2

110 REYKJAVÍK, 46 mkr.

Virkilega björt og falleg tveggja herbergja útsýnisíbúð í eftirsóttu húsi í Skugganum. 
Íbúðin er sérlega rúmgóð og vel skipulögð.  Eldhús með vandaðri innréttingu og 
steinborðplötu. Svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með gólfsíðum 
gluggum og sjávarútsýni, útgengi á svalir. 

 VATNSSTÍGUR 20-22, 95,4 m2

101 REYKJAVÍK, 66,5 mkr.

Mikið endurnýjuð og 130.6 fm efri hæð í þríbýlishúsi á í Norðurmýrinni. Góð íbúð á 
frábærum stað. Eignin skiptist í gang, sjónvarpshol, eldhús, stofu, þrjú herbergi og 
baðherbergi. Sérgeymsla er í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi. 

 miðvikudaginn 16. september kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 SNORRABRAUT 65, 130.6 m2

105 REYKJAVÍK, 58,5 mkr.

 HJALLALAND 40, 221,4 m2

108 REYKJAVÍK, 104,9 mkr.

Virkilega gott 221,4 fm endaraðhús sem stendur innst í botnlanga, þar af 19,5 fm bílskúr. Austanmegin við húsið er opið svæði þar sem 
er m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á pöllum, sólstofa er við húsið að sunnanverðu. Úr sólstofunni er gengið út á 
lóðina sem er með fjölbreyttum gróðri, verönd, stórum steyptum heitum potti, grasflöt o.fl.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Glæsilegt 365,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara við Hávallagötu 20. Bílskúr. Á fyrstu og annari hæð eru forstofa, hol, tvær stofur, 
borðstofa, fjögur herbergi, fataherbergi, eldhús og tvö baðherbergi. Stórt glerlistaverk eftir Leif Breiðfjörð fylgir. Í kjallara eru tvö herbergi, 
eldhúskrókur, baðherbergi, þvottahús og geymslur. Manngengt ris. Þrennar svalir. Húsið stendur á eignarlóð. Húsið var yfirfarið og mjög 
mikið endurnýjað á árunum 2009-2010, m.a. lagnir, gluggar, eldhús, baðherbergi, innréttingar, tæki og gólfefni. Innanhússarkitekt var Guðbjög 
Magnúsdóttir. Húsið var steinað að utan og lóð standsett 2010/11. Góður garður til suðurs með skjólgirðingu. Einstök staðsetning skammt frá 
Landakotstúni og miðbæ Reykjavíkur.

 HÁVALLAGATA 20, 365,1 m2 

101 REYKJAVÍK

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

2 herb. mjög björt íbúð merkt 00-02 í mjög vel staðsettu fjórbýlishúsi efst í Safamýrinni. 
Íb. er 40,5 fm og svo er sérþvottahús og geymsla. Nýjar ofnalagnir, nýir ofnar, nýlega 
lagfærðar skolp og drenlagnir. Nýtt á gólfum. Laus við kaupsamning. 

 mánudaginn 14. september kl. 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS

 SAFAMÝRI 95, 55,3 m2

108 REYKJAVÍK, 29,9 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi á fínum stað í Hafnarfirði , rétt ofan við höfnina. Fjögur 
svefnherbergi, stofa og borðstofa, gott útsýni. Til afhendingar við kaupsamn.   

 ÁSBÚÐARTRÖÐ 7, 126,2 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 44,5 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Einstaklega vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 85.4 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð til vinstri 
í góðu vel staðsettu fjölbýli. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 3 svefnherbergi. 
Suðursvalir. Góður garður og lystigarður í næsta nágrenni. Mjög góð íbúð miðsvæðis 
í borginni. 

 ???OPIÐ HÚS

 BÚÐARGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. Sjarmerandi 3ja herbergja efri hæð 
í 6 íbúða húsi, 3 íbúðir hvoru megin í húsinu. Sérinngangur. Stórkostlegt útsýni! Sér 
bílastæði við húsið og bílskúrsréttur, sem eftir á að virkja.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 13:00-13:30

 UNNARBRAUT 28A, 100,3 m2

170 SELTJA.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Laus til afhendingar í byrjun október. Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 5. og efstu hæð í 
vinsælu fjölbýli á Högunum í Vesturbænum. Stór og góð herbergi. Mikið útsýni. Stutt í leik- og 
grunnskóla, Vesturbæjarlaug, Melabúðina og Kaffi Vest auk þess sem örstutt göngufæri er 
niður að skemmtilegum göngu- og hjólastíg niður við Ægisíðu. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. september kl. 17:30-18:00

 HJARÐARHAGI 56, 82,6 m2

107 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýleg 3ja herbergja risíbúð með útsýni yfir miðbæ Hafnarfjarðar.  Tvær íbúðir í húsinu og 
sameiginlegur inngangur. Birt stærð íbúðarrýmisins er 44,3 fm hjá Þjóðskrá Íslands en þar að 
auki er skriðloft, sem hægt er að nýta sem gistiaðstöðu og auk þess er geymsla/þvottahús í 
kjallara 24,9 fm en gengið er í hana að utanverðu húsinu.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 15.30-16:00

 HVERFISGATA 55, 69,2 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 33,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Laus til afhendingar. Sígild fimm herbergja íbúð í góðu húsi við Brávallagötu 12. Tvær 
stofur og tvö svefnherbergi innan íbúðar og stórt herbergi í kjallara (um 20 fm), sem 
gæti nýst sem skrifstofa/vinnuaðstaða. Svalir út frá annarri stofunni. 

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 14:00-14:30

 BRÁVALLAGATA 12, 121,1 m2

101 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Falleg 3 herbergja íbúð á 1.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 2 svefherbergi, 
baðherbergi og gestasnyrtingu. Þvottahús og samliggjandi stofu og eldhús. Til 
viðbótar eru 21.9fm yfirbyggðarsvalir og útgengt á afgirta verönd. Stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

 GRANDAVEGUR 42F, 110.7 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Frábær útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, með rúmgóðum svölum og stórum gluggum. 
Stórbrotið útsýni er yfir borgina, Esjuna og Faxaflóann í vestur að Snæfellsjökli.
Íbúðin er endaíbúð og skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi með 
möguleika á að bæta við þriðja herberginu.

 KLEPPSVEGUR 2, 106.7 m2

105 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

2ja herbergja 90 fermetra íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og 8,4 
fermetra geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem 
er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í 
anddyri, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

 fimmtudaginn 17. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 5-íbúð 207, 90 m2

105 REYKJAVÍK, 49.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Fjölskylduíbúð, öll endurnýjuð með smekklegum hætti og breytt þannig að í henni eru 
fjögur svefnherbergi í stað þriggja, tvö baðherbergi og þvottahús ásamt rúmgóðu holi 
og góðri stofu og eldhúsi í alrými. Vel um gengin og vönduð eign í sérflokki.

 miðvikudaginn 16. september kl. 18 :00-19:30OPIÐ HÚS

 HRAFNHÓLAR 4-íbúð 303, 106,80 m2

111 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu. 
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt.

 þriðjudaginn 15. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 112,4  m2

105 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Einstaklega vel hannað og vandað 210,2 fermetra einbýli á besta stað í Garðabæ. 39,9 
fermetrar bílskúr. Húsið er bjart og skemmtilegt, teiknað af Kjartani Sveinssyni, með 
rúmgóðum og björtum stofum og fjórum til fimm svefnherberjum á sér gangi og í hluta 
bílskúrs. Vandaður sólpallur með potti og góðum skjólveggjum. 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ EINKASKOÐUN

 FURULUNDUR 8, 210,2 m2

210 GARÐABÆ, 109,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar

S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar

S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja 57,3 m2 íbúð með yfirbyggðum svölum. Tvö 
svefnherbergi. Íbúðin sjálf er 50,7 m2 auk sérgeymslu á jarðhæð 6,6 m2.
Sameignin er snyrtileg. Húsið er álklætt að utan. Íbúðin er skráð tveggja herbergja. 
Merkt bílastæði við inngang hússins. 

 mánudaginn 14. september kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 TORFUFELL 35, 57,3 m2

111 REYKJAVÍK, 28,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Eignamiðlun kynnir til sölu 99,6 fm. 2ja herbergja íbúð í nýbyggingu við Tryggvagötu 
13, miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er með fallegri HTH innréttingum og suður svölum. 
Eign í algerum sérflokki.  Forstofa/gangur, svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, gestasalerni og samliggjandi eldhús/stofa/borðstofa.

 TRYGGVAGATA 13, 101,6 m2

101 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Björt og falleg 3ja herbergja 86,1 fm risíbúð í tvíbýlishúsi á góðum og rólegum stað í 
botnlangagötu. Gólfflötur íbúðar er þó nokkuð stærri en uppgefinn fm tala.

 sunnudaginn 13. september kl. 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 SIGLUVOGUR 17, 86,1 m2

104 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is
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Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Þórarinn M. 
Friðgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali, 
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur 
Sigurjónsson
Lögfræðingur, 
löggiltur 
fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson
Löggiltur fast-
eignasali, löggiltur 
leigumiðlari
Sími 824 9098

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

Magnea S. 
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur 
fasteignasali
Sími 861 8511

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 864 5464

Brynjar Þ. 
Sumarliðason
BSc í viðskipta-
fræði, löggiltur 
fasteignasali
Sími 896 1168

Hrafnhildur 
Björk 
Baldursdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 862 1110

Daði Hafþórsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9096

Ásdís H. 
Júlíusdóttir
Ritari

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Kári 
Sighvatsson
Sölufulltrúi
Sími 899 8815

Ármann Þór 
Gunnarsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 847 7000

Guðbjörg 
Matthíasdóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 588 9090

Bjarni T. 
Jónsson
Viðskiptafræðinugr 
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Ólafur H. 
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur  
og löggiltur 
fasteignasali
Sími 694  6166

Unnar 
Kjartansson
Sölufulltrúi
Sími. 867 0968

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri



Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í eftirsóttu fjölbýlishúsi fyrir 55 ára og eldri. 
Íbúðin er skráð 133,3 fm en að auki er 11,5 fm flísalögð, upphituð sólstofa svo íbúðin er 
því samtals um 145 fm. Verð 64,9 milljónir.

OPIÐ HÚS laugardaginn 12. september kl. 14:30-15:00. 

 SLÉTTUVEGUR 15, 145 m2

103 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Vel skipulögð 103,5 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. 
Vandaður frágangur, sérsmíðaðar innréttingar. Stæði í bílageymslu. Verð 46 milljónir.

OPIÐ HÚS laugardaginn 12. september kl. 13:00-13:45

 NAUSTABRYGGJA 18, 103,5 m2

110 REYKJAVÍK, 46 mkr.

Virkilega björt og falleg tveggja herbergja útsýnisíbúð í eftirsóttu húsi í Skugganum. 
Íbúðin er sérlega rúmgóð og vel skipulögð.  Eldhús með vandaðri innréttingu og 
steinborðplötu. Svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með gólfsíðum 
gluggum og sjávarútsýni, útgengi á svalir. 

 VATNSSTÍGUR 20-22, 95,4 m2

101 REYKJAVÍK, 66,5 mkr.

Mikið endurnýjuð og 130.6 fm efri hæð í þríbýlishúsi á í Norðurmýrinni. Góð íbúð á 
frábærum stað. Eignin skiptist í gang, sjónvarpshol, eldhús, stofu, þrjú herbergi og 
baðherbergi. Sérgeymsla er í kjallara ásamt sameiginlegu þvottahúsi. 

 miðvikudaginn 16. september kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 SNORRABRAUT 65, 130.6 m2

105 REYKJAVÍK, 58,5 mkr.

 HJALLALAND 40, 221,4 m2

108 REYKJAVÍK, 104,9 mkr.

Virkilega gott 221,4 fm endaraðhús sem stendur innst í botnlanga, þar af 19,5 fm bílskúr. Austanmegin við húsið er opið svæði þar sem 
er m.a. leikvöllur, fótboltavöllur og sleðabrekka. Húsið er á pöllum, sólstofa er við húsið að sunnanverðu. Úr sólstofunni er gengið út á 
lóðina sem er með fjölbreyttum gróðri, verönd, stórum steyptum heitum potti, grasflöt o.fl.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali

S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

Glæsilegt 365,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara við Hávallagötu 20. Bílskúr. Á fyrstu og annari hæð eru forstofa, hol, tvær stofur, 
borðstofa, fjögur herbergi, fataherbergi, eldhús og tvö baðherbergi. Stórt glerlistaverk eftir Leif Breiðfjörð fylgir. Í kjallara eru tvö herbergi, 
eldhúskrókur, baðherbergi, þvottahús og geymslur. Manngengt ris. Þrennar svalir. Húsið stendur á eignarlóð. Húsið var yfirfarið og mjög 
mikið endurnýjað á árunum 2009-2010, m.a. lagnir, gluggar, eldhús, baðherbergi, innréttingar, tæki og gólfefni. Innanhússarkitekt var Guðbjög 
Magnúsdóttir. Húsið var steinað að utan og lóð standsett 2010/11. Góður garður til suðurs með skjólgirðingu. Einstök staðsetning skammt frá 
Landakotstúni og miðbæ Reykjavíkur.

