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Konur í 
meirihluta 
Ugla Hauksdóttir og  

Ninna Pálmadóttir eru meðal 
leikstjóra á RIFF.  ➛ 28

Sérútbúið 
leynihólf 

Eitt stærsta fíkniefnamál  
Íslandssögunnar.  ➛ 26

Trúði á það góða
Sigurður Rósant missti móður 

sína sviplega í sumar. ➛ 30

Helgi Björnsson segist eiga nóg 
inni þó að það sé minni gelgja 

í honum en áður. Hann birtist í 
tveimur nýjum sjónvarpsþáttum 

um helgina og ætlar sér stóra hluti 
í veitingageiranum. ➛ 22

Rétt að  
byrja

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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.



Tékka vantar fleiri 
umsækjendur sem 

eru að velta fyrir sér ætt-
leiðingum barna með 
skilgreindar þarfir, systkina 
og eldri barna. 
Kristinn Ing-
varsson, fram-
kvæmdastjóri 
Íslenskrar ætt-
leiðingar

Veður

Fremur hæg suðvestanátt  en 10-
18 og skúrir eftir hádegi. Hægari 
vindur austanlands fram eftir degi 
og bjart með köflum. SJÁ SÍÐU 42

Myndaveisla í Kringlunni

Það er sannkölluð ljósmyndaveisla í Kringlunni þessa dagana. Út septembermánuð stendur yfir göngugötusýning samtakanna World Press Photo 
þar sem gestir geta skoðað verðlaunaðar fréttaljósmyndir ársins. Alls fengu 44 ljósmyndarar frá 24 löndum verðlaun í átta efnisf lokkum. Í Kringl-
unni hefur einnig verið komið fyrir stórum hjartalaga bás þar sem vinir og fjölskylda geta setið og séð um að mynda sig sjálf. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Millimál í fernu

VÍTAMÍN
& STEINEFNI

PRÓTEIN GLÚTENS LAKTÓSAORKA
ÁN ÁN

DÓM S M ÁL Flug félagið Mý f lug 
óskar eftir því að gert verði sér
stakt mat vegna ágreinings félags
ins við Sjúkratryggingar Íslands um 
greiðslur vegna sjúkraflugs. Mats
beiðnin er til meðferðar hjá Héraðs
dómi Reykjavíkur.

Mýf lug hefur um árabil annast 
sjúkraflug samkvæmt samningi við 
Sjúkratryggingar.

Mun flugfélagið telja að það eigi 
inni greiðslur vegna ársins 2018 og 
áranna þar á undan. Byggist það á 
því að grunngjald sem var í tilboði 
félagsins hafi miðast við ákveðinn 
fjölda f luga en að f lugin hafi verið 
mun fleiri.

Þannig mun Mýf lug segja að  
félagið hefði haft grunngjaldið 
hærra í tilboði sínu ef vitað hefði 
verið að flugin yrðu fleiri en áætlað 
var. Auk grunngjaldsins er greitt 
sérstaklega fyrir hvert f lug. Ekki er 
ágreiningur um þær greiðslur, sam
kvæmt heimildum Fréttablaðsins.  
– gar

Meti greiðslur 
fyrir sjúkraflug 

SAMFÉLAG Biðlistar eftir ættleið
ingu frá Tékklandi hafa styst. Á 
þessu ári hafa fjórar íslenskar fjöl
skyldur og tékknesk börn verið 
pöruð saman og eru tvö þeirra nú 
þegar komin til landsins. Hin tvö 
munu væntanlega koma til landsins 
síðar á þessu ári. 

Núna koma flest ættleidd börn á 
Íslandi frá Tékklandi og samstarfið 
hefur gengið farsællega. Félagið 
Íslensk ættleiðing, sem hefur milli
göngu um ættleiðingar, er einnig 
í samstarfi við fjögur önnur lönd, 
Tógó, Búlgaríu, Kína og Kólumbíu.

„Yfirvöld í Tékklandi eru afar 
hrifin af íslenskum umsækjendum 
og hafa sagt okkur að undirbún
ingur, stuðningur og eftirfylgd hjá 
Íslenskri ættleiðingu sé til mikillar 
fyrirmyndar,“ segir Kristinn Ing
varsson, framkvæmdastjóri félags
ins.

„Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur 
við ættleidd börn og foreldra þeirra 
er mikilvæg. Íslenska ættleiðingar
módelið leggur áherslu á þessa 
þætti, stuðning við fjölskyldur áður 
en ættleitt er, stuðninginn meðan 
fjölskyldan er að taka fyrstu skrefin 
og eftirfylgd við fjölskyldurnar. 
Þetta módel hefur vakið athygli.“

Starfsemi félagsins er tryggð með 
þjónustusamningi við dómsmála
ráðuneytið og er reksturinn óháður 
fjölda barna sem ættleidd eru til 
landsins.

Frumættleiðingum hefur fækkað 
mikið á undanförnum árum, ekki 
aðeins á Íslandi heldur í öllum 
heiminum. Meðal annars vegna 
þess að Kína hefur lokað á umsókn
ir og vegna þess að tæknifrjóvg
unum hefur fjölgað. Eftirspurnin 
gengur þó í bylgjum.

Kristinn segir að meiri kröfur séu 

gerðar til umsækjenda og að f leiri 
börn séu með sérstaklega skil
greindar þarfir. Þetta séu áskoranir 
sem færri umsækjendur treysta 
sér í og fari ekki alltaf saman við 
væntingar þeirra sem langar til 
að ættleiða. „Tékka vantar f leiri 

umsækjendur sem eru að velta fyrir 
sér ættleiðingum barna með skil
greindar þarfir, systkina og eldri 
barna,“ segir hann.

Í dag eru aðeins sjö virkar 
umsóknir á biðlista í upprunalönd
unum og sex aðrar í ferli. Meðaltími 
á biðlista er mislangur eftir upp
runalöndum. Til dæmis er hann tvö 
ár í Tékklandi og um tvö ár og tveir 
mánuðir í Tógó.

Fimmtán umsóknir eru nú í for
samþykki hjá sýslumanni en langur 
tími getur liðið þar til sýslumaður 
samþykkir. Þegar forsamþykki 
liggur fyrir er hægt að sækja um í 
upprunalandi, fara í læknisheim
sóknir, safna gögnum og þýða þau 
fyrir ættleiðingarnefndir í upp
runalöndum. Tekur það á bilinu 
einn til þrjá mánuði að meta hvort 
viðkomandi séu samþykkt á bið
lista.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ættleiðingarbiðlistar 
að styttast í Tékklandi 
Um þessar mundir eru flest ættleidd börn frá Tékklandi. Fjórar íslenskar fjöl-
skyldur og tékknesk börn hafa verið pöruð saman á þessu ári. Framkvæmda-
stjóri Íslenskrar ættleiðingar segir að samstarfið við Tékka hafi reynst farsælt.

Sjö fjölskyldur eru á biðlista í upprunalöndum og sex í ferli. MYND/GETTY

DÓMSMÁL Karlmaður á sjö tugs aldri 
hefur verið ákærður fyrir mann
dráp og brennu, en hann er grunað
ur um að vera valdur að brunanum 
að Bræðra borg ar stíg í júní.

Maðurinn er ákærður fyrir 
manndráp á pari auk þriðja manns. 
Öll eru pólsk ir rík is borg ar ar.

Fram kom í fréttum Stöðvar 2 í 
gær að bótakröfur hlaupi á tugum 
milljóna króna.  – aá

Ákærður fyrir 
manndráp

Maðurinn leiddur fyrir dómara.

LÖGREGLUMÁL Stoðdeild ríkislög
reglustjóra hefur unnið eftir vís
bendingum sem hafa borist um 
dvalarstað egypsku fjölskyldunnar 
sem flytja átti af landi brott á mið
vikudag. 

Um að ræða sex manna fjöl
skyldu, hjónin Dooa og I bra him 
Kehdr og börnin þeirra fjögur sem 
eru á aldrinum fimm til tólf ára.

Þau f lúðu til Ís lands árið 2018 
sökum of sókna í heimalandi þeirra 
vegna þátt töku I bra hims í stjórn
mála starfi.

Fram kemur í svari við fyrirspurn 
Fréttablaðsins að ekki hafi verið 
tekin ákvörðun um að lýsa eftir fjöl
skyldunni að svo stöddu.

Fjöldi fólks hefur mót mælt brott
vísuninni. Rósa Björk Brynjólfs
dóttir, þingkona Vinstri grænna, 
sagði skilið við f lokk sinn í vik
unni vegna málsins og fylgdu tvær 
þungavigtarkonur í f lokknum í 
kjölfarið.
– aá, ilk

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

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is  3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Við kynnum Hybrid flaggskipið hjá Toyota: glænýjan  
306 hestafla RAV4 Plug-in Hybrid. Þessi sparneytni  
sportjeppi er öflugur, umhverfisvænn og lætur vel að  
stjórn. Aktu á alvöru nútímabíl. Sjá nánar á toyota.is

OPNUNARTÍMAR 
Toyota Kauptúni
Toyota Akureyri
Toyota Reykjanesbæ
Toyota Selfossi

frá 10-16
frá 10-16
frá 12-16
frá 12-16

FRUMSÝNING Í DAG

NÝR TOYOTA
RAV4 PLUG-IN 

HYBRID

Verð frá: 8.550.000 kr.



Benedikt Jóhannesson 
fyrrverandi ráðherra
sækist á ný eftir 
að leiða lista 
f lokksins í 
alþingiskosn-
ingum. Bene-
dikt sneri aftur 
til ráðgjafarstarfa 
eftir formannsskipti haustið 
2017 en hefur allan tímann 
starfað í stjórn flokksins. Hann 
segist ætla að berjast fyrir sömu 
málum og þeim sem Viðreisn var 
stofnuð út af. 

Rósa Björk 
 Brynjólfsdóttir 
þingmaður
tilkynnti Katr-
ínu Jakobsdótt-
ur formanni 
Vinstri grænna 
um úrsögn sína 
úr f lokknum. Hún 
hefur setið á þingi fyrir 
VG síðan í maí 2016 sem odd viti 
VG í Suð vestur kjör dæmi og 3. 
þing maður kjör dæmisins. Helsta 
ástæða Rósu fyrir úrsögninni 
var brottvísun stjórnvalda á 
egypsku fjölskyldunni, en Rósa 
segist ekki lengur eiga samleið 
með flokknum. Auk Rósu sögðu 
flokkskonurnar Eydís Blöndal 
og Hildur Knútsdóttir sig úr 
f lokknum.

Ómar 
 Ragnarsson 
athafnamaður
fagnaði áttræðis-
afmæli sínu á degi 
íslenskrar náttúru. 
Dagsetningin er engin 
tilviljun enda er dagurinn til-
einkaður fjölmiðlamanninum. 
Ekki var mikið um fagnaðarlæti 
í kringum tímamótin en Ómar 
segir ástandið í þjóðfélaginu 
ekki bjóða upp á slíkt.

Þrjú í fréttum 
Endurkoma, 
úrsögn og 
áttræður Ómar

21
þúsund voru atvinnulaus  

í lok ágústmánaðar.

14
þúsund rafræn gagnakerfi  

eru í notkun hjá ríkinu.

131
þúsund tonn var afli íslenskra 

fiskiskipa í síðasta mánuði.

12
prósent svarenda nýrrar könnunar 

segjast líkleg til að kjósa nýjan 
umhverfismiðaðan flokk.

108
eru nú í einangrun hér  

á landi vegna COVID-19.

TÖLUR VIKUNNAR  13.09.2020 TIL 19.09.2020

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

 Námsgjald Matur Samtals
Reykjavík 
Foreldrar í sambúð 15.256 11.360 26.616
Einstæðir foreldrar  6.328 11.360 17.688
Kópavogur 
Foreldrar í sambúð 24.176 9.041 33.217
Einstæðir foreldrar 16.920 9.141 26.061
Garðabær
Foreldrar í sambúð 32.688 7.925 40.613
Einstæðir foreldrar 19.613 7.925 27.538
Hafnarfjörður 
Foreldrar í sambúð 24.720 8.750 33.470
Einstæðir foreldrar 6.180 8.750 14.930

✿ Leikskólagjöld í fjórum stærstu sveitarfélögunum
 8 tíma vistun 

REYKJAVÍK „Nærtækasta skýringin 
er sú að við erum með miklu f leiri 
börn á leikskólaaldri í Reykjavík 
en öll önnur sveitarfélög og íbúum 
borgarinnar er að fjölga, þar með 
talið barnafjölskyldum. Við þurfum 
því að fjölga verulega leikskóla-
plássum til að ná settu marki um 
að bjóða yngri börnum pláss. Sú 
vinna er þó í fullum gangi,“ segir 
Skúli Helgason, formaður skóla- og 
frístundaráðs Reykjavíkur.

Greint var frá því í gær að af 
stærstu sveitarfélögunum á höfuð-
borgarsvæðinu væri lengsta biðin 
eftir leikskólaplássi í Reykjavík. 
Borgin freistar þess að bjóða börn-
um pláss við 18 mánaða aldur en 
það markmið hefur ekki gengið eftir 
og biðlistar eru víða. Í Kópavogi, 
Garðabæ og Hafnarfirði eru börn 
hins vegar að fá leikskólapláss um 
12 til 15 mánaða aldur eftir atvikum. 
Reykjavíkurborg býður upp á lægstu 
leikskólagjöldin af stærstu sveitar-
félögunum á höfuðborgarsvæðinu 
en átta tíma vistun fyrir foreldra 
í sambúð kostar um 26 þúsund 
krónur. Veittur er afsláttur fyrir ein-
stæða foreldra og námsmenn en sé 
tekið tillit til þess er Hafnarfjörður 
á svipuðum slóðum og Reykjavík.

Hildur Björnsdóttir, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisf lokksins, segir að 
hún skilji ekki hvers vegna þetta sé 
ekki meira forgangsmál hjá meiri-
hlutanum. „Í kosningunum 2014 
lofaði Samfylkingin öllum börnum 
18 mánaða og eldri leikskólaplássi, 
þau stóðu ekki við það. Í síðustu 
kosningum var öllum 12 til 18 mán-
aða börnum lofað plássi, þau stóðu 
ekki heldur við það. Biðlistarnir eru 
allt of langir,“ segir Hildur. Dæmi 

Þörf á að bæta verulega í til að 
ná settu marki í fjölda plássa 
Formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar segir vinnu í fullum gangi við að fjölga leikskóla-
plássum, verulega þurfi að bæta í til að ná settu marki. Nýir leikskólar eru á teikniborðinu. Borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins segir ekki staðið við kosningaloforð og erfitt að fá upplýsingar um stöðuna.

Dæmi eru um að allt að tveggja og hálfs árs gömul börn séu enn á biðlista 
eftir plássi á leikskóla í höfuðborginni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hildur Björns-
dóttir, borgar-
fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins

séu um að börn í Vesturbænum fái 
ekki pláss nema í Breiðholti eða 
Grafarvogi.

Skúli segir að leikskólaplássum 

hafi fjölgað um 200 frá árinu 2018. 
Verkefninu Brúum bilið sé ætlað að 
fjölga þeim um 700 til 750 á næstu 
árum. Í næsta mánuði verður leik-

skóli opnaður í Úlfarsárdal, þá 
verður byggður stór leikskóli í mið-
borginni. Einnig eru leikskólar í 
Skerjafirði og í Vogabyggð á teikni-
borðinu auk viðbygginga við eftir-
sótta leikskóla. „Núna erum við að 
taka inn börn niður í 15 mánaða 
gömul í ákveðnum hverfum og með 
frekari fjölgun plássa mun sá aldur 
fara lækkandi þar til takmarkinu 
er náð um að öll börn, 12 mánaða 
og eldri, fái boð um leikskólapláss,“ 
segir Skúli.

Hildur segir erfitt að fá upplýs-
ingar. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
hafi lagt fram fyrirspurn fyrr á kjör-
tímabilinu um meðalaldur barna 
við innritun á leikskóla en beðið 
hafi verið um að fyrirspurnina yrði 
dregin til baka vegna kostnaðar, 
aldrei hafi borist svar. „Ég hefði 
haldið að þetta væru grunnupplýs-
ingar sem borgin vildi afla svo hægt 
væri að meta árangurinn og takast 
á við þennan vanda,“ segir Hildur.

Skúli segir þetta koma sér spánskt 
fyrir sjónir þar sem reglulega berist 
slíkar upplýsingar. Vonast sé til að 
hafa handbæra nýjustu samantekt 
um aldur barna við síðustu inn-
ritun í leikskóla borgarinnar síðar 
í þessum mánuði. „Það eru engin 
vandræði með það, hvorki pólitísk 
né önnur,“ segir Skúli. 
bjornth@frettabladid.is
arib@frettabladid.is
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Við trúum á góðar 
hugmyndir
Íslandsbanki vill vera hreyfiafl til góðra verka í samfélaginu.  
Í október verða veittir styrkir úr Frumkvöðlasjóði Íslandsbanka  
til verkefna sem styðja við þau fjögur heimsmarkmið sem  
Íslandsbanki leggur sérstaka áherslu á:

Alls verða um 10 styrkir veittir og nema þeir frá 1-5 milljónum  

króna á hvert verkefni.

 
Umsóknarfrestur er til og með 11. október 2020.
Umsóknareyðublöð og allar nánari upplýsingar  
má finna á islandsbanki.is/frumkvodlasjodur
 



VIÐSKIPTI Hluthafalisti Icelandair 
mun taka verulegum breytingum 
eftir hlutafjárútboð sem fór langt 
fram úr væntingum markaðarins. 
Fagfjárfestar sem voru stórir hlut-
hafar fyrir útboðið ákváðu að taka 
ekki þátt í útboðinu á meðan aðrir 
bættu verulega við hlut sinn og nýir 
komu inn af þunga.

Stjórn Icelandair samþykkti yfir 
níu þúsund áskriftir að fjárhæð 30,3 
milljarðar króna og var því ákveð-
ið að nýta heimild til stækkunar 
útboðsins þannig að fjöldi seldra 
hluta verði 23 milljarðar. Nýjum 
hlutum fylgja 25 prósenta áskriftar-
réttindi eða sem nemur 5,75 millj-
örðum hluta.

Fréttablaðið tók saman yfirlit yfir 
þátttöku helstu fagfjárfesta í útboð-
inu. Sjóðir í stýringu Stefnis, sjóða-
stýringarfélags Arion banka, sem 
áttu samtals 12,25 prósenta hlut 
fyrir útboðið, tóku þátt samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins. Hlutur 
Stefnis mun þó minnka töluvert 
miðað við það sem áður var, eftir 
því sem Fréttablaðið kemst næst.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 
sem var næststærsti hluthafinn 
með 11,8 prósenta hlut, tók ekki 
þátt. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins féll tillaga um að lífeyris-
sjóðurinn myndi skrá sig fyrir 2,5 
milljarða króna hlut í útboðinu á 
jöfnum atkvæðum þar sem fjórir 
stjórnarmenn greiddu atkvæði með 
og fjórir greiddu atkvæði gegn. Ef 
tillagan hefði verið samþykkt hefði 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 
verið með rúmlega 11 prósenta hlut 
í Icelandair í kjölfar útboðsins.

Þá hafði um nokkurt skeið verið 
vitað að PAR Capital, sem var 
stærsti hluthafinn í Icelandair þegar 
kórónafaraldurinn skall á, myndi 
ekki taka þátt. Bandaríski fjárfest-
ingasjóðurinn hafði selt sig niður í 
þriðja sæti hluthafalistans og nam 
eignarhluturinn 10 prósentum fyrir 
útboðið.

Á r ni Guðmu ndsson, f ram-
kvæmdastjóri Gildis lífeyrissjóðs, 
staðfesti þátttöku sjóðsins í sam-
tali við Viðskiptablaðið en hann 
gaf ekki upp hversu há fjárhæðin 
væri. Gildi var fjórði stærsti hlut-
hafi Icelandair með 7,24 prósenta 
hlut fyrir útboðið.

Lífeyrissjóður starfsmanna rík-
isins (LSR), stærsti lífeyrissjóður 
landsins og fjórði stærsti hluthafi 
Icelandair Group, skráði sig fyrir 
um 2 milljörðum hluta í því skyni 
að verja 8,25 prósenta eignarhlut 
sinn.

Birta lífeyrissjóður, sem var sjötti 
stærsti hluthafi Icelandair Group 
með rúmlega 7 prósenta hlut, ákvað 
að taka ekki þátt í hlutafjárútboði 
f lugfélagsins. „Samstaða var um 
þessa ákvörðun bæði hjá starfs-
mönnum og stjórn eftir ítarlega 
skoðun á málinu þar sem mörg 
fagleg sjónarmið vógust á,“ sagði í 
tilkynningunni frá sjóðnum.

Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem fór 
með 2,8 prósenta hlut, tók ekki þátt 
í útboðinu samkvæmt svari frá Arn-
aldi Loftssyni, framkvæmdastjóra 
sjóðsins. Sama gildir um Festu líf-
eyrissjóð og Íslenska lífeyrissjóð-
inn en hvorugur var á listanum yfir 
tuttugu stærstu hluthafana fyrir 
útboðið.

Brú lífeyrissjóður tók þátt í 
útboðinu og fékk úthlutað 1.260 
milljónum hluta. Þetta stað-

festir Gerður Guðjónsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Brúar, í samtali við 
Fréttablaðið. Eignarhlutur Brúar, 
sem var 1,77 prósent, hækkar því í 
tæp 4,8 prósent eftir útboðið.

Almenni lífeyrissjóðurinn tók 
þátt í útboði Icelandair Group sam-
kvæmt svari frá Kristjönu Sigurðar-
dóttur fjárfestastjóra og fékk rúma 
441 milljón í sinn hlut. Eignarhlutur 
sjóðsins eykst því úr 1,5 prósentum 
upp í 1,8 prósent.

Lífsverk, sem átti ekki teljandi 
hlut í Icelandair, sótti um 400 
milljónir króna í útboðinu og fékk 
úthlutaðar 252 milljónir, sem sam-
svarar tæplega 0,3 prósentum af 

eignum samtryggingardeildar.
„Samhljómur var meðal stjórnar 

og eignastýringar Lífsverks að taka 
þátt í hlutafjárútboðinu,“ sagði í til-
kynningu Lífsverks.

Eftirlaunasjóður FÍA, sem átti 
smávægilegan hlut fyrir útboðið, 
keypti fyrir 439 milljónir.

Íslandssjóðir, dótturfélag Íslands-
banka tóku „vel þátt“ í útboðinu að 
sögn Kartans Smára Höskuldssonar 
framkvæmdastjóra en fjárhæðir eru 
ekki opinberar upplýsingar. Félag-
ið var ekki á listanum yfir tuttugu 
stærstu hluthafana fyrir útboðið. 
Ekki fengust svör frá Landsbréfum, 
dótturfélagi Landsbankans, við 
fyrirspurn um þátttöku en félagið 
átti 1,9 prósenta hlut fyrir.

Þá segir Jóhann Steinar Jóhanns-
son, framkvæmdastjóri Stapa líf-
eyrissjóðs, sem átti 1,36 prósent, að 
sjóðurinn hafi tekið þátt í útboði 
Icelandair „í samræmi við hluta-
fjáreign sína í félaginu“. Má því ætla 
að Stapi hafi keypt hluti í útboðinu 
fyrir tæplega 400 milljónir króna.

Útgefið hlutafé Icelandair, sem 
verður aukið úr 5,4 milljörðum í 
28,4 milljarða í kjölfar útboðsins, 
mun þynnast niður í um 19 til 21 
prósent og ef nýir fjárfestar félags-
ins nýta sér þau áskriftarréttindi 
sem fylgja með bréfunum, sem 
hægt verður að gera í einu lagi eða 
skrefum til allt að tveggja ára, þynn-
ist eignarhlutur hluthafa niður í allt 
að 16 prósent. 
thorsteinn@frettabladid.is

Nýr hluthafahópur tekur á sig mynd
Uppstokkun verður í hluthafahópi Icelandair Group eftir útboðið. Íslandssjóðir tóku „vel þátt“ í útboðinu. Brú bætir verulega við 
hlut sinn og Lífsverk kemur nýr inn. Frjálsi sat hjá og hlutur Stefnis þynnist þrátt fyrir þátttöku. Almenni og Stapi viðhalda sínu.

Mikil eftirspurn var eftir hlutum frá almennum fjárfestum og verður eignarhlutur þeirra í félaginu um 50 prósent í kjölfar útboðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Pálmi Haraldsson 
keypti hlut
Pálmi Haraldsson staðfesti í 
samtali við Fréttablaðið að 
hann hefði tekið þátt. Eignar-
hlutur Pálma í Icelandair, sem 
nam um 3 prósentum, er meðal 
annars í gegnum eignarhalds-
félögin Sólvöll og Ferðaskrif-
stofu Íslands. Pálmi var á sínum 
tíma stór hluthafi í Icelandair 
og sat í stjórn flugfélagsins á 
árunum 2003 og 2004. Vænting 
ehf., fjárfestingafélag Bláa 
lónsins, sem var með 1,3 pró-
senta hlut, tók hins vegar ekki 
þátt samkvæmt svari frá Helgu 
Árnadóttur, framkvæmda-
stjóra hjá Bláa lóninu. Þá náðist 
ekki í Högna Pétur Sigurðsson, 
fjárfesti og eiganda Hard Rock 
Cafe á Íslandi, sem varð stærsti 
einkafjárfestirinn í hluthafahópi 
Icelandair í vor. Hann átti þá 
samanlagt 3,4 prósent.

Furðar sig á afstöðu fulltrúa launþega í stjórn 
 Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
Guðrún Hafsteinsdóttir, vara-
formaður stjórnar Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna, sagði í samtali 
við Fréttablaðið í gær að and-
stæðir pólar hefðu tekist á innan 
stjórnarinnar við mat á því hvort 
taka ætti þátt í hlutafjárútboði 
Icelandair.

„Við fulltrúar atvinnurekenda 
vorum samstíga í því að styðja 
þátttöku,“ útskýrir Guðrún.

Hún sagðist hafa átt von á 
því að stjórnin, sem telur átta 
manns, myndi standa saman að 
því að verja störf félagsmanna og 

þá hagsmuni sem eru undir fyrir 
íslenskt efnahagslíf að tryggja 
rekstur Icelandair.