 HÁVALLAGATA 20, 365,1 m2 

101 REYKJAVÍK

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

2 herb. mjög björt íbúð merkt 00-02 í mjög vel staðsettu fjórbýlishúsi efst í Safamýrinni. 
Íb. er 40,5 fm og svo er sérþvottahús og geymsla. Nýjar ofnalagnir, nýir ofnar, nýlega 
lagfærðar skolp og drenlagnir. Nýtt á gólfum. Laus við kaupsamning. 

 mánudaginn 14. september kl. 17:00 – 17:30OPIÐ HÚS

 SAFAMÝRI 95, 55,3 m2

108 REYKJAVÍK, 29,9 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Efri sérhæð í tvíbýlishúsi á fínum stað í Hafnarfirði , rétt ofan við höfnina. Fjögur 
svefnherbergi, stofa og borðstofa, gott útsýni. Til afhendingar við kaupsamn.   

 ÁSBÚÐARTRÖÐ 7, 126,2 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 44,5 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Einstaklega vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 85.4 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð til vinstri 
í góðu vel staðsettu fjölbýli. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 3 svefnherbergi. 
Suðursvalir. Góður garður og lystigarður í næsta nágrenni. Mjög góð íbúð miðsvæðis 
í borginni. 

 ???OPIÐ HÚS

 BÚÐARGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 45,9 mkr.
Þórarinn M. Friðgeirsson

Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. Sjarmerandi 3ja herbergja efri hæð 
í 6 íbúða húsi, 3 íbúðir hvoru megin í húsinu. Sérinngangur. Stórkostlegt útsýni! Sér 
bílastæði við húsið og bílskúrsréttur, sem eftir á að virkja.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 13:00-13:30

 UNNARBRAUT 28A, 100,3 m2

170 SELTJA.NES, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Laus til afhendingar í byrjun október. Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 5. og efstu hæð í 
vinsælu fjölbýli á Högunum í Vesturbænum. Stór og góð herbergi. Mikið útsýni. Stutt í leik- og 
grunnskóla, Vesturbæjarlaug, Melabúðina og Kaffi Vest auk þess sem örstutt göngufæri er 
niður að skemmtilegum göngu- og hjólastíg niður við Ægisíðu. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. september kl. 17:30-18:00

 HJARÐARHAGI 56, 82,6 m2

107 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýleg 3ja herbergja risíbúð með útsýni yfir miðbæ Hafnarfjarðar.  Tvær íbúðir í húsinu og 
sameiginlegur inngangur. Birt stærð íbúðarrýmisins er 44,3 fm hjá Þjóðskrá Íslands en þar að 
auki er skriðloft, sem hægt er að nýta sem gistiaðstöðu og auk þess er geymsla/þvottahús í 
kjallara 24,9 fm en gengið er í hana að utanverðu húsinu.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 15.30-16:00

 HVERFISGATA 55, 69,2 m2

220 HAFNARFJÖRÐUR, 33,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Laus til afhendingar. Sígild fimm herbergja íbúð í góðu húsi við Brávallagötu 12. Tvær 
stofur og tvö svefnherbergi innan íbúðar og stórt herbergi í kjallara (um 20 fm), sem 
gæti nýst sem skrifstofa/vinnuaðstaða. Svalir út frá annarri stofunni. 

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. september kl. 14:00-14:30

 BRÁVALLAGATA 12, 121,1 m2

101 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi

S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

Falleg 3 herbergja íbúð á 1.hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Íbúðin skiptist í 2 svefherbergi, 
baðherbergi og gestasnyrtingu. Þvottahús og samliggjandi stofu og eldhús. Til 
viðbótar eru 21.9fm yfirbyggðarsvalir og útgengt á afgirta verönd. Stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

 GRANDAVEGUR 42F, 110.7 m2

107 REYKJAVÍK, 61,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Frábær útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, með rúmgóðum svölum og stórum gluggum. 
Stórbrotið útsýni er yfir borgina, Esjuna og Faxaflóann í vestur að Snæfellsjökli.
Íbúðin er endaíbúð og skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi með 
möguleika á að bæta við þriðja herberginu.

 KLEPPSVEGUR 2, 106.7 m2

105 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

2ja herbergja 90 fermetra íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og 8,4 
fermetra geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem 
er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í 
anddyri, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

 fimmtudaginn 17. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 5-íbúð 207, 90 m2

105 REYKJAVÍK, 49.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Fjölskylduíbúð, öll endurnýjuð með smekklegum hætti og breytt þannig að í henni eru 
fjögur svefnherbergi í stað þriggja, tvö baðherbergi og þvottahús ásamt rúmgóðu holi 
og góðri stofu og eldhúsi í alrými. Vel um gengin og vönduð eign í sérflokki.

 miðvikudaginn 16. september kl. 18 :00-19:30OPIÐ HÚS

 HRAFNHÓLAR 4-íbúð 303, 106,80 m2

111 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju 
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara. 
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu. 
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt.

 þriðjudaginn 15. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 BORGARTÚN 28A-íbúð 503, 112,4  m2

105 REYKJAVÍK, 73,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Einstaklega vel hannað og vandað 210,2 fermetra einbýli á besta stað í Garðabæ. 39,9 
fermetrar bílskúr. Húsið er bjart og skemmtilegt, teiknað af Kjartani Sveinssyni, með 
rúmgóðum og björtum stofum og fjórum til fimm svefnherberjum á sér gangi og í hluta 
bílskúrs. Vandaður sólpallur með potti og góðum skjólveggjum. 

HRINGIÐ OG BÓKIÐ EINKASKOÐUN

 FURULUNDUR 8, 210,2 m2

210 GARÐABÆ, 109,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali

S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar

S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar

S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Björt og vel skipulögð 2-3ja herbergja 57,3 m2 íbúð með yfirbyggðum svölum. Tvö 
svefnherbergi. Íbúðin sjálf er 50,7 m2 auk sérgeymslu á jarðhæð 6,6 m2.
Sameignin er snyrtileg. Húsið er álklætt að utan. Íbúðin er skráð tveggja herbergja. 
Merkt bílastæði við inngang hússins. 

 mánudaginn 14. september kl. 17:15-17:45OPIÐ HÚS

 TORFUFELL 35, 57,3 m2

111 REYKJAVÍK, 28,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

Eignamiðlun kynnir til sölu 99,6 fm. 2ja herbergja íbúð í nýbyggingu við Tryggvagötu 
13, miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er með fallegri HTH innréttingum og suður svölum. 
Eign í algerum sérflokki.  Forstofa/gangur, svefnherbergi, fataherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, gestasalerni og samliggjandi eldhús/stofa/borðstofa.

 TRYGGVAGATA 13, 101,6 m2

101 REYKJAVÍK, 64,9 mkr.

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Björt og falleg 3ja herbergja 86,1 fm risíbúð í tvíbýlishúsi á góðum og rólegum stað í 
botnlangagötu. Gólfflötur íbúðar er þó nokkuð stærri en uppgefinn fm tala.

 sunnudaginn 13. september kl. 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 SIGLUVOGUR 17, 86,1 m2

104 REYKJAVÍK, 46,9 mkr.

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is
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Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og frændi,

Ómar Bergmann Lárusson
blikksmiður,  

Skólabraut 27, Akranesi,
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands  

 8. september 2020. Útförin fer fram frá 
Akraneskirkju, föstudaginn 18. september, kl. 13.00.  

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök 
HVE. Streymt verður frá vef Akraneskirkju.

Valgerður Olga Lárusdóttir Bjarni Einar Gunnarsson
Benedikt Gunnar Lárusson Guðbjörg Sigríður Baldursdóttir
Eðvarð Rúnar Lárusson

og systkinabörn.

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

Örlygur Þór Helgason
fyrrum bóndi á Þórustöðum, 

Brekatúni 2 Akureyri,
lést 8. september. Útförin mun fara fram  

           í kyrrþey að ósk hins látna.

Margrét Sigfúsdóttir
Helgi Örlygsson
Sigurlína Örlygsdóttir Jón Ólafur Jónsson
Egill Örlygsson Efemía Fanney Valgeirsdóttir

afabörn og langafabörn.

Okkar elskaði
Birgir Sigurðsson

Krummahólum 47, Reykjavík,
fyrrverandi formaður Hreyfils, 

lést miðvikudaginn 9. september. 
Útförin verður auglýst síðar.

Elín Pétursdóttir
Erla Kristín Birgisdóttir Erling Magnússon
Ólafur Birgir Birgisson Anette Trier Birgisson
Sigríður Esther Birgisdóttir Guðjón Guðjónsson
Kristinn Pétur Birgisson Ásdís Sigrún Ingadóttir
Theodór Francis Birgisson Katrín Þorsteinsdóttir
Elín Birgitta Birgisdóttir Ketill Már Júlíusson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra 
Guðrún Ingibjörg Jónsdóttir

Hofteigi 4, Reykjavík, 
lést þann 7. september sl. á 

hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.  
Útför hennar fer fram frá 

Laugarneskirkju, 17. september kl. 13.00, að 
viðstöddum nánum aðstandendum og vinum, en einnig 

verður streymt frá afhöfninni.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Marteinn Rúriksson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Guðrún Jónsdóttir
frá Húsavík, Vestmannaeyjum, 

áður til heimilis að Ljósheimum 2, 
lést laugardaginn 5. september á 

hjúkrunarheimilinu Litlu Grund  við 
Hringbraut. Útför hennar fer fram í Áskirkju fimmtudaginn 

17. september, klukkan 15.00. Aðstandendur vilja þakka 
starfsfólki Litlu Grundar fyrir alúðlega umönnun.

Þórunn Ósk Jónsdóttir     Þorsteinn Guðmundsson
Guðrún Jóna Thorarensen 

Ástþór Ragnar Þorsteinsson 
Ester Þorsteinsdóttir og langömmubörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir,  
afi, bróðir og frændi, 

Helgi Sigurjón Ólafsson
Seljalandsvegi 54, Ísafirði,

                  lést á Sjúkrahúsi Ísafjarðar,  
                     mánudaginn 31. ágúst.  

Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
fimmtudaginn 17. september kl. 13.

Ólafur Freyr Númason    Katrín Ágústa Thorarensen
Bríet Ósk Ólafsdóttir

Helgi Sigurjón Ólafsson
Sigurður Björn Björnsson og frændsystkin. 

Elskulegur bróðir okkar,  
mágur og frændi,

Halldór S. Aðalsteinsson
Laugavegi 51b,

lést þriðjudaginn 2. september á 
Landspítalanum, Hringbraut. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Guðmundur Kr. Aðalsteinsson María Eydís Jónsdóttir
Aðalsteinn R. Aðalsteinsson Bergrós Hilmarsdóttir
Sigdóra J. Aðalsteinsdóttir Jóhann L. Guðmundsson
Ingibjörg G. Aðalsteinsdóttir
Kristín P. Aðalsteinsdóttir Reynir Baldursson

og systkinabörn.

Ólína Kristín Jónsdóttir
organisti og bóndi,  

Miðhúsum í Reykhólasveit,
lést 9. ágúst síðastliðinn.  

Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Þökkum vináttu, hlýju og samúð. 

Aðstandendur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Sigurður G. Emilsson

Drekavöllum 18, 
Hafnarfirði,

lést föstudaginn 4. september á 
Hrafnistu í Hafnarfirði. 

Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
miðvikudaginn 16. september, kl. 13.00. 

Vegna aðstæðna í samfélaginu verður athöfnin einungis 
fyrir nánustu fjölskyldu og vini. Öðrum sem hafa áhuga 

á að vera viðstaddir athöfnina er velkomið að hafa 
samband við aðstandendur.

Emil Sigurðsson Gerður Guðjónsdóttir
Björgvin Sigurðsson Sigurbjörg M. Sigurðardóttir
Ingvar Þór Sigurðsson Rósa Dögg Flosadóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug og 
kærleik vegna andláts og útfarar sonar 

okkar, bróður, mágs og frænda,
Jóns Einarssonar 

(Nonna) 
Laugarbraut 8,  

Akranesi.
Sérstakar þakklætisóskir til starfsfólks sambýlisins að 

Laugarbraut 8 og Fjöliðjunnar fyrir góða umönnun.

Einar Jónsson Guðrún Kristín Guðmundsdóttir
Gyða Einarsdóttir Guðjón Skúli Jónsson
Einar Karl Einarsson

Kristrún Bára Guðjónsdóttir
Elvar Logi Guðjónsson

Hugrún Helga Guðjónsdóttir

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, sonur og afi,
Jón Guðmundsson

arkitekt,
lést í faðmi fjölskyldu sinnar 

sunnudaginn 6. september 2020.  
Útförin verður tilkynnt síðar.

Ragnheiður Björk Hreinsdóttir
Sigurrós Jónsdóttir Brynjar Þór Björnsson
Guðmundur Hjalti Jónsson Lísa Mikaela Gunnarsdóttir
Ingunn Ívarsdóttir  

Bjartmar og Sólmar

 Merkisatburðir
1905 Ráðhús Kaupmannahafnar er formlega vígt.

1909 Sjúkrasamlag Reykjavíkur er stofnað að frumkvæði 
Oddfellowreglunnar.

1910 Íþróttasamband Reykjavíkur er stofnað.

1940 Nokkur frönsk ungmenni uppgötva 17.000 ára 
gömul hellamálverk í Lascaux-hellum.

1962 David Ben-Gurion, forsætisráðherra Ísraels, kemur í 
opinbera heimsókn til Íslands.

1965 Orlofshúsin í Ölfusborgum eru tekin í notkun.

1970 Leikfélag Reykjavíkur frum-
sýnir Kristnihald undir jökli, leikrit eftir 
Halldór Laxness. Aðalhlutverkið, Jón 
prímus, leikur Gísli Halldórsson.