„Þarna er um að ræða lífs-
viðurværi þúsunda starfsmanna 
og starfsfólk Icelandair er einn 
stærsti greiðandi félagsgjalda til 
VR og þar með til lífeyrissjóðsins. 
Það kom mér því á óvart að það 
hafi verið fulltrúar atvinnurek-
enda í sjóðnum sem töluðu fyrir 
mikilvægi þess að verja störf 
félagsmanna en ekki fulltrúar 
launþegahreyfingarinnar,“ sagði 
Guðrún.

 Já  Nei  Hlutdeild
   áður

Stefnir x  12,25%
LIVE  x 11,80%
PAR  x 10%
LSR x  8,25%
Gildi x  7,24%
Birta  x 7,07%
Frjálsi  x 2,84%
Landsbréf   1,91%
Brú x  1,77%
Almenni x  1,53%
Stapi x  1,36%
SL lífeyrissjóður x  0,88%
Festa  x  - 
Íslandssjóðir x   - 
EFÍA x   - 
Lífsverk x  ~0%

✿   Þátttaka fagfjárfesta
 í útboði Icelandair
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Við óskum eftir tillögum að nýju og fersku 
framboði á veitingaþjónustu, verslun og 
upplifunum á neðri hæðum Hörpu.

Sláum nýjan 
tón í Hörpu

Nánari upplýsingar
á harpa.is/nyr-tonn

7. október
Skilafrestur veitingaþjónustu.

19. október
Skilafrestur verslunar,
þjónustu og upplifunar.

Tímarammi verkefnis
er út árið 2021.

Ert þú með spennandi tillögu sem rímar við kjarnastarfsemi Hörpu 

sem tónlistar- og ráðstefnuhúss á heimsmælikvarða? Við óskum 

bæði eftir áhugasömum rekstraraðilum og hugmyndum einstaklinga 

að spennandi nýjungum í Hörpu.

Harpa fagnar 10 ára afmæli á næsta ári. Af því tilefni viljum við 

slá nýjan og ferskan tón. Markmiðið er að nýtt skipulag veitinga-

staða, verslana og annarrar þjónustu endurspegli sérstöðu Hörpu,

í takti við breytt landslag og nánasta umhverfi í miðborg Reykjavíkur.

Harpa er einn fjölsóttasti áfangastaður Reykjavíkur, miðstöð mann- 

lífs og menningar þar sem um 1.200 viðburðir eru haldnir á ári. 



Það er alveg ljóst að 
þetta mál er eins og 

við getum kallað munaðar-
laust í kerfinu.

Jónas Egilsson,  
sveitarstjóri 
Langanes-
byggðar

Það hefur lekið 
lengi og alltaf hætta 

á að það sökkvi.

Jóna Símónía Bjarnadóttir, 
forstöðumaður Byggðasafns  
Vestfjarða

ÞÓRSHÖFN Langanesbyggð mun 
taka að sér rekstur líkgeymslu á 
Þórshöfn í kjölfar þess að sóknar
nefndin sagði sig frá verkefninu 
sem nefndarmenn hafa sinnt sem 
sjálf boðaliðar.

Á fundi sveitarstjórnar Langanes
byggðar á fimmtudag var samþykkt 
að taka upp samstarf við sóknar
nefndina og Svalbarðshrepp um 
að leita lausna varðandi líkhúsið. 
Sóknarnefndin og stjórn kirkju
garðsins höfðu tilkynnt í lok janúar 
að þær myndu hætta rekstri þess í 
júlí.

„Það er alveg ljóst að þetta mál 
er eins og við getum kallað mun
aðarlaust í kerfinu. Það eru engin 
ákvæði í neinum lögum neins 
staðar um það eða sagt hver eigi 
að reka þetta,“ rakti Jónas Egilsson 

sveitarstjóri er hann kynnti málið 
á sveitarstjórnarfundinum. Sagði 
hann rekstur líkhúsa ekki í verka
hring sveitarfélaga en að Langanes
byggð bæri samfélagslega ábyrgð. 
Finna þyrfti lausn til bráðabirgða 
„og gera þetta svona betur úr garði 
heldur en það er núna þannig að 

einhver svona smá virðing sé sýnd 
mönnum á lokakafla hérna megin.“

Var þannig samþykkt að ganga 
frá leigu á herbergi í kirkjunni á 
Þórshöfn sem líkgeymslu til bráða
birgða og að skipa vinnuhóp til að 
gera tillögu um framtíðarlausn á 
líkgeymslu fyrir sveitarfélagið.

„Venjulega er það þannig að þetta 
er rekið af útfararþjónustum í stærri 
þéttbýliskjörnum, í fjölmennari 
sveitarfélögum – sem er ekki í boði 
hérna,“ undirstrikaði sveitarstjór
inn sem sagði vísast að leitað yrði 
til heilsugæslunnar og jafnvel til 
dómsmálaráðherra og þingmanna 
vegna málsins. Mjög mikilvægt væri 
að starfsemin gæti verið á svæðinu 
og hægt væri að sinna aðstand
endum á „ögurstundu“ eins og Jónas 
orðaði það. – gar

Sóknarnefndin hættir í sjálfboðavinnu í líkhúsinu 

VESTFIRÐIR Hreyfing er komin á 
mál björgunarskipsins Maríu Júlíu 
BA 36 sem legið hefur grotnandi 
við Ísafjarðarhöfn í sextán ár. 
Lengi hefur verið barist fyrir að fá 
fjármagn til að gera skipið upp en 
ekkert gengið.

Nú stefna sveitarfélög á Vestfjörð
um og Norðurþing að því að koma 
skipinu til Húsavíkur í slipp þar 
sem það yrði í einhver ár á meðan á 
enduruppbyggingu stendur. Skip
inu yrði síðan siglt vestur þegar það 
væri tilbúið en það er í eigu Byggða
safns Vestfjarða á Ísafirði og safns
ins að Hnjóti á Patreksfirði. Af la 
þarf fjárstuðnings ríkisins til þess 
að verkefnið gangi eftir en einnig 
mun sjálfsaflafé koma til.

Málefni Maríu Júlíu eru að verða 
aðkallandi því skipið er orðið mjög 
illa farið og lekt. „Hafnarstjórn 
hefur sagt að skipið verði að fara úr 
höfninni vegna ástands þess,“ segir 
Jóna Símónía Bjarnadóttir, for
stöðumaður Byggðasafnsins. „Það 
hefur lekið lengi og alltaf hætta á að 
það sökkvi.“

María Júlía var smíðuð í Freder
iks sund í Danmörku árið 1950 og 
var björgunarskip á Vestfjörðum 
í nærri 20 ár. Hún er 137 brúttó
smálestir að stærð og 27,5 metrar að 
lengd. Skipið var í þjónustu Land

helgisgæslunnar og var notað við 
björgun 2.000 mannslífa.

Meðal þeirra björgunaraðgerða 
sem María Júlía var nýtt til var 
þegar vélbáturinn Már frá Vest
mannaeyjum sökk við Selvog 
skömmu fyrir jólin 1955. Skotið var 
línu yfir til bátsins og bjargaðist öll 
sjö manna áhöfnin naumlega, rétt 
áður en bátnum hvolfdi.

Ekki enduðu allar aðgerðirnar 
jafn vel. Til að mynda þegar áhöfn 
Maríu Júlíu kom að bátnum Bangsa 
í janúar árið 1952 í svartabyl. Skrúf
an var ónýt og báturinn að tætast í 
sundur í brotsjónum. Náðist að 
bjarga þremur skipverjum rétt áður 
en hafið gleypti Bangsa en tveir 
menn voru þá þegar horfnir.

María Júlía gegndi einnig mikil
vægu hlutverki í fyrsta þorska
stríðinu árin 1958 til 1961 sem 
varðbátur í baráttunni við Breta. 

Í september 1958 mátti litlu muna 
að illa færi þegar breski tundur
spillirinn Hogue stímdi að Maríu 
Júlíu en áhöfn hennar var þá að 
stöðva veiðar breska togarans Nort
hern Foam. Var Maríu Júlíu komið 
fimlega undan en tundurspillinum 
keyrt inn í togarann með miklu 
offorsi svo að bakborðshliðin, þil
farið og björgunarbátur hans fór 
allur í skrall og minnstu munaði að 
hann færi á hliðina. Þetta var ekki 
eini hasarinn sem María Júlía lenti 
í í stríðinu.

Milli björgunaraðgerða og stríðs
brölts var María Júlía notuð við 
hafrannsóknir, meðal annars við 
Færeyjar.

Árið 1968 var skipið selt útgerðar
mönnum og nýtt til fiskveiða á Pat
reksfirði og Tálknafirði til ársins 
2003 þegar skipinu var loks lagt. 
Jóna segir að söfnin tvö hafi keypt 
skipið með það fyrir augum að gera 
það upp, en fé hafi ekki fengist til 
þess. Talið hefur verið að kostnað
urinn sé á bilinu 300 til 500 millj
ónir króna. „Þetta er mjög merkilegt 
skip, bæði fyrir sögu Vestfjarða og 
landsins alls. Við höfum ekki setið 
auðum höndum í þessi sextán ár 
heldur mikið barist fyrir því að 
skipið verði gert upp,“ segir Jóna.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Reyna að koma Maríu 
Júlíu í slipp á Húsavík
Björgunarskipið María Júlía á sér merka sögu björgunarafreka og þjónaði 
Landhelgisgæslunni vel í fyrsta þorskastríðinu. Nú liggur það grotnandi við 
Ísafjarðarhöfn með leka. Stefnt er á að koma því til Húsavíkur í yfirhalningu.

María Júlía er í mjög slæmu ásigkomulagi og hætta á að hún sökkvi á næstunni verði ekkert að gert. MYND/AÐSEND

Auglýst eru til umsóknar starfslaun listamanna sem 
úthlutað verður árið 2021 í samræmi við ákvæði laga 
nr. 57/2009.

Umsóknarfrestur rennur út 1. október 2020.

Úthlutað verður úr eftirfarandi sjóðum:
launasjóður hönnuða
launasjóður myndlistarmanna
launasjóður rithöfunda
launasjóður sviðslistafólks
launasjóður tónlistarflytjenda
launasjóður tónskálda

Í umsóknum er óskað eftir upplýsingum um feril umsækjenda, 
listrænt gildi verkefnis og rökstudda tímaáætlun. Einnig skulu 
fylgja upplýsingar um náms- og starfsferil svo og verðlaun og 
viðurkenningar. Þessir þættir liggja að jafnaði til grundvallar 
ákvörðun um úthlutun starfslauna.

Nota þarf rafræn skilríki við gerð umsóknar. Umsóknir eru 
einstaklingsumsóknir. Í vinnuáætlun er hægt að tilgreina 
samstarf sérstaklega. Eingöngu er tekið við rafrænum 
fylgigögnum.

Hafi umsækjandi hlotið starfslaun áður, verður umsókn 
aðeins tekin til umfjöllunar ef framvinduskýrslu/lokaskýrslu 
hefur verið skilað til stjórnar listamannalauna, sbr. 4. gr. laga 
um listamannalaun nr. 57/2009.

Vakin er athygli á því að áfram verður hægt að fella 
starfslaun sviðslistamanna inn í atvinnuleikhópaumsóknir.

Aðgangur að umsókn, eyðublöð fyrir framvinduskýrslu 
ásamt lögum og reglugerðum um sjóðinn o.fl., er að finna 
á vefslóðinni www.listamannalaun.is.

Nánari upplýsingar veita Ragnhildur Zoëga 
og Óskar Eggert Óskarsson á skrifstofu Rannís, 
listamannalaun@rannis.is.

Stjórn listamannalauna, ágúst 2020.

Umsóknarfrestur 1. október

Listamannalaun 
2021
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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!

  Komdu í 
reynsluakstur



Skotárásin í Kauhajoki 
var þriðja skotárásin á skóla 
í sögu Finnlands.

Demókratar eiga undir högg að sækja í höfuðvíginu Toscana. Zingaretti heldur hér ræðu í Pisa. MYND/GETTY

ÍTALÍA Á næstu dögum fara fram 
héraðs- og sveitarstjórnarkosning-
ar í sjö héruðum Ítalíu og um eitt 
þúsund borgum og bæjum. Þar á 
meðal í Toscana, Feneyjum og hinu 
fjölmenna héraði Campania á suð-
vesturströndinni. Kosningarnar eru 
sagðar fyrsti alvöru prófsteinninn 
á ríkisstjórn Giuseppe Conte sem 
mynduð var fyrir rúmu ári. Einnig 
verður kosið um þá stjórnarskrár-
breytingu að fækka þingsætum um 
þriðjung í báðum deildum.

Stjórn Conte hefur þótt taka 
ágætlega á faraldrinum sem skall 
mjög harkalega á landinu í mars. 
Dauðsföllum fjölgaði hratt og heil-
brigðisstarfsfólk þurfti að velja 
hverjir fengju öndunarvélar. Efna-
hagslegar afleiðingar faraldursins 
og þær takmarkanir sem enn eru í 
gildi virðast hins vegar koma verr 
niður á stjórninni og einnig ósam-
staða milli Fimmstjörnuhreyf-
ingar Conte og vinstrimanna. Nú 
er einmitt krítískur tími í ítölskum 
stjórnmálum þar sem COVID-
styrkjum ESB verður brátt úthlutað.

Fyrir fram er búist við því að 
bandalag Norðurbandalagsins, 
Áfram Ítalíu, og smærri öfgahægri-
f lokka vinni á. Það bandalag var 
kokkað upp af hægripopúlistanum 
Matteo Salvini og fyrrverandi for-
sætisráðherranum Silvio Berlusc-
oni. Talið er að bandalagið gæti náð 
völdum í héruðum sem hafa kosið 
til vinstri í áratugi. Helsta baráttu-
mál Salvini eru innflytjendamál.

Í Marche á austurströndinni hafa 
vinstrif lokkar stjórnað í kvartöld 
en nú er útlit fyrir að hægripopúl-
istar vinni þar stórsigur. Í Toscana 
gæti vinstri meirihlutinn fallið í 
fyrsta skipti í hálfa öld, í héraði sem 
gjarnan er kallað „regione rossa“ 
eða rauða héraðið, vegna vinstri-

slagsíðunnar. Einu góðu fréttirnar 
fyrir Demókrataf lokkinn, sem 
fer fyrir vinstribandalaginu, er að 
hann virðist nokkuð öruggur með 

að halda völdum í Campania. Nær 
engar líkur eru taldar á að hægri-
popúlistar geti misst þau héruð sem 
þeir halda núna, svo sem Feneyjar.

Skýrendur telja að stórsigur 
hægripopúlista í kosningunum 
muni ekki hafa bein áhrif á lands-
málin, að minnsta kosti ekki í haust. 
Næstu þingkosningar eru eftir þrjú 
ár. Stórt tap Demókrataf lokksins 
gæti hins vegar veikt stöðu Nicola 
Zingaretti sem stýrt hefur flokknum 
síðan í mars árið 2019. Falli Toscana 
gæti hann neyðst til þess að segja 
af sér, því það væri í raun sambæri-
legt við að bandaríski Demókrata-
flokkurinn tapaði Kaliforníu. 

Einnig er mikið undir fyrir Salv-
ini, sem áður gegndi stöðu innan-

ríkisráðherra í fyrri stjórn Conte.
„Vinsældir Salvini hafa dvínað 

í faraldrinum en ef hann nær að 
sigra mun enginn efast um hann 
sem leiðtoga,“ segir stjórnmála-
skýrandinn Barbara Fiammeri hjá 
fréttamiðlinum Sole 24 Ore.

Fyrir Fimmstjörnuhreyfinguna 
skiptir stjórnarskrárkosningin 
meira máli, en fækkun þingmanna 
var eitt af stóru kosningaloforð-
unum þeirra fyrir síðustu þingkosn-
ingar. Í neðri deild myndi fækka úr 
630 niður í 400 og í efri deild úr 315 
niður í 200. Samkvæmt skoðana-
könnunum hefur andstaða fólks við 
breytinguna aukist á undanförnum 
vikum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Missi vinstrimenn völdin  
í Toscana er Conte í vanda 
Framtíð leiðtoga Demókrataflokksins á Ítalíu gæti verið í hættu ef hægripopúlistar sigra í Toscana, þar 
sem vinstrimenn hafa ráðið lögum og lofum í hálfa öld. Héraðs- og sveitarstjórnarkosningar fara fram í 
landinu á sunnudag og mánudag en einnig er kosið um stjórnarskrárbreytingu um fækkun þingsæta.

Persónulegar 
vinsældir Matteo 

Salvini hafa dvínað í faraldr-
inum en ef hann nær að sigra 
á ný mun enginn efast um 
hann sem leiðtoga.
Barbara Fiammeri,  
stjórnmálaskýrandi
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Rannís auglýsir eftir styrkumsóknum í Tónlistarsjóð 
til verkefna sem efnt verður til á tímabilinu 
1. janúar – 30. júní 2021.
Hlutverk Tónlistarsjóðs er að efla íslenska tónlist og stuðla að 
kynningu á íslenskum tónlistarmönnum og tónsköpun þeirra.
Upplýsingar og umsóknargögn er að finna á www.rannis.is.  
Umsóknum og lokaskýrslum skal skila á rafrænu formi.
Hafi umsækjandi áður fengið styrk úr Tónlistarsjóði þarf að 
liggja fyrir greinargerð um framkvæmd fyrra verkefnis til að 
ný umsókn komi til greina.
Umsóknarfrestur rennur út 2. nóvember 2020 kl. 16.00. 
Umsóknarfrestir Tónlistarsjóðs eru tvisvar á ári, 
í byrjun maí og nóvember.

Rannís,
sími 515 5800, 
tonlistarsjodur@rannis.is.

 Styrkir úr
Tónlistarsjóði 

Umsóknarfrestur til 2. nóvember

FINNLAND Finnsk stjórnvöld brutu 
gegn rétti borgara sinna til lífs í 
aðdraganda skotárásar sem kostaði 
tíu manns lífið árið 2008. Þetta er 
niðurstaða Mannréttindadómstóls 
Evrópu (MDE) í máli 19 ættingja 
nemenda og kennara sem létust í 
skotárás í skóla í bænum Kauhajoki.

Að mati MDE brugðust yfirvöld 
skyldu sinni til að bregðast við 
fyrirsjáanlegri hættu sem stafaði af 
árásarmanninum með því að leggja 
hald á skotvopn hans áður en hann 
lét til skarar skríða.

Gerandinn, sem var sjálfur nem-
andi við skólann, skaut níu sam-
nemendur sína til bana og einn 
kennara.

Þrátt fyrir að lögregluyfirvöld 
hefði ekki getað séð fyrir bráða lífs-
hættu þolenda árásarinnar, að mati 
dómsins, hafði lögregla vitneskju 
um yfirlýsingar byssumannsins á 
internetinu og hafði yfirheyrt hann 
áður en hann lét til skarar skríða. 
Til greina kom af hálfu lögreglu 
að gera skotvopn hans upptækt en 
eftir yfirlegu var ákveðið að gera 
það ekki.

Að mati dómsins hefði upptaka á 
vopninu verið bæði lögmæt og mál-
efnaleg varúðarráðstöfun. Með því 
að grípa ekki til þess ráðs, brugðust 
stjórnvöld sérstakri skyldu sinni til 
að gæta að öryggis borgarana, í ljósi 
yfirvofandi hættu, og brutu þannig 
í bága við 2. grein Mannréttinda-
sáttmála Evrópu um réttinn til lífs.

Var finnska ríkið dæmt til að 
greiða Elmari Kotilainen, syni 

kennarans sem lést í árásinni, 31 
þúsund evrur í skaðabætur en Elm-
ari var tveggja ára þegar árásin var 
gerð. Þá var ríkið einnig dæmt til að 
greiða tíu fjölskyldum 30 þúsund 
evrur í miskabætur vegna ættingja 
sem þær misstu í árásinni. – aá

Finnar brutu gegn lífsréttinum

Skotárásin varð í Kauhajoki-skólanum í september 2008. MYND/EPA

Hinn 22 ára gerandi Matti Juhani 
Saari svipti sig lífi í lok árásar.

COVID-19 Rafrænt skráningarkerfi í 
skimanir vegna COVID-19 var tekið 
í gagnið í gær. Óskar Reykdalsson, 
forstjóri Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins, segir að frumraunin hafi 
farið fram úr björtustu vonum. 
Kerfið er aðgengilegt í gegnum 
heilsuvera.is. Þar geta aðilar sett 
sjálfir inn einkenni og skráð sig í 
sýnatöku. „Forritunin var að klár-
ast rétt áður en þetta fór í loftið en 
kerfið virkaði vel. Það var ótrúlegt 
að sjá fólk strax nýta þessa lausn.“

Alls voru tekin um 2.000 sýni við 
Suðurlandsbraut í gær en 85 prósent 
þeirra bókuðu sig í gegnum vefinn. 
„Við vorum meðal annars að skima 
þá sem mögulega komust í snert-
ingu við veiruna á kránni.“

Sýnatakan fer nú fram innandyra 
en að sögn Óskars er það mun fljót-
legri leið. – bþ

Ný skráning 
heppnaðist vel

Óskar er ánægður með nýja kerfið.

PÓLLAND Íslendingur á fertugsaldri 
slasaðist í fallhlífarstökki í Póllandi 
um síðustu helgi. Þetta kemur fram 
á pólska vefmiðlinum Portal. Slysið 
átti sér stað við f lugvöllinn í borg-
inni Elblag, skammt frá Gdansk. 
Mun Íslendingurinn hafa verið að 
stökkva með pólskum kennara á 
sextugsaldri. Þegar 10 metrar voru 
til jarðar kom sterk vindhviða sem 
feykti þeim af leið og skullu þeir 
harkalega til jarðar. Mennirnir voru 
f luttir á nærliggjandi sjúkrahús. 
Búst er við að hinir slösuðu nái sér 
að fullu. – bþ

Íslendingur 
slasaður eftir 
fallhlífarstökk
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Mitt í þessu 
öllu hefur 
Icelandair 
staðið í 
harðri 
baráttu fyrir 
tilvist sinni.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Mín skoðun Lára G. Sigurðardóttir

Það situr í mér eitt kvöld þar sem ég var á skurð-
læknavakt fyrir mörgum árum. Á vaktina var 
komið með starfsbróður minn sem var í alvar-

legum sjálfsvígshugleiðingum. Sama hvað ég reyndi, 
þá komum við að lokuðum dyrum hjá geðdeildinni. 
Ef einhver trúir því að það sé til læknamafía, þá var 
hún ekki á vakt þessa nótt. Á endanum fór orkan í að 
reyna að fela eigin ekka og táraf lóð, því mér fannst 
heilbrigðiskerfið, sem ég var partur af, geta gert 
betur. Góður skurðlæknir á vakt hughreysti óléttu 
buguðu mig, en það er aukaatriði – ekki vorum við 
að fara að skera burtu sjálfsvígshugsanirnar.

Það er líklega ein versta tilfinningin, að geta ekki 
hjálpað til þegar líf nærstaddra er í húfi. Tala ekki 
um ef um ræðir ástvin eða barn. Í mínu nánasta 
umhverfi eru f leiri en eitt og f leiri en tvö tilfelli þar 
sem lítil sem engin úrræði eru í boði. Fólk hrökklast 
heim með þann veika og finnst það ekki tekið alvar-
lega.

Hindrunarlaust aðgengi
Er virkilega ekki hægt að gera betur? Mættu á bráða-
móttökuna með sprunginn botnlanga og þú ert strax 
settur í ferli og læknaður eins f ljótt og hendur vinna. 
En mættu með veikan huga og þú verður allt eins 
sendur heim.

Alþjóðlegur forvarnadagur sjálfsvíga var haldinn 
fyrir rúmri viku. Heilbrigðisráðherra gaf vilyrði fyrir 
auknu fjármagni fyrir stöðu verkefnastjóra sjálfs-
vígsforvarna. Á vef Embættis landlæknis segir að 
það skipti miklu að grípa snemma einstaklinga sem 
líður illa. Tryggja þurfi því gott og hindrunarlaust 
aðgengi að þjónustu. Sem er gríðarlega mikilvægt því 
í f lestum tilfellum er ákvörðunin um að enda eigið líf 
tekin í skyndi.

Eftirsjá
Á vefsíðu lýðheilsudeildar Harvard-háskóla er sagt 
frá rannsóknum á fólki sem var nærri því að látast 

eftir sjálfsvígstilraun. Um 75% létu til skarar skríða á 
innan við klukkutíma frá því þau tóku ákvörðun og 
allt að 40% innan einungis fimm mínútna.

Á sömu síðu kom einnig fram að f lestir sem lifðu af 
voru með eftirsjá. Það vakti líka athygli mína að níu 
af hverjum tíu sem lifa af alvarlega sjálfsvígstilraun 
munu ekki falla fyrir eigin hendi í framtíðinni.

Núll sjálfsvíg
Á Íslandi eru fjögur númer sem hægt er að hringja 
í líði manni illa, en ekki veit ég hversu markvissa 
þjálfun fólkið á símanum hefur fengið.

Henry Ford heilbrigðisþjónustan í Bandaríkjunum 
opnaði árið 2001 símalíf línu sem kallast „Zero sui-
cide“, sem er stöðugt verið að uppfæra eftir því sem 
þekking eykst. Starfsfólkið fær sérhæfða þjálfun þar 
sem virðing og samkennd eru í fyrirrúmi. Áhætta er 
metin og þau sem eru í mestri hættu fá samdægurs 
ítarlega geðskoðun ásamt meðferð. Hinir fá vísinda-
lega þróaðar leiðbeiningar og símtal um hvernig 
gangi. Á níu ára tímabili fækkaði sjálfsvígstilfellum 
hjá þeim um 78%.

Djúpu sárin sem ekki sjást
Vísindamenn hafa lengi vitað að höfnun og vanlíðan 
rista djúp sár í sálina, sem sjást ekki með berum 
augum.

Það er samt mikilvægt að átta sig á að kvíði, leiði 
og reiði er stór partur af eðlilegu tilfinningalífi. Það 
er þegar hugurinn bugast undan þeim sem þarf að 
bregðast hratt við.

Við þurfum að byrja að sjá og taka eftir and-
legum sársauka, líkt og líkamlegum. Því fagna ég að 
ákvörðum hefur verið tekin um að tryggja hindr-
unarlaust aðgengi, því það getur verið of seint að 
bíða fram á næsta dag.

Starfsbróðir minn fékk á endanum aðstoð og hefur 
notið velgengni í lífi og starfi allar götur síðan. Hann 
fékk annan séns.