1974 Haile Selassie Eþíópíukeisara er 
steypt af stóli af herforingjaráði sem 
tekur völdin.

1975 Þörungaverksmiðjan á Reykhólum tekur til starfa.

1977 Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi er stofnaður.
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50-80% Afsláttur

ÚTSÖLUMARKAÐUR
Ármúli 11

NÆSTU 3 DAGA
OPNUNARTÍMI:

 föstudaginn  11. september  kl.12.00-17.00
 laugardaginn  12. september  kl.12.00-17.00
 sunnudaginn  13. september  kl.12.00-17.00

AÐEINS Í 
3 DAGA



Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
420

„Jæja þá, tvær nýjar sudoku 
gátur,“ sagði Kata glottandi. 
„Nú er ég orðin svo góð í að 
leysa sudoku gátur að við 
skulum koma í kapp um hver 
verður fyrstur til að leysa 
þær,“ bætti hún við. „Allt í 
lagi,“ sagði Konráð. „Til er ég.“ 
Lísaloppa var líka góð í að 
leysa sudoku gátur svo hún 
var alveg til í keppni. „Við 
glímum öll við þær báðar 
og þá kemur í ljós hversu 
klár þú ert orðin,“ sagði hún. 
„En ég vara ykkur við, ég er 
orðin mjög klár,“ sagði Kata 
montin. „Við getum byrjað 
á þessari léttari,“ sagði 
Lísaloppa. „Þeirri léttari 
fyrst,“ sagði Kata hneyksluð. 
„Ekki ég, ég byrja á þeirri 
er�ðari fyrst,“ sagði hún og 
glotti. „Ég yrði �jótari en þið 
bæði til samans þótt þær 
væru báðar þungar.“ Kata var 
orðin ansi klár. En skyldi hún 
vera svona klár?

Heldur þú 

að þú getir leyst 

þessar sudoku 

gátur hraðar en 

Kata?

?
?

?

Ragnar Kári Heiðarsson er sex ára 
Akureyringur.

Í hvaða skóla ertu, Ragnar Kári? 
Ég er í Síðuskóla, í öðrum bekk því 
ég verð sjö ára eftir einn mánuð.

Finnst þér gott að vera í Síðuskóla? 
Já, mér líður vel.

Hvaða kennslustundir eru vin-
sælastar hjá þér? Sprotar.

Sprotar? Hvernig tímar eru það?  
Þá er ég að gera verkefni, vinna með 
spegla og alls konar dót. Stundum í 
Frístund má maður hjóla.

Finnst þér gaman að hjóla? Já, mér 
finnst það skemmtilegt og líka að 
vera með Davíð vini mínum.

Hvað gerið þið Davíð vinur þinn 
saman? Við gerum margt. Stundum 
förum við út í búð og kaupum eitt-
hvað ef við eigum pening.

Hvað kaupið þið þá? Nammi.

Hvaða nammi finnst þér best? 
Mmmmmm... hríssúkkulaði.

Ertu í einhverjum íþróttum eða 
öðrum aukatímum fyrir utan 
skólann? Ég æfi handbolta.

Ertu góður að grípa? Já, dálítið.

Hefðir þú viljað vera barn í gamla 
daga? Nei.

Af hverju ekki? Af því að „gamla 
daga“ er búið.

Eru einhver dýr heima hjá þér? Já, 
við eigum hund. 

Hvað heitir hann? Hann heitir 
Pepsí. 

Þarftu ekki oft að fara með hann 
út að láta hann pissa og kúka? Nei, 
mamma gerir það. 

Hefurðu farið í f lugvél? Já, ég hef 
f logið til Taílands. 

Það er langt. Varstu ekki lengi 
á leiðinni? Jú, ég var heilan dag á 
leiðinni. 

Lentir þú í einhverjum ævintýr-
um í Taílandi? Já, mér fannst mest 
gaman að fara á ströndina og sigla á 
bát út í eyju.

Hefur þú einhvern tíma orðið 
hræddur? Þegar ég var í Taílandi 
þá sá ég krabba, hann var stór og 
ógeðslegur, ég var dálítið hræddur 
við hann.

Hvað langar þig helst að verða 
þegar þú verður stór? Ég veit það 
ekki. Ég er ekkert búinn að hugsa 
um það.

„Gamla daga“ 
er búið

Að hjóla er það skemmtilegasta sem Ragnar Kári gerir. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

ÞEGAR ÉG VAR Í 
TAÍLANDI ÞÁ SÁ ÉG 

KRABBA. HANN VAR STÓR OG 
ÓGEÐSLEGUR. ÉG VAR  DÁLÍTIÐ 
HRÆDDUR VIÐ HANN.

Vonandi hafa margir komist í 
berjamó nýlega og eiga íslensk 
bláber, annað hvort nýtínd 
eða í frysti. Hér er uppskrift að 
einfaldri en góðri bláberjaköku. 
Áhöldin sem þarf eru bara skál, 
sleif og form. 

1 ½ dl hveiti
1 dl sykur
3 dl haframjöl
1/2 tsk. matarsódi
150 g smjör
250-300 g bláber
1 dl kókosmjöl
1 dl möndlu- eða heslihnetu-
flögur

Bræðið smjörið. Blandið hveiti, 
sykri, haframjöli og matarsóda 
saman í skál. Setjið brædda 
smjörið út í og hrærið saman 
með sleif. Deigið á að vera 
sundurlaust. Setjið 2/3 af deig-
inu í smurt, eldfast form, dreifið 
úr því en þjappið það ekki. Þá 
er komið að því að breiða úr 
bláberjunum yfir. Blandið kók-
osmjöli og heslihnetu - eða 
möndluflögum saman við 
afganginn af deiginu og dreifið 

því yfir bláberin. Bakið í miðjum 
ofni við 180 gráður í 20 til 
25 mínútur. Berið fram með 
þeyttum rjóma.

Ekki þarf að láta frosin ber 
þiðna til fulls áður en þau fara í 
ofninn.

Bláberjakaka - holl og góð
Hafið þið heyrt um maraþon-
hlauparann sem hljóp í spik?

Eða minkabúið sem minnkaði 
og minnkaði þangað til það 
var orðið að engu?

En um rafvirkjann sem var 
alltaf í stuði?

Svo ég tali nú ekki um rakar-
ana tvo sem fóru í hár saman.

Allir hafa heyrt um bakarann 
sem bakaði bara vandræði.

Þið hljótið að hafa heyrt um 
trommarann sem sló í gegn!

Hafið þið heyrt?
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Byggingarnar eru í kjarna með fjórum húsum 
og sameiginlegum bílakjallara. Vandaðan söluvef 
verkefnisins er að finna á tgverk.is/vogabyggd/

• Vel hannaðar íbúðir á góðu verði
• Bílastæði fylgir öllum íbúðum
• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í öllum íbúðum
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
• Dýrahald leyft í Skektuvogi 4 þar sem nokkrar íbúðir  

eru með sérinngangi

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR VEITA:

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ ELLIÐARÁRÓSA

OPIÐ HÚS 
SUNNUDAGINN 13. SEPTEMBER

SKEKTUVOGI 2, ÍBÚÐ 401 — KL . 13 -14

Ægir Breiðfjörð
Fasteignasali 
896-8030, ægir@borgir.is

Til vinstri: 1. hæð, íbúð 103 í Skektuvogi 4
Til hægri:  3. hæð íbúð 303 í Skektuvogi 2

Hrefna K Þorvaldsdóttir
Markaðs- og sölustjóri ÞG verk 
824-8448, hrefna@tgverk.is Traustur byggingaraðili síðan 1998tgverk.is
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Tilboðsveisla
LADY innimálning -20% • Flísar -25% • Parket -25-30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20% • Bað- og veggljós -20% • Hillurekkar (Avasco) -20% 
Pottaplöntur -20-50% • Sláttuvélar -30% • Berlinger Haus  (Búsáhöld) -25-30% • Borðbúnaður (Tognana) -25-30% ... og margt fleira  

1970-2020

1.797 kr

1.290kr

Eitt stk. 599 kr.

Hausterikurnar 
eru komnar

Haustlauka-
ráðgjöf

Úrval af 
Haustlaukum

3 stk.
að eigin vali

28%

149.900kr

Verð aðeins

Rafmagnshjól Enox
Enox Yadea rafmagnsreiðhjól. 3903103

Rafmagnshjól
Ferðamáti framtíðarinnar
Sjá nánar á husa.is

• Umhverfisvænt
• 250W
• 25 km hraði
• Drægni 70 km
• 7 gíra

Borhamar DH26PC SDS PLUS
830W, borar og meitlar, höggorka 0-3.2J, 
mesta borun í stein 26 mm, léttfleygun, 
HSC taska. 5247170

37.895 kr

29.995kr

Ryksuga  EPF61RR
Classic. 1805299

17.990kr

Lára Jónsdóttir, 
garðyrkjufræðingur 
verður með skemmti-
lega ráðgjöf um haust-
lauka, laugardag og 
sunnudag kl. 13-17
í Skútuvogi.

Lára Jónsdóttir 
verður með ráðgjöf 
kl. 13-17 í Skútuvogi

Matarstell Louise Stay 18 stk.
Smekklegt matarstell, 18 stk., úr steinleir frá Tognana. 
6 stk., 27 cm matardiskar, 6 stk., 20 cm súpudiskar, 
6 stk., 19 cm forréttar og eftirréttardiskar. 2008027

10.990 kr

7.690kr
30%

Hnífaparasett 24 stk.
Vandað hnífaparasett 24 stk., 18/10 stál, 
6 matskeiðar, 6 gafflar, 6 hnífar, 
6 teskeiðar. 2008041

6.990 kr

5.239kr

265

HVER HILLA

20%

20%

20%

Hillurekki Strong 265 Galva 
Stærð: 180x90x45 cm, 5 hillur, hver hilla ber 265 kg. 
5803674

Háþrýstidæla C125.7-6 PAD X-TRA
Nilfisk, 125 bör, 1.5kW, 460 ltr./klst., 6 m, Patio 
pallabursti, þvottakústur, röra og klóakhreinsir, 
8 m slanga. 5254205

35.995kr
47.995kr

Bútsög Metabo KGS 216 M
Bútsög 1500W, blað 216x30 mm, snúninghraði 
5000/mín., mesta sögun 90° 305x65 mm, mesta 
sögun 45° 205X36 mm, Led ljós og laser á skruðarlínu, 
þyngd 13,5 kg. 5159438

25%

Topplyklasett
NEO 1/2", 23 stk. 90T skrall. 5052521

30%
Verkfæraskápur NEO 84-221
NEO, skápur á hjólum hjól með bremsum, hægt að læsa, 
6 skúffur, hæð: 103, breidd: 68, dýpt: 46 cm, burðargeta 
280 kg. Okkar allra vinsælasti verkfæraskápur. 5024494

Magnpakning

28%

35.995kr
49.995 kr

7.495 kr

5.995kr 39.495 kr

31.595kr

25%

13.495 kr

9.445kr

1.990kr/pk.

Afmælistilboð í allt haust

1.905kr/m2

2.725kr/m2

Græn
vara

Parket í úvali

Harðparket
Ljós eik, 8 mm, 3 stafa. 147100

20%
afsláttur
LADY innimálning

30%

Skrúfvél
3.6V. Hraðhleðsla. Hleðslutími 60 mín. Kemur í tösku. 
Led Ljós, auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 5246076

6.995kr
8.995 kr

22%

Gefum ÍS
í Skútuvogi alla helgina 
frá kl. 12-17
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Tilboðsveisla
LADY innimálning -20% • Flísar -25% • Parket -25-30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20% • Bað- og veggljós -20% • Hillurekkar (Avasco) -20% 
Pottaplöntur -20-50% • Sláttuvélar -30% • Berlinger Haus  (Búsáhöld) -25-30% • Borðbúnaður (Tognana) -25-30% ... og margt fleira  

1970-2020

1.797 kr

1.290kr

Eitt stk. 599 kr.
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eru komnar

Haustlauka-
ráðgjöf
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Haustlaukum

3 stk.
að eigin vali

28%

149.900kr
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Enox Yadea rafmagnsreiðhjól. 3903103
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Ferðamáti framtíðarinnar
Sjá nánar á husa.is

• Umhverfisvænt
• 250W
• 25 km hraði
• Drægni 70 km
• 7 gíra

Borhamar DH26PC SDS PLUS
830W, borar og meitlar, höggorka 0-3.2J, 
mesta borun í stein 26 mm, léttfleygun, 
HSC taska. 5247170

37.895 kr

29.995kr
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17.990kr
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verður með skemmti-
lega ráðgjöf um haust-
lauka, laugardag og 
sunnudag kl. 13-17
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Lára Jónsdóttir 
verður með ráðgjöf 
kl. 13-17 í Skútuvogi
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Smekklegt matarstell, 18 stk., úr steinleir frá Tognana. 
6 stk., 27 cm matardiskar, 6 stk., 20 cm súpudiskar, 
6 stk., 19 cm forréttar og eftirréttardiskar. 2008027
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7.690kr
30%
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Vandað hnífaparasett 24 stk., 18/10 stál, 
6 matskeiðar, 6 gafflar, 6 hnífar, 
6 teskeiðar. 2008041

6.990 kr

5.239kr

265

HVER HILLA

20%

20%

20%

Hillurekki Strong 265 Galva 
Stærð: 180x90x45 cm, 5 hillur, hver hilla ber 265 kg. 
5803674

Háþrýstidæla C125.7-6 PAD X-TRA
Nilfisk, 125 bör, 1.5kW, 460 ltr./klst., 6 m, Patio 
pallabursti, þvottakústur, röra og klóakhreinsir, 
8 m slanga. 5254205

35.995kr
47.995kr

Bútsög Metabo KGS 216 M
Bútsög 1500W, blað 216x30 mm, snúninghraði 
5000/mín., mesta sögun 90° 305x65 mm, mesta 
sögun 45° 205X36 mm, Led ljós og laser á skruðarlínu, 
þyngd 13,5 kg. 5159438

25%

Topplyklasett
NEO 1/2", 23 stk. 90T skrall. 5052521

30%
Verkfæraskápur NEO 84-221
NEO, skápur á hjólum hjól með bremsum, hægt að læsa, 
6 skúffur, hæð: 103, breidd: 68, dýpt: 46 cm, burðargeta 
280 kg. Okkar allra vinsælasti verkfæraskápur. 5024494

Magnpakning

28%

35.995kr
49.995 kr

7.495 kr

5.995kr 39.495 kr

31.595kr

25%

13.495 kr

9.445kr

1.990kr/pk.