Að fá annan séns

Landið okkar treystir á samgöngur á sjó 
og í lofti. Þegar Eimskipafélag Íslands var 
stofnað fyrir rúmum hundrað árum þótti 
stofnun þess svo mikilvæg að félagið var 
nefnt Óskabarn þjóðarinnar. Það var líklega 
réttnefni, enda mikilvægi tengingar við 

umheiminn orðin mönnum ljóst.
Fyrsti vísir að því sem við nú þekkjum sem Iceland-

air varð til fyrir rúmum áttatíu árum þegar Flugfélag 
Akureyrar var stofnað. Það flutti svo höfuðstöðvar 
sínar til Reykjavíkur skömmu síðar og nafninu var 
breytt í Flugfélag Íslands. Þannig hófst saga farþega-
flugs milli landa á vegum Íslendinga sem rekur sig allt 
til okkar daga. Saga farþegaflugs hér á landi er ekki 
áfallalaus. Flugfélög komu og fóru, ýmist sameinuðust 
eða gáfust upp í erfiðu rekstrarumhverfi. Það kennir 
að eins bráðnauðsynlegt og er að til og frá landinu séu 
greiðar samgöngur fyrir fólk og vörur, er vandfundinn 
áhættusamari atvinnurekstur. Jafnframt bendir ýmis-
legt til að yfir f lugi sé ævintýrablær sem margir sogast 
að þó að þeir eigi ef til vill ekki til þess erindi.

Síðari hluta þessarar sögu hafa erlend flugfélög 
lagt leiðir véla sinna hingað og í reynd hefur framboð 
flugferða héðan og hingað verið meira en búast mætti 
við alla jafna – allt þar til viðbrögð ríkja víða um heim 
við faraldrinum eyðilögðu það allt. Nú fljúga hingað 
og héðan örfáar vélar á viku og Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar er mestanpart auð. Það er dapurlegt vitni um 
eyðingarafl faraldursins og viðbragða við honum. 

Mitt í þessu öllu hefur Icelandair staðið í harðri 
baráttu fyrir tilvist sinni. Baráttan var reyndar hafin 
nokkru fyrir faraldurinn, þegar ótrúleg atburðarás 
leiddi til þess að endurnýjun flugflota félagsins fór í 
vaskinn á síðasta ári.

Barátta Icelandair hefur einkennst af miserfiðum 
samningum við flugstéttir, lánardrottna, f lugvélaverk-
smiðjur, fjármálafyrirtæki og ríkið um ríkisábyrgð.

Síðasti hluti þessa umfangsmikla verkefnis var að 
afla félaginu að minnsta kosti 20 milljarða króna í nýju 
hlutafé. Á því hékk fjöldi annarra atriða.

Það er ekki vafi á að Icelandair er grundvallarfyrir-
tæki hér á landi og öflug starfsemi þess mun skipta 
sköpum þegar líf færist í eðlilegra horf eftir faraldur-
inn og fólk fer að ferðast á ný.

Það þarfnast skýringa að einn fjölmennasti og 
öflugasti lífeyrissjóður landsins hafi ekki tekið þátt í 
útboðinu. Ofan í kaupið er hann sá sjóður sem flestir 
starfsmenn Icelandair greiða iðgjöld til og til þessa, 
stærsti hluthafinn. Ekki er víst að allir sem greiða 
iðgjöld í sjóðinn séu sáttir við þá ákvörðun. Skugga-
stjórnunarhættir forystumanns verslunarmanna hafa 
þar sjálfsagt ráðið miklu og sú íhlutun hlýtur að verða 
til skoðunar hjá eftirlitsaðilum í framhaldinu.

Nú liggur fyrir að viðtökur fjárfesta voru þannig að 
allt það röfl skiptir ekki máli. Nýtt óskabarn þjóðar er 
orðið til með ellefu þúsund hluthöfum. Eftir allt virðist 
augljóst að hlýir straumar liggja til félagsins.

Niðurstaðan er sigur og markar fyrsta skrefið í 
endurreisninni þegar efnahagslega óveðrið gengur 
niður.

Óskabarnið

Íslenskupróf fyrir umsækjendur um  
íslenskan ríkisborgararétt 

haustið 2020

Íslenskupróf vegna umsókna um  íslenskan ríkisborgararétt verða 
næst haldin: 
• á Akureyri, miðvikudaginn 18. nóvember kl. 13.00
• í Reykjavík, vikuna 23. – 27. nóvember kl. 9.00 og kl. 13.00

Skráning hefst 22. september og fer fram með rafrænum hætti á 
www.mimir.is

 
Síðasti skráningardagur er 3. nóvember. 

Prófgjald er 35.000 kr. 

Útlendingastofnun flytur á Dalveg 18 í Kópavogi

Vegna flutninganna verður Útlendingastofnun lokuð 
í dag föstudaginn 15. desember.
Stofnunin opnar á Dalvegi 18 í Kópavogi 
mánudaginn 18. desember klukkan 9.

Útlendingastofnun  • Dalvegi 18  •  201 Kópavogi  •  www.utl.is
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SKEMMTILEGAR BARNABÆKUR!

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

SKEMMTILEGAR BARNABÆKUR!

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

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

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

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Kýrin sem klifraði 
upp í tré
Verð: 3.499.-

Lögreglu- og slökkvibílar
Verð: 2.499.-

Þín eigin saga: 
Knúsípons
Verð: 2.699.-

Gunnhildur og Glói
Verð: 3.999.-

Öll með tölu
Verð: 3.999.-

Harry Potter og 
leyniklefinn
Verð: 4.499.-

Þín eigin saga: 
Risaeðlur
Verð: 2.699.-

Kennarinn sem 
hvarf sporlaust
Verð: 4.799.-

Sundkýrin Sæunn
Verð: 3.999.-

Harry Potter og 
leyniklefinn - Myndskreytt
Verð: 9.999.-

Alls ekki opna þessa bók
Verð: 2.999.-

Verstu kennarar í heimi
Verð: 3.999.-



Heimsborg  
við höfnina
Óviðjafnanlegar íbúðir
í nýju hafnarhverfi

Austurhöfn er ný byggð við hlið Hörpu
í hjarta miðborgarinnar. Íbúðirnar setja
ný viðmið á Íslandi í innanhússhönnun
og efnisvali. 

Í Austurhöfn er aukin þjónusta við íbúa. 
Íbúðum fylgja sér bílastæði og í mörgum 
þeirra opnast lyfta beint inn í íbúðina. 

Finndu þína íbúð á
www.austurhofn.is

Hafðu samband
og bókaðu skoðun 

Sími 569 7000
austurhofn@miklaborg.is
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Við þurfum að átta 
okkur á því að 

fótboltinn er að fara úr því 
að vera tækniíþrótt í það að 
áherslan er að 
færast yfir í 
hraða og 
styrk leik-
manna. 
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SPORT
FÓTBOLTI Arnar Þór Viðarsson, 
yfirmaður knattspyrnusviðs knatt-
spyrnusambands Íslands, segir að 
úrslit íslenskra félagsliða í Evrópu-
keppnunum sé spark í rassinn fyrir 
íslenska knattspyrnu. Allir aðilar 
sem koma að knattspyrnunni hér 
á landi þurfi að velta við steinum 
og athuga í sínum ranni á hvaða 
sviðum hægt sé að gera betur.

KSÍ hafi stigið nokkur skref á 
síðustu mánuðum sem eigi að leiða 
til þess að bæta fótboltaumhverfið á 
Íslandi en samstarf sambandsins og 
félaganna, sem hafi verið gott, í það 
eina og hálfa ár sem hann hafi verið 
í starfi, þurfi að efla enn frekar.

Arnar Þór segir að íslensk félög 
verði einna helst að bæta sig í hraða- 
og styrktarþjálfun leikmanna. Þá 
þurfi meiri sérhæfingu í þjálfara-
menntun og fleiri sérhæfða hraða- 
og styrktarþjálfara inn í þjálfara-
teymi félaganna í landinu.

Þurfum meiri sérhæfða þjálfun  
í hraða, snerpu, þol og styrk 
„Það hafa verið tekin nokkur 
framfaraskref síðustu mánuði 
þar sem við höfum meðal annars 
mælt hraða, snerpu, þol og styrk 
allra leikmanna 3. f lokks karla og 
kvenna, sem og yngri landsliðanna, 
til þess að búa til gagnabanka sem 
verður nauðsynlegt tól til þess að sjá 
hvað við getum gert betur í þjálfun.

Niðurstöður úr þessum mæl-
ingum verða mikilvægar til þess 
að sjá hvar við stöndum. Það er 
mín skoðun að félög þurfi að hafa á 
sínum snærum sérhæfða hraða- og 
styrktarþjálfara,“ segir Arnar Þór í 
samtali við Fréttablaðið.

„Það sést bersýnilega hjá þeim 
leikmönnum sem eru að fara í 
atvinnumennsku að það er mælan-
legur munur á hraða og styrk hjá 
þeim á stuttum tíma eftir að þeir 
fara utan. Það er umhugsunarvert 
hvað munurinn er mikill.

Við Eiður Smári [Guðjohnsen] 
ræddum það töluvert þegar leik-
mannahópur U-21 árs landsliðsins 
kom saman í september, hversu 
mikill munur væri á hraða og styrk 
leikmanna sem voru að koma úr 
atvinnumennsku og þeim sem 
koma frá íslensku félögunum.

Við þurfum að átta okkur á því að 
fótboltinn er að fara úr því að vera 
tækniíþrótt í það að áherslan er 
að færast yfir í hraða og styrk leik-
manna. Íslensk félög þurfa að fylgja 
þessari þróun og bæta sig í líkam-
legri þjálfun leikmanna,“ segir yfir-
maður knattspyrnumála hjá KSÍ.

Öll félögin í landinu hafa 
eignast góðar myndavélar
„Öll félög í landinu eiga núna 
myndavél sem hægt er að nota til 
þess að taka upp leiki. Þá eru félög 
sem eru með lið í efstu deild karla 
og kvenna komin með myndavélar 
sem staðsettar eru i stúkunum við 
vellina hjá þeim, sem geta tekið upp 
leiki liðanna með áherslu á að geta 
greint taktík. Það er mikilvægt tæki 
til þess að nota við leikgreiningu. 

Sams konar vél er einnig á Laugar-
dalsvellinum og þjálfarateymi 
landsliðanna nota þetta meðan á 
leikjum stendur og í leikgreiningar-
vinnu eftir leiki. Með þessu getum 
við bæði nýtt myndefnið til þess að 
vinna með á meðan leikjum stend-
ur og svo búið til gagnabanka af 
myndefni af leikjum sem þægilegt 
er að nota til þess að sjá hvað þarf 
að laga og bæta hjá leikmönnum,“ 
segir hann.

Þessi frammistaða á að vekja okkur
Slakur árangur íslenskra félagsliða í Evrópukeppnum félagsliða í knattspyrnu karla á yfirstandandi keppnistímabili, og raunar á 
síðustu leiktíðum sömuleiðis, hefur vakið íslenska sparkspekinga til umhugsunar um hver sé staða mála í fótboltanum á Íslandi.

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir er einn mest spennandi leikmaður Íslands. 

KR-ingar féllu 
úr leik í undan-
keppni Evrópu-
deildarinnar 
gegn Flora Tall-
inn í vikunni. 
Þar með eru öll 
íslensku liðin úr 
leik í Evrópu-
keppnunum. 
Íslensk félög 
munu líklega 
missa eitt sæti 
í Evrópukeppn-
unum leiktíðina 
2022 til 2023. 
MYND/GETTY

Blikar voru slegnir út úr keppni þegar liðið tapaði fyrir Rosenborg. 

„Mér f innst lélegur árangur 
íslenskra félagsliða í Evrópukeppn-
unum eiga að vekja okkur til lífsins 
og að KSí og félögin í landinu þurfa 
að vinna saman í að snúa þessari 
þróun við. Það gerist með bættu 
samstarfi, við það að bæta líkam-
legt atgervi leikmanna. KSÍ getur, 
og á að, hjálpa félögunum í þessum 
efnum. Við verðum að bæta hraða 
og styrk leikmanna til þess að ná 
betri árangri. Sem dæmi má nefna 
að FH hefði haft betur gegn sínum 
andstæðingi í ár ef þeir stæðu betur 
hvað líkamlega þáttinn varðar.

Ég hef síðustu mánuðina verið að 
búa til afreksstefnu KSÍ sem félögin 

geta notað sem hjálpartæki til þess 
að bæta starf sitt. Sambandið er 
boðið og búið að aðstoða félögin og 
ég hef fundið góðan samstarfsvilja 
hjá félögunum í landinu. Vegna 
kórónaveirufaraldursins hefur sam-
starf mitt við yfirþjálfarana ekki 
getað verið eins náið og ég vildi. 
Vonandi mun það breytast sem 
fyrst,“ segir Arnar.

Fjölmargir einkar spennandi  
leikmenn sem eru að koma upp
„Þrátt fyrir að það sé margt sem við 
þurfum að huga að og bæta, þá er 
margt jákvætt sem við megum ekki 
gleyma. Til að mynda eru að koma 
inn ungir og spennandi leikmenn 
í A-landslið kvenna, og U-19 ára 
landslið karla og kvenna hafa verið 
að ná góðum árangri. Leikmenn 
eins og Alexandra Jóhannsdóttir, 
Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, 
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir og 
Sveindís Jane Jónsdóttir eru mjög 
spennandi leikmenn, sem eru að 
gera sig gildandi hjá A-liðinu,“ segir 
Arnar um framtíðina.

„Karlamegin erum við í þeim 
fasa þessa stundina að treysta á 
reynsluna til þess að koma okkur 

í lokakeppni Evrópumótsins. Þar á 
eftir munu svo koma fjögur ár þar 
sem liðið verður endurmótað og við 
verðum að sýna því þolinmæði. Það 
mun taka tíma fyrir næstu kynslóð 
að komast á þann stall sem liðið 
hefur verið á með síðustu.

Við eigum marga upprennandi 
leikmenn sem ég treysti fullkomlega 
til þess að fylla þau skörð sem þarf 
að fylla þegar fram í sækir. Það hefur 
verið talað um það að við gætum lent 
í vandræðum með hægri bakvaðar-
stöðuna, en mér finnst við hins vegar 
hafa leikmenn í dag sem geta tekið 
við stöðunni þar,“ segir þjálfari U-21 
árs landsliðsins.

Fleiri breytingar í farvatninu í 
fyrirkomulagi yngri flokkanna
Eftir að Arnar Þór tók við sem yfir-
maður knattspyrnumála hjá KSÍ, 
leiddi hann í gegn breytingar á 
æfingafyrirkomulagi yngri lands-
liðanna, sem og mótafyrirkomulagi 
og reglum í leikjum yngri f lokka. 
Hann segir f leiri breytingar vera í 
burðarliðnum fyrir næsta tímabil.

„Við ákváðum að láta yngri lands-
liðin okkar æfa oftar yfir árið og 
lengur í senn. Við vorum að koma 

út úr þeim æfingafasa þegar far-
aldurinn skall á í mars. Það hefði 
verið gaman að sjá hvernig breytt 
æfingamynstur hefði skilað sér inn í 
þau mót sem fyrirhuguð voru og var 
frestað. Yngri landsliðsþjálfararnir 
hafa búið til ítarlegan gagnabanka 
um okkar efnilegustu leikmenn. 
Nú þurfa landsliðsþjálfararnir og 
þjálfarar félagsliðanna að vinna 
saman að því bæta þessa leikmenn 
á þeim sviðum sem þarf að vinna í 
hjá hverjum og einum,“ segir lands-
liðsmaðurinn fyrrverandi.

„Mér fannst þær breytingar sem 
við gerðum, að innleiða innspark 
í stað innkasts í 5. f lokki karla og 
lengja leiktímann, takast vel upp. 
Þetta gaf góða raun og nú beinum 
við sjónum okkar að 4. og 3. f lokki 
þar sem við sjáum fyrir okkur að 
lengja tímabilið þar sem við spilum 
á Íslandsmótinu. Þá myndum við 
spila í deildarfyrirkomulagi þar sem 
lið falla niður og upp um deildir inni 
á tímabilinu sjálfu. Þetta yrði gert 
tvisvar til þrisvar yfir sumarið og þá 
myndu okkar sterkustu leikmenn 
mætast oftar sem ætti að verða til 
þess að þeir bæti sig meira en ella,“ 
segir hann. hjorvaro@frettabladi.is

mailto:hjorvaro@frettabladi.is
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7 ára ábyrgð frá framleiðanda 
á öllum nýjum Kia bílum

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

25.777 kr.
60% innborgun og lán til 96 mánaða. 
Vextir 4,15%. Heildargreiðsla láns er

 2.438.016 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 5,20%.

Afborgun á mánuði:

Umhverfismildur, ríkulega búinn og sportlegur

Nýr Kia XCeed PHEV er rúmgóður og glæsilegur borgarjepplingur. Hann er ríkulega búinn, 

með hátt undir lægsta punkt sem eykur útsýni og gerir aðgengi þægilegt. XCeed PHEV 

er umhverfis mildur með allt að 58 km drægi á rafmagni og honum fylgir 7 ára ábyrgð 

frá framleiðanda. Komdu og reynsluaktu nýjum XCeed PHEV. Við tökum vel á móti þér. 

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar stærðir heimila. Nánar á hledslulausnir.askja.is

4.990.777 kr.

Kia XCeed PHEV

Kia XCeed Plug-in Hybrid verð frá:

Rafmagnaður 
borgarjepplingur



Loksins, segja nú örugg-
lega einhverjir leikhús-
þyrstir Íslendingar sem 
langþreyttir eru orðnir á 
að horfa á sjónvarpsskjá-
inn mánuð eftir mánuð. 

Í samtals um 100 ára langri sögu 
þessara tveggja leikhúsa hafa húsin 
aldrei staðið svo lengi án áhorfenda.

Nándartakmarkanir eru þó í 
fullu gildi og aðeins selt í um helm-
ing sæta í hverjum sal. Þannig má 
ætla að rýmra verði um hvern og 
einn gest svo þeim sem líkar illa 
við of mikla persónulega nánd geta 
fagnað enn ákafar og breitt úr sér í 
sæti sínu.

Bæði í Þjóðleikhúsi og Borgarleik-
húsi hverfast fyrstu frumsýningar 
ársins um samskipti karls og konu, á 
báðum sviðum standa tveir leikarar 
á sviðinu og takast á við valdaójafn-
vægi, óttann við skuldbindingar, 
þrána eftir nánd og margt f leira. 
En auðvitað á gjörólíkan hátt í sitt 
hvoru verkinu.

Upphaf
Þjóðleikhúsið – Kassinn
Frumsýning: 19. september

Fyrsta frumsýning Þjóðleikhúss-
ins á nýju leikári ber þann mjög 
svo viðeigandi titil Upphaf. Ekki er 
aðeins um að ræða fyrstu sýningu 
eftir samkomutakmarkanir ársins, 

Loksins komumst við í leikhús
Stóru leikhúsin opna dyr sínar nú um helgina með fyrstu frumsýningum vetrarins, hálfu ári eftir að samkomu
bann var sett á og allar leiksýningar voru settar á ís. Aðstandendur sýninganna eru eðlilega fullir eftirvæntingar.

L e i k a r a r n i r 
K r ist í n Þór a 
Haraldsdóttir 
og Hilmar Guð-
jónsson í hlut-
verkum sínum 
í verkinu Upp-
haf. MYND/HÖRÐ-
UR SVEINSSON

Vala Kristín Eiríksdóttir og Hilmir Snær í hlutverkum sínum í Oleanna. 

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is

heldur einnig fyrstu uppsetninguna 
í Þjóðleikhúsinu undir stjórn nýs 
Þjóðleikhússtjóra, Magnúsar Geirs 
Þórðarsonar.

Leikritið, sem var frumsýnt í 
Breska þjóðleikhúsinu í London 
fyrir þremur árum, hlaut einróma 
lof gagnrýnenda og áhorfenda og 
hefur síðan verið sýnt víða um 
heim.

Fyndið og ljúfsárt
Um er að ræða fyndið og ljúfsárt 
leikrit sem fjallar um um þrána eftir 
nánd og löngun til að eignast fjöl-
skyldu. En jafnframt um óttann við 
skuldbindingar og það að tengjast 
öðrum of sterkum böndum.

Það eru leikararnir Kristín Þóra 
Haraldsdóttir og Hilmar Guðjóns-
son sem fara með hlutverk sýn-
ingarinnar en þau leika nú saman 
í fyrsta sinn í Þjóðleikhúsinu en 
bæði voru þau fastráðin við húsið 
í sumar.

Getur ekki beðið
María Reyndal leikstýrir verkinu 
og er hún eðli málsins samkvæmt 
spennt. „Mér þykir einstaklega 
vænt um að Upphaf sé fyrsta verkið 
sem er frumsýnt eftir þetta langa 
hlé. Þjóðleikhúsið hefur aldrei verið 
án leikhúsgesta í svona langan tíma 
í 70 ára sögu. Verkið er líka ákaflega 
gott og Kristín Þóra og Hilmar eru 

frábær í sínum hlutverkum. Ég get 
ekki beðið, ég er svo spennt að fá að 
frumsýna.“

Um verkið
Það er miðnætti. Síðustu gestirnir 
úr innf lutningspartíinu hjá Guð-
rúnu eru nýfarnir með leigubíl. Allir 
nema einn, Daníel, sem flæktist inn 
í partíið af hálfgerðri tilviljun. Hann 
hikar.

Á hann að láta sig hverfa líka, eða 
þiggja eitt glas enn?

Við fylgjumst með tveimur 
manneskjum reyna að nálgast hvor 
aðra. Þau þreifa sig áfram, kanna 
hvað þau gætu átt sameiginlegt. 
Straumarnir á milli þeirra … gæti 
þetta orðið upphafið að einhverju? 
Einnar nætur ævintýri? Eða er eitt-
hvað miklu meira í vændum?

Oleanna
Borgarleikhúsið – Nýja sviðið
Frumsýning: 18. september

Fyrsta frumsýning Borgarleikhúss-
ins þetta leikárið er Oleanna, tæp-
lega 20 ára gamalt verk eftir banda-
ríska leikskáldið David Mamet.

Það eru þau Hilmir Snær Guðna-
son og Vala Kristín Eiríksdóttir sem 
fara með hlutverk sýningarinnar, 
hlutverk ungu námskonunnar og 
háskólakennara hennar.

Beittar og áleitnar spurningar
Um er að ræða beitt verk sem spyr 
áleitinna spurninga og slær áhorf-
endur jafnvel út af laginu. Í tilkynn-
ingu frá leikhúsinu segir að á tímum 

þar sem umræður og deilur um skil-
greiningarvald og ólíka orðræðu 
hafi magnast, sé þetta verk Mamets 
um vald og sannleika ofureldfimt.

Gríðarleg tilhlökkun
Hilmir Snær fer eins og fyrr segir 
með annað hlutverk sýningarinnar 
en lætur ekki þar við sitja og leik-
stýrir því einnig, ásamt Gunnari 
Gunnsteinssyni sem segir að beðið 
hafi verið eftir frumsýningu gær-
kvöldsins með mikilli eftirvænt-
ingu.

„Byrjað var að æfa verkið í febrú-
ar og var það nánast tilbúið þegar 
samkomubann skall á. Leikarar og 
listrænir stjórnendur hafa beðið 
með óþreyju eftir því að geta loks 
sýnt verkið fyrir áhorfendum en 
það er ekki langt síðan að snerting 
var leyfð á æfingum og því hægt að 
fullklára verkið. Tilhlökkunin er 
því gríðarleg en líka fylgir þessu 
ákveðinn léttir, að geta klárað ætl-
unarverkið – að eiga samtal við 
áhorfendur,“ segir Gunnar.

Um verkið
Ung námskona kemur í viðtalstíma 
til háskólakennara síns. Kennarinn 
nýtur mikillar velgengni í starfi og 
einkalífi, er að kaupa sér hús og á 
von á fastráðningu.

Það sem byrjar sem sjálfsögð 
hjálp við námið breytist í miskunn-
arlausa baráttu og óvænta atburða-
rás, sem kollvarpar valdajafnvæg-
inu á milli kennara og nemanda, 
karls og konu og lífi þeirra beggja í 
leiðinni.
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Njarðarbraut
9

Njarðarnes
1

Lyngás

Breiðhöfða

Grjóthálsi

Fiskislóð

Lyngás
8

Breiðhöfði
13

Grjóthálsi
10

Fiskislóð
30

Lendir þú í biðröð í haust?

SKIPTU

Í DAG!

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080

nesdekk.is

Toyo harðskeljadekkin eru ekki nagladekk
og mega því fara undir bílinn strax!
Eitt er öruggt; veturinn kemur og þegar hann kemur gerist það með hvelli.  Flestir hafa nóg annað við 
tímann að gera en að standa í biðröðum. Notkun á Toyo harðskeljadekkjum er ekki bundin við 
ákveðnar dagsetningar og þau mega því fara undir bílinn strax. 

Toyo harðskeljadekkin hafa fyrir löngu sannað sig við íslenskar aðstæður.
Þau eru einstaklega gripsterk, hljóðlát og umhverfisvæn.

ReykjanesbærHöfuðborgarsvæðið Akureyri

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT



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

AFSLÁTTUR
20%
AF ÖLLUM DÖNSKUM VÖRUM*

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

BROSTE BUBBLE
Vasi 25 cm
4.712 kr  5.890 kr

BRIGHTON
Borðstofustóll í klassísku  
útliti. Dökkgrátt, grágrænt og gult 
sléttflauel. Sterkir, svartir stálfætur.

 11.992 kr.   14.990 kr.

LUTON
Flottur borðstofustóll með stungnu 
áklæði í setu og baki. Klassískt útlit 
og sterkir, svartir stálfætur. Fáan-
legur í gráu, ljósbrúnu og grágrænu  
velúr áklæði og dökkgráu cowboy 
vegan leðri.

 12.792 kr.   15.990 kr.

20% AFSLÁTTUR 
AF SMÁVÖRU FRÁ 

LUKKUTRÖLL 
VIður 14 cm
7.992 kr  9.990 kr

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

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.

 43.992 kr.   54.990 kr.

NANNA
Hægindastóll. Ólífugrænt slit-
sterkt, microfiber áklæði. Stðu-
gur, svartur snúningfótur.

CANNES
Hægindastóll m/skemli. Koníaks-
brúnt, rautt, grátt eða svart leður. 

 115.992 kr.   144.990 kr.

BROSTE HYACINT
Glervasar í þremur stærðum og þremur litum.
5.592 kr  6.990 kr

BRAY
Borðstofustóll. Fallegur og þægi-
legur borðstofustóll í gráu eða 
rústrauð sléttflaueli. Svartir fætur.

 15.992 kr.   19.990 kr.

ASBEAK
Vegghillur úr lakkaðri spón lagðri eik. 

2 hillur; stærð: 36,6 x 150 x H: 54,5 cm 

43.992 kr.   54.990 kr.
3 hillur; stærð: 36,6 x 150 x H: 90 cm

55.992 kr.   69.990 kr.

LAYER SPEGILL
Þriggja laga spegill frá Broste.
Hvert speglalag er með sérstökum
litatóni. Tvö innri lögin eru  
með brúnum lit en 
fremsti spegillinn 
er hefðbundinn.
Tvær stærðir

Minni gerð: 48 x 76 cm 

 19.192 kr.   23.990 kr.
Stærri gerð: 70 x 116 cm 

 37.592 kr.   46.990 kr.

BROSTE BEND  
Kerti – tvær gerðir, fjórir litir

3.192 kr  3.990 kr

VERTI VEGGVASAR
15x15cm / 30x30 cm
3.992 kr  4.990 kr /  6.392 kr  7.990 kr  stk
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háa arma sem gott er að sitja við. 
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BRAY
Borðstofustóll. Fallegur og þægi-
legur borðstofustóll í gráu eða 
rústrauð sléttflaueli. Svartir fætur.

 15.992 kr.   19.990 kr.

ASBEAK
Vegghillur úr lakkaðri spón lagðri eik. 

2 hillur; stærð: 36,6 x 150 x H: 54,5 cm 

43.992 kr.   54.990 kr.
3 hillur; stærð: 36,6 x 150 x H: 90 cm

55.992 kr.   69.990 kr.

LAYER SPEGILL
Þriggja laga spegill frá Broste.
Hvert speglalag er með sérstökum
litatóni. Tvö innri lögin eru  
með brúnum lit en 
fremsti spegillinn 
er hefðbundinn.
Tvær stærðir

Minni gerð: 48 x 76 cm 

 19.192 kr.   23.990 kr.
Stærri gerð: 70 x 116 cm 

 37.592 kr.   46.990 kr.

BROSTE BEND  
Kerti – tvær gerðir, fjórir litir

3.192 kr  3.990 kr

VERTI VEGGVASAR
15x15cm / 30x30 cm
3.992 kr  4.990 kr /  6.392 kr  7.990 kr  stk



Helgi Björnsson söng sig inn í hug og hjörtu þjóðarinnar í þáttunum Heima með Helga, en í kvöld hefjast þættirnir Það er komin Helgi með örlitlum áherslubreytingum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég er nú bara rétt að 
byrja,“ segir tónlistar
maðurinn Helgi Björns
son aðspu rðu r u m 
hvort hann sé nú ekki 
að fara að hægja á sér. 

Helgi hefur, sem oft áður, í nógu að 
snúast, en um helgina verða frum
sýndar tvær þáttaraðir sem hann 
fer með hlutverk í, auk þess sem 
hann ásamt félögum sínum stofn
aði nýlega Félag sjálfstætt starfandi 
tónlistarmanna.

„Þegar maður er orðinn rúmlega 
sextugur þarf að skipuleggja sig 
betur, skipuleggja orkuna betur,“ 
segir Helgi. „Maður er kannski ekki 
jafn mikið að spreða orkunni í eitt
hvað sem maður var til í áður. Það er 
aðeins minni gelgja í manni. Maður 
á samt nóg inni!“

Gjafakörfur á tröppunum
Þegar kófið lagðist yfir þjóðina með 
tilheyrandi samkomubönnum tók 
Helgi upp á því að bjóða lands
mönnum á tónleika í heimahúsi 

í þáttunum Heima með Helga. 
Íslendingar létu ekki segja sér það 
tvisvar og þættirnir fengu met
áhorf.

„Auðvitað átti ég von á því að 
þetta fengi eitthvað áhorf í ljósi 
aðstæðna, en kannski ekki að það 
yrðu svona margir að horfa.“ Hug
myndin að þáttunum kom til þegar 
faraldurinn skall á Ítalíu, en Helgi 
og fjölskylda bjuggu þar skömmu 
fyrir aldamótin.

„Við eigum stóran og góðan vina
hóp þarna úti, svo við fylgdumst 
grannt með hvernig hlutirnir voru 
að þróast þar og hvernig fólk brást 
við þessum aðstæðum,“ segir Helgi. 
„Það var óneitanlega kveikjan að 
þáttunum, en þegar við sáum í hvað 
stefndi á Íslandi þurftum við að gera 
eitthvað fljótt.“

Stórskotalið íslenskra tónlistar
manna mætti til að syngja með 
Helga í stofunni, en meðal gesta 
voru Björn Jörundur, KK og Salka 
Sól. „Það var aldrei neitt mál að fá 
fólk til að koma í þáttinn. Kannski 
ekki furða í ljósi þess að flestir voru 
í hálfgerðu straffi og höfðu lítið að 
gera. Flestir tóku tækifærinu fagn
andi.“

Viðtökur landsmanna fólust þó 
ekki einungis í miklu áhorfi, en 

Helgi lýsir því hvernig viðbrögð 
fólks úti á götu hafi verið. „Þetta 
var alveg hreint ótrúlegt. Fólk kom 
til okkar og þakkaði fyrir að við 
hefðum haldið sér á lífi og jafnvel 
bjargað þjóðinni. Þetta var meira 
að segja orðið þannig að við fund
um gjafir á tröppunum fyrir utan 
hjá okkur. Körfur með alls konar 

fíneríi, kökur og fleira til. Þetta var 
fallegt og hjartahlýjandi, og maður 
fór eiginlega bara hjá sér.“

Íslenski fjársjóðurinn
Auk tónlistaratriðanna var fastur 
dagskrárliður ljóðalestur Vilborgar 
Halldórsdóttur, leikkonu og eigin
konu Helga. „Við spurðum okkur 
hvernig við myndum hafa þetta 
heima hjá okkur,“ segir Helgi.

„Þegar faraldurinn fór af stað 
voru samin ýmis ljóð sem áttu upp
sprettu sína í faraldrinum og á sam
félagsmiðlum birtust ýmis ljóð sem 
töluðu beint inn í ástandið. Við vild
um líka gefa þessu ákveðna kjöl
festu – sýna að við værum öll í þessu 
saman með því að sækja í þennan 
sameiginlega tónlistararf. Það sést í 
svona ástandi hvað fólk leitar mikið 
í þennan íslenska fjársjóð af lögum 
og textum sem við eigum, sem er 
svo sameinandi fyrir þjóðina. Þessi 
kvöldvökustemmning.“

Í kvöld hefja svo göngu sína 
þættirnir Það er komin Helgi sem 
eru beint framhald af Heima með 
Helga. Þrátt fyrir að þeir séu teknir 
upp í myndveri segir Helgi að það 
sé mikilvægt að halda heimilislegri 
stemmningu. „Hitt spratt eiginlega 
bara upp úr ástandinu, en þegar við 

vildum halda áfram þá ákváðum 
við að gera smá áherslubreytingar. 
Við gátum heldur ekki lagt það á 
heimilið að vera alltaf heima,“ segir 
hann og hlær.

„Við breytum vissulega leik
myndinni og forminu aðeins – en 
samt ekki. Hljómsveitin verður 
áfram á sínum stað að leika af 
fingrum fram og svo koma gestir í 
heimsókn til að sprella með okkur. 
Það eru ýmsir möguleikar sem 
við eigum eftir að skoða betur 
þegar fram líða stundir. Það verða 
einhverjar nýjungar, og einhver 
skemmtilegheit sem voru ekki í 
hinum þáttunum. Mjög svipað allt 
saman, en eitt skref upp á við.“

Ekki tókst að veiða upp úr Helga 
hvaða gestum má búast við í þætt
inum, en hann segir dulúðina hluta 
af sjarmanum. „Við ætlum nú bara 
að leyfa þessu að koma í ljós. Það er 
svo gaman að hafa hlutina óvænta. 
Við heyrðum til dæmis að fólk hefði 
verið með getraunir og verðlaun 
í kringum það hverjir yrðu gestir 
hvaða kvöld, sem er náttúrlega frá
bær stemmning. Við höldum bara 
áfram að hafa þetta hulið.“

Hverfum aftur í kvöldvökurnar
Helgi Björnsson hefur í nógu að snúast. Hann tekur þátt í tveimur sjónvarpsþáttum sem eru frumsýndir um 
helgina, sinnir formennsku í félagi sjálfstætt starfandi tónlistarmanna og stefnir á veitingarekstur á Hótel Borg.
Arnar Tómas  
Valgeirsson
arnartomas@frettabladid.is

MAÐUR ER KANNSKI EKKI
JAFN MIKIÐ AÐ SPREÐA
ORKUNNI Í EITTHVAÐ SEM
MAÐUR VAR TIL Í ÁÐUR.
ÞAÐ ER AÐEINS MINNI
GELGJA Í MANNI. MAÐUR
Á SAMT NÓG INNI!

Framhald á síðu 24   
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Staðan í miðbæ Reykjavíkur er ískyggileg. Laugavegurinn, sem áður var aðalverslunargata bæjarins, 
hefur á örskömmum tíma orðið að draugagötu fyrir tilverknað borgaryfirvalda. 

Fjöldi rótgróinna verslana hefur flúið miðbæinn nú að undanförnu, ótal fyrirtæki lagt upp  laupana og 
eftir stendur auðnin ein. Þarna ræður mestu heft aðgengi með lokunum gatna og fækkun bílastæða, en 
allt að 4000 stæði hafa verið tekin af okkur borgarbúum á síðustu árum.

Viðskiptavinir komast ekki í bæinn og leita annað.  Verslanir og veitingahús fá því engin viðskipti.  
Um þessar mundir eru yfir 30 verslunarpláss tóm við Laugaveginn og gætu trúlega orðið 50 í vetur. 
Þetta ástand verður ekki skrifað á neina farsótt eða aukna netverslun. Borgarstjórn Reykjavíkur með 
Dag B. Eggertsson í broddi fylkingar ber fulla ábyrgð á því sem hér hefur átt sér stað.

Þannig mætti halda lengi áfram að telja og þarf enginn að velkjast í vafa um að Dagur B. Eggertsson er versti borgarstjóri Reykjavíkur frá upphafi. 
Sammælumst um að kjósa hann aldrei aftur! Endurreisn borgarinnar getur ekki hafist fyrr en niðurrifsöflin hafa verið brotin á bak aftur.

Bolli Kristinsson 
kaupmaður og Reykvíkingur

1. Borgarbúar eru fastir í umferðarteppum alla daga, kvölds og morgna, 
vegna aðgerðarleysis og skemmdarstarfsemi borgaryfirvalda í sam-
göngumálum.

2. Umferðartafirnar hafa í för með sér gríðarlega mengun en rannsóknir 
hafa leitt í ljós að eyðsla bílvéla eykst um 131% í umferðarteppum 
samanborið við hindrunarlausa umferð.

3. Svifryk í borginni fer ítrekað yfir heilsuverndarmörk. Draga mætti stór-
lega úr því með því að hreinsa göturnar og rykbinda. Borgaryfirvöld 
hafa skellt skollaeyrum við slíkum ábendingum.

4. Bragginn í Nauthólsvík var reistur á ábyrgð borgarstjórans. Hann átti 
að kosta 158 milljónir 
en endaði í 415 með dönskum puntstráum og öllu tilheyrandi.

5. Reynt er að spilla allri flugstarfsemi í borginni og hrekja flugvöllinn 
burt sem skapar allt að 1000 manns atvinnu.

6. Grænu svæðin í borginni fá ekki að vera í friði fyrir áformum um 
þrengingu byggðar, 
þar á meðal er ráðist á Elliðaárdalinn, náttúruperlu í miðju borgar-
landinu.

7. Hvergi er haft samráð við borgarbúa um nýbyggingar. Skemmst er að 
minnast fyrirhugaðra húsa á saltfiskreitnum við Sjómannaskólann sem 
reist verða í fullkominni óþökk nágranna.

8. Skólamálin eru hneysa hvarvetna. Ekkert samráð hefur verið haft 
varðandi Korpuskóla og Rimaskóla svo dæmi sé tekið.

9. Framkvæmdir við nýjan innsiglingarvita fóru tvöfalt fram út kostnað-
aráætlun.

10. Umhirða grænna svæða er til háborinnar skammar. Tún eru illa slegin, 
illgresi kæfir runna og rusl og veggjakrot blasir við hvert sem litið er. 
Malarhrúgan úti við Eiðsgranda er táknræn fyrir sóðaskapinn sem ein-
kennir borgaryfirvöld.

11. Sorphirðugjöld hafa hækkað mikið undanfarin ár en samt sem áður 
hefur þjónustan versnað stórlega og sorpílát eru aðeins tæmd hálfs-
mánaðarlega með öllum þeim óþrifnaði sem því fylgir, að ekki sé 
minnst á rottuganginn.

12. Biðlistar eftir félagslegri þjónustu lengjast dag frá degi og þannig 
hefur ástandið verið lengi.

13. Kostnaður við Mathöll á Hlemmi fór 79% fram úr áætlun.

14. Á vakt borgarstjórans hafa orðið alvarleg mengunarslys sem hann 
hefur skirrst við að taka á 
af festu. Borgaryfirvöld vissu vel að sjósundsfólk synti í skólpmeng-
uðum sjó vikum saman.

15. Norræn rannsókn leiddi í ljós að 6,3 milljónir plastagana berast úr 
skólphreinsistöðinni við Klettagarða á hverri klukkustund. Plastagnir 
eru alvarleg ógn við lífríki heimshafanna og Reykjavík ætti sem höfuð-
borg sjávarútvegsþjóðar að vera í fararbroddi við verndun lífríkis 
hafsins. 
Lítið hefur farið fyrir umbótum í þessu efni.

16. Víða hefur verið ráðist í óskiljanlegar gatnaframkvæmdir með gríðar-
legum tilkostnaði. Nægir á benda á Birkimel, Sæmundargötu, Borgar-
tún, Hverfisgötu og Grensásveg, að ógleymdri Hofsvallagötu með alls 
konar hrákasmíð, fuglahúsum og fleiru.

17. Borgarlínan – sem enginn veit hvað er – nema hvað hún á að kosta 
á annað hundrað milljarða hið minnsta. Þessu sukki var fagnað með 
sérstakri veislu borgarbrodda sem skattgreiðendur voru látnir greiða 
hálfa milljón króna fyrir.

18. Eyðilegging besta kostsins fyrir Sundabraut, svokallaðri innri leið, 
gerir það að verkum að kostnaður margfaldast.

19. Reykjavíkurborg er de facto gjaldþrota og hefur verið um langa hríð.

Borgarstjórann
burt!



Misskildir skúrkar
Helgi lætur ekki eina þáttaröð á 
helgi nægja, heldur leikur hann 
einnig í þáttunum Ráðherrann sem 
hefja göngu sína á sunnudaginn. 
„Ef veðrið verður áfram grátt held 
ég það verði fátt betra en að sitja 
heima með heitt kókó eða rauð-
vínsglas og njóta þess að glápa.“

Það er erfitt að draga upplýs-
ingar um þættina upp úr Helga 
sem reynist afar varkár til að spilla 
ekki neinu. „Þetta myndi líklega 
f lokkast undir pólitískt drama, ef 
það þyrfti að gefa þessu einhvern 
merkimiða á streymisveitum. Það 
er auðvitað spenna í þessu líka, 
og klækjabrögð eins og gengur og 
gerist í pólitískum tryllum.“

Þættirnir fjalla um forsætisráð-
herra Íslands, sem Helgi segir að 
gangi ekki alveg heill til skógar. 
„Það býður upp á ansi áhugaverðar 
f lækjur sem persónurnar þurfa að 
takast á við. Mikil spenna þar sem 
fólk þarf að bregðast við óvæntum 
uppákomum.“

Sjálfur leikur Helgi tengdaföður 
forsætisráðherrans, mann sem 
hefur bæði fjármuni og völd. „Ég 
leik þarna ansi innmúraðan bak-
hjarl í stjórnmálaf lokknum. Hann 
hefur lent í einhverjum árekstrum 
í fortíðinni sem ekki hefur verið 
leyst úr.“

Erum við þá að tala um einhvern 
skíthæl, eins og þú hefur nú stund-
um leikið áður? „Það skemmtilega 
við þetta er að áhorfendum gefst 
sjálfum tækifæri til að túlka hlut-
ina á sinn hátt. Mér finnst ég sjálfur 
aldrei vera að leika neina skíthæla, 
samt. Þetta eru allt fyrirmyndar-
menn.“ segir Helgi glottandi. En 
hvað með Tryggva úr Reykjavík 
Whale Watching Massacre? „Já, 
hann er á gráu svæði!“

Þar sem pólitískir tryllar eru 
Helga mjög hugleiknir var auðvelt 
að snara hann í verkefnið. „Mér var 
boðið í prufu og fékk hlutverkið 
í kjölfarið. Þetta er mjög f lott 
handrit,“ segir Helgi sem segir fátt 
skemmtilegra en þætti á borð við 
House of Cards og Borgen.

„Ég var alveg á heimavelli þarna. 
Handrit verða oft keimlík, til 
dæmis í spennuþáttum og morð-
gátum og svona, en ég held að þetta 
verði fyrsta íslenska serían sem er 
á þessum nótum. Það var óneitan-
lega skemmtilegt að takast á við 
eitthvað á öðrum nótum en þeim 
sem maður er vanur.“

Aftur í veitingabransann
Það er ekki að ástæðulausu að við-
talið við Helga fer fram á Hótel 
Borg, en hann stefnir á veitinga-
rekstur í sölum hótelsins í náinni 
framtíð. „Þetta er allt á frumstigi 
ennþá, en þegar mér bauðst að taka 
þessu verkefni skoraðist ég ekkert 
undan því,“ segir Helgi sem hyggst, 
ásamt Guðfinni Karlssyni veitinga-
manni, hefja Borgina aftur til fyrri 
dýrðar.

„Við viljum koma Gyllta salnum 
aftur í notkun þar sem vonandi 
verður hægt að dansa, eins og sagan 
ber með sér. Það er algjör synd að 
einn fallegasti salur Reykjavíkur 
hafi bara verið settur undir pítsuofn. 
Mér hugnast það engan veginn.“

Þetta eru ekki fyrstu skref Helga 
í veitingabransanum, en hann 
hannaði og stofnaði veitingastað-
inn Astró á sínum tíma, við hvern 
hin svokallaða Astró-kynslóð er 
gjarnan kennd. Þar að auki hefur 
Helgi einnig verið í veitingarekstri 
í Berlín.

Hvað eldamennskuna heima 
fyrir varðar, segir hann að hún vilji 
oft fara í ítalskar áttir. „Einn uppá-
haldsrétturinn minn er „vitello a la 
milanese“ eða kálfasnitsel að hætti 
Mílanóbúa. Maður lærði auðvitað 
heilmikið þarna úti.“

Helgi er ekki tilbúinn að segja 
til um hvort ítalskir réttir verði 
í forgrunni í sölum Borgarinnar, 
en lofar að þar verði vandað til 
verka. „Það eru ekki margir staðir 
á Íslandi sem eru jafn „grand“ og 
„classy“ og Borgin.“

Einyrkjar fá rödd
Í byrjun september var Félag sjálf-
stætt starfandi tónlistarmanna 
(FSST) sett á laggirnar, þar sem Helgi 
sinnir formennsku.

„Auðvitað hefði átt að vera búið 
að stofna þetta félag fyrir löngu 
síðan, en það skapast sérstök þörf 
í ástandinu sem við lifum í þessa 
dagana,“ segir Helgi. „Okkur tónlist-
armönnum er beinlínis bannað að 
vinna, en vegna fjöldatakmarkana 
er búið að slá allt af, jafnvel afmæli, 
brúðkaup og jarðarfarir.“

Markmiðið með stofnun félagsins 
var að gefa sjálfstætt starfandi tón-
listarmönnum sameiginlega rödd. 
„Það áorkar engu ef allir eru að tala 

bara hver í sínu horni. Þessi hópur 
einyrkja í bransanum hefur mikið 
verið að vinna verktakavinnu og til 
þessa hafa þeir ekki haft neitt félag 
í kringum sig – ekkert bakland sem 
greip okkur þegar ástandið skall á.“

Strembinn bransi
Brýnasta verkefni FSST segir Helgi 
vera að hjálpa þeim félagsmönnum 
sem hafa verið atvinnulausir lengi. 
„Það er mjög misjafnt hvernig fólk 
stendur. Ég var mjög heppinn að fá 
þau sjónvarpsverkefni sem ég fékk, 
og aðrir hafa getað bjargað sér með 
einhverjum hætti, en f lestir eru 
í vandræðum. Margir hafa verið 
atvinnulausir í hálft ár og það lifir 
það enginn af til lengdar. Það gengur 
ekki endalaust að frysta lánin, semja 
við skattinn og hækka yfirdráttinn.“

Þá segir Helgi að mikilvægt sé að 
standa vörð um ýmis réttindi félags-
manna, sem geta oft verið óljós. 
„Margir tónlistarmenn geta líka átt 
erfitt með að fá fæðingarorlof, þar 
sem tekjurnar eru sveif lukenndar 
og ekki fastar. Það eru ýmsir mein-
bugir við þennan blessaða bransa 
sem passa ekki inn hjá Vinnumála-
stofnun. Fólk verður að fá einhverj-
ar bætur svo það missi einfaldlega 
ekki heimilin.“

Þakklátur þjóðinni
Viðtökurnar við félaginu hafa verið 
góðar. „Það hrúgast inn félagar. Við 
náðum sambandi við menntamála-
ráðherra og þar er verið að smíða 
einhverjar tillögur að aðgerðum. Ég 

vona að þeim beri gæfa til að hrinda 
þeim í framkvæmd sem allra fyrst, 
fyrir tónlistarmenn og aðra. Við 
erum auðvitað ekkert ein í þessum 
aðstæðum, en við getum bara talað 
fyrir okkur.“

Landsmenn hafa líka sýnt fram-
takinu mikinn stuðning og nýlega 
var mínútu þögn á fjölda útvarps-
stöðva, til samstöðu með tón-
listarmönnum. „Það er frábært að 
fá stuðning frá þjóðfélaginu, en 
þegar öllu er á botninn hvolft snýst 
þetta um stjórnvöld. Það þarf alltaf 
fjármagn þegar farið er út í svona 
aðgerðir. Þetta kostar auðvitað allt 
peninga. Staðan er bara orðin það 
erfið hjá stórum hópi að eitthvað 
verður að gera, og eitthvað verður 
að gera hratt.“

Sem dæmi um mikla óvissu tón-
listarfólks landsins þarf ekki að líta 
lengra en á fyrirætlaða Sumarhátíð 
Helga. „Upprunalega áttu þessir 
tónleikar að vera í apríl, en þeim 
hefur nú verið frestað í tvígang. 
Herlegheitin eru nú sett í lok októ-
ber, en miðað við nýjustu fréttir þá 
er allt eins líklegt að þessu verði 
aftur skellt á frest.“

Þrátt fyrir að það sé vissulega 
undarlegt að skipuleggja sumar-
hátíð í haustlok segist Helgi vera 
þakklátur. „Maður er þakklátur 
fólki fyrir þessa ótrúlegu þolin-
mæði og þennan skilning sem það 
hefur sýnt. Það er ekki hægt að gera 
annað en að lofa því að þetta verður 
alvöru show þegar loksins kemur að 
því.“

Það eru allir sexí
Þrátt fyrir að vera kominn yfir sext-
ugt er Helgi enn eitt af helstu kyn-
táknum landsins þótt hann skilji 
ekkert í því sjálfur. Hann ranghvolfir 
augunum þegar hann er beðinn um 
ráð fyrir upprennandi kyntákn. „Ég 
hef aldrei almennilega skilið þetta. 
Ég reyni reyndar alltaf að vera líf-
legur og hress á sviðinu, en ætli 
þetta komi ekki hreinlega frá því að 
ég sé alltaf að spyrja fólk hvort það 
séu ekki allir sexí? Svo hefur þetta 
kannski bara snúist yfir á mig.“

Spurningin sem hefur verið svo 
einkennandi segir Helgi vera retór-
íska. „Það sem ég á við með þessari 
spurningu er að það eru allir sexí á 
sinn hátt. Fyrirframgefnar tölur um 
stærðir á hinu og þessu hafa ekkert 
með það að gera, og þar tala ég sjálf-
ur af biturri reynslu,“ segir hann og 
skellir upp úr. „Ef ég er dæmdur kyn-
þokkafullur hefur það sko ekkert að 
gera með kassastærðina.“

Hreyfir sig eftir veðri
Þegar verkefnin eru jafn mörg og 
raun ber vitni getur ekki verið auð-
velt að finna frítíma, en Helgi segir 
að það takist nú samt. „Við hjónin 
höfum mikið verið uppi í bústaðn-
um okkar í Þingvallasveit. Þar erum 
við líka með hesta. Vilborg er mjög 
dugleg að ríða út og við náðum 
aðeins að gera það í ágúst, ásamt 
því að mála þakið á bústaðnum og 
stússast aðeins.“

Þá hafa Helgi og gömlu félagarnir 
frá Ísafirði haft þann sið að ganga 
árlega út á Hornstrandir og um 
Jökulfirðina, en skiljanlega urðu 
tálmanir þar á vegi í sumar. „Við ætl-
uðum að fara í Hornvík í sumar, en 
tímasettum það þegar stærsti veður-
hvellurinn var í júní. Við breyttum 
þá aðeins plönunum og tjölduðum 
á Grímsstöðum á Fjöllum í staðinn í 
sautján stiga hita og glampandi sól. 
Gengum svo Jökulsárgljúfrin. Þetta 
var alveg meiriháttar.“

Í framtíðinni segir Helgi að ferða-
plönin verði því frekar leikin af 
fingrum fram. „Framvegis bleytum 
við bara fingurinn og fylgjum vind-
inum. Ísland er svolítið þannig að 
maður verður að hreyfa sig eftir 
veðri.“

Kósíkvöldin
Þá hefur Helgi eins og áður var 
nefnt gaman af stjórnmála- og sam-
félagsrýni í sjónvarpi. „Ég hef verið 
að fylgjast með þessum þáttum 
sem heita Social Dilemma og fjalla 
mikið um samfélagsmiðlana. Þetta 
fjallar um neikvæð áhrif samfélags-
miðla þar sem innanbúðarmenn 
eru að gagnrýna neikvæða þróun 
þeirra. Það snýst ekki um að það sé 
verið að selja upplýsingarnar þínar 
til að búa til pening, heldur er verið 
að snúa skoðunum heimsins í ein-
hverjar áttir sem hefur náttúrulega 
þvílík áhrif. Þetta er stórmerkilegt 
og óhuggulegt líka.“

Svarið við ógnvænlegu ástandi 
heimsins telur Helgi vera afturhvarf 
til gömlu góðu kvöldvökustemmn-
ingarinnar. „Allir safnast saman, 
syngja nokkur létt lög og passa að 
hlutirnir séu ekki of f lóknir – ég 
held að það sé rétta leiðin til að róa 
okkur niður og njóta þess að hafa 
gaman.“

Helgi segist vilja hefja Borgina aftur til fyrri dýrðar og að hægt verði að dansa í Gyllta salnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞETTA VAR MEIRA AÐ
SEGJA ORÐIÐ ÞANNIG AÐ
VIÐ FUNDUM GJAFIR Á
TRÖPPUNUM FYRIR UTAN
HJÁ OKKUR. KÖRFUR
MEÐ ALLS KONAR FÍNERÍI,
KÖKUR OG FLEIRA TIL.