Afmælistilboð í allt haust

1.905kr/m2

2.725kr/m2

Græn
vara

Parket í úvali

Harðparket
Ljós eik, 8 mm, 3 stafa. 147100

20%
afsláttur
LADY innimálning

30%

Skrúfvél
3.6V. Hraðhleðsla. Hleðslutími 60 mín. Kemur í tösku. 
Led Ljós, auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 5246076

6.995kr
8.995 kr

22%

Gefum ÍS
í Skútuvogi alla helgina 
frá kl. 12-17
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VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðlæg átt í dag, 8-15 m/s, en austlægari syðst, hvassast NV til. Lítilsháttar 
væta eða skúrir. Hiti 3 til 12 stig, svalast á Vestfjörðum. Frystir sums staðar 
fyrir norðan í kvöld.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

We’re 
baaaaaack!

Og vitið þetta, 
wankers! 

There’s only one 
United! Leeds United! 
Hahahahahahahaha! 

Verður 
tímabilið 
virkilega 
svona?

Þetta verður bara 
verra! Þú átt eftir 
að óska þess að 
United falli! Man
chester United!

Ætlarðu ekki 
að segja 

neitt?
Um hvað?

Nýja pinnann 
minn! Hann er 

þarna!
Slakaðu á, 
gaur... ég 

á kærustu 
fyrir svona 
augnablik.

Ég hélt þú værir úti 
með Lóu?

Jamm. 
Ég skildi 

hana 
eftir í 

rólunni.

Ég veit.

Hannes! Hún er ekki nógu stór til 
að sitja sjálf í rólunni! Þar kom límbandið 

sér vel.

Kröns! 
Kröns!

Smjatt! 
Smjatt! 

Viltu slást í hópinn?

Vetrarstarfið

Karlakór Reykjavíkur leitar að liðsauka og framundan eru raddpróf fyrir 
áhugasama söngmenn. Við prófum raddsvið og tónheyrn og finnst það 
kostur ef þú býrð yfir kunnáttu í tónlist og nótnalestri, sem þó er ekki 
skilyrði.

Ef þú hefur áhuga á að spreyta þig, ert fimmtugur eða yngri, skaltu 
senda okkur línu á netfangið kor@kkor.is fyrir 16. september 
næstkomandi og við höfum samband við þig um hæl.

Karlakórs Reykjavíkur stefnir að því að halda úti venjulegu starfi eins og kostur er á 
þessum fordæmalausu tímum. Hefðbundið starfsár einkennist af tveimur 
hápunktum; annars vegar árlegum aðventutónleikum í Hallgrímskirkju, sem í ár fara 
fram dagana 12. og 13. desember og hins vegar vortónleikum í Langholtskirkju þar 
sem afrakstur vetrarstarfsins er lagður fram. Að þeim loknum gleðjast kórfélagar og 
makar þeirra yfir liðnum vetri og fagna vorkomu. 

Karlakór Reykjavíkur var stofnaður 1926 og hefur starfað samfleytt 
síðan. Kórinn býður upp á krefjandi og skemmtileg viðfangsefni í tónlist 

og skemmtilegt félagsstarf í góðum félagsskap. Söngferðir til útlanda eru 
farnar reglulega auk þess sem byggðir landsins eru heimsóttar til 

tónleikahalds. Kórinn æfir alla þriðjudaga og annan hvern fimmtudag, tvo 
tíma í senn, og fara æfingar fram í safnaðarheimili Háteigskirkju.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

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

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

ÚÚtvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

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

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Keppnin um bronsstigameistara í 
sumarbridge hjá BSÍ er spennandi 
á lokasprettinum. Spilafélagarnir 
Magnús Sverrisson og Halldór 
Þorvaldsson eru efstir, þegar 
þessi orð eru skrifuð, með 320,5 
stig. Hermann Friðriksson hefur 
þjarmað mjög að þeim í spila-
mennskunni og er með 289,5 stig. 
Aðrir eru ekki líklegir. Jón Ingþórs-

son kemur þar á eftir með 201 stig. 
Spilamennskan var mjög fjörug 
miðvikudaginn 9. september og 
litu nokkrar alslemmur dagsins 
ljós. Í þessu spili í næstsíðustu 
umferð, var vestur oft í miklum 
vandræðum. Austur hindraði 
vanalega á 3 spöðum, ef norður 
passaði. Norður var gjafari og NS 
á hættu.

Spurning hvað vestur gerir? Ef hann segir 4 , þá er 
hætta á að það sé tekið sem fyrirstöðusögn með spaða-
samþykkt. Samt virðast ekki margir hafa lent í vand-
ræðum. Sex lauf voru spiluð á 8 borðum af 20. Sjö laufa 
samningur er mjög góður, en aðeins eitt par var í þeim 
samningi. Eitt par spilaði reyndar sjö grönd. Það gekk 
þegar tígullinn brotnaði. Þrjú pör spiluðu 6 grönd í AV. Tvö 
NS pör spiluðu 6  dobluð og fengu bara sjö stig fyrir það 
(af 38 mögulegum). 

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
KDG4
DG10862
G2
2

Suður
9
K97543
1093
976

Austur
Á1087542
-
754
D108

Vestur
6
Á
ÁKD86
AKG543

ERFITT SPIL

Hvítur á leik

Loechner átti leik gegn Kaerchner í 
Vín árið 1940. 

1. Hxh7+! Kxh7 2. Hh1+ Bh6  (2...
Bh4 3. Dxe8!).  3. Hxh6+! Kxh6 4. 
Df4+ g5  (4...Dg5 5. Dh2+).  5. Dh2+ 
Kg6 6. Dh5+ Kf6 7. Df7# 1-0.  
Um helgina er tefld Fischer-
slembiskák á Lichess-þjóninum. 
Kasparov og Carlsen taka þátt. 
Haustmót TR hefst á morgun. 
Skráningarfrestur til kl. 22 í kvöld. 

www.skak.is:  Allt um haustmótið.       

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

6 1 8 3 2 4 9 5 7

9 4 7 1 5 6 2 3 8

2 3 5 7 8 9 1 4 6

4 2 3 5 9 8 6 7 1

7 5 9 6 1 3 8 2 4

8 6 1 4 7 2 3 9 5

5 7 2 8 3 1 4 6 9

3 8 6 9 4 7 5 1 2

1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5

1 8 3 2 6 5 7 9 4

2 9 5 7 4 1 6 8 3

4 2 8 1 7 3 9 5 6

5 1 6 8 9 4 3 7 2

7 3 9 5 2 6 8 4 1

8 4 1 3 5 7 2 6 9

9 6 7 4 1 2 5 3 8

3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2

8 2 5 1 7 4 3 9 6

6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5

1 5 3 4 6 7 9 2 8

2 4 8 9 5 3 6 7 1

3 8 2 5 4 6 7 1 9

4 1 6 7 2 9 5 8 3

5 7 9 3 1 8 2 6 4

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt 
saman birtist stór og fjölbreyttur flokkur dýra. Sendið lausnar-
orðið í síðasta lagi 17. september næstkomandi á kross-
gata@fretta bladid.is merkt „12. september“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Dóttirin, 
höfundur Anna B. Ragde 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var Ómar Árna-
son, Reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
U M H Y G G J U S E M I

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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J A A R O T I N N A U T

T U R N B A U T I N L Ö N D U M

M N L R E N N U N A G M

U M H Y G G J U S E M I

LÁRÉTT 
1 Er ekki ráð að draga upp rétta 

mynd af kvenfólki á þingi? 
(15)

11 Broddstaf vantar sérhljóða 
fremur en munað (6) 

12 Ein hjá frúnum bassanna, 
sem sitja einar að mæðrum 
sínum (11) 

13 Taxaferð kvenna tryggði 
hlössin (10)

14 Fjöldi stuttra og óstyrkra 
manna (11)

15 Völvan segir góðærið liðið 
og g a ld r abren nu r na r 
framundan (10)

17 Ef aðilarnir færa minjarnar 
fer allt í rugl (10)

18 Byrjaði ávarp sitt með því 
að skilgreina þetta partí 
(9)

23 Frá slepju hankanna að 
jukki jafnvægisskynfær-
anna (12)

27 Sögur af klerki og kvaðn-
ingum hans (9)

28 Skilgreini mörk húsa með 
hjálp merkjanna (12)

31 Af voðavírum hins stafræna 
heims (9)

32 Fékk box að gjöf sem reynd-
ist umbúðirnar einar (10)

33 Legg lággróðurshrífu á 
mjúkan hrygg (8)

37 Mikilmenni ræddu við 
kjaftforu konuna (8)

39 Gjóa augum á geggjaðan 
gúrú (4)

41 Sæki í bjúgun vegna þess 
sem börnin þrá (12)

44 Þvaðrar um þau sem hún 
borgar (7)

45 Ég hef stillt óðar sálir (4)
46 Af umsögnum er lúta að 50 

dýrhvolpum (9)
47 Fuglar fá víst flog við spegl-

un (9)
48 Hretin eru mitt fag en verk-

smiðjuhverfin heimilið 
(12)

LÓÐRÉTT 
1 Hér birtist hin sniðuga 

nýyrði „gleðileiði“ (11) 

2 Jonna er fulldigur fyrir 
risa í rafagryfjum (11) 

3 Örg og full óbeitar vegna 
slóða (9)

4 Hví eru karlar æ með röfl 
ef upplýst kona lætur 
ljós sitt skína? (7)

5 Tökum góðan blund með 
fiskum (9)

6 Geysa fjallveginn með 
snyrtiáhöldin (7)

7 Lentum í einhvers konar 
stingandi stráum (6)

8 Fer með hálf k veðnar 
vísur um blett f yrir 
blóm (8)

9 Af döpru en þó ljómandi 
yfirbragði hugarvíls (8)

10 Skyldi nokkur sál vera í 
vafa þá er þetta lausnin 
(6)

16 Leita leiðara milli Kraft-
werks og Powerstation (9)

19 Samskonar föng eru engu 
lík (7)

20 Hér segir af kraftmestu 
klökunum (7)

21 Innantóm kæpa vill pró-
teinsólgna plöntu (6)

22 Meta ró og leita sátta (8)
24 Svall sveina freistar áfloga-

hunda (9) 
25 Ábætir í svellköldum 

hrönnum (8)
26 Set öllu skorður fyrir utan 

sterka drykki (8)

29 Ég skýt á fótfráa karla frá 
Skagafirði (10)

30 Víkur nú sögu til túranna 
og formúlunum sem þar 
tíðkast (10) 

34 Það er liðin tíð að synja fólki 
í nauð og útskúfa því (7)

35 Aga fróð og fjarska væn 
börn í uppnámi (7)

36 Blossar – það lýsir þessu 
best (7)

38 Þessir raftar eru einsog naut 
í flagi (6) 

40 Malarrif miðar að dauða (6)
42 Hví ryfi ráðsmaður heit sín 

og glös? (5)
43 Jörðin leggur mér línurnar 

(5) 
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ÞETTA ERU ÓLÍK 
VERK: MÁLVERK, 

VERK ÚR STEINI, GLERI OG 
MARMARA.

Í aðalsal Hafnarborgar er 
haustsýningin Villiblómið, í 
sýningarstjórn Becky Fors
ythe og Penelope Smart, en 
hugmynd þeirra var valin úr 
fjölda innsendra tillagna að 

haustsýningu ársins 2020. Þetta er 
fyrsta samstarfsverkefni þeirra, en 
báðar koma þær frá Kanada. Ellefu 
listamenn, innlendir og erlendir, 
eiga verk á sýningunni.

„Í huga okkar Penelope er villi
blóm tákn fyrir seiglu, mátt og mýkt 
og hið hverfula og smáa. Í verkum 
sínum beina listamennirnir sjónum 
að plöntum og blómum á norður
slóðum, en þar er mikið um harð
gerðar jurtir í hrjóstrugu umhverfi,“ 
segir Becky. „Þetta eru ólík verk: 
málverk, verk úr steini, gleri og 
marmara. Saman mynda verkin 
heild. Við Penelope skoðuðum verk 
listamanna og völdum til sýningar 
það sem okkur fannst mest spenn
andi.“

Þrjár kanadískar listakonur eiga 
verk á sýningunni, en þau voru send 
hingað til lands. „Það var gamall 
draumur minn að sýna hér verk 
eftir kanadíska listamenn og tengja 
við Ísland,“ segir Becky.