ÞAÐ ER ALGJÖR SYND AÐ 
EINN FALLEGASTI SALUR 
REYKJAVÍKUR HAFI BARA 
VERIÐ SETTUR UNDIR 
PÍTSUOFN. MÉR HUGNAST 
ÞAÐ ENGAN VEGINN.
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KRAFLA EHF.

ÓS VERKTAKAR VILHJÁLMUR ÞORGEIRSSON
Dúklagningameistari

Villi Dúkari

Framkvæmdum við Keilugranda 1-11 í Reykjavík er lokið, þar sem 78 íbúðir hafa 

verið afhentar nýjum íbúum. Af því tilefni óskum við Búseta til hamingju 

og þökkum félaginu gott samstarf.

Til hamingju
Búseti!



Þjóðverjinn Heinz Bern
hard Sommer og Rúm
eninn Victor Sor in 
Epifanov voru dæmdir 
í sjö ára fangelsi, fyrir 
tilraun til að smygla 

fjöru tíu kílóum af am feta míni og 
fimm kílóum af kókaíni í bílnum. 
Landsréttur staðfesti þennan dóm 
þann 11. september.

Heinz hyggst sækja um áfrýjun
arleyfi til Hæstaréttar að sögn verj
anda hans, Þorgils Þorgilssonar.

Þetta er eitt stærsta fíkni efna mál 
sem komið hefur á borð lög reglu 
hér á landi, en um var að ræða mörg 
hundruð þúsund sölu skammta sem 
reynt var að smygla inn í landið.

Sagan er hin undarlegasta og 
teygir sig yfir tvö ár og níu lönd. 
Skuldugur bankamaður, sköllóttur 
vaxtarræktarmaður, falin fíkni
efni í leynihólfi, 21 þúsund evrur 
í reiðufé, tveir menn sem reynast 
vera einn og hinn sami og drauma
ferð í Bláa lónið sem aldrei varð af.

Einn eða tveir höfuðpaurar
Tveir dularfullir menn, kallaðir A 
og B í dómskjölum, voru nefndir í 
skýrslutöku Heinz og Victors. Talið 
er að þeir séu höfuðpaurar fíkni
efnasmyglsins. Margt er óljóst með 
mennina og telur lögregla að þetta 
gæti jafnvel verið einn maður, en 
ekki tveir.

Victor sagði við lögreglu að rúm
enskur maður búsettur í Þýska
landi, þessi sem er kallaður B, 
hafi staðið að baki ferðalaginu til 
Íslands og er hann því talinn tengj
ast innflutningi fíkniefnanna. Vict
or lýsti manninum fyrir lögreglu 
og sagði hann rúmlega þrítugan, 
sköllóttan og sterkbyggðan. Hann 
tók þó fram að hann vissi ekki rétt 
nafn hans, því hann hefði aldrei séð 
persónuskilríki hans.

Sá sköllótti á að hafa ráðið Victor 
í verkefni á Íslandi, en þar sem Vict
or er ekki með ökuréttindi þurftu 
þeir að finna ökumann. Það gerðu 
þeir í gegnum byggingamann, 
þennan sem kallaður er A, en hann 
hafði átt í samskiptum bæði við 
Heinz og Victor.

Victor hafði áður unnið fyrir 
byggingamanninn sem verktaki 
og Heinz hafði verið beðinn um 
að sjá um bókhald byggingafyrir
tækisins. Þannig á Heinz að hafa 
blandast inn í málið, en hann var 
fenginn inn í verkefnið sem öku
maður.

„Lítið sem ekkert er vitað um B, 
eða hvort hann er í raun og veru til,“ 
segir í dómskjölum. Lögreglufull
trúi og rannsóknarlögregla sögðu 
ekki hafa reynst unnt að fá stað
fest hjá lögreglu í Þýskalandi að sá 
maður væri þar til. Vísbendingar 
séu um að sá sköllótti (B) sé í raun 
byggingamaðurinn (A).

Fyrrverandi bankastarfsmaður 
Heinz er þýskur ríkisborgari 
á eftirlaunum og fyrrverandi 
bankastarfsmaður. Hann sagði 
fyrir dómi að hann væri talsvert 
skuldugur vegna skatta. Hann 
hafi ekki haft mikið að gera þegar 
hann kynntist Victori árið 2018. 
Þeir þekktust vel en væru þó 
ekki góðir vinir, en hefðu kynnst 
í gegnum sameiginlegan vin í 
tengslum við byggingafyrirtæki.

Drukku bjór í Reykjavík
Victor og Heinz fóru saman til 
Íslands í fyrsta sinn í ágúst árið 
2018 með Norrænu. Heinz segist 
ekki hafa fundist neitt undarlegt 
eða grunsamlegt við ferðina. Í 
Reykjavík hafi þeir drukkið bjór, 
skoðað sig um og annað í þeim 
dúr. Þá nefnir hann að Victor hafi 
hitt frænda sinn sem var staddur 
á Íslandi en búsettur í Bandaríkj
unum.

Eftir fyrri Íslandsferðina ferðuð
ust Heinz og Victor saman til ann
arra Evrópulanda, þar á meðal til 
Spánar, Sviss og Noregs. Segja þeir 
þessar ferðir hafa verið ýmist vegna 

Fjarstýrt leynihólf
Austin Mini Cooper bíll, sem gerður var upp tækur á síðasta ári, í 
einu stærsta fíkniefnamáli Íslandssögunnar, vekur afar mikla for-
vitni. Búið var að breyta bílnum og koma fyrir sérhönnuðu leyni-
hólfi í afturhluta hans, sem hægt var að opna með fjarstýringu. 

Tímalína
2018
n  Janúar - júlí 

Efnaverkfræðingur telur að á 
þessum tíma hafi verið gerðar 
breytingar á bílnum til að 
koma fyrir sérútbúnu hólfi.

n �2. - 9. ágúst  
Heinz og Victor ferðast saman 
til og frá Íslandi með Norrænu 
í Mini Cooper bílnum. Þeir 
gista í Reykjavík.

2019
n  Janúar - febrúar 

Bíllinn geymdur í Hollandi.
n  14. og 15. febrúar  

Ferðast til Basel í Sviss.
n  17. maí  

Fara á bílnum til Oslóar í 
Noregi.

n  5. - 8. júlí  
Ferðast til og frá Malaga á 
Spáni með flugi um Düssel-
dorf í Þýskalandi.

n  11. - 17 júlí 
Victor kemur með farþega-
flugi til Íslands frá Þýska-
landi. Dvelur á gistiheimili í 
Reykjavík. Hann er í fylgd með 
tveimur erlendum mönnum 
sem komu til landsins þann  
12. og 13. júlí Allir þrír fljúga 
saman til Amsterdam í Hol-
landi. Misræmi er í fjölda 
ferðataska þeirra við komu og 
brottför frá landinu, að sögn 
lögreglu.

n  16. júlí  
Einn ferðafélaga Victors 
sendir 1.680 evrur til Heinz 
í gegnum Western Union á 
Íslandi. Victor sendir einnig 
sömu upphæð til rúmenskrar 
konu sem talin er vera eigin-
kona A. Nokkrum vikum fyrir 
Íslandsferð — Victor minnist 
á Íslandsferð við Heinz, en 
gef ur ekki upp nákvæma 
dagsetn ingu.

n  28. júlí 
Heinz segir Victor hafa mætt 
heim til sín og spurt hvort 
hann væri búinn að pakka. 
Þeir væru á leiðinni til Dan-
merkur og þaðan til Íslands. 

n  30. júlí  
Heinz og Victor sigla með 
Norr ænu frá Hirtshals í 
Danmörku með viðkomu í 
Þórshöfn í Færeyjum. Í ferjuna 
hafa þeir með sér Austin Mini 
Cooper bifreið, sama bíl og 
þeir höfðu áður ferðast með, 
nema með öðrum skráningar-
númerum.

n  1. ágúst 
Koma til Seyðisfjarðar og 
eru stöðvaðir af tollgæslu. 
Heinz keyrir bílinn og Victor 
er farþegi. Bíllinn er tekinn til 
skoðunar og finnur fíkni-
efnahundur lykt í afturhluta 
bílsins. Við frekari leit finnast 
fíkniefni. Skýrslur teknar af 
mönnunum.

n  3. ágúst  
Úrskurðaðir í gæsluvarðhald.

n  15. ágúst  
Gefa skýrslur með réttarstöðu 
sakbornings í annað sinn.

n  19. ágúst 
Haldlagðar ljósmyndir bornar 
undir Heinz og Victor.

n  21. ágúst og 20. september  
Rannsóknarstofa staðfestir 
að efnin séu amfetamín og 
kókaín.

n  28. ágúst 
Mennirnir gefa skýrslur í 
þriðja sinn. Þeim ber saman 
um að þeir hefðu ekki vitað af 
fíkniefnunum í bílnum.

n  23. október  
Ákæra frá héraðssaksóknara.

2020
n  10. febrúar  

Dæmdir í sjö ára fangelsi.
n  11. september  

Landsréttur staðfestir dóm 
Héraðsdóms.

Um er að ræða eitt stærsta fíkniefnamál sem komið hefur á borð lögreglu hér á landi, en í Austin Mini Cooper 
bílnum fundust mörg hundruð þúsund söluskammtar sem reynt var að smygla inn í landið. MYND/HÉRAÐSSAKSÓKNARI

Fíkniefnunum hafði verið komið fyrir í sérútbúnu lokuðu og læstu hólfi 
undir farangursgeymslu aftan í bílnum. MYND/HÉRAÐSSAKSÓKNARI

HÓLFIÐ VAR LÆST MEÐ 
RAFLOKUM SEM VORU 
TENGDAR VIÐ STÝRI-
BÚNAÐ MEÐ ÞRÁÐLAUSU 
AÐGENGI EÐA FJARSTÝR-
INGARBÚNAÐI. 

Ingunn Lára  
Kristjánsdóttir
ingunnlara@frettabladid.is

vinnu eða frís, en Victor hafi hitt 
einhverja aðra menn í þeim ferðum 
án Heinz.

21 þúsund evrur
Victor fór í eina ferð til Íslands án 
Heinz í tengslum við verkefni fyrir 
byggingamanninn. Ekkert hafi hins 
vegar orðið af því verkefni. Þá hafi 
sá sköllótti sett sig í samband við 
Victor og beðið hann um að sækja 
peninga fyrir sig úr því að hann 
væri á Íslandi.

Hitti Victor ungan mann sem 
lét hann fá umslag með 21 þúsund 
evrum í reiðufé og fékk Victor að 
eiga tvö þúsund.

Ætluðu í Bláa lónið
Áður en lagt var af stað í seinni 
Íslandsferðina fékk Heinz ný föt 
og nýja skó og var tjáð að öll ferðin 
væri bókuð, með gistingu í Reykja
vík í fimm nætur. Hann átti að fá 
100 evrur frá byggingamanninum í 
upphafi ferðarinnar og 300 frá Vict
ori í lok ferðar.

Hann hefði ekki grunað að það 

væru fíkniefni í bílnum og hefði 
staðið í þeirri meiningu að hann 
væri að fara í frí.

„Á leiðinni til Íslands hefðu 
ákærði og meðákærði rætt saman 
um hitt og þetta, en meðákærði 
hefði aðallega verið að segja honum 
til við aksturinn. Ákærði hefði 
ætlað að vera í fríi, fara í búðir og 
skoða sig um í Reykjavík, og hefðu 
hann og meðákærði rætt það sín á 
milli að þeir ætluðu að fara í Bláa 
lónið,“ segir í dómskjölum.

Victor gaf þá skýringu að þeir 
tveir hafi átt að sækja peninga fyrir 
þann sköllótta, þar sem of dýrt væri 
að senda þá á milli landa í gegnum 
Western Union.

Framburður mannanna var 
nokkuð á reiki, ósamrýmanlegur 
og ósannfærandi á köflum, að mati 
dómsins. Enn fremur taldi dómur
inn skýringar mannanna vart geta 
staðist, að þeir hafi ekki vitað af 
fíkniefnunum í leynihólfi bílsins.

Sérútbúið hólf í Mini Cooper
Fíkniefnunum hafði verið komið 

fyrir í sérútbúnu og lokuðu hólfi, 
undir farangursgeymslu aftan í 
bílnum. Hólfið var læst með raf
lokum, sem voru tengdar við stýris
búnað með þráðlausu aðgengi eða 
f jarstýringarbúnaði. Lögreglan 
komst inn í hólfið með því að fjar
lægja ytri afturstuðara og opna 
rennispjald sem búið var að koma 
fyrir á innri stuðara.

Lögreglan fékk efnaverkfræðing 
til að skoða og meta ástand hólfs
ins. Hann sagði ómögulegt að segja 
nákvæmlega til um hvenær umrætt 
geymsluhólf hafi verið útbúið, en 
miðað við ástandið hafi breytingar 
verið gerðar á bílnum á tímabilinu 
janúar til júlí 2018.

Staðsetningarbúnaður með holl
ensku símakorti fannst einnig fal
inn í mælaborði bílsins.

Bíllinn var skráður á Victor Sorin 
í þýskri ökutækjaskrá. Samkvæmt 
upplýsingum sem lögreglan aflaði 
hafði bílnum verið ekið frá Þýska
landi til Danmerkur um landa
mærin á SuðurJótlandi áður en lagt 
var í síðari Íslandsförina.
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Home gólfflísar
30 x 60 cm. Svartar eða gráar. Frostþolnar. 
Slitstyrkur PEI 4. Skriðvörn R9. Verð á m².
 

Gneiss flísar
30 x 60 cm. Fást í svörtum, gráum eða hvítum lit. 
Frostþolnar. Slitstyrkur PEI 3. Skriðvörn R9. Verð á 
m².

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800  
upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá þriðjudegi 14. apríl til og með mánudegi 4.maí, meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

bauhaus.is
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Hvítar veggflísar
15 x 15 cm. Glansandi eða mattar. Slitstyrkur PEI 
1. Verð á m².

5.295.- 3.495.-

Shape iron gólfflísar
30 x 60 cm. Postulínsflísarmeð gamaldags yfirbragði. 
Kantskornar þannig að hægt er að leggja flísarnar með 
svolítilli fúgu. Frostþolnar. Slitstyrkur PEI 4. Skriðvörn 
R9. Verð á m².

6.795.-

3.895.-
Autumn gegnheilar flísar
30 x 60 cm. Ljósar Perla eða dökkar Merengo. 
Kantfræstar fyrir 2 mm fúgu. Frostþolnar. 
Skriðvörn R9. Verð á m².

Stór og flott
flísadeild
Eitt mesta  
úrval landsins

Við höfum allt sem þú  
þarft í flísalagninguna!

60 x 60 cm .............................................. 4.095.- 

4.095.- 
60 x 60 cm ................................... 5.295.-

2.845.-
Subway veggflísar
7,5 x 15 cm. Hvítglansandi. Verð á m².

Arktis veggflísar
25 x 40 cm. Fást í háglansandi og möttu 
hvítu. Verð á m².

Ambiente snowwhite 
veggflísar
30 x 60 cm. Hvítar glansandi eða mattar. 
Verð á m².

3.345.-

2.645.- 4.645.-



Selshamurinn er f jórða 
stuttmyndin sem ég sýni 
á RIFF en þar sem ég hef 
verið búsett erlendis hef ég 
hingað til ekki getað tekið 
mikinn þátt í fyrri hátíð-

um, það er því virkilega gaman að 
vera á landinu í ár,“ segir Ugla sem 
býr í New York en hefur dvalið hér 
undanfarna mánuði vegna COVID 
faraldursins.

„Síðustu ár hef ég verið að starfa 
við sjónvarpsleikstjórn bæði hér á 
landi og erlendis,“ segir Ugla sem 
leikstýrði nýlegast þremur þáttum 
af sjónvarpsþáttaröðinni Hanna 
sem kom út á Amazon Prime í 
sumar.

„Það er meiriháttar að fá tæki-
færi til að leikstýra sjónvarpsseríu 
af þessari stærðargráðu, en núna 
hlakka ég til að sýna Selshaminn 
enda önnur tilfinning að sýna eitt-
hvað sem kemur frá eigin hjarta.“

Komin eru tvö ár frá því myndin 
var tekin upp og því mikil eftir-
vænting hjá leikstjóranum að fá 
loks að frumsýna eftir samkomu-
takmarkanir undanfarinna miss-
era. „Sýningin á RIFF verður fyrsta 
tækifæri okkar til að sjá myndina 
á hvíta tjaldinu með áhorfendum 
og ég hlakka mikið til að fagna loks 
með samstarfsfólki mínu.“

Samruni þjóðsögu og veruleika
Ugla segir myndina innblásna af 
þjóðsögunni Selshamurinn úr safni 
Jóns Árnasonar. „Ég hafði verið að 
lesa þjóðsögurnar og einhvern 
veginn leitaði þessi saga á mig og 
úr varð handrit. Í myndinni rennur 
þjóðsagan saman við veruleika 
ungrar stúlku og er því myndin í 
senn ljóðræn og draumkennd.“

Ninna tók í fyrsta skipti þátt í 
RIFF á síðasta ári og vann þá til 
verðlauna fyrir bestu íslensku stutt-
myndina með mynd sína, Paperboy. 
„Það er auðvitað mikill heiður að 
vinna til verðlauna en fyrir mér var 
einfaldlega stór sigur unninn að fá 
að sýna mynd á RIFF. Ég man eftir 
að hafa farið á hátíðina þegar ég var 

tvítug og enn í kvikmyndafræði í 
háskólanum og hugsa með mér að 
vonandi myndi ég einn daginn sýna 
mynd þar.

Þess vegna var það svo súrrealískt 
að fá að frumsýna myndina mína á 
einmitt þessari hátíð sem ég hélt svo 
mikið upp á. Það er afar sérstök til-
finning að sitja í sal fullum af áhorf-
endum og horfa á sína eigin mynd 
með þeim á stóru tjaldi. Það að sitja 
þarna og upplifa orkuna er mikil-
vægur partur af því að leikstýra. Og 
það er ekki auðvelt. Síðan er dásam-
legt að fá loks að fagna sýningu með 
teyminu á bak við myndina.“

Stuttmynd Ninnu sem frumsýnd 
verður á RIFF heitir Allir hundar 

deyja og var útskriftarverkefni 
hennar í meistaranámi í leikstjórn 
og handritaskrifum frá NYU Tisch 
listaháskólanum á síðasta ári. „Allir 
hundar deyja fjallar um aldraðan 
bónda og hundinn hans, sem heyja 
einvígi við dauðann. Baráttan flæk-
ist þegar barnabarn bóndans reynir 
að opna á tilfinningalíf afa síns.“

Vídeóleigur og bókasöfn
Aðspurðar hvort stefnan hafi alltaf 
verið tekin á kvikmyndabransann 
svarar Ninna:

„Ég er frá Akureyri og bjó við hlið-
ina á vídeóleigu hverfisins. Pabbi er 
svo mikill bíónöttari að hann leyfði 
mér að leigja spólur nánast hvenær 
sem var þegar ég var krakki. Ég fór 
því að horfa á alls konar kvikmynd-
ir og ég held að leiðin hafi verið 
nokkurn veginn ákveðin þegar ég 
var komin í menntaskóla.“

Ugla hefur ekki langt að sækja 
fyrirmyndirnar, hún er alin upp í 
kringum leikhúsin en móðir henn-
ar, Pálína Jónsdóttir, hefur starfað 
bæði sem leikkona og leikstjóri. „Ég 
var mikið í kringum listafólk þegar 
ég var lítil og byrjaði snemma að 
fikra mig áfram með skrifum og 
myndlist. Mamma kom oft heim 
með „art-house“ spólur frá bóka-
safninu og ég eyddi miklum tíma 
í að skoða þessar forvitnilegu bíó-
myndir sem kveiktu áhuga minn 
á kvikmyndagerð og byrjuðu lík-
legast að móta mig í þann leikstjóra 
sem ég er í dag.“

Ninna samsinnir því að það að 
vera mikið í kringum listafólk hafi 
haft mótandi áhrif á hana, en sjálf 
var hún meira í kringum tónlistar-
senuna en faðir hennar er tónlistar-
maður. „Það hefur vissulega áhrif að 
vera í kringum einhvers konar list 
þegar maður elst upp. Maður byrjar 
að tjá sig með einhverjum hætti í 
gegnum hana“. Hún ólst upp úti á 
landi og var mikið í sveit og finnst 
tónlistin jafnt sem náttúran sinn 
helsti innblástur.

Skapa sín eigin tækifæri
Þær eru sammála um að það þurfi 
að hafa virkilega fyrir hlutunum 
til að komast áfram í kvikmynda-
bransanum.

„Það kemur ekkert til manns 
nema maður hafi fyrir því, en það 
er svo sem eins og með allt annað. 
Maður verður bæði að skapa sín 
eigin tækifæri og vera líka duglegur 
að grípa þau þegar þau koma upp, 
vera svolítill já-ari,“ segir Ninna.

„Stuttmyndir eru lykillinn að 
því að geta starfað sem atvinnu-
leikstjóri og frábær leikvöllur til að 
prufa sig áfram. Við erum heppin að 
vera með Kvikmyndamiðstöð hér 
á Íslandi sem er tilbúin til að styðja 
unga höfunda við að taka sín fyrstu 
skref. Það er ómetanlegt og ekki 
sjálfgefið,“ segir Ugla.

„Stuttmyndir eru tækifæri til að 
viðra rödd sína en líka til að prófa 
hana, enda töluvert minni pressa á 
þeim en kvikmyndum í fullri lengd. 

Með því að fara í kvikmyndanám 
fær maður öruggan samastað til að 
prófa sig áfram og jafnvel mistak-
ast,“ segir Ninna.

Ugla komst á skrá hjá umboðs-
skrifstofu í Los Angeles í kjölfar vel-
gengni stuttmyndarinnar How Far 
She Went sem var útskriftarmynd 
hennar úr Columbia-háskólanum. 
Stuttu seinna bauð Baltasar Korm-
ákur henni að leikstýra tveimur 
þáttum af Ófærð.

„Það eru ekki allir sem fá svona 
flott tækifæri strax við útskrift og 
er ég ævinlega þakklát fyrir það. Ég 
fékk að taka mín fyrstu skref hér 
heima í öruggu umhverfi og við það 
opnaðist allt erlendis,“ segir Ugla 
sem mun næst leikstýra tveimur 
þáttum af Amazon sjónvarpsserí-
unni The Power.

Allt fer eins og það á að fara
Báðar segjast þær vera að þróa hand-
rit að kvikmyndum í fullri lengd en 
að það ferli taki langan tíma.

Ninna segist hafa verið með 
ákveðnar hugmyndir um fram-
tíðarferil sinn þegar hún hóf námið 
í kvikmyndagerð. „Maður var með 
stóra drauma og væntingar. Svo 
fer ekki allt nákvæmlega eins og 
maður hélt að það myndi fara – en 
þó nákvæmlega eins og það á að 
fara. Svo maður verður svolítið 
að treysta ferlinu og trúa því að ef 
maður er alltaf að gera og skapa þá 
gangi hlutirnir upp.“

Talið berst að kynjahlutföllum í 
geiranum og þeirri staðreynd að í 
fyrsta sinn séu konur í meirihluta 
leikstjóra á RIFF.

„Staðan er mikið betri en hún 
var. Þegar ég til að mynda byrjaði í 
mínu námi var staðan ekki svo góð 
á kvikmynda-vinnumarkaðnum 
þó svo að hlutfall kynjanna sé jafnt 
í helstu skólum og hátíðum,“ segir 
Ninna. „En mér finnst þó komin 
mikil hreyfing á þessi mál og brans-
inn er að vakna og opnast. Það er 
mikið af f lottum kvenleikstjórum 
þó ég sé ekki harla hrifin af þessu 
kvenforskeyti. Vonandi komumst 
við á stað þar sem kynjaf lokkar 
og forskeytin heyra sögunni til og 
hæfni og hæfileikar eru í fyrsta sæti. 
Fjölbreyttar raddir eru nefnilega 
það sem gerir list svo spennandi og 
lifandi.“

VONANDI KOMUMST VIÐ
 Á STAÐ ÞAR SEM KYNJA-
FLOKKAR OG FORSKEYTIN
 HEYRA SÖGUNNI TIL OG
 HÆFNI OG HÆFILEIKAR
 ERU Í FYRSTA SÆTI.
Ninna

Þær Ugla og Ninna fengu ungar að aldri áhuga á kvikmyndagerð og leikstjórn og luku báðar háskólanámi í faginu í New York. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vilja kynjaflokka 
og forskeyti burt

Þær Ugla Hauksdóttir og Ninna Pálmadóttir frumsýna báðar 
stuttmyndir á kvikmyndahátíðinni RIFF en í fyrsta sinn í sögu 
hátíðarinnar eru kvenleikstjórar í meirihluta þeirra sem sýna.