Elsta verkið á sýningunni er frá 
árinu 1967 og er eftir Jón Gunnar 

Árnason, fengið að láni frá Nýlista
safninu. Unnur Mjöll Leifsdóttir 
safnfulltrúi lýsir því: „Það er kraft
mikið og ógnvekjandi um leið. 
Þarna mætir karllæg orka kvenorku 
og það myndar mjúka og fallega 
teikningu í rýminu.“

Unnur segist stolt af sýningunni. 
„Hér er falleg og góð blanda af lista
verkum. Þar er unnið með það 
agnarsmáa og fíngerða sem þrífst í 
hrjóstrugu og harðgerðu umhverfi 
og fegurðin í því er dregin fram.“

Sýningin stendur til 25. október.

Tákn fyrir seiglu og mýkt
Villiblómið er haustsýning Hafnarborgar. Ellefu listamenn eiga 
verk á sýningunni og beina sjónum að plöntum og blómum.

Listamennirnir
Listamennirnir sem eiga verk 
á sýningunni eru Arna Óttars
dóttir, Asinnajaq, Eggert 
Pétursson, Emily Critch, Jón 
Gunnar Árnason, Justine 
McGrath, Katrina Jane, Leisure, 
Nína Óskarsdóttir, Rúna Þork
elsdóttir og Thomas Pausz.

Í tilefni sýningarinnar kemur 
út sýningarskrá með textum 
eftir Becky Forsythe, Penelope 
Smart, Ágústu Kristófersdóttur, 
D‘Arcy Wilson, Ingu Björk 
Marg rétar Bjarnadóttur og 
Andra Snæ Magnason.

Becky Forsythe er annar sýningarstjóra sýningarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Elsta verkið er eftir Jón Gunnar Árnason.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Bó k a m a r k a ð u r  F é l a g s 
íslenskra bókaútgefenda 
hefur verið opnaður í Hörpu. 

Markaðurinn var að venju haldinn 
í febrúar og mars á þessu ári en 
verulega dró úr aðsókn og sölu síð
ustu dagana, þegar COVID ástand
ið lagðist yfir landið. Fjölmargir 
bókaunnendur urðu því af árlegri 
heimsókn sinni á markaðinn.

Br y ndís Lof t sdóttir, f ram
k væmd a st jór i ma rk aða r ins , 
segir útgefendur hafa haft mikinn 
áhuga á að halda haustmarkað 
ef hentugt húsnæði fyndist og 
reglur um f jöldatakmarkanir 
yrðu rýmkaðar, líkt og nú hefur 
gerst. „Við komumst hins vegar 
ekki inn á okkar hefðbundna 
stað við Laugardalsvöll, á meðan 
fótboltaleikir standa yfir. Fyrir 
nokkrum dögum opnaðist hins 
vegar óvænt tækifæri fyrir upp
setningu markaðarins í rúmgóð
um og glæsilegum húsakynnum 
Hörpu. Þar fer vel um bæði bækur 
og fólk og aldeilis frábært að geta 
tyllt sér við lítil borð með útsýni 

yfir Reykjavíkurhöfn eða umluk
in ótal ljóðabókum, og gluggað í 
góðar bækur.“

Á markaðinum eru ríf lega 5.000 
bókatitlar sem skiptast nokkurn 
veginn jafnt á milli skáldverka, 
barnabóka og fræði og hand
bóka. 

Barnabækur eru fyrirferðar
mestar, bæði í fjölda titla og fyrir
ferð. Þá fá skáldverk í kiljubroti 
einnig sérstakan sess. Þar eru 
þýddar bókmenntir í meirihluta 
en glæpasögurnar fá nú sérstaka 
deild enda langvinsælasti bóka
f lokkurinn. „Það er svo ánægju
legt að sjá að rómantískar bækur, 
sem einfaldlega hétu einu sinni 
ástarsögur, eru að vinna sig hratt 
upp í vinsældum hjá lesendum 
eftir langt hnignunarskeið. Ást og 
haust fara líka svo vel saman. Lítið 
kertaljós í kvöldmyrkrinu eykur 
rómantíkina og skapar af bragðs 
lestrarumhverfi,“ segir Bryndís.

Bókamarkaðurinn í Hör pu 
stendur til 27. september og þar 
er opið alla daga frá kl. 1220.

Fimm þúsund bókatitlar í Hörpu
Bryndís Loftsdóttir er framkvæmdastjóri markaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sinfóníu hljómsveit Íslands 
býður upp á ókeypis kammer
tónleika í Hörpu á föstudögum 

kl. 17.30 í september. Þar f lytja 
hljóðfæraleikarar Sinfóníunnar 
létta og skemmtilega kammer
tónlist á klukkustundarlöngum 
tónleikum á 1. hæð Hörpu. Það 

er tilvalið að mæta snemma þar 
sem veitingastaðurinn opnar kl. 
16.30 en þar verður hægt að kaupa 
drykki og tapasdisk.

Á næstu tónleikum, föstudaginn 
18. september, verða f lutt verk eftir 
Mozart, Schulhoff og Beethoven.
– kb

Ókeypis tónleikar í Hörpu

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

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

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS
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EINFALT AÐ BÓKA Á VEFNUM OKKAR: ISLANDSHOTEL.IS /TILBOD
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HÓTELGISTING Í HAUST & VETUR
EINSTÖK TILBOÐ
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EINSTAKT VERÐÍ HAUST & VETUR
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 FERÐUMST INNANLANDS
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4 nætur – 44.000 kr.
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TILBOÐ



ótrúlegt úrval              þúsundir titla              sparaðu þúsundir frá 11. september til 27. september

1990.- 6000.- 2999.- 1990.-

990.-

990.- 1490.-3999.-1980.-1990.-1990.-1990.-

hittumst í hörpu

alla daga

OPIÐ
kl. 12 – 20 

1290.-

1490.-

2999.- 2999.-1490.- 1990.-1790.- 1990.-1990.- pakkinn



ótrúlegt úrval              þúsundir titla              sparaðu þúsundir frá 11. september til 27. september

1990.- 6000.- 2999.- 1990.-

990.-

990.- 1490.-3999.-1980.-1990.-1990.-1990.-

hittumst í hörpu

alla daga

OPIÐ
kl. 12 – 20 

1290.-

1490.-

2999.- 2999.-1490.- 1990.-1790.- 1990.-1990.- pakkinn



DAGSKRÁ

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

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Ævintýraferðin
08.35 Billi blikk
08.45 Tappi mús
08.50 Stóri og Litli
09.05 Heiða
09.25 Blíða og Blær
09.45 Zigby
10.00 Skoppa og Skrítla 
10.10 Mæja býfluga
10.25 Mia og ég
10.45 Latibær
11.10 Lína langsokkur
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Allt úr engu
14.15 Tala saman
14.45 Steinda Con. Heimsins 
furðulegustu hátíðir
15.20 Bibba flýgur
15.50 Britain’s Got Talent 14
16.50 Shark Tank
17.30 Framkoma
18.05 Sjáðu
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Lottó
19.00 Kviss
19.45 Strumparnir 2
21.30 Ford v Ferrari
00.00 The Lord of the Rings. The 
Two Towers
02.50 The Skeleton Key
04.30 Anon

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 American Dad
21.30 Bob’s Burgers
21.50 Sally4Ever
22.25 Room 104
22.45 Claws
23.30 Friends
23.55 Friends
00.15 Modern Family

10.45 Matilda
12.25 Ocean’s Eleven
14.15 Carrie Pilby
15.50 Matilda
17.25 Ocean’s Eleven
19.20 Carrie Pilby
21.00 The Goldfinch
23.25 Girls’ Night Out
00.50 The Limehouse Golem
02.40 The Goldfinch

06.25 PGA Tour 2020
09.25 LET Tour 2020
12.30 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Portugal Masters.
17.05 The Amateur Championship 
Highlights
18.00 LPGA Tour 2020  Bein út-
sending frá ANA Inspiration á 
LPGA Tour.
22.00 PGA Tour 2020  Bein út-
sending frá Safeway Open á PGA 
Tour.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tölukubbar 
07.21 Kátur 
07.33 Bubbi byggir 
07.44 Hrúturinn Hreinn 
07.51 Rán og Sævar 
08.02 Alvinn og íkornarnir 
08.13 Músahús Mikka 
08.36 Djúpið 
08.56 Hvolpasveitin 
09.18 Stundin okkar  Í þessum 
þætti heimsækja Erlen og Lúkas 
Veðurstofu Íslands og fá að kynn-
ast því hvernig hægt er að spá fyrir 
og fylgjast með veðrinu á Íslandi. 
Í Málinu keppa flottir krakkar úr 
7. bekk og í lokaþætti Rammvillt 
í Reykjavík fara Arnór, Kristín og 
Amma í hetjulegan björgunar-
leiðangur.
09.45 Húllumhæ 
10.00 Herra Bean. Mr Bean
10.10 Hafið, bláa hafið - Endurlit 
11.05 Með okkar augum 
11.35 Kappsmál 
12.30 Vikan með Gísla Marteini 
13.15 Jean 
14.50 Leonard Bernstein. Tog-
streita tónsnillings 
15.45 Geimsjónauki 
16.30 Kæra dagbók 
17.00 Velkomin til framtíðar
17.30 Smáborgarasýn Frímanns 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan 
18.29 Hönnunarstirnin 
18.45 Bestu vinir 
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fjölskyldubíó. Annie 
 Bandarísk fjölskyldumynd um 
Annie sem býr á fósturheimili í 
Harlem og dreymir um að for-
eldrar hennar komi einn daginn 
og sæki hana. Þegar viðskiptajöfur 
og frambjóðandi til borgarstjóra 
New York verður á vegi hennar 
breytist líf hennar. Aðalhlutverk: 
Quvenzhané Wallis, Cameron 
Diaz og Jamie Foxx. Leikstjóri: Will 
Cluck.
21.40 Fólkið mitt og fleiri dýr. The 
Durrells 
22.30 Gods of Egypt. Guðir Egypta 
00.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.05 The Block 
11.15 The Block
12.15 The Block 
13.30 Nánar auglýst síðar
16.00 90210 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 A Million Little Things 
18.20 This Is Us
19.05 Superior Donuts
19.30 The Cool Kids 
20.00 Larry Crowne  Þar til honum 
var sagt upp í vinnunni, var hinn 
ljúfi Larry Crowne sannkallaður 
súperstjörnu leiðtogi í vinnunni 
sem hann hafði unnið í síðan hann 
hætti í hernum. 
21.35 Arbitrage
23.20 Shooter  Bob Lee Swagger, 
ein besta leyniskytta í heimi og 
sonur handhafa heiðursorðu 
þingsins, er einfari og býr í Kletta-
fjöllunum. 
01.25 Lara Croft. Tomb Raider 
- The Cradle of Life  Hinn djarfi 
breski fornleifafræðingur Lara 
Croft hefur mögulega gert stærstu 
fornleifauppgötvun sögunnar. 
hnött sem leiðir til hins goðsagna-
kennda box Pandóru. 
03.20 The Good Lie
05.05 Síminn + Spotify

07.55 Breiðablik - KR
09.40 Watford - Middlesbrough
11.25 Birmingham - Brentford 
 Bein útsending frá leik í ensku 
1.deildinni.
13.50 Eibar - Celta Vigo  Bein út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.
16.25 Supercopa. Baskonia - 
Barcelona  Bein útsending frá leik 
í spænsku meistarakeppninni í 
körfubolta.
18.30 La Liga Show 2020/2021
19.25 Supercopa. Tenerife - Real 
Madrid  Bein útsending frá leik 
í spænsku meistarakeppninni í 
körfubolta.
21.30 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles

07.25 Danmörk - England
09.05 Frakkland - Króatía
10.50 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles
11.50 Haukur - Grótta  Bein út-
sending frá leik í Lengjudeild 
kvenna.
13.55 ÍBV - Keflavík  Bein útsend-
ing frá leik í Lengjudeild karla.
15.55 ÍBV - KA/Þór  Bein útsending 
frá leik í Olís deild kvenna.
17.45 FH - Valur  Bein útsending 
frá leik í Olís deild karla.
19.40 Seinni bylgjan - karla
20.55 Holland - Ítalía
22.40 ÍBV - Keflavík
00.20 Community Shield 2020 - 
Highlights

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00F réttir
07.03 Til allra átta  Húshjálp og 
hillbilly
08.00 Morgunfréttir
08.05 Landnemasögur
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Píanógoðsagnir  (1 af 8)
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Kristneshæli  Musteri lífs 
og dauða
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Bleikmáninn rís - Líf og 
list Nicks Drake
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Jacques Lo-
uisser tríó, Ben Webster, Kenny 
Werner og Doug Raney
20.45 Úr gullkistunni Valborg 
Bentsdóttir. Fertugur ferða-
þáttur
21.15 Bók vikunnar Sumarbókin
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Þjóðleikhúsið í 70 ár (e) 
 Stórafmælis Þjóðleikhússins 
minnst í máli, myndum og upp-
rifjun leikhússfólksins.
20.30 Heim til Spánar (e)  Frétta-
þáttur um sístækkandi Íslendinga-
samfélag á Spáni og húsakaup 
þeirra á erlendri grundu.
21.00 Lífið er lag (e)  er þáttur um 
málefni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.30 Söfnin á Íslandi (e)  Þáttaröð 
um íslensk söfn og safnamenn-
ingu.   

okkar allra

Hefst á mánudag kl. 20
Einn ástsælasti þáttur þjóðarinnar hefur göngu sína á 
ný eftir langa fjarveru. Fjölbreytt og fróðleg efnistök 
með íslenskar vísindarannsóknir í forgrunnni. Edda 
Elísabet Magnúsdóttir, Sigmar Guðmundsson og 
Sævar Helgi Bragason fjalla um allt milli himins og 
jarðar: Öldrun, hvali, sprotafyrirtæki og snjallheimilið, 
svo fátt eitt sé nefnt.
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HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI  
SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

SEPTEMBERLEIKUR 
DOMUSNOVA

Við á Domusnova fögnum komu haustsins! Af því tilefni bjóðum  
við öllum þeim sem setja eign í sölu hjá okkur í september 2020 og  

selja hana með okkar aðstoð, glæsilega Nespresso kaffivél til eignar.*

Við erum hér fyrir þig! 