Björk  
Eiðsdóttir
bjork@frettabladid.is
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Skjaldborg - Hátíð 
íslenskra heimilda-
mynda hófst í gær en 
hún stendur yfir um 
helgina. Þetta er í fyrsta 
sinn sem hátíðin er 
haldin í Reykjavík en 
hún er uppskeruhátíð 
heimildamyndahöfunda 
og sérhæfir sig í að frum-
sýna íslenskar heimilda-
myndir.  ➛5
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Svanlaug Jóhannsdóttir og Örn Helgason eru eigendur OsteoStrong í Borgartúni. Fólk á öllum aldri hefur notið þess að áhrifaríkt kerfi OsteoStrong hjálpi 
því að bæta sig í alls kyns hreyfingu. OsteoStrong hjálpar til dæmis til við að auka jafnvægi, sem er nauðsynlegt þegar fólk eldist. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Byltingarkennt kerfi 
sem virkar fyrir alla
OsteoStrong er byltingarkennt kerfi sem hjálpar fólki að styrkja vöðva, 
minnka verki í liðum og stoðkerfi, styrkja bein og auka jafnvægi með góð-
um árangri. Ástundun tekur stuttan tíma, eða 10 mínútur á viku.   ➛2



Fólk mætir í venjulegum 
fötum, tekur á, svitnar ekki 
en getur fylgst mjög vel 

með styrktaraukningu. „Það er 
ómetanlegt að sjá hvernig með-
limir okkar upplifa bætt lífsgæði. 
Ein af þeim sem stundar golf náði 
loksins að lækka forgjöfina sína 
um fjóra, eftir aðeins tveggja 
mánaða ástundun. Önnur lýsti því 
að hún hefði þurft að draga sig upp 
stiga í fimm ár vegna kraftleysis 
í fótleggjum. Eftir bara mánuð í 
OsteoStrong var hún farin á labba 
sjálf upp með fangið fullt af dóti. 
Það skiptir okkur miklu máli að 
fólk sé alltaf að keppa við sig sjálft, 
en ekki eitthvert meðaltal,“ segir 
Örn Helgason, annar eigandi 
OsteoStrong. „Styrktaraukning 
er mjög hröð hérna og fólk er að 
meðaltali að bæta sig um 73% á 
ári. Eftir að þessum 10 mínútum 
lýkur er fólki svo boðið að leggjast 
á PEMF bekki í slökun, sem eykur 
blóðflæði og dregur úr bólgum í 
líkamanum,“ bætir hann við.

3.600 Íslendingar hafa 
prófað OsteoStrong
„Móttökurnar hafa verið mjög 
jákvæðar. Við heyrum gleði- og 
árangurssögur nánast á hverjum 
degi,“ segir Örn. „Það er frábært að 
fá svona mikla staðfestingu á því 
að kerfið virkar, en mest gefandi 
að vita að það sem maður starfar 
við geti breytt lífi fólks svona 
mikið til hins betra. Eitt af því fal-
lega við OsteoStrong er að flestir 
sem að prófa fara strax að hugsa 
hverjum þetta gæti helst hentað og 
byrja að hvetja vini og ættingja til 
að mæta. Við höfum tekið á móti 
3.600 manns hérna í Borgartúninu 
á árinu og núna stunda 450 manns 
OsteoStrong vikulega. Sumir koma 
bara í nokkra mánuði og þurfa 
ekki meira, þeir sem vinna að 
uppbyggingu beina þurfa allavega 
að vera hjá okkur í 1 til 3 ár. Aðrir 
hafa ákveðið að gera ástundun að 
hluta af heilbrigðum lífsstíl,“ bætir 
hann við. „Það hefur líka verið 
ánægjulegt hversu mikið af fólki úr 
heilbrigðisgeiranum hefur kynnt 
sér starfsemina, eins og læknar, 
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálf-
arar og aðrir sem láta sig heilbrigði 
varða.“

Flestir geta nýtt sér það sem 
OsteoStrong býður upp á, fólk á 
öllum aldri, óháð líkamlegri getu.

Með því að setja álag á líkamann 
hvetjum við hann til þess að 
styrkja sig. Tæki OsteoStrong gera 
meðlimum kleift að ýta frá sér 
f leiri kílóum en er mögulegt ann-
ars staðar. Með ástundun þéttast 
beinin, vöðvar, sinar og liðbönd. 
Hjá OsteoStrong tekst fólki oft 
að setja á sig álag sem samsvarar 
margfaldri líkamsþyngd þess, 
með eins öruggum hætti og hægt 
er. „Þess vegna gerast hlutirnir oft 
hraðar hérna heldur en við aðra 
hreyfingu. Fólk finnur í framhaldi 
oft fyrir minni verkjum, betra jafn-
vægi og meiri orku. Þá er svo miklu 
skemmtilegra að vera til,“ segir 
Svanlaug Jóhannsdóttir, annar 
eigandi OsteoStrong.

Betra jafnvægi
„Það má búast við því að jafnvægið 
batni hratt. Eftir aðeins fimm 
skipti er fólk að meðaltali búið 
að bæta það um 77%. Fyrir suma 
þýðir það að þeir eru betri í golfi, 
eða stöðugri í jógatímum. Fyrir 
aðra þýðir þetta að þeir geta sleppt 
göngugrindinni, eða átt auðveld-
ara með að ganga.“

Einmitt það sem þarf
Fólk sem stundar OsteoStrong er á 
öllum aldri og mjög mismunandi 
á sig komið. Margir nota þetta sem 
viðbót við aðra þjálfun, en fyrir 
suma er þetta það eina sem þeir 
geta stundað.

„Það er ekki meiningin að við 
séum eina hreyfingin sem fólk 
stundar. Við hvetjum fólk endi-
lega til að gera allt sem því þykir 
skemmtilegt. Fyrir suma erum við 
það fyrsta sem þeir geta gert eftir 
að hafa dottið út úr hreyfingu í 
langan tíma. Fyrir aðra þá erum 
við einmitt hjálpin sem þarf, til 
þess að ná markmiðum sínum í 
þríþrautinni,“ bætir Örn við.

Fall er fararheill
„Hugmyndin að opna OsteoStrong 
á Íslandi kom þegar við vorum 
tiltölulega nýflutt heim til Íslands 
eftir að hafa búið í fimm ár á Spáni. 
Við höfum bæði búið í nokkrum 

löndum og það er alltaf nokkur 
aðlögun sem þarf þegar maður 
flytur heim. Í þetta skiptið fannst 
okkur leiðinlegast hvað við fund-
um hvað margir upplifðu mikið 
stress í daglega lífinu. Stress er 
hræðilegt fyrir heilsuna og gleðina 
og okkur fannst spennandi að geta 
boðið fólki upp á möguleika til að 
gera eitthvað uppbyggjandi fyrir 
sig sjálft á bara 20 mínútum einu 
sinni í viku. Þegar við vorum búin 
að skrifa undir samninga og fórum 
á ráðstefnu í Bandaríkjunum um 
rekstur svona stöðva þá braut ég 
mig rosalega illa og var í aðgerð 
skrúfuð saman með átta málm-
stykkjum í fótinn, var í fimm daga 
á spítala í Las Vegas og svo send 
í læknisfylgd heim til Íslands. Ég 
var mikið veik og verkjuð í þrjá 
mánuði þannig að OsteoStrong 
er búið að vera mín endurhæfing. 
Það hefur verið ómetanlegt fyrir 
mig en líka hjálpað til með að 
skilja allt það sem fólk hefur 
gengið í gegnum áður en það 
kemur hingað. Þegar við ákváðum 
að opna OsteoStrong var ég ekki 
búin að geta lyft þungu í nokkur 
ár því að mjaðmagrindin var svo 

viðkvæm eftir fæðingu. Nú get 
ég bara gert hvað sem ég vil. Það 
hentar mér töluvert betur því ég er 
vön því að vera sterk og áræðin og 
að geta tætt í mig verkefnin,“ segir 
Svanlaug og brosir.

Hámarksárangur á lágmarks-
tíma hjá OsteoStrong
„Við hjónin stofnuðum þetta 
fyrirtæki til þess að hjálpa fólki að 
fá hámarksárangur hreyfingar á 
lágmarkstíma. Ég var ekkert sér-
staklega að hugsa um sjálfan mig 
í því samhengi. Ég hef alltaf verið 
hraustur. Síðan áttaði ég mig allt í 
einu á að ég var farinn að geta synt 
bringusund, sem ég hafði ekki 
getað í tólf ár út af hnénu á mér. Ég 
varð stundum þreyttur í bakinu, 

en það er alveg búið. Líkamsstaða 
mín er betri, ég er með opnari 
bringu og ber mig betur. Ég er 
orkumeiri, hressari og verð ekki 
veikur. Ég á líka miklu auðveldara 
með að stjórna mataræðinu, því að 
ástundun OsteoStrong hefur áhrif 
á blóðsykurinn. Ég er líka orðinn 
svo sterkur að ég næ að gera allt 
sem mér dettur í hug án þess að 
finna fyrir því daginn eftir. Við 
vinnum mjög mikið því við erum 
með nýtt fyrirtæki, svo að allur 
okkar frítími fer í að njóta þess að 
vera með börnunum okkar. Við 
erum reyndar nýbúin að taka upp 
á því að bjóða vinum okkar upp á 
mánaðarleg matarboð. Við veljum 
bara dagsetninguna og svo raðast 
alls konar fólk saman sem þekkist 
kannski ekki neitt. Það er búið að 
slá í gegn. Íslendingar eru greini-
lega alltaf að verða opnari fyrir 
nýjum upplifunum.“

OsteoStrong býður upp á ókeypis 
prufutíma á fimmtudögum og 
föstudögum í Borgartúni 24. 
Áhugasamir geta skráð sig á os-
teostrong.is eða í síma 419 9200.

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

Framhald af forsíðu ➛

Þeir sem stunda æfingar hjá OsteoStrong njóta handleiðslu frábærra þjálfara í fjórum tækjum sem reyna á allan líkamann.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ástundun OsteoStrong tekur mjög stuttan tíma eða um 10 mínútur á viku. Fólk finnur oft mjög 
mikinn mun á sér fljótt. Margir notfæra sér tækin sem viðbót við aðra þjálfun, svo sem golfið.

Rauð og innrauð ljós bæta kollagenframleiðslu húðar-
innar. Margir hafa prófað þessa nýju tækni. 

Tæki OsteoStrong 
gera meðlimum 

kleift að ýta frá sér fleiri 
kílóum en er mögulegt 
annars staðar. Með 
ástundun þéttast beinin, 
vöðvar, sinar og liðbönd. 

Meðlimir geta átt von á að:
n  Minnka verki í baki og liða-

mótum
n  Lækka langtíma blóðsykur
n  Auka beinþéttni
n  Bæta líkamsstöðu
n  Auka jafnvægi
n  Auka styrk
n  Minnka líkur á álagsmeiðslum
n Álag þéttir vöðva
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Raspberry Ket
ones minnkar 

sykurþörfina og gefur 
mér aukinn kraft og 
einbeitingu.

Agnes Hlíf Andrésdóttir

Sykur er eitthvað sem gleður 
bragðlauka flestra okkar 
en getur líka verið eitt það 

óhollasta sem við látum ofan í 
okkur. Sykurinn getur nefnilega 
valdið fíkn sem þýðir að erfitt er 
að hætta neyslu án þess að finna 
verulega fyrir því. Sykurneysla 
getur valdið bólgum í líkamanum 
sem við finnum oft sérstaklega 
fyrir í liðunum. Sykur getur komið 
ójafnvægi á þarmaflóruna, getur 
valdið sveppasýkingum og haft 
slæm áhrif á blóðsykurinn og 
insúlínframleiðslu líkamans, sem 
ýtir undir fitusöfnun. Það er því 
til mikils að vinna fyrir okkur að 
losna við sykurinn og hefur Rasp-
berry Ketones reynst mörgum vel í 
þeim efnum.

Náttúrulegur andoxunargjafi 
Raspberry Ketones er náttúruleg-
ur andoxunargjafi sem inniheldur 
kjarna úr hindberjum og grænu 
tei. Raspberry Ketones getur haft 
áhrif á hormónið adiponectin sem 
heilbrigt fólk í kjörþyngd hefur í 
miklu magni í líkamanum. Þetta 
hormón getur aukið insúlínnæmi 
sem þýðir að blóðsykurinn er 
jafnari og við brennum fitu betur.

Fitubrennsla
Grænt te er fullt af andoxunar-
efnum og lífrænum efnasam-
böndum sem geta haft mikil áhrif 
á starfsemi líkamans. Þar á meðal 
er bætt heilastarfsemi, fitutap 
(aukin fitubrennsla) ásamt því að 
geta dregið úr líkum á fjölmörgum 
sjúkdómum.

Dregur úr sykurþörf  
og eykur kraft
Agnes Hlíf Andrésdóttir er 
viðskiptastjóri hjá auglýsinga-
stofunni Hvíta húsinu, móðir og 
áhugamanneskja um heilbrigðan 
lífsstíl. „Ég sinni krefjandi starfi 
sem krefst bæði mikils aga og 
einbeitingar á hverjum einasta 
degi. Það skiptir mig því gríðar-
lega miklu máli að æfa reglulega og 
huga vel að næringunni minni.“

Agnes Hlíf segir það lykilinn að 
velgengni, bæði í leik og starfi, að 
halda góðu jafnvægi í mataræði og 

hreyfingu. Það skipti ekki síður 
máli að vera góð fyrirmynd og 
stundum geti stríðið við sykurpúk-
ann tekið á. „Raspberry Ketones 
kom því eins og himnasending inn 
í lífið mitt. Það dregur ekki aðeins 

úr sykurþörfinni, heldur gefur mér 
aukinn kraft í æfingarnar og veitir 
oftar en ekki þetta „litla auka“ sem 
stundum vantar upp á þegar kemur 
að daglegu amstri,“ segir Agnes Hlíf.

„Ég byrja daginn alltaf á að taka 
eina töflu fyrir morgunmat og 
finn hvernig það gefur mér strax 
aukakraft inn í daginn. Svo tek ég 
eina áður en ég fer á æfingu, hvort 
sem það er í hádeginu eða seinni-
partinn. Fyrir mér er Raspberry 
Ketones jafn mikilvægt og lýsið er 
fyrir börnin mín,“ útskýrir hún.

„Græna teið í Raspberry Ketones 
hjálpar mér að halda góðri ein-
beitingu lengur og orkan helst 
jafnari og stöðugri en ella. Ég mæli 

Minni sykurlöngun, jafnari 
blóðsykur og aukin orka
Raspberry Ketones frá Natures Aid getur hjálpað til að losna við sykurþörfina og minnkað matar-
löngunina. Fjölmargir tala um aukna orku og að auðveldara sé að losna við aukakílóin. 

Agnes Hlíf 
Andrésdóttir 
segir að Rasp-
berry Ketones 
hafi komið eins 
og himnasend-
ing inn í líf sitt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

hiklaust með Raspberry Ketones 
fyrir fólk með marga bolta á lofti.“

Veldu gæði
Hvert hylki inniheldur 400 mg af 
hreinum hindberjakjarna ásamt 
35 mg kjarna af hreinu, grænu tei. 
Það inniheldur engin litarefni, 
rotvarnarefni, laktósa eða ger. 
Raspberry Ketones Advance frá 
Natures Aid er GMP vottað (Good 
manufacturing process) og upp-
fyllir ströngustu gæðakröfur sem 
völ er á.

Fæst í apótekum heilsubúðum og 
heilsuhillum verslana.

2-3ja
 mánaða skammtur í hverju glasi„Ég upplifi enga verki í dag og er aftur farinn 

að njóta þess að styðja við heilsu mína með 
hreyfingu, þökk sé Nutrilenk.“ 
Kristófer Valdimarsson, 81 árs.

Mest selda liðbætiefni á Íslandi
LIÐVERKIR – STIRÐLEIKI – EÐA BRAK Í LIÐUM?

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Án brýnna aðgerða ástralskra 
yfirvalda stefnir í að 
kóala birnir verði útdauðir 

fyrir árið 2050. Mælt var með 
42 aðgerðum til að sporna gegn 
þessari þróun.

Vandi kóalabjarna vakti 
heimsathygli í skæðu skógar-
eldunum sem geisuðu í Ástralíu 
síðasta sumar, þar sem tugþús-
undir þeirra létust. 

En það eru ekki bara loftslags-
breytingar og skógareldar sem 
ógna þeim, heldur líka skógar-
högg, námugröftur og vöxtur 
þéttbýlis.

Stjórnvöld eru nú að reyna að 
vakta stofninn og mælt var með 
friðlýsingu landsvæðis, banni við 
frekari eyðingu gamalla skóga í 
ríkiseigu og að sett yrði á lagg-
irnar net vel fjármagnaðra sjúkra-
húsa fyrir villt dýr á lykilstöðum 
í Nýja Suður-Wales, þar sem hæft 
starfsfólk og dýralæknar myndu 
vinna. 

Ríkisstjórn Nýja Suður-Wales 
hefur sett rúmlega 6 milljarða 
króna í verkefnið, sem er hæsta 
fjárhæð sem hefur verið varið í 
vernd kóalabjarna í sögu fylkisins.

Reyna að bjarga björnunum
Ríkisstjórn Nýja Suður-Wales í Ástralíu ætlar að eyða rúmlega sex milljörðum króna í vernd 
kóalabjarna, en án brýnna aðgerða stefnir í að tegundin muni verða útdauð fyrir árið 2050. 

Hér heldur Dean Reid, starfsmaður hjá ástralska skriðdýragarðinum, á ungum, fallegum  
kóalabirni sem er kallaður Ash, en björninn var í almennri heilsufarsskoðun. MYNDIR/GETTY

Ungur kóalabjörn situr á grein eucalyptus-trés eftir 
heilsufarsskoðun í ástralska skriðdýragarðinum.

Hér situr Ash í eucalyptus-tré. Í Port Macquarie starfa 
um 150 sjálfboðaliðar sem passa dýrin og fæða þau.
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Njótum í vetur
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Sirrý og eiginmaður hennar, 
Kristján Franklín Magnús, 
héldu nýlega upp á 30 ára 

brúðkaupsafmæli. Hún segir að 
þau hafi alla tíð verið mjög með
vituð um það að vera góð hvort 
við annað, standa saman og tala 
mikið saman. „Það þarf ekki að 
vera mikið tilstand eða f lottheit 
í hjónabandinu en það er nauð
synlegt að hafa tíma saman,“ segir 
hún.

Núna þegar fáir fara til útlanda 
er fólk duglegt að gera eitthvað 
saman hér heima. Sirrý segir að 
það sé einmitt það sem þau hjónin 
gera. „Jú, það er nú eitt af því góða 
við þetta annars erfiða ástand að 
fólk fer núna miklu styttri leið 
til að upplifa og njóta lífsins. Það 
þarf ekkert að f ljúga. Rétt utan 
við borgina og bæina eru staðir 
sem bjóða upp á hvíld og róman
tík – og oft á tilboðsverði. Ég og 
maðurinn minn nýttum okkur til 
dæmis tilboð Fosshótela í sumar 
og haust. Við áttum frábæra dvöl 
á f lottum hótelum í Stykkishólmi, 
við Jökulsárlón og víðar. Einnig 
nýttum við okkur tilboð í Húsa
felli og vorum þar í golfi, gilja
böðum, fjallgöngum og sundi. Það 
var frábært,“ segir hún.

„Mér hefur fundist best að hafa 
einhverja hreyfingu, einhverja 
áskorun áður en maður fer að 
njóta hvíldar og dekurs. Göngur, 
golf og útivist af ýmsu tagi er 
nauðsynleg áður en farið er í 
heitar laugar og góðan kvöldverð,“ 
bætir Sirrý við og þegar hún er 
spurð hvort það þurfti að vera til
efni, svarar hún.

„Það fer eftir efnum og 
aðstæðum fólks hverju sinni. En 
nei í raun finnst mér mikilvægt að 
hugsa um það að lifa fallega hvern 
dag. Til dæmis að vera saman 
á sunnudagsmorgnum með 

eitthvað nýbakað úr bakaríinu, 
blöðin og gott kaffi. Blóm og fal
lega lagt á borð. Mér finnst þetta 
hreinlega mikilvægur hluti af 
daglegu lífi. Ég þekki nokkra sem 
ætluðu að gera svo margt saman 
seinna en það kom svo aldrei að 
því, því miður,“ segir hún, en vel 
má minna fólk á að njóta þess að 
lifa í núinu.

Þegar Sirrý er spurð hvert út á 
land henni finnist mest gaman 
að fara á hún erfitt með að gera 
upp á milli nokkurra staða. „Ég 
get nú ekki valið eitthvað eitt sem 
er skemmtilegast. En mér fannst 
til dæmis alveg frábært síðasta 
vetur að aka bara upp í Hvalfjörð 
og gista á Hótel Glym eina helgi. 
Margt að skoða – fossinn, fjörður
inn og hafið og svo lúxusinn á 
hótelinu, heitir pottar með útsýni 
yfir sjóinn og góður matur. Það er 
stutt að fara en algjörlega æðis
legt,“ svarar hún og er ákveðin í að 
ferðast meira innanlands í haust 
og vetur.

Þar sem Sirrý starfar við 
Háskólann á Bifröst er hún 
oft í snertingu við undurfagra 
náttúru. Frá skólanum eru fal
legar gönguleiðir og á haustin er 
gaman að skoða ótrúlega haust
liti í náttúrunni. „Þegar ég verð 
með vinnuhelgar í byrjun vetrar 
förum við konurnar saman í 
göngutúra, borðum góðan mat 
og njótum sveitalífsins í bland 
við námið. Síðan fæ ég kannski 
manninn minn til að koma upp 

Hvíld og rómantík í sveitinni
Sirrý Arnardóttir stjórnendaþjálfari er rómantísk í eðli sínu og kann að njóta þegar svo ber undir. 
Sirrý hefur gefið út bækur sem styrkja og efla konur. Fljótlega kemur út ný bók um heilsu karla. 
Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Sirrý segir að 
vel sé hægt að 
njóta lífsins úti 
í íslenskri nátt-
úru og jafnvel 
að bregða sér 
í dekur. Mörg 
hótel bjóða góð 
tilboð í haust. 
MYND/EINKASAFN

Sirrý hefur 
verið dugleg að 
njóta Íslands 
í sumar og 
heimsótt marga 
frábæra staði 
auk þess að 
nýta sér tilboð 
hótelanna.

eftir að vinnuhelgi lokinni og 
fara með mér í mat á Hraunsnefi 
eða Varmalandi, gönguferðir að 
Glanna og Paradísarlaut, í Jafna
skarðsskóginn og það er bara 
mjög rómantískt að ganga og 
spjalla saman við Hreðavatn. Það 
er fall egt þarna í hrauninu allan 
ársins hring. Pör geta farið saman 
eða í vinahóp, bæði er skemmti
legt. Það þarf ekki að fara langt 
eða skipuleggja eitthvað f lókið ef 
hjartað og rétta manneskjan er 
með í för,“ segir hún.

Sirrý hefur verið að þjálfa fólk 
í öruggri tjáningu, kynningum, 
viðtölum og samskiptum við 
fjölmiðla enda sjálf gamalreynd 
fjölmiðlakona. „Ég kenni þetta 
líka við Háskólann á Bifröst og hef 
gert í mörg ár ásamt því að halda 
fyrirlestra. Þá hef ég nýlega tekið 
við sem verkefnastjóri í „Mætti 
kvenna – stofnun fyrirtækja“ sem 
ég er alveg heilluð af. Það er ellefu 
vikna fjarnám með öf lugum 
vinnuhelgum við Háskólann á 
Bifröst. Við förum af stað með 

námskeiðið 23. október svo þetta 
er mjög ofarlega í huga mínum 
núna,“ segir hún, en Sirrý er að 
senda frá sér nýja bók, „Þegar 
karlar stranda – og leiðin í land“, 
í samvinnu við VIRK og bókaút
gáfuna Veröld. Fyrri bók Sirrýjar 
sem hún vann með VIRK heitir 
„Þegar kona brotnar – og leiðin út 
í lífið á ný.“

Það má með sanni segja að 
það sé spennandi vetur fram 
undan hjá henni og alltaf nóg 
að gera.

Til dæmis að vera 
saman á sunnu-

dagsmorgnum með 
eitthvað nýbakað úr 
bakaríinu, blöðin og gott 
kaffi. Blóm og fallega 
lagt á borð. 
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Ég bý gjarnan til 
minn eigin hring 

eða undirlag úr gömlum 
dagblöðum sem ég bleyti 
og móta í hring sem ég 
bind fast saman.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Nú þegar haustar og stemn-
ingin í venjulegu ári væri 
að horfa til borgarferða 

með vinunum, fjölskyldunni eða 
makanum, þá vonumst við til þess 
að landar okkar horfi meira til 
þess að upplifa það sem Reykjavík 
hefur upp á að bjóða,“ segir Val-
gerður Ómarsdóttir, hótelstjóri 
hjá Radisson Blu, 1919 hótel. „Ég 
held við finnum öll hvað fólk þráir 
að komast út af heimilinu og hitta 
vinahópinn, fagna stórafmælum 
og gera sér dagamun.“

Öryggið í fyrirrúmi
Hótel 1919 hefur undanfarna 
mánuði lagt ríka áherslu á skjót og 
vönduð viðbrögð sem miða að því 
að tryggja öryggi gesta og starfs-
fólks til hins ítrasta. „Við fórum 
strax í vor í mjög viðamikið vott-
unarferli á okkar hreingerningar-
ferlum í samstarfi við SGS, sem er 
alþjóðlegt fyrirtæki og í samstarfi 
við Radisson hótelkeðjuna. Við 
viljum vera viss um að við séum 
að bjóða bæði okkar gestum og 
okkar starfsfólki upp á eins öruggt 
umhverfi og við mögulega getum 
og á sama tíma halda áfram að 
taka þátt í að skapa ljúfar minn-

ingar fyrir gesti okkar,“ skýrir 
Valgerður frá, en ferlið felur meðal 
annars í sér tuttugu skrefa við-
bragðsáætlun.

Staðsetning hótelsins er þá ein 
sú besta sem á verður kosið. „Hótel 
1919 er staðsett í einu fallegasta 
húsi borgarinnar og á einum besta 
stað í bænum fyrir borgarferð. Við 
heiðruðum 100 ára sögu hússins 

með endurnýjun á öllum her-
bergjum hótelsins á síðasta ári. 
Herbergin og svíturnar endur-
spegla notalega skandinavíska 
hönnun sem er hönnuð til að auka 
upplifun og þægindi gestanna. 
Herbergin eru mjög mismunandi 
að stærð og gerð og setur hin 
mikla lofthæð í húsinu mikinn 
svip á þau.