*Kaffívél er afhent við kaupsamning



DAGSKRÁ

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

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Blíða og Blær
08.45 Dóra og vinir
09.05 Mæja býfluga
09.20 Adda klóka
09.45 Zigby
09.55 Mía og ég
10.20 Lína langsokkur
10.45 Latibær
11.05 Lukku láki
11.30 Ævintýri Tinna
12.00 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.50 Impractical Jokers
14.55 Life and Birth
15.55 Kviss
16.45 FC Ísland
17.30 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.00 Bibba flýgur
19.25 Steinda Con. Heimsins 
furðulegustu hátíðir
20.05 Who Wants to Be a Milli-
onaire?
20.55 Grantchester
21.45 Salisbury Poisonings
22.35 Two Sisters One Body
23.25 Queen Sugar
00.10 Wentworth
00.55 Shameless
01.50 Shameless
02.45 Shameless
03.35 Shameless

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Claws
21.50 Næturvaktin
22.20 Magnum P.I.
23.00 Last Man Standing
23.25 Friends
23.45 Friends
00.10 Modern Family

12.15 The Big Sick
14.10 The Big Sick  
16.10 Hot Shots!  Kexrugluð grín-
mynd um orrustuflugmanninn 
Sean Harley sem er varasamur 
náungi og hefur af litlu að státa, 
nema ef vera skyldi útlitinu. Faðir 
hans var mesti hrakfallabálkur 
flughersins og Sean verður að 
bæta um betur.
17.30 Hot Shots!
18.55 Ocean’s Twelve
21.00 Rampage
22.50 Spy
00.35 Hotel Artemis
02.05 Rampage  Ævintýraleg 
spennumynd frá 2018 með 
Dwayne Johnson sem leikur Davis 
Okoye.

06.25 LET Tour 2020
09.25 PGA Tour 2020
12.30 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Portugal Masters.
17.05 PGA Highlights 2020
18.00 LPGA Tour 2020  Bein út-
sending frá ANA Inspiration á 
LPGA Tour.
22.00 PGA Tour 2020  Bein út-
sending frá Safeway Open á PGA 
Tour.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Friðþjófur forvitni 
07.39 Klingjur 
07.50 Lalli 
07.57 Grettir 
08.08 Nellý og Nóra 
08.15 Robbi og Skrímsli 
08.37 Hæ, Sámur 
08.44 Unnar og vinur 
09.07 Múmínálfarnir 
09.29 Sammi brunavörður 
09.40 Millý spyr 
10.00 Reikistjörnurnar 
11.00 Silfrið
12.10 Lestarklefinn 
13.05 Í góðri trú - saga íslenskra 
mormóna í Utah 
13.40 Séra Brown. Father Brown 
14.25 Bítlarnir að eilífu - Lucy in 
the Sky With Diamonds Beatles 
Forever
14.35 Ant Middleton leggur á 
Everest 
15.25 Fólkið mitt og fleiri dýr 
16.15 Til hamingju með afmælið 
Beethoven!  Heimsending frá Sin-
fóníuhljómsveit Íslands
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar 
18.25 99% norsk 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Smáborgarasýn Frímanns 
20.05 Í góðri trú - saga íslenskra 
mormóna í Utah  Nýir íslenskir 
heimildaþættir sem segja áður 
ósagða sögu fyrstu vesturfaranna, 
íslenskra mormóna sem fluttu til 
fyrirheitna landsins í Utah-fylki 
Bandaríkjanna á seinni hluta 19. 
aldar og í byrjun þeirrar 20. Morm-
ónatrú var á 19. öld álitin villutrú á 
Íslandi og máttu iðkendur hennar 
sæta ofsóknum af hendi yfirvalda 
fyrir trúarskoðanir sínar. Á árunum 
1854-1914 er talið að um 400 ís-
lenskir mormónar hafi flutt vestur 
um haf, eini hópur vesturfara sem 
fór af trúarlegum ástæðum. Suma 
þeirra má jafnvel kalla trúarlega 
flóttamenn. Lítið hefur verið 
fjallað um þennan sérstæða hóp 
vesturfara.
20.35 Snilligáfa Einsteins. Genius 
- Einstein 
21.40 Norrænir bíódagar. Aminas 
breve. Bréf Aminu 
23.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.50 The Block 
11.50 Dr. Phil 
12.35 Dr. Phil
13.20 Dr. Phil 
14.05 Dr. Phil 
14.50 Dr. Phil 
15.35 Carol’s Second Act 
16.00 90210 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 A Million Little Things 
18.20 This Is Us
19.05 Með Loga  Logi Bergmann 
Eiðsson stýrir skemmtilegum 
viðtalsþætti þar sem spennandi 
og áhrifamiklir einstaklingar eru 
teknir tali með einstökum hætti 
eins og Loga er einum lagið.
20.00 The Block
21.20 The Act
22.15 Billions
23.10 Love Island 
00.05 Hawaii Five-0 
00.50 Blue Bloods
01.35 Seal Team 
02.20 Condor
03.05 Síminn + Spotify

07.25 Supercopa. Baskonia - 
Barcelona
09.10 Birmingham - Brentford
10.55 Ipswich - Wigan  Bein út-
sending frá leik í ensku 1.deildinni.
12.55 Linköping - Vittsjö  Bein 
útsending frá leik í sænsku úrvals-
deildinni.
15.00 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles   .
15.55 La Liga Show 2020/2021
16.25 Úrslitaleikur ACB Supercopa 
 Bein útsending frá úrslitaleik ABC 
Supercopa.
18.30 Real Valladolid - Real So-
ciedad
20.20 New Orleans Saints - Tampa 
Bay Buccaneers  Bein útsending frá 
leik í NFL.
23.55 Villarreal - Huesca
01.40 Valencia - Levante

07.40 Haukur - Grótta
09.30 ÍBV - Keflavík
11.10 ÍBV - KA/Þór
12.35 FH - Valur
13.50 KR - Stjarnan  Bein útsend-
ing frá leik í Pepsi Max deild karla.
16.15 FH - Breiðablik  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
18.35 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles
19.30 Valur - Víkingur R.  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
22.00 Pepsi Max Tilþrifin - 16. 
umferð
22.45 KR - Stjarnan
00.25 FH - Breiðablik

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.05 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Sólhvörf
11.00 Guðsþjónusta í Dóm-
kirkjunni
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landi
14.00 Víðsjá
15.00 Glans
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jazzhátíð Reykjavíkur 30 
ára  Annar þáttur
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Píanógoðsagnir  (1 af 8)
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Úr gullkistunni Goðafoss-
strandið 1916
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál - sígildur þáttur 
(e)  Einn sígildasti viðtalsþátturinn 
í íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga um líf þeirra 
og störf.    
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta (e)  Mannlífið, atvinnulífið 
og íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 Hjúkrun í heila öld  heimildr-
mynd um sögu hjúkrunarstarfsins 
á Íslandi.

433.is 
ALLTAF Í SÓKN!

204.371
lesendur heimsóttu 
433.is mánudaginn 
7. september!*

 

433.is er mest lesni fótboltavefur 
landsins. Nýjustu fréttirnar sem 
tengjast íþróttinni sem heimurinn 
elskar, nýjustu úrslitin og allt sem 
fylgir hinni einu sönnu fótbolta ástríðu. 
Smelltu þér á fremsta bekk.

*Samkvæmt netmælingum Gallup

433.is er hluti af 
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Mánudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.55 Heimsókn
08.15 The Good Doctor
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Mom
10.30 Suits
11.10 NCIS
11.50 Um land allt
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can Dance
14.20 Battle of the Fittest Couples
14.55 Grand Designs. The Street
15.45 War on Plastic with Hugh 
and A
16.40 Stelpurnar
17.05 Friends
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Allt úr engu
19.35 Life and Birth
21.25 Wentworth
22.20 Queen Sugar
23.05 60 Minutes
23.50 One Lane Bridge
00.40 Blinded
01.20 Blinded
02.05 Thirteen
03.00 Thirteen
03.50 Thirteen

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Last Man Standing
21.30 Curb Your Enthusiasm
22.00 I Feel Bad
22.25 Veronica Mars
23.15 Insecure
23.45 Friends
00.10 Friends
00.30 Modern Family

12.20 The Full Monty
13.50 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
15.05 Austin Powers, the Spy Who 
Shagged Me
16.40 The Full Monty
18.05 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
19.25 Austin Powers, the Spy Who 
Shagged Me
21.00 Justice League
21.20 Before I Wake
00.30 Lady Bird
02.00 Justice League

12.00 PGA Tour 2020
15.00 European Tour 2020
19.30 LPGA Tour 2020
23.35 PGA Highlights 2020  Há-
punktarnir á PGA mótunum.
00.30 PGA Tour 2020
03.30 European Tour 2020

13.00 Spaugstofan 2004-2005 
13.25 Í leit að fullkomnun 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.30 Gettu betur 2013 MH - 
Borgarholtsskóli
15.30 Uppáhaldsréttir Nadiyu 
16.00 Úr Gullkistu RÚV. Af fingrum 
fram Eyjólfur Kristjánsson
16.45 Silfrið
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Konráð og Baldur 
18.13 Refurinn Pablo 
18.19 Sara og Önd 
18.26 Hvolpasveitin 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin  Fjallað er á 
snarpan og líflegan hátt um það 
sem efst er á baugi hverju sinni 
í menningar- og listalífinu, jafnt 
með innslögum, fréttaskýringum, 
gagnrýni, pistlum og umræðu. 
20.00 Nýjasta tækni og vísindi 
20.30 Leyndardómar húðarinnar. 
Secrets of Skin
21.00 Vegir Drottins. Herrens Veje  
 Í annarri þáttaröð þessa danska 
fjölskyldudrama fylgjumst við 
með Krogh-fjölskyldunni einu 
og hálfu ári eftir andlát yngsta 
sonarins, Augusts. Þeir sem eftir 
standa reyna hver á sinn hátt að 
takast á við sorgina og fóta sig að 
nýju. En undir yfirborðinu krauma 
leyndarmál og lygar sem stofna 
samheldni fjölskyldunnar í hættu. 
Aðalhlutverk: Lars Mikkelsen, Ann 
Eleonora Jørgensen, Simon Sears, 
Fanny Louise Bernth, Camilla Lau 
og Joen Højerslev. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Agatha Christie - Drottning 
glæpasagnanna. Agatha Christie - 
Queen of Crime
23.15 Saga Danmerkur - Lýðræðið 
þungbæra. Historien om Dan-
mark. Det svære demokrati
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Neighborhood 
14.25 The Block 
15.25 90210 
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Speechless
20.00 The Block
21.00 Seal Team
21.50 Condor 
22.35 Love Island  Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
23.30 The Late Late Show 
00.15 Hawaii Five-0
01.00 Blue Bloods
01.45 The Good Fight 
02.30 Bull
03.15 Síminn + Spotify

06.50 Stjarnan - Selfoss  Útsending 
frá leik í Olís deild karla.
08.25 Seinni bylgjan - karla 
 Markaþáttur Olísdeildarinnar.
09.55 Þór/KA - Breiðablik  Út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
kvenna.
11.35 KR - Stjarnan  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
13.20 FH - Breiðablik
15.00 Valur - Víkingur R.
16.40 Pepsi Max Tilþrifin - 16. 
umferð
17.30 Seinni bylgjan - kvenna 
19.05 Grótta - Fjölnir  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
21.15 16. umferð
22.30 Seinni bylgjan - kvenna 
 Markaþáttur Olísdeildarinnar.
23.30 La Liga Show 
00.00 KR - Stjarnan
01.40 KA - Fylkir
03.20 HK - ÍA

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 Flugur  Örvar Kristjánsson, 
seinni þáttur
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Til allra átta  Húshjálp og 
hillbilly
15.00 Fréttir
15.03 Landnemasögur  (2 af 4)
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hátalarinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakiljan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (36 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
06.55 Watford - Middlesbrough
08.35 Ipswich - Wigan
10.20 Linköping - Vittsjö  
12.00 Úrslitaleikur ACB Supercopa
13.40 New England Patriots - 
Miami Dolphins
16.15 New Orleans Saints - Tampa 
Bay Buccaneers
18.50 Alaves - Real Betis  Bein 
útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
20.55 Football League Show 
21.20 Ipswich - Wigan
23.05 Úrslitaleikur ACB Supercopa

HRINGBRAUT
20.00 Saga og samfélag  er þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.
20.30 Fasteignir og heimili  Upp-
lýsandi og fróðlegur þáttur um 
allt sem viðkemur fasteignum og 
góðum húsráðum.
21.00 21 - Fréttaþáttur á mánu-
degi  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 Spánarsýsla 
  Íslendingar flykkjast til Spánar ár 
hvert í leit að betra veðri og verði. Í 
þessum þáttum kynnumst við 
menningunni og hversu hagstætt 
er að fjárfesta í fasteign á Íberíu-
skaganum.

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

SIR ARNAR GAUTI 
 
Nýr lífstílsþáttur með Arnari Gauta 

hefur göngu sína á Hringbraut 

fimmtudaginn 24. september 

kl. 21:30.

Fimmtudaginn 24. september
kl. 21:30
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VIÐ VERÐUM MEÐ 
SÉRVALDAR SÝNINGAR 

Í BÍÓ PARADÍS OG NORRÆNA 
HÚSINU EN EINNIG GETA GESTIR 
FARIÐ Í BÍÓ Á NETINU. ÞETTA 
ÞÝÐIR AÐ FÓLK UM LAND ALLT, 
FRÁ AKRANESI TIL RAUFAR-
HAFNAR, GETUR NOTIÐ ÞESS AÐ 
HORFA Á GÆÐAKVIKMYNDIR 
HEIMA FYRIR.

Sviti/Sweat 
Magnus von Horn

Nýjasta myndin úr smiðju 
sænska leikstjórans Magnus 
von Horn. Mynd hans The Here 
After keppti í Vitranaflokki RIFF 
árið 2015 og hefur verið sýnd 
á fjölda kvikmyndahátíða og 
seld til til ótal landa. Myndin 
gefur innsýn í líf áhrifavaldsins 
Sylwia Zajac sem hefur öðlast 
mikla frægð og frama á sam-
félagsmiðlum, en er þó í raun 
ein í heiminum.

Við stjórnvölinn/ 
A L'abordage
Guillaume Brac

Gaman-
mynd úr 
smiðju 
leikstjórans 
Guillaume 
Brac. 
Myndin var 
heims-
frumsýnd 
á kvik-
myndahá-
tíðinni í Berlín í vetur þar sem 
hún hlaut FIPRESCI verðlaun 
alþjóðlegra samtaka kvik-
myndagagnrýnenda. Hér segir 
af Félix sem ákveður að elta 
sálufélaga sinn þvert yfir Frakk-
land, en í kjölfarið fer af stað 
grátbrosleg atburðarás þar sem 
margt úr fer skorðum. Spreng-
hlægileg mynd um samskipti 
og ástir unga fólksins.

Hunskastu út/ 
Get The Hell Out 
Wang I-Fan

Hér er á ferðinni alvöru hryll-
ingsmynd í anda COVID-19, 
um mann sem reynist sá eini 
á vinnustað sínum sem er 
ónæmur fyrir banvænum vírus 
er breytir fólki í uppvakninga. 
Myndin kemur hingað frá 
heimsfrumsýningu á Toronto-
kvikmyndahátíðinni, einni 
stærstu hátíð í heimi, en þetta 
er fyrsta kvikmynd leikstjórans 
Wang I-Fan í fullri lengd.

Hatrið/ 
A Song called Hate 
Anna Hildur Hildibrandsdóttir

Hatrið verður frumsýnd í Bíó 
Paradís 25. september. Myndin 
fjallar um ferðalag hljóm-
sveitarinnar Hatara um króka 
og kima Eurovision, Ísraels-
ríkis og Palestínu. Í myndinni 
er fylgst með togstreitunni og 
spurningunum sem vöknuðu 
á leiðinni og rætt við meðlimi 
sveitarinnar fyrir og eftir að 
tvö hundruð milljón manns 
sáu atriði hennar í sjónvarpi. 
Myndin gefur raunsæja innsýn 
í það hvernig Hatari tókst á við 
þetta gríðarstóra verkefni, sem 
oft gekk mjög nærri meðlimum 
sveitarinnar, og sýnir hvernig 
ferðalagið breytti hugsana-
gangi þeirra og sýn á lífið.

Það var aldrei spurning 
um hvort hátíðin yrði 
haldin, heldur hvern-
ig,“ segir Laurent Jegu, 
verkefnastjóri sérvið-
burða hjá RIFF, um 

aðdraganda hátíðarinnar í ár. „Það 
var vissulega áskorun en við höfum 
fundið mjög góðar lausnir og upp-
götvað ný tækifæri í leiðinni.“

Meðal nýjunga á hátíðinni í ár 
verður eitt stærsta bílabíó sem 
haldið hefur verið hér á landi, á 
Granda, dagana 25.-28. september 
næstkomandi. Sýndar verða fjórar 
kvikmyndir, ein á dag, og á dag-
skrá verður eitthvað við allra hæfi 
meðal annars heimildarmyndin Ég 
er Gréta / I am Greta sem fjallar um 
baráttukonuna Gretu Thunberg, og 
hryllingsmyndin Get the Hell Out.

„Við sýnum einnig hina klassísku 
söngleikjamynd Hair, eða Hárið, 
með alvöru lifandi sýningu þar 
sem fólk er hvatt til að mæta í bún-
ingum. Þá erum við með ýmislegt 
spennandi í bígerð til að skapa ekta 
stemningu. Þetta verður skemmti-
legur viðburður sem fólk ætti ekki 
að missa af,“ segir Laurent. Bílabíó 
RIFF er haldið í samstarfi við Lúxor 
og hefst miðasala í næstu viku.

Bíóbíllinn ræstur
Önnur nýjung sem mun gleðja kvik-
myndaunnendur á landsbyggðinni 
í ár verður hinn svokallaði Bíóbíll, 
sem mun fara hringinn í kringum 
landið viku áður en hátíðin hefst. 
„Þetta verður ekki ósvipað ísbíln-
um,“ segir Laurent og bætir við að 
mjög ánægjulegt sé að vinna að 
undirbúningi með fulltrúum menn-
ingarmiðstöðva um land allt sem 
séu einkar áhugasamir um fram-
takið.

Bíóbíllinn mun ferðast um landið 
og stoppa á sjö stöðum. Á daginn 

verður komið við í grunnskólum 
víða um land og vönduð, evrópsk 
stuttmyndadagskrá fyrir börn verð-
ur í boði. Seinnipart verða sýndar í 
bílnum stuttmyndir sem tilnefndar 
hafa verið til Evrópsku kvikmynda-
verðlaunanna og um kvöldið verður 
sýning á hinni þekktu kvikmynd 
Lars von Trier, Dancer in the Dark.“

Nákvæmar dagsetningar Bíó-
bílsins verða birtar á heimasíðu 
RIFF eftir helgi, en bíllinn mun 
heimsækja Hvammstanga, Dal-
vík, Raufarhöfn, Egilsstaði, Höfn 
og Reykholt í Bláskógabyggð. Dag-
skráin er unnin í samstarfi við Arc-
tic Adventures, Xprent, List fyrir 
alla og menningarmiðstöðvar um 
land allt.

Hátíðin í ár verður á margan hátt 
ólík síðari árum en gestum mun 
meðal annars bjóðast að fylgjast 
með hátíðinni að heiman.

„Við verðum með sérvaldar 
sýningar í Bíó Paradís og Norræna 
húsinu en einnig geta gestir farið í 
bíó á netinu. Þetta þýðir að fólk um 
land allt, frá Akranesi til Raufar-
hafnar, getur notið þess að horfa 
á gæðakvikmyndir heima fyrir og 
við erum mjög stolt af því,“ segir 
Laurent.

Hægt verður að nálgast allar nán-
ari upplýsingar á riff.is.
arnartomas@frettabladid.is

Bíóbíll og bílabíó
Kvikmyndahátíðin RIFF hefst í sautjánda sinn þann 24. september 
næstkomandi. Laurent Jegu segir að áskoranir í kringum hátíðina 

hafi einnig leitt í ljós ýmis tækifæri, á borð við bílabíó á Granda.

Laurent fyrir framan vegginn á Fiskislóð þar sem fjöldi kvikmynda verður sýndur í bílabíói. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bíóbíllinn mun dúkka upp víðs vegar um landsbyggðina í næstu viku.

Another Round 
Thomas Vinterberg

Nýjasta kvikmynd hins þekkta 
leikstjóra Thomas Vinterberg 
sem var frumsýnd í Cannes og 
var frumsýnd í Toronto í vikunni 
með RIFF-aranum Mads Mikkel-
sen í aðalhlutverki. Nokkrir 
lífsþreyttir kennarar ákveða 
að sannreyna þá kenningu að 
það bæti lífið og auki sköpunar-
gáfuna að vera alltaf svolítið í 
því. Tilraunin byrjar ágætlega en 
fljótlega fer að halla undan fæti.

Sirkusstjórinn/ 
Circus Director 
Helgi Felixson og Titti Johnson 

Myndin Sirkusstjórinn verður 
frumsýnd á RIFF. Áhugaverð 
mynd um sirkusstjórann Tilde 
Björfors, stjórnanda Circus 
Cirkör sem kom með nútíma-
sirkuslistina til Svíþjóðar fyrir 
tveimur áratugum. 
Rauði þráður myndar-
innar er sá hvað 
gerist ef við hættum 
að þora að taka 
áhættu í í lífinu og 
látum hræðsluna 
stjórna okkur.

Skítapleis/Shithouse
Cooper Raiff
Hinn kornungi leikstjóri Cooper 
Raiff frá Dallas, Texas, gerði sér 
lítið fyrir og skrifaði, leikstýrði, 
klippti og lék í Skítapleisi, sinni 
fyrstu mynd í fullri lengd. Hér 
segir af Alex, einmana fyrsta árs 
nema í háskóla, sem dreymir 
um það eitt að flytjast nær fjöl-
skyldu sinni. Honum hefur ekki 
tekist að fóta sig í háskólalífinu 
og hefur einangrað sig með 
öllu, en eitt kvöldið ákveður 
hann að slá til og fara í partí í hið 
alræmda Skítapleis háskóla-
svæðisins. Hann eyðir nóttinni 
með Maggie, nemendafulltrúa 
heimavistarinnar, og verður 
hugfanginn af henni. Tilfinn-
ingar hans eru hins vegar ekki 
endurgoldnar og Alex leitar 
örvæntingarfullur leiða til að ná 
athygli hennar.

Svig/Slalom
Charléne Favier

Fyrsta mynd leikstjórans Char-
léne Favier í fullri lengd kemur 
beint af kvikmyndahátíðinni 
í Cannes. Hér segir af hinni 15 
ára gömlu Lyz sem nýlega hefur 
hlotið skólavist í eftirsóttum 
skíðaskóla með það fyrir augum 
að gerast atvinnuskíðakona. Þar 
misnotar einn kennaranna vald 
sitt gagnvart Lyz en myndin 
þykir gefa óvenju raunsæja 
sýn á kynferðislegt ofbeldi í 
keppnisíþróttum. Favier hefur 
framleitt bæði stuttmyndir og 
heimildarmyndir og var mynd 
hennar Odol Gorro tilefnd til 
César-verðlaunanna 2020 sem 
besta stuttmyndin.
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LÍFIÐ

http://www.riff.is
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Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs samþykkti á 130. fundi nefndarinnar að veita ÁF-Hús/Leigugörðum og 
Tvíhorf arkitektum viðurkenningu fyrir frágang húss og lóðar á nýbyggingarsvæði fyrir Álalind 14.

 Frá upphafi hönnunarferlisins lögðu arkitektar áherslu á að byggingin framkallaði óvænta og síbreytilega upplifun þess sem 
á hana horfir, hvort sem er úr fjarlægð eða nálægð. Samspil málm- og viðarklæðninga ljá byggingunni nútímalegt og vandað 

yfirbragð. Þrítóna litur álklæðningarinnar breytist eftir sjónarhorni og kallast á við hlýleika og efniskennd viðarins. 
Uppbrot í lögun svalanna myndar skemmtilega hreyfingu í formgerð og útliti.

Málmtækni óskar byggingaraðilum og hönnuðum til hamingju með viðurkenninguna.

Ljósmynd: Snorri Þór Tryggvason

TIL HAMINGJU MEÐ ÁLALIND 14



Lífið í  
vikunni
06.09.20- 
12.09.20

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is    
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
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AF ÖLLUM VÖRUM* 
Í ÖLLUM DORMA
VERSLUNUM 

Láttu drauminn rætast

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

TAX
FREE

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

       

VERÐDÆ
M
I

NATURE’S REST LUXURY
heilsurúm með Classic botni

 160 x 200 cm Nature’s Rest Luxury  

heilsudýna á Classic botni: Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 80.565 kr.

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir á öllum vörum nema vörum frá Simba. Gildir ekki ofan á önnur tilboð 

eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma. 

LÝKUR Í DAG 

LAUGARDAG

Þetta er ævisaga. Hún er 
skrifuð í framtíðinni, 
2027,“ segir tónlistar
m aðu r i n n G u n n a r 
K r ist ma nnsson u m 
Úlfssögu en þessa fyrstu 

skáldsögu sína gefur hann út ýmist 
rafrænt eða á kilju eftir þeim leiðum 
sem netrisinn Amazon býður upp á.

Sniðug hugmynd
Gunnar segir aðspurður að hann 
hafi alltaf langað til að skrifa eitt
hvað en frumforsendan sé að fá 
hugmynd að nógu sniðugri sögu. 
„Og mér finnst þessi dálítið sniðug, 
sko. Þannig að það var rosagaman 
bara að skrifa þetta og þótt ég segi 
sjálfur frá, þá er þetta bæði spenn
andi og fyrst og fremst fyndið. Ég 
held ég geti algerlega lofað því að 
fólki leiðist ekki yfir þessu,“ segir 
höfundurinn afslappaður.