Hið fullkomna ferðalag
Valgerður segir upplagt að gera sér 
glaðan dag en hótelið er umkringt 
veitingastöðum og verslunum, 
auk þess að vera nálægt höfninni, 
tjörninni og raunar hverju sem 
hugurinn girnist. „Í miðbænum 
eru fjölmargir og fjölbreyttir 
möguleikar í boði þegar kemur að 
matarupplifun, viðburðum og að 
njóta saman. Við mælum eindreg-
ið með því að sofa út og rölta svo á 
einn af þeim fjölmörgu veitinga-
stöðum sem bjóða upp á bröns, en 
þeim fjölgar hratt nú þegar líður 

á haustið. Hið nýja Hafnartorg 
við hlið hótelsins býður svo upp á 
fjölbreytta f lóru af verslunum og 
frábært að geta verslað og losað 
sig svo við pokana upp á herbergi 
áður en haldið er áfram í næstu 
búð eða í happy hour.“

Á komandi vikum séu mörg 
tilefni til þess að brjóta upp 
hversdaginn, njóta og skapa nýjar 
minningar í góðum félagsskap. 
„Það er alveg tilvalið að skella sér 
í aðventuferð í borginni, versla 
jólagjafirnar og fara á jólahlað-
borð. Svo eru einnig vetrarfrí fram  
undan í skólunum og svo margt 
í boði fyrir krakka í borginni og 
þau kunna ekki síður að meta að 
fara í frí á hótel.“

Nú sé tíminn og tækifærið til 
að gera vel við sig og aðra. „Við 
erum með tilboð á gistingu frá kr. 
14.900 þessa dagana og vonum að 
við fáum að dekra við sem flesta í 
vetur. Svo eru gjafabréf í gistingu 
frábær hugmynd sem tækifæris-
gjöf eða í jólapakkann.“ 

Á Fésbókarsíðu hótelsins eru allar 
nánari upplýsingar um tilboðin á 
hverjum tíma.

Borgarferð í hjarta Reykjavíkur
Hótel 1919 er staðsett í hjarta borgarinnar og því kjörinn áfangastaður fyrir þau sem vilja njóta 
alls þess besta sem borgin hefur upp á bjóða, en möguleikarnir á afþreyingu eru ótæmandi. 

Valgerður segir tilvalið að kynnast borginni á nýjan hátt. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

 Við viljum vera 
viss um að við 

séum að bjóða bæði 
okkar gestum og starfs-
fólki upp á eins öruggt 
umhverfi og við mögu-
lega getum.

Það er einstaklega huggulegt 
og hlýlegt að prýða heimilið 
með fallegum haustkransi 

og njóta litadýrðar haustdaganna 
heima,“ segir Elísa Ó. Guðmunds-
dóttir, blómahönnuður og eigandi 
blómabúðarinnar 4 árstíðir.

Elísa segir rakið að njóta 
fagurrar árstíðarinnar með göngu-
ferðum um litríkt landslagið og 
tína þar til efnivið í haustkransa 
og haustskreytingar.

„Nú er rétti tíminn til að viða 
að sér efnivið úr náttúrunni áður 
en allt fellur undir. Að hafa augun 
opin fyrir fallegum lauf blöðum, 
lyngi, berjum og stráum og í raun 
hverju sem til fellur og gleður 
augað. Það er sívinsælt er að gera 
sér hurðarkrans í haustlitunum og 
margir gera sér haustkransa til að 
hafa inni við,“ upplýsir Elísa.

Íslensk náttúra sé rík af heillandi 
efnivið í haustskreytingar.

„Þetta er spennandi föndurefni 
sem þornar oftast vel, en það er 
helst greni sem sem getur hrunið 
af og misst barrnálarnar. Þessi 
árstíð er svo falleg og það má í raun 
taka hvað sem er í kransagerðina,“ 
segir Elísa, sem hefur glöggt auga 
fyrir samsetningu blómaskreyt-
inga og haustkransa, eins og sjá má 
á myndunum.

„Best er að vinna kransinn þétt 
og hafa meira efni í honum en 
minna, því haustkransar rýrna 
alltaf aðeins. Þá er fyrir öllu að 
binda kransana þétt og vinna þá 

áður en efnið þornar. Þá hrynur 
minna úr þeim, maður nær betra 
haldi, útkoman verður góð og 
kransinn endist lengur.“

Þurrkuð strá nú í tísku
Ef ekki verður komist í kransa-
gerðina strax er gott að varðveita 
efniviðinn með því að leggja hann 
í kassa og geyma í kaldri farang-
ursgeymslu bíls yfir nótt.

„Ef lauf sem tínd voru á ferðalag-
inu eru ekki þegar blaut má hafa 
svolítinn raka á þeim en í raun 
dugar kuldinn til og viðheldur öllu 
fersku og blautu í nokkra daga,“ 
segir Elísa sem hefur ráð undir 
rifi hverju þegar kemur að vel 
heppnaðri kransagerð.

„Fyrst þarf að huga að góðri und-
irstöðu sem er annað hvort tága-
hringur, sem margir eiga frá jólum, 
eða að búa til sitt eigið undirlag úr 
pappamassa, sem ég geri gjarnan. 
Þá nýtir maður dagblöð með því 
að bleyta þau og móta í hring sem 
maður bindur fast saman.“

Elísa heldur áfram:
„Galdurinn við vel heppnaðan 
krans er vír á rúllu í stað lausra 
víra. Góð vírrúlla er lykill að góðri 

endingu og útkomu, en ef maður 
notar lausa víra er maður alltaf 
að byrja upp á nýtt, festa þá og 
ganga frá. Þá verður kransagerðin 
miklum mun auðveldari ef maður 
er búinn að klippa niður allt sem 
nota á í kransinn fyrir fram og 
hafa tilbúið í kringum sig. Þá þarf 
maður ekki sífellt að sleppa takinu 
til að klippa og sækja sér efnivið 
heldur getur jafnóðum náð í hann 

og fléttað inn í kransinn. Maður 
notar svo vírrúlluna til að vefja 
utan um kransinn, byrjar á að 
festa vírinn vel á hringinn til að fá 
gott hald og leggur svo haustlauf, 
ber, lyng og hvað eina fallegt að 
eigin smekk og vild yfir vírinn sem 
maður færir niður og heldur áfram 
að raða á kransinn þar til hann er 
tilbúinn,“ útskýrir Elísa.

Hún segir tískustrauma fáa 

þegar kemur að haustkrönsum.
„Fólk sækist eftir haustlitunum 

og því sem náttúran gefur af sér á 
þessum árstíma. Sumir vilja fín-
legan krans sem samanstendur 
eingöngu af laufum og nú eru 
þurrkuð strá í tísku sem er gnótt 
af úti og tilvalin í haustkransa. 
Aðrir kjósa stór ber og skrautlegri 
kransa og allt er það jafn heillandi, 
fallegt og móðins.“

Galdurinn er 
vír á rúllu
Þegar haustar skiptir Ísland litum og 
verður að gullakistu fyrir fagurkera 
sem njóta þess að tína náttúruskraut 
til heimilisprýði og stásslegra slots.

Blómahönnuðurinn Elísa kann þá list betur en margur að gera gullfallega haustkransa. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Elísa hefur efniviðinn ríkulegan og þéttvafinn í þessum glæsilegu haustkrönsum því kransar eigi það til að rýrna.
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Umsóknarfrestur er til 5. október. Nánari upplýsingar á www.hagvangur.is.

KÓPAVOGSBÆR  
LEITAR AÐ LEIÐTOGUM
Í stefnu Kópavogsbæjar segir að hlutverk sveitarfélagsins sé að tryggja lífsgæði íbúanna með góðri og fjölbreyttri þjónustu. Með 

það að markmiði samþykkti bæjarstjórn nýverið breytingar á skipuriti bæjarins sem fela í sér stofnun nýs sviðs, fjármálasviðs, svo 

að rekstur og stjórnsýsla sveitarfélagsins verði enn skilvirkari. Skipurit Kópavogs telur því fimm svið. Tvö stoðsvið; stjórnsýslusvið 

og fjármálasvið og þrjú fagsvið; menntasvið, velferðarsvið og umhverfissvið.

Stjórnsýslusvið hefur yfirumsjón með þeirri þjónustu sem bæjarskrifstofur Kópavogs veita íbúum sveitarfélagsins og öðrum 
sem til þeirra leita með þjónustulund og vandaða málsmeðferð að leiðarljósi. Helstu verkefni stjórnsýslusviðs eru stjórnsýsla, 
lögfræðitengd málefni, mannauðsmál, menningarmál, stafræn þróun, rekstur þjónustuvers auk nýsköpunar og þróunar. 
Sviðsstjóri stjórnsýslusviðs fer því með forystu- og samhæfingarhlutverk í stjórnsýslu og þjónustu bæjarins.

Fjármálasvið mun sinna undirbúningi fjárhagsáætlunargerðar, fjárstýringu, reikningshaldi, launamálum auk þess sem ný deild, 
innkaupadeild, verður til með skipulagsbreytingunum. Nýr sviðsstjóri fjármálasviðs veitir hagkvæmum innkaupum forystu um 
leið og hann leiðir eftirlit með innkaupaferlum bæjarins og að þeim sé fylgt í hvívetna. Þá sér fjármálasvið um að veita bæjarráði 
glöggar upplýsingar um stöðu reksturs og framkvæmda í hverjum mánuði. Sviðsstjóri fjármálasviðs er öðrum sviðsstjórum til 
ráðgjafar í fjármálum einstakra sviða og tryggir að sett séu metnaðarfull markmið í rekstri þeirra. 

SVIÐSSTJÓRI STJÓRNSÝSLUSVIÐS

SVIÐSSTJÓRI FJÁRMÁLASVIÐS

Helstu verkefni sviðsstjóra
• Dagleg stjórnun og rekstur stjórnsýslusviðs
• Ábyrgð á virkni stjórnkerfis bæjarins og yfirumsjón með miðlægri 

stjórnsýslu og stoðþjónustu
• Ábyrgð á að stefnumörkun bæjarstjórnar sé fylgt eftir með 

upplýsingamiðlun og stoðþjónustu við fagsvið bæjarins
• Stuðla að lýðræðislegum stjórnunarháttum með því að auka gegnsæi 

og styrkja upplýsingaflæði 
• Undirbúningur funda bæjarráðs og bæjarstjórnar
• Ábyrgð, ásamt bæjarstjóra, á því að ákvörðunum bæjarráðs  

og bæjarstjórnar sé fylgt eftir innan stjórnsýslunnar
• Staðgengill bæjarstjóra í fjarveru hans

Helstu verkefni sviðsstjóra
• Dagleg stjórnun og rekstur fjármálasviðs
• Fjárstýring og rekstur bæjarsjóðs
• Ábyrgð á gerð fjárhagsáætlunar og þriggja ára áætlunar 

bæjarsjóðs fyrir A- og B-hluta 
• Ábyrgð á öllu fjárstreymi í rekstri bæjarsjóðs
• Yfirumsjón með áætlanagerð og eftirfylgni 
• Ábyrgð á reikningshaldi og uppgjörum
• Umsjón með innkaupum til rekstrar og framkvæmda í samræmi 

við innkaupastefnu
• Ábyrgð á útreikningum og greiðslu launa og yfirsýn, umsjón  

og eftirlit með kjarasamningum og framkvæmd þeirra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf sem hentar starfseminni. Framhaldsmenntun kostur
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
• Farsæl reynsla af stjórnun ásamt reynslu af því að leiða breytingar
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu, stefnumótun og 

áætlanagerð 
• Þekking og reynsla af rekstri og mannaforráðum
• Þekking og reynsla af samningagerð 
• Framsýni, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar
• Hæfni til að miðla þekkingu og upplýsingum á íslensku og ensku

Menntunar- og hæfniskröfur 
• Háskólapróf á sviði fjármála, viðskipta eða reksturs. Framhaldsmenntun 

kostur
• Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samstarfs- og samskiptahæfni
• Víðtæk þekking og reynsla af fjármálum, rekstri og áætlanagerð
• Farsæl reynsla af stjórnun og mannaforráðum 
• Þekking og reynsla af samningagerð
• Þekking og reynsla af rekstri innan fyrirtækis eða opinberrar stofnunar
• Þekking og reynsla af stefnumótun ásamt reynslu af því að leiða 

breytingar
• Sjálfstæði, metnaður, frumkvæði og skipulagshæfileikar

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

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



Hjálparstarf kirkjunnar auglýsir 
eftir verkefnisstýru fyrir opið hús 

fyrir konur sem verður rekið í 
anda hugmyndfræði um  
skaðaminnkandi nálgun

Verkefnisstýra leiðir starf fyrir konur sem ekki eiga í örugg 
hús að venda á daginn. Um er að ræða fullt starf.  Starf-
semi í opnu húsi á að vera í gangi mánudaga til föstudaga. 
Markmiðið er að mæta hverri og einni þar sem hún er stödd 
af  virðingu og kærleika.  Gengið er út frá því að konurnar 
sjálfar taki þátt í að móta starfið.

Reiknað er með verkefnisstýru í fullu starfi . 

Helstu verkefni 
• Móta og leiða starf í opnu húsi fyrir konur
• Einstaklingsviðtöl og ráðgjöf
• Meta félagslegar aðstæður, veita ráðgjöf og stuðning
• Einstaklingsbundin virkniúrræði
• Samstarf við stofnanir og fagaðila
• Þátttaka í kynningu á starfinu

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu 
• Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
• Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi 
• Hæfni í mannlegum samskiptum, lipurð og hlýleiki
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar

Gott væri ef  viðkomandi gæti hafið störf sem fyrst.
Umsóknir sendist á netfangið: starf@help.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. september 2020.

Nánari upplýsingar: Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri, 
bjarni@help.is og Vilborg Oddsdóttir umsjónarmaður innan-
landsstarfs, vilborg@help.is. Sími 528 4400.

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

Sérhæfð störf hjá Þroska- og hegðunarstöð
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir eftir sérhæfðu starfsfólki á sviði taugaþroska og 
hegðunarvanda barna og unglinga.
Viltu verða hluti af teymi á Þroska- og hegðunarstöð og taka þátt í að efla þjónustu og stytta biðlista 
með fjölgun fagaðila? Boðið er upp á fjölbreytt störf í örvandi starfs- umhverfi og góðum starfsanda. 
Störfin eru tímabundin til 1 árs, með möguleika á framlengingu. 
Þroska- og hegðunarstöð er miðlæg, sérhæfð starfseining innan HH þar sem þverfaglegur starfshópur 
sinnir m.a. greiningu, ráðgjöf, meðferð, fræðslu, rannsóknum, framþróun og starfsþjálfun vegna barna 
sem hafa frávik í taugaþroska, hegðun og/eða líðan. Markhópur starfseminnar eru 6-18 ára börn. 

Starf læknis felst einkum í greiningu, ráðgjöf og meðferð 
barna með þroska-, hegðunar- og geðheilbrigðisvanda í 
þverfaglegu samstarfi við aðra sérfræðinga stöðvarinnar. 

Hæfnikröfur
• Sérfræðimenntun í barna- og unglingageðlækningum 

eða barnalækningum
• Staðgóð þekking, reynsla og/eða áhugi á greiningu og 

meðferð barna með geðheilbrigðisvanda

Starf hjúkrunarfræðings felst einkum í þátttöku í þver- 
faglegri greiningu á ADHD og skyldum röskunum, viðtölum og 
eftirfylgd vegna lyfjameðferðar. 

Hæfnikröfur
• Þekking og reynsla af vinnu með börnum og foreldrum
• Þekking á þroska og hegðun barna og unglinga og 

algengum vanda svo sem ADHD og kvíða
• Reynsla af barnageðhjúkrun, skólahjúkrun og/eða 

barnahjúkrun æskileg

Starf sálfræðinga felast einkum í greiningu, ráðgjöf, fræðslu 
og hópmeðferð barna með frávik í þroska, hegðun og líðan 
í þverfaglegu samstarfi við aðra sérfræðinga stöðvarinnar. 

Hæfnikröfur
• Reynsla af þverfaglegri teymisvinnu við greiningu 

ADHD, einhverfurófsraskana, hegðunarvanda, kvíða 
og skyldra raskana 

• Reynsla af notkun helstu greiningartækja fyrir börn og 
ungmenni 

• Sérfræðiviðurkenning á sviði barnasálfræði eða 
sérhæfing á sviði þroska-, geð- og hegðunarvanda hjá 
börnum æskileg

Læknir (20-100%)

Hjúkrunarfræðingur (80-100%)

Sálfræðingar (80-100%) – 2 stöður

Umsóknarfrestur er til og með 1.10.2020
Nánari upplýsingar veitir

 Gyða Haraldsdóttir
gyda.haraldsdottir@heilsugaeslan.is

513-5150

Óskum eftir að ráða verkefnastjóra 
fráveitu í Reykjanesbæ. Nánari 
upplýsingar á www.reykjanesbaer.is 
undir laus störf. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. september 2020.

Við erum að 
leita að þér!

Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í lyfjagátar- og aðgengismatsteymi. Teymið heyrir undir matsdeild á skráningarsviði. 
Leitað er að öflugum einstaklingi sem er reiðubúinn að vinna fjölbreytt og krefjandi starf. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi. 
Markmið aðgengismats er að tryggja að lyf uppfylli þær kröfur sem gerðar eru varðandi aðgengi og þar með öryggi og verkun.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. 
Sótt er um starfið á www.alfred.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28.09.2020. Nánari upplýsingar um starfið veita Guðrún Stefánsdóttir, teymisstjóri lyfjagátar og aðgengismatsteymis: 
gudrun.stefansdottir@lyfjastofnun.is og í síma: 520-2100

SÉRFRÆÐINGUR Í AÐGENGISMATI
Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir 
undir heilbrigðisráðherra

Helstu hlutverk hennar eru að 
gefa út markaðsleyfi fyrir lyf á 
Íslandi í samvinnu við lyfjayfirvöld 
á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa 
eftirlit með lyfjafyrirtækjum og 
heilbrigðisstofnunum á Íslandi, meta 
gæði og öryggi lyfja og tryggja 
faglega upplýsingagjöf um lyf til 
heilbrigðisstarfsfólks og neytenda. Hjá 
Lyfjastofnun starfa um 70 starfsmenn. 
Lyfjastofnun leggur áherslu á gott 
vinnuumhverfi, starfsþróun og 
framfylgir stefnu um samræmingu 
fjölskyldulífs og vinnu.

Gildi Lyfjastofnunar eru 
gæði – traust – þjónusta

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐ: 

• Mat á aðgengisgögnum og ritun matsskýrslna vegna umsókna  
um markaðsleyfi lyfja

• Mat á samantekt á eiginleikum lyfja og fylgiseðla í tengslum  
við aðgengismat

• Þátttaka í EES samvinnu t.d. vísindaráðgjöf
• Önnur verkefni sem heyra undir teymið/deildina

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR: 

• Meistarapróf í lyfjafræði, lyfjavísindum, líffræði eða sambærileg   
menntun sem nýtist í starfi

• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Nákvæm, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði, sveigjanleiki og lausnamiðaðir vinnuhættir
• Mjög góð samskipta- og samstarfshæfni
• Mjög gott vald á ensku í ræðu og riti
• Góð tölvukunnátta
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Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

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.
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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.  

Þjóðskrá Íslands leitar að framsæknum og reyndum leiðtoga til að stýra skrifstofu forstjóra. Undir sviðið heyrir innleiðing stefnu 
stofnunarinnar, mannauðsmál, fjármál, rekstur, gæða- og öryggismál og persónuverndarmál. Um er að ræða spennandi starf þar sem 
viðkomandi gefst tækifæri til að móta stefnu og skipulag, sem og þróa og innleiða nýja ferla.

Sviðsstjóri skrifstofu forstjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi,	framhaldsmenntun	er	kostur

•	 Marktæk	stjórnunar-	og	rekstrarreynsla	er	skilyrði

•	 Marktæk	reynsla	af	stefnumótun,	markmiðasetningu	og	innleiðingu	stefnu	

•	 Marktæk	reynsla	af	fjármálastjórnun	og	áætlanagerð

•	 Marktæk	reynsla	af	opinberum	rekstri	og	þekking	á	lögum	um	opinber	fjármál	

•	 Reynsla	af	mannauðsstjórnun	er	kostur

•	 Reynsla	af	straumlínustjórnun	er	kostur

•	 Þekking	á	ISO27001	og	persónuverndarlöggjöf	er	kostur

•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum

•	 Góðir	skipulagshæfileikar,	leiðtogahæfni,	framsýni	og		drifkraftur	í	starfi	

•	 Metnaður,	skipulagshæfileikar	og	geta	til	að	hafa	yfirsýn	og	umsjón	með	verkefnum

•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	og	færni	til	að	tjá	sig	skipulega	bæði	í	ræðu	og	riti

Helstu verkefni og ábyrgð:
•	 Stjórnun	og	skipulagning	sviðsins	

•	 Áætlunargerð,	stefnumótun	og	framkvæmd		
á	stefnu	stofnunarinnar

•	 Samstarf	og	stuðningur	við	önnur	svið	stofnunarinnar	
er	varða	ábyrgðarsvið	sviðsins

•	 Tengiliður	við	ráðuneyti	og	önnur	stjórnvöld

www.skra.is
www.island.is

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks 
og fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga 
um réttindi þeirra og eignir. Við sinnum því með 
því að safna, varðveita og miðla upplýsingum um 
fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfsviðs 
Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár og 
þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat 
og umsjón með útgáfu vegabréfa. Við leggjum 
ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða 
samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. 
Við teljum eftirsóknarvert að fá til liðs við 
okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um 
virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.  Við 
kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni 
og hraða í vinnubrögðum og nýtum aðferðir 
straumlínustjórnunar til að gera betur í dag en í 
gær. Við hvetjum öll kyn til að sækja um.

ÁREIÐANLEIKIVIRÐING

SKÖPUNARGLEÐI

Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	5.	október	2020.

Umsóknum	skulu	fylgja	starfsferilskrár	og	kynningarbréf.	Umsóknir	óskast	sendar	í	Alfreð	ráðningarkerfi.	Athygli	er	vakin	á	því	
að	umsóknir	geta	gilt	í	6	mánuði	frá	því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.	Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu	hefur	verið	tekin.	Nánari	upplýsingar	veitir	Margrét	Hauksdóttir,	forstjóri,	netfang	mh@skra.is.	

Þjóðskrá	Íslands	hefur	tvær	starfsstöðvar,	á	Akureyri	og	í	Reykjavík.	Starfið	getur	verið	staðsett	á	báðum	stöðum.
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Deildarstjóri fjárreiðudeildar

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

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2020 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

RARIK ohf. er opinbert hlutafélag í eigu 

ríkisins með meginstarfsemi í dreifingu 

raforku auk þess að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, 

aðalskrifstofa er í Reykjavík og um 20 

starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um 

landið.

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 

65% þess er jarðstrengir. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna 

á heimasíðu þess www.rarik.is

Umsókn þarf að fylgja starfssferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni 

viðkomandi í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Við hvetjum bæði konur og karla 

til að sækja um.

• Háskólapróf í viðskipta- eða hagfræði er skilyrði. 

Meistarapróf er kostur

• Haldgóð reynsla af fjármálastjórnun og reikningshaldi

• Reynsla af stjórnun er kostur

• Reynsla og þekking á áætlanagerð og uppgjörum, 

greiningu og framsetningu fjármálaupplýsinga

• Þekking og reynsla í fjármögnun og lánaumsýslu

• Framúrskarandi samskiptafærni, samvinnuhæfileikar og 

þjónustulund 

• Skipulagshæfni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Lausnamiðuð hugsun og nákvæm vinnubrögð

• Mjög góð tölvukunnátta

• Yfirumsjón með greiðslum til lánadrottna, 

viðskiptareikningum og afstemmingum 

bankareikninga og lána fyrir RARIK og dótturfélög

• Ábyrgð á stjórn peningamála ásamt áhættu- og 

skuldastýringu

• Lánaumsjón, verðbréfakaup og sala

• Fjárhags- og greiðsluáætlanir

• Samskipti og samningar við banka og aðrar 

fjármálastofnanir 

• Samskipti við starfsmenn, viðskiptavini, dótturfélög 

og ytri aðila

RARIK óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf deildarstjóra fjárreiðudeildar. 
Deildin heyrir undir fjármálasvið RARIK og er næsti yfirmaður framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Um fullt 
starf er að ræða.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð: Menntunar- og hæfniskröfur:

DEILDARSTJÓRI
MÁLNINGAR- OG RÉTTINGARVERKSTÆÐIS
TOYOTA KAUPTÚNI
Við leitum að hressum, metnaðarfullum og framsæknum leiðtoga sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi, skemmtilegt og 
spennandi framtíðarstarf í ö�ugum hópi sem deildarstjóri á stóru og glæsilegu málningar- og réttingarverkstæði okkar. 
Deildarstjóri ber ábyrgð á rekstri deildarinnar og vinnur náið með verkstjóra við skipulagsmál og stjórnun. 
Í deildinni starfa um 20 starfsmenn ásamt verkstjóra.

Í húsnæði Toyota að Kauptúni 6 í Garðabæ er glæsileg starfsmanna- 
aðstaða, fullkomið mötuneyti, þægilegt vinnuumhver� og frábærir 
vinnufélagar.

Umsóknarfrestur er til og með  30. september 2020.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu berast í gegnum 
ráðningarvef félagsins, www.toyota.is/storf.

VINNUTÍMI
Mánudaga - �mmtudaga
Föstudaga

08:00 - 17:00
08:00 - 15:30

HÆFNISKRÖFUR
Stjórnunarhæ�leikar
Góður rekstrarskilningur 
Hæfni í mannlegum samskiptum og heiðarleiki
Skipulagshæfni og skilvirkni í störfum 
Stundvísi, ósérhlífni, sveigjanleiki og fyrirmynd
Rík þjónustulund og frumkvæði í star�

Kauptúni 6, Garðabæ | Sími: 570-5070 | www.toyotakauptuni.is | info@toyota.is EMS 518325

Toyota 
Kauptúni
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Umsjónarmaður 

fasteigna 
 
Verzlunarskóli Íslands auglýsir laust til 
umsóknar starf umsjónarmanns fasteigna.  
 
Í starfinu felst dagleg umsjón með húseignum og 
búnaði skólans þ.m.t. ýmislegt viðhald og viðgerðir. 
Umsjónarmaður er í samskiptum við eftirlitsaðila, 
t.d. um bruna- og heilbrigðiseftirlit. Umsjónarmaður 
annast jafnframt innkaup á húsbúnaði og vörum er 
lúta að viðhaldi og rekstri húseigna. 
 
Við leitum að metnaðarfullum og áhugasömum 
einstaklingi sem lætur sér annt um eignir skólans 
og er lipur í mannlegum samskiptum. Um er að 
ræða fjölbreytt starf á lifandi og skemmtilegum 
vinnustað. 
 