„Og ég vil meina að efnistökin séu 
ansi frumleg og stór,“ heldur Gunn
ar áfram og dregur fram ættar
tengsl sögupersónunnar við Þriðja 
ríkis skúrka. „Við erum að tala um 
stóra kalla. Þannig að sagan er stór 
og hröð og ég held líka að það sé 
dálítið óvenjulegt að skálduð ævi
saga sé skrifuð í framtíðinni,“ segir 
hann um verkið sem hann telur 
þannig falla utan skilgreininga á 
hefðbundnum bókmenntagreinum.

Tvö vafasöm S
Kápa bókarinnar skartar titlinum 
og nafni höfundar með gotnesku 
letri auk þess sem tvö alræmd og 

eldingarlaga S eru áberandi, þann
ig að tengingin við Þriðja ríkið er 
augljós.

„Já, ég held að það megi enn þá 
setja Hitler eða hakakross á bókar
kápuna ef þú ert að fjalla um þetta,“ 
segir Gunnar og hlær þegar hann er 
spurður hvort honum þyki ekki á 
vorum viðkvæmu tímum fulldjarft 
að skreyta þessa frumraun sína 
jafn gildishlöðnum og eitruðum 
táknum.

„Mér fannst bara einhvern veginn 

að það væri hægt að nota þennan 
möguleika sem grípur líka augað 
dálítið,“ bætir hann við og áréttar 
að þarna ráði samhengið vitaskuld 
úrslitum og öðru máli hefði gegnt ef 
bókin væri einhvers konar stefnu
yfirlýsing eða tilraun til upphafn
ingar nasismans.

Flýtur áfram á Amazon
Gunnar gefur bókina út sjálfur hjá 
Amazon.com þar sem hægt er að 
kaupa hana bæði sem raf bók eða 
prentaða í kilju. „Amazon sér um 
þetta þannig að ég er dálítið þar,“ 
segir höfundurinn sem selur einnig 
kiljur á Facebooksíðunni Úlfssaga, 
þar sem hann hvetur áhugasama 
til þess að hafa samband. „Ég kem 
henni til kaupenda með einum eða 
öðrum hætti eins f ljótt og hægt er. 
Endilega sendið mér skilaboð og ég 
skal svara fljótt og vel.“

Gunnar segist hafa ákveðið að 
stökkva á einfalda og þægilega 
útgáfuleið Amazon, eftir að hafa 
árangurslaust reynt við íslensk 
bókaforlög. „Ég sendi þetta á fjögur 
forlög og tvö af þeim svöruðu bara 
aldrei. Það var í raun og veru bara 
eitt sem tók þetta til nokkuð alvar
legrar skoðunar, en ákvað að taka 
þetta ekki,“ segir Gunnar sem hefur 
þó meiri trú en svo á verki sínu en 
að láta þar við sitja.

„Maður var búinn að leggja 
aðeins of mikla vinnu í þetta til 
þess,“ segir Gunnar, sem fann Úlfs
sögu farveg hjá Amazon.com.
toti@frettabladid.is

Framtíðarvörn Úlfs
Gunnar Kristmannsson hallaði sér að Amazon með sína fyrstu 
skáldsögu eftir að hafa reynt við íslenska útgefendur án árangurs.

Höfundurinn og aðalpersónan ólust báðir upp á Akranesi í þá gömlu góðu daga þegar Skagamenn skoruðu enn 
mörkin. „Þetta er dálítil upprifjun á því hvernig þetta var á Skaganum á þessum tíma.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

TÆKLA COVID OG GYLLINÆÐ
Björk Jakobsdóttir og Gunnar 
Helgason hafa sannreynt að sætin 
í Gaflaraleikhúsinu standast bæði 
sóttvarnakröfur og gyllinæð, þann-
ig að eftir viku hefjast á ný sýningar 
á verðlaunaverkinu Mamma klikk.

EDDA OG MURRAY Í FÓKUS
Ljósmyndarinn 
Brynjar Snær 
Þrastarson 
hefur beint 
linsunni að 
íslensku 
listasenunni 
í rúman ára-
tug þannig að 
það er af nógu að 
taka á yfirlitssýningu hans á Lauga-
vegi 7. Hann hefur myndað þekkt 
fólk á listasenunni á Íslandi og átti 
eftirminnileg augnablik í Hörpu 
með Eddu Björgvins og gaman-
leikaranum Bill Murray.

ÁSTIN  ÚR KLÁMINU
Ástarsögur íslenskra karla eftir 
Maríu Lilju og Rósu Björk er komin 
út en subbulegar klámfantasíur 
þvældust fyrir þegar þær reyndu  
að fá karla til að opna hjörtu sín  
og tala um ástina.

 JARÐARFÖR Í BERLÍN
Vinsælasta 
efni Sjónvarps 
Símans frá 
upphafi, þætt-
irnir Jarðar-
förin mín 
með Ladda 
í aðalhlut-
verki, keppa 
til verðlauna á sjónvarpshátíð-
inni Berlin Series Festival síðar í 
þessum mánuði. Hörður Rúnarsson 
hjá framleiðandanum Glassriver 
segir það mikinn heiður að vera að 
keppa í flokki með þáttum eins og 
Freud og Unorthodox.

Varnarrit úr framtíðinni
Úlfssaga er 
skálduð ævi-
saga Skaga-
mannsins 
Úlfs Tristans 
Hannibals-
sonar og er 
skrifuð árið 
2027. Úlfur á 
þýska móður 
sem flutti til landsins skömmu 
eftir síðari heimsstyrjöld til að 
flýja hörmungar í heimalandinu.

Þegar í ljós kemur að skyld-
menni hennar tóku sum hver 
virkan þátt í stríðsglæpum þriðja 
ríkisins fer líf Úlfs úr skorðum 
og hann dregst inn í ótrúlega 
atburðarás og verður heims-
frægur á nokkuð vafasömum 
forsendum, þannig að bókin er í 
senn ævisaga hans og varnarrit.
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BÓNUS

NETTÓ

KRÓNAN

FLY OVER 
 ICELAND

LÖÐUR

OPIÐ ALLA DAGA kl. 10–19
Á FISKISLÓÐ 39

MARK AÐURINN ER LÍK A Á NETINU: W W W.FORL AGID.IS | GJÖF F YRIR ALL A SEM KOMA 

ÓTRÚLEGT VERÐ!

ÍSBÍLLINN KEMUR Í  HEIMSÓKN KL 14.00

NAMMI 

FYRIR 

BÖRNIN
Á MEÐAN BIRGÐIR

 ENDAST 

990 kr. 990 kr. 990 kr.

690 kr.

1.490 kr.

1.990 kr. 1.990 kr.1.490 kr.990 kr.

990 kr. 11.990  kr.

KOMDU 
OG GERÐU 
GÓÐ KAUP!

NÓG AF 
FRÍUM BÍLASTÆÐUM!  



10,6
Kílóvött

3
Brennarar

30%

Allt fínt fyrir 
heimilið á byko.is

 

Auðvelt að versla á byko.is

Þú sparar:

23.998

Tilboðsverð

Ferðagasgril
Nett tveggja brennara 
ferðagrill, 3,2kW.  
Grillflötur 1460cm2.  

35.997
50633895 

Almennt verð: 59.995
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LAGERHREINSUN
Sjá fleiri tilboð á byko.is

 Hjól / Rafmagns- og bensíngarðverkfæri / Valdar flísar 
og parket / Loftpressur / Valdar Snickers vörur

Tilboðsverð

Regnjakki
Vindþolinn og regnþolinn  
regnjakki með rennilás

8.476
93461000 

Almennt verð: 10.595

Tilboðsverð

Kuldagalli
Vind- og vatnsþolinn kuldagalli 
með endirskini. S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL. 100% polyester

11.996
93458380 

Almennt verð: 14.995

ALLIR OS  
KULDAGALLAR

20%20%
100% 
merinoull

ALLUR DOVRE  
NÆRFATNAÐUR

20%
Tilboðsverð

Járnhillur
180x100x30, 5 hillur

5.036
38910114 

Almennt verð: 6.295

Tilboðsverð

Gasgrill
GEM 320, eldunarsvæði: 
2774 cm2. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni. 
Ryðfrítt eldunarkerfi.  
Þrír ryðfríir brennarar. 

39.996
50657519 

Almennt verð: 49.995

6,9
Kílóvött

3
Brennarar

20%

Tilboðsverð

Ferðagasgrill
Porta-Chef 320 ryðfrír 
brennari, eldunarsvæði: 
46 x 31 cm. Mjög sterkar 
grillgrindur úr pottjárni.

38.364
50657528 

Almennt verð: 47.995

Tilboðsverð

Gasgrill
R425 10,6 kW, grillgrind 
60x45cm úr pottjárnii.

69.997
506600036 

Almennt verð: 99.995

Tilboðsverð

Ferðagasgrill
Porta-chef™ 120 með 4,1 
kW brennara og Flav-R-
Wave™ kveikikerfi.

34.396
50657526 

Almennt verð: 42.995

20%

20%

20%

6
Kílóvött

3
Brennarar

4,1
Kílóvött

1
Brennarar

20%
Tilboðsverð

Háþrýstidæla
Advanced Aquatak 130 bör.

26.956
74810238 

Almennt verð: 33.695

ALLAR HÁÞRÝSTIDÆLUR

3,5
Kílóvött

1
Brennarar

Þú sparar:

8.998

30%

30%

Ferðagasgrill
Með hliðarborð og 3,5 kW 

brennara. Eldunarsvæði er 
47x35,5 cm.  

20.997
50639000 

Almennt verð: 29.995

Þú sparar:

29.998

40%

Tilboðsverð

Matar- og kaffistell
með blómamynstri fyrir 4. Diskar, súpuskálar, 
kaffibollar og undirskálar ásamt kökudiskum. 

4.317
41100104

Almennt verð: 7.195

30%

Tilboðsverð

Höggborvél
PSB 700-2RE.

17.116
74860700 

Almennt verð: 21.395

Tilboðsverð

Rafmagnssláttuorf
EasyGrassCut 23.

6.357
748903231

Almennt verð: 10.595

40%

Tilboðsverð

Gervigras
30x30x2cm, 9stk.  

3.497
41615810 

Almennt verð: 4.995

Tilboðsverð

Skolvaskur
Poats, á vegg. 55x45x21cm

14.995
13341035 

Almennt verð: 21.395

20%

20%

Handlaugartæki 
Start Edge

10.795
15323580 
Almennt verð: 13.495

Tilboð

Handlaugartæki 
Eurosmart

12.795
15333281 
Almennt verð: 15.995

Tilboð

Tilboð
Sturtusett
Euphoria mono

9.596
15327266 
Almennt verð: 11.995

20%

ALLAR JÁRNHILLUR

Harðparket  
Fairland eik  
192x1285mm, 8mm

2.795kr./m2

0113665 
Almennt verð: 3.992 kr./m2

Tilboð
Vatns- 

helt 
100klst

20%
ÖLL REGNFÖT

Fullt blað 

af flottum 

tilboðum

30%
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Óttars 
Guðmundssonar

BAKÞANKAR

Skömmu fyrir jól fór ég í lið-
skipti á hné. Aðgerðin tókst 
mjög vel. Röntgenmyndir af 

gerviliðnum sýndu fullkomna 
stöðu. Í raun var bara eitt lítið 
vandamál. Ég gat ekki fyrir mitt 
litla líf gengið á fætinum. Í hönd 
fóru endurteknar læknaheim-
sóknir, sjúkraþjálfun og rann-
sóknir. Allt kom fyrir ekki. Ég 
haltraði áfram með og án hækju. 
Í þessum hörmungum öllum tók 
sig upp gamalt brjósklos hinum 
megin svo að ég var orðinn fóta-
laus.

Ég fór í hlutverk farlama 
sjúklings. Konan mín fór í hlut-
verk hins meðvirka aðstandanda 
sem studdi fótalausa manninn. 
Ég lærði að stjórna öllu mínu 
umhverfi með stunum og þján-
ingarsvip. Verkjablæbrigði og alls 
konar aðgerðir voru aðalumræðu-
efnið á heimilinu. Mér veittist létt 
að aðlagast píslarvættis- fórnar-
lambshlutverkinu og velti því 
fyrir mér að fara í viðtal í fjöl-
miðlum með mynd. Ætlaði að 
standa á hækjunum fyrir framan 
Borgarspítalann með þóttafullan 
raunasvip. Þegar ég hætti að geta 
hjólað fór ég að fitna af hreinni 
sjálfsvorkunn.

Eftir nokkurra mánaða vesal-
dóm fór að rofa til. Nýir læknar og 
sjúkraþjálfari komu að málinu. 
Gömul vinkona mín sendi mér 
lækna að handan sem höfðu sér-
hæft sig í stoðkerfavandamálum. 
Verkirnir minnkuðu. En það var 
ekki sársaukalaust. Ég missti öll 
forréttindi sjúklingsins. Stunur 
voru harðbannaðar. Enginn 
sýndi þjáningum mínum neinn 
áhuga lengur. Konan mín fór á 
meðvirkni námskeið til að geta 
ráðið við ástandið ef allt færi á 
verri veg. Nú er ég farinn að sakna 
þeirra tíma þegar ég var mið-
punktur tilverunnar. Kannski 
maður fari bara í liðskiptaaðgerð 
hinum megin.

Aumingja ég

Verslun í Kringlunni

VEITINGASTAÐURINN

1.195,-
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ENRUM lukt fyrir sprittkerti 

Laugarásvegur 1

Pantaðu á skubb.is  
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