Hæfnikröfur: 
 Tæknimenntun, iðnmenntun eða sambærileg 

menntun sem nýtist í starfi. 
 Reynsla sem nýtist í starfi. 
 Þekking á framkvæmdum og viðhaldi. 
 Hæfni í mannlegum samskiptum. 
 Sjálfstæði í vinnubrögðum. 
  Almenn tölvukunnátta. 
 

Við bjóðum: 
 Góða vinnuaðstöðu. 
 Góðan starfsanda á framsæknum vinnustað. 

 
Nánari upplýsingar gefur Guðrún Inga Sívertsen 
starfsmanna- og þróunarstjóri gunninga@verslo.is 
eða í síma 5 900 600. Umsóknarfrestur er til 1. 
október og skal senda umsóknir ásamt ferilskrá á 
netfangið gunninga@verslo.is 
Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli með 1030  nemendur og er 
húsnæði skólans 10.750 fermetrar. Samkvæmt lögum um 
framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 er ekki heimilt að ráða einstakling til starfa 
sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII. kafla almennra hegningarlaga og 
því er beðið um sakavottorð áður en ráðið er í starfið. 

REKSTRARSTJÓRI

Steypustöðin óskar eftir að ráða rekstrarstjóra fyrirtækisins í 
Borgarnesi. Leitað er að öflugum einstaklinga í spennandi og 
krefjandi stjórnunar- og leiðtogastarf. 

Leitað er að öflugum  stjónanda með mikla stjórnunar- og rekstrar 
reynslu. Lögð er áhersla á framsýni, umbótahugsun og skilning á 
mikilvægi bestunar á framleiðsluferli og hámarksnýtingu þeirra 
tækifæra sem eru framundan í rekstri. 

Helstu verkefni 

• Rekstur einingaverksmiðju í Borgarnesi 
• Gæða og öryggismál 
• Bestun framleiðsluferla 
• Samskipti við viðskiptavini 
• Innleiðing breytinga og nýrra tæknilausna 
• Tryggja að ferli frá pöntun til afhendingar sé skilvirkt
• Greiningar og eftirfylgni KPI

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Björnsdóttir mannauðsstjóri, sirry@steypustodin.is.
Umsóknarfrestur er til 27.september 2020

Tekið er á móti umsóknum í gegnum Alfred.is og á netfangið atvinna@steypustodin.is. 
Öllum umsóknum um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.

Steypustöðin ehf | Malarhöfða 10 | 110 Reykjavík | steypustodin.is | s: 4 400 400

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d. 
á sviði tæknimenntunar

• Leiðtogahæfni og forystuhugsun 

• Framsýni, frumkvæði og skilningur á 
þróun tæknilausna 

• Reynsla af verkefnastýringu og 
ferlavinnu 

• Góð greiningarhæfni 

• Þekking og reynsla úr byggingariðnaði 
mikill kostur

Hæfniskröfur

Við óskum eftir liðsauka í að efla  ármála- og
rekstrarsvið fyrirtækisins auk þess sem
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni
í rekstri fyrirtækisins og stoðdeildum.

Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum
af þessum toga auk þess að hafa ríka
þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og
viðskiptavinum.

Hæfniskröfur eru:
- Góð reynsla af  ármálum og rekstri almennt
- Menntun á háskólasviði sem nýtist í starfinu
- Framúrskarandi tölvuþekking

Umsóknir berist ásamt ferilskrá á
atvinna@ldx.is merktar ,,Snillingur í  ármálum”.
Umsóknarfrestur er til og með 5. okt n.k.

SNILLINGUR Í FJÁRMÁLUM OG REKSTRI

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is





- gefandi störf í góðum skóla
• Hönnun og smíði í 1. 10. bekk 100% starf
• Þroskaþjálfi eða sérkennari 100% starf

Um tímabundna ráðningu er að ræða skólaárið 2020-21.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og KÍ. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um störfin. 

Einungis er hægt að sækja um störfin eru á ráðningarvef 
Kópavogsbæjar www.kopavogur.is eða í gegnum alfred.is. 
Upplýsingar gefur Börkur Vígþórsson skólastjóri í síma  
441 4800 eða borkurv@kopavogur.is

Smáraskóli er heildstæður grunnskóli með um 430 nemendur og 
80 starfsmenn. Unnið er samkvæmt  uppeldisstefnunni Uppeldi 
til ábyrgðar og skólinn er heilsueflandi grunnskóli og hefur auk 
þess hlotið Grænfánann þrisvar sinnum.

Lögð er áhersla á skapandi skólastarf og samvinnu kennara og 
nemenda og er teymiskennsla það fyrirkomulag sem lagt er til 
grundvallar. Allir kennarar og nemendur í  
5. – 10. bekk eru með spjaldtölvur og mikil áhersla er lögð  
á einstaklingsmiðun náms og fjölbreytta kennsluhætti. 

Smáraskóli er staðsettur í fallegu umhverfi í Kópavogsdalnum og miklir 
möguleikar eru til hreyfingar, útivistar og útikennslu í nágrenni skólans.
Menntun og mannrækt er leiðarljós í starfi Smáraskóla.

Laxar Fiskeldi óskar eftir að ráða stöðvarstjóra á Fiskalón í Ölfusi. Leitað er að skipulögðum og úrræðagóðum einstaklingi sem 
gerir skýrar væntingar til starfsmanna sinna, byggir upp traust og fær þá með sér.  Æskileg búseta 15 mínútna fjarlægð frá eldisstöð.

Umsóknarfrestur er til og með 4. október 2020. Umsóknir sendist á johannes@laxar.is eða starf@laxar.is ásamt ítarlegri starfsferils-
skrá og kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi í starfið.  
Nánari upplýsingar veitir Jóhannes Sigurðsson framleiðslustjóri seiðaeldis í síma 837-5750.

Laxar fiskeldi ehf. er fiskeldisfyrirtæki sem framleiðir hágæða lax inná kröfuhörðustu markaði í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu.   
Fyrirtækið starfrækir 3 seiðaeldisstöðvar í Ölfusi og sjókvíaeldi félagsins er í Reyðarfirði þar sem fyrirtækið hefur leyfi til að framleiða 
allt að 9.000 tonn af laxi.

Ábyrgðarsvið og helstu verkefni: 
• Ber ábyrgð á tæknilegum og daglegum rekstri stöðvarinnar
• Tryggir líffræðilegan grundvöll og fiskivelferð stöðvarinnar
• Skipuleggur og fylgir eftir eldisverkefnum og viðhaldi
• Tryggir innra eftirlit, gæða-, öryggis- og umhverfisstjórnun 

stöðvarinnar 
• Ber ábyrgð á eldisrekstri og árangri
• Starfsmannahald og þjálfun starfsmanna
• Skýrslugerð og skráningar

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Reynsla af fiskeldi. Reynsla af seiðaeldi er kostur 
• Menntun sem nýtist í starfi, helst í fiskeldisfræðum 
• Stjórnunarreynsla er æskileg 
• Frumkvæði og drifkraftur 
• Skipulags- og samskiptahæfni

Stöðvarstjóri 
(Fiskalón í Ölfusi)

kopavogur.is

Aðstoðarleikskólastjóri 
í leikskólann Efstahjalla  

Efstihjalli er í grónu hverfi í göngufæri við Fossvogsdal, Kópavogsdal og Digraneshæð. Áherslur í starfinu 
eru á leikinn í allri sinni fjölbreytni, félagsfærni barnanna og hreyfingu.

Menntunar- og hæfniskröfur 
· Leikskólakennaramenntun 
· Æskilegt er að viðkomandi hafi framhaldsnám í stjórnun eða öðru sem nýtist í starfi og/eða 

reynslu af stjórnun leikskóla 
· 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 
· Reynsla af vinnu með börnum 
· Góð tölvukunnátta 
· Góð íslenskukunnátta 

Umsóknarfrestur er til og með 29. september 2020. 
Um er að ræða tímabundna ráðningu til eins árs.  

Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningarvef Kópavogsbæjar.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar  www.kopavogur.is.

 

 

 
 

 

gardabaer.is

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is

Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennari
• Þroskaþjálfi

Leikskólinn Akrar
• Leikskólakennari

STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

Erum við 
að leita að þér?



Tækjavörður
Borgarholtsskóli

Laust er til umsóknar 100% starf tækjavarðar iðngreina við 
Borgarholtsskóla. 
 
Í starfi tækjavarðar iðngreina felst fyrst og fremst að 
þjónusta kennslu í málm- og bíliðngreinum ásamt því að vera 
hluti af stoðteymi skólans sem heyrir undir rekstrarstjóra 
fasteigna.  

Menntunar- og hæfnikröfur. Leitað er eftir einstaklingi sem:
• hefur iðnmenntun, sérstaklega á sviði málmiðngreina og/

eða bíliðngreina eða sem hefur ríka reynslu af að vinna á 
þessu sviði

• hefur ríka þjónustulund og getur starfað sjálfstætt.  
• getur séð um birgðastöðu tengda kennslunni
• getur séð um minniháttar viðhald á kennslutækjum og 

fasteignum skólans.

Tækjavörður iðngreina heyrir beint undir rekstrarstjóra 
fasteigna.
Kjör eru skv. kjarasamningi ríkisins við Sameyki.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ársæll Guðmundsson 
skólameistari arsaell@bhs.is

Umsókn ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til Ársæls 
Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is fyrir  
30. september 2020.

Laxar fiskeldi ehf leitar eftir öflugu starfsfólki til fjölbreyttra starfa á seiðaeldisstöðvum fyrirtækisins í Ölfusi og Þorlákshöfn.

Reynsla af fiskeldi, fiskeldismenntun, líffræðimenntun og fleira eru kostir sem geta komið umsækjendum til góða.
Starfið felur í sér ýmis verkefni s.s. fóðrun og umhirða seiða, daglegt eftirlit og önnur tilfallandi verkefni sem snúa að seiðaeldi.

Upplýsingar gefur Jóhannes í síma 837 5750.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á johannes@laxar.is eða  starf@laxar.is fyrir 4. október 2020.

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.

Laxar fiskeldi ehf. er fiskeldisfyrirtæki sem framleiðir hágæða lax inná kröfuhörðustu markaði í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu.   
Fyrirtækið starfrækir 3 seiðaeldisstöðvar í Ölfusi og sjókvíaeldi félagsins er í Reyðarfirði þar sem fyrirtækið hefur leyfi til að framleiða 
allt að 9.000 tonn af laxi.

Vilt þú koma 
í liðið okkar?

Með lögum nr. 47/2020, um breytingu á lögum um dómstóla, lögum um meðferð 
einkamála og lögum um meðferð sakamála, samþykkti Alþingi stofnun Endurupp-
tökudóms sem mun taka til starfa þann 1. desember 2020. Endurupptökudómur 
er sérdómstóll sem sker úr um hvort heimila skuli endurupptöku dómsmála sem 
dæmd hafa verið í héraði, Landsrétti eða Hæstarétti. Dómsmálaráðherra skipar 
fimm dómendur í Endurupptökudóm, þar af þrjá, ásamt jafnmörgum varamönnum, 
tilnefnda af hverju hinna þriggja dómstiga. Embætti tveggja dómenda og jafn-
margra varadómenda skulu auglýst og við veitingu þeirra gætt ákvæða III. kafla 
laga um dómstóla, nr. 50/2016, og reglna um störf dómnefndar, nr. 620/2010. 
Dómendur Endurupptökudóms fá greitt fyrir hvert mál sem þeir taka sæti í sam-
kvæmt tímagjaldi sem ákveðið er af stjórn dómstólasýslunnar.

Með vísan til framangreinds auglýsir dómsmálaráðuneytið laus til umsóknar 
embætti tveggja dómenda og tveggja varadómenda við Endurupptökudóm. Skipað 
verður í embættin frá 1. desember 2020. Vakin er athygli á að þegar skipað er í 
fyrsta sinn í Endurupptökudóm skal einn dómandi, ásamt varadómanda, skipaður 
til eins árs, annar dómandi, ásamt varadómanda, til tveggja ára og svo koll af kolli 
þannig að fimmti dómandi ásamt varadómanda sé skipaður til fimm ára. Skal skip-
unartími hvers þeirra ákveðinn af tilviljun þegar ráðið hefur verið hverjir veljast 
þar til starfa.

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 13. gr. laga nr. 50/2016, og koma úr röðum 
annarra en fyrrverandi og starfandi dómara eða annarra núverandi starfsmanna 
dómstóla. 

Í samræmi við 4. gr. reglna nr. 620/2010, er áskilið að í umsókn komi fram upplýs-
ingar um: 1) menntun og framhaldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu 
af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) reynslu af fræðistörfum, 
s.s. kennslu og öðrum akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar ritrýndar 
greinar og bækur, fræðilega fyrirlestra o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af 
öðrum aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengslum við undirbúning 
lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upp-
lýsingar um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 10) upplýsingar um 
tvo fyrrverandi/núverandi samstarfsmenn/yfirmenn sem geta veitt dómnefnd 
bæði munnlega og skriflega upplýsingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda, 
sbr. 5. mgr. 5. gr. reglna nr. 620/2010 og 11) aðrar upplýsingar sem varpað geti ljósi 
á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir störf dómanda við 
Endurupptökudóm.

Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1) afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í 
munnlega fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði í síðustu 12 mán-
uði, 3) afrit af stefnu og greinargerð í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt 
munnlega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórnvalda sem umsækjandi 
hefur samið síðustu 12 mánuði og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum 
umsækjanda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem hafa verið ritrýndar verði 
auðkenndar. 6) Önnur gögn sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa 
sem dómandi við Endurupptökudóm.

Umsóknir skulu berast dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en 5. október nk. Til þess 
að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskiptum er áskilið að umsóknir og fylgigögn 
berist dómsmálaráðuneytinu með rafrænum hætti á netfangið starf@dmr.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Dómsmálaráðuneytinu,
18. september 2020.

Embætti tveggja dómenda og  
tveggja varadómenda við  
Endurupptökudóm laus til umsóknar

Óskum eftir að ráða verkefnastjóra 
fráveitu í Reykjanesbæ. Nánari 
upplýsingar á www.reykjanesbaer.is 
undir laus störf. Umsóknarfrestur er til 
og með 30. september 2020.

Við erum að 
leita að þér!

Fjölskyldu- og barnamálasvið 
• Liðsmenn í tímavinnu
 
Grunnskólar 
• Skóla- og frístundaliði - Setbergsskóli

Leikskólar
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri (tímabundin staða) - Bjarkalundur
• Leikskólakennarar - Arnarberg
• Leikskólakennari - Álfasteinn
• Leikskólakennari - Hlíðarendi
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Þroskaþjál  - Bjarkalundur
• Þroskaþjál  - Víðivellir
 
Málefni fatlaðs fólks
• Starfsmaður í frístundaúrræði - Vinaskjól
• Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk (50-60%) -  
   Drekavellir 
 
Vakin er athygli á stefnu Hafnararðarbæjar að jafna hlutfall 
kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir bæjarins 
endurspegli ölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnar�ordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnar�ordur.is585 5500



Skálholtsstaður leitar eftir öflugum einstaklingi sem býr yfir þekkingu og reynslu til að leiða daglegan rekstur Skálholtsstaðar í  
samræmi við stefnu og markmið stjórnar. 

Framkvæmdastjóri mun gegna lykilhlutverki í að byggja upp starfsemina á Skálholtsstað til framtíðar og kynna hann í ljósi helgi, sögu, 
tónlistarlífs og fræðslu með því að efla námskeiðs-, kyrrðardaga-, tónleika-, funda- og ráðstefnuhald og gera Skálholt að eftirsóknar-
verðum stað til að sækja heim.  

Umsóknarfrestur um starfið er til miðnættis miðvikudaginn 30. september 2020.  

Sækja ber rafrænt um starfið á vef Þjóðkirkjunnar, https://kirkjan.is/foturinn/laus-storf/laus-storf-kirkjan/. 
Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um starfið.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Hefur umsjón með daglegum rekstri Skálholtsstaðar 
• Aflar verkefna og skipuleggur dagskrá í Skálholti
• Hefur umsjón með kynningar- og markaðsmálum
• Annast móttöku gesta og veitir upplýsingar
• Annast starfsmannamál og stýrir samráðsfundum 
• Ber ábyrgð á fjármálum, gerð fjárhagsáætlana og undirbúningi 

stjórnarfunda
• Annast önnur þau verkefni sem stjórnin felur framkvæmdastjóra 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
• Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
• Afburða samstarfs- og samskiptahæfni, auðmýkt og heilindi
• Gott vald á íslensku máli, ensku og fleiri tungmálum
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi

Framkvæmdastjóri Skálholtsstaðar

  

Kærunefnd útlendingamála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem úrskurðar í málum 
sem til hennar eru kærð á grundvelli 7. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016. Vara-
formaður situr fundi kærunefndar sem fjallar um þau mál sem nefndinni berast. 
Hann stýrir þeim fundum nefndarinnar sem formaður hennar tekur ekki þátt í. 
Varaformaður er jafnframt staðgengill formanns. Varaformaður nefndarinnar skal 
hafa starfið að aðalstarfi. Um frekara hlutverk kærunefndar útlendingamála vísast 
nánar til ákvæða í lögum um útlendinga.  

Umsækjendur skulu uppfylla skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Jafnframt 
skulu þeir hafa góða þekkingu á stjórnsýslurétti og æskilegt er að umsækjendur 
hafi reynslu af því að úrskurða í málum innan stjórnsýslunnar. Viðkomandi skal 
búa yfir framúrskarandi samskipta- og skipulagsfærni og hafa mjög gott vald á 
íslenskri tungu. Góð þekking á ensku er nauðsynleg og þekking á einu norður-
landamáli er æskileg.  

Ráðherra skipar varaformann nefndarinnar til fimm ára í senn. Miðað er við að 
skipað verði í embættið frá og með 1. desember 2020, að fenginni umsögn sjálf-
stæðrar þriggja manna nefndar sem metur hæfni umsækjenda. Um laun og önnur 
starfskjör þeirra fer skv. 39. gr. a laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Umsóknir skulu berast rafrænt í gegnum starf@dmr.is.  Ef ekki eru tök á að sækja 
um rafrænt má senda umsókn til ráðuneytisins að Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík. 

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. 

Umsóknarfrestur er til 5. október nk. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun fyrir.

Upplýsingar um embættið veitir Rósa Dögg Flosadóttir í síma 545-9000. 

Dómsmálaráðuneytið auglýsir lausa til 
umsóknar stöðu varaformanns kæru-
nefndar útlendingamála.

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Reykhólahreppur auglýsir stöðu hjúkrunarfor-

stjóra frá og með 1. desember 2020.  
Leitað er af kraftmiklum og metnaðarfullum 

einstaklingi með faglega sýn á öldrunar-
málum. Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið: 
• Fagleg ábyrgð á hjúkrunarþjónustu.
• Umsjón með rekstri og stjórnun heimilisins.
• Starfsmannamál og vaktaplönun.
• Hjúkrunarforstjóri er ábyrgur gagnvart stjórn Barmahlíðar.

Menntun, hæfni og reynsla:
• Háskólagráða í hjúkrunarfræði.
• Framhaldsskólamenntun og góð reynsla í  
 geðhjúkrun æskileg.
• Þekking á RAI-mati.
• Hæfni í mannlegum samskiptum og góður samstarfsvilji.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2020

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Barmahlíð er með 14 hjúkrunar-
rými og 2 dvalarrými og þar starfa að jafnaði 14 starfsmenn. 
Lagt er upp með að veita íbúum heimilisins ávallt bestu 
þjónustu á hverjum tíma og vera jafnframt aðlaðandi starfs-
vettvangur.

Húsnæði fylgir starfinu.

Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma 896-3629. Umsókn 
með ferilskrá berist á netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Álmgerði – Hæðargarður. Hjólastígur,  
útboð nr. 15005. 

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

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Byggðaþróun -   
styrkir til meistaranema

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að 
lokaverkefnum á sviði byggðaþróunar. Kostur er ef verkefnin hafa 
skírskotun til byggðaáætlunar. Til úthlutunar er allt að 1.000.000 
kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og 
byggðaáætlun 2018-2024 er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing á verk-
efninu, markmiðum þess og hvernig það styður við byggðaþróun.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður K. Þorgímsdóttir.  
Netfang: sigga@byggdastofnun.is, sími 455 5461 og 869 7203

Umsóknarfrestur er til miðnættis  þriðjudaginn  
10. nóvember 2020.

Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is

 100% Pantone 371
a samsvarandi CMYK gildi

ÖNGU

Ð ER Í EINUM PRENTLIT
 100% Pantone 371

Mosfellsbær

M

Hönnunarsta›all - Grunnur

Mosfellsbær

SVART/HV ÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

Þ EGAR PRENTA Ð ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negat íft á bakgrunni í 100% Pantone 371

T ÁKN NOTA Ð EING ÖNGU
100% svartur

T ÁKN TIL HLI ÐAR VI Ð LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% sv örtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir �éttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahver� og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

Skipulagslýsing endurskoðunar 
aðalskipulags Mosfellsbæjar
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt í samræmi 
við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að kynna 
skipulagslýsingu fyrir nýtt aðalskipulag sveitarfélagsins. 
Um er að ræða endurskoðun á gildandi aðalskipulagi 
Mosfellsbæjar 2011-2030 sem tók gildi 03.10.2013.

Lýsingin verður kynnt fyrir hagsmunaaðilum og íbúum 
sveitarfélagsins. Öllum verður gefið tækifæri til þess að 
skila inn umsögn eða athugasemd við lýsinguna. 
Lýsingin kynnir helstu viðfangsefni, forsendur og megin-
markmið væntanlegs aðalskipulags ásamt því að veita 
upplýsingar um samráðsferil, umsagnaraðila og tíma- 
setningar helstu verkáfanga.

Skipulagslýsingin verður aðgengileg almenningi á 
heimasíðu sveitarfélagsins, www.mos.is/adalskipulag, 
en einnig á upplýsingatorgi við bókasafnið að Þverholti 2.
Athugasemdum má skila skriflega á bæjarskrifstofur, 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær, stílað á skipulagsnefnd 
Mosfellsbæjar eða rafrænt á netfangið skipulag@mos.is.
Upplýsingar um bréfritara þurfa að fylgja umsögn.

Frestur til þess að skila inn ábendingum og umsögnum 
er frá 19. september til og með 23. október 2020.

Kristinn Pálsson 
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar

19. september 2020

Útboð
Harpa tónlistar- og
ráðstefnuhús ohf.
Útboð 1257-2020
 

Óskað er eftir tilboðum í verkið:
Rýmingar- og tilkynningahljóðkerfi (EVAC).
 
Hægt er að nálgast útboðsgögn á vef  
Hörpu harpa.is/utbod frá og með  
laugardeginum 19. september 2020.

Tekið er á móti tilboðum í móttöku  
Hörpu og skal þeim skila í lokuðu  
umslagi, merktu:

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús
Útboð 1257-2020
Bjóðandi: [Nafn]
Austurbakka 2
101 Reykjavík
 
Tilboð verða opnuð í tvennu lagi:
A) Hönnun og útfærsla og B) Verð.
Opnun á A-hluta fer fram á skrifstofu
Hörpu 5. nóvember 2020 kl. 14:00.
 
Útboðið er einnig auglýst  
á Evrópska efnahagssvæðinu.

harpa.is/utbod

Erum við að leita að þér?



VERÐ:
52 M

FJÖLBÝLI

NJÁLSGATA 19 101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 83  m2

GLÆSILEG ÍBÚÐ MEÐ SÉRVERÖND

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús þriðjud. 22. sept. kl 17:00 – 17:30

VERÐ:
38,9 M

FJÖLBÝLI

GARÐASTRÆTI 21 101 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 55,7  m2

LAUS TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON 660 4777

Opið hús Mánudag 21. sept kl 17:30-18:00

VERÐ:
94.9 M

RAÐHÚS

NÖNNUBRUNNUR 2 113 REYKJAVÍK 

7 HERBERGI 212 m2

GLÆSILEGT FULLBÚIÐ ENDARAÐHÚS MEÐ ÚTSÝNI

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR S. 7772882
VERÐ:
74,9 M

RAÐHÚS

YRSUFELL 6 111 REYKJAVÍK

7 HERBERGI 248 m2

FJÖLSKYLDUVÆNT RAÐHÚS MEÐ SUÐURGARÐI OG BÍLSKÚR

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR S. 7772882

Opið hús Sunnudag 20. Sept. kl 13:00 – 13:30

VERÐ:
75,9 M

FJÖLBÝLI

HJARÐARHAGI 15 107 REYKJAVÍK

4 HERBERGI 132,4 m2

SÉRLEGA GLÆSILEG HÆÐ, BJÖRT OG FALLEG

ÚLFAR 788 9030 OG GUNNLAUGUR 844 6447

Opið hús Mánudag 21. sept kl 17:30-18:00

VERÐ:
49,9 M

SÉRHÆÐ

NÖNNUGATA 1 101 REYKJAVÍK

3 HERBERGI 79 m2

MIKIÐ ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANGI

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR 777 2882

Opið hús sunnud. 20. sept. kl 14:30 – 15:00

BÓKIÐ SKOÐUN

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

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.

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.

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

Fasteignaauglýsingar FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS

s. 616 8880 • sos@eignalind.is Sigurður Oddur Sigurðsson 
Löggiltur fasteignasali

sos@eignalind.is
Sími 616 8880

Ellert Róbertsson
Sölumaður Fasteigna  

í rúm 30 ár
ellert@eignalind.is

simi  893 4477

Erlendur Davíðsson  
löggiltur fasteignasali 
og verðbréfamiðlari.

 Sími 8970199

Embla Valberg
löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari.
embla@eignalind.is

sími 7662-4577

Heiða Guðmundsdóttir 
Hdl. löggiltur fasteignasali

Sími 779 1929
heida@eignalind.is

Einar Pálsson
Eignalind Akureyri

Löggiltur fasteignasali 
einar@eignalind.is

Sími 857-8392
FRÍTT VERÐMAT FASTEIGNA

Pantaðu verðmat á www.Verdmat.isHVAÐ KOSTAR ÞÍN FASTEIGN?     KÍKTU Á WWW.VERDMAT.IS

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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Glæsilegar og rúmgóðar 4-5 herbergja 
íbúðir í 102 Reykjavík
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir  

upp í loft, innbyggður ísskápur og upp þvottavél  
fylgir öllum íbúðum. 

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni 102reykjavik.is

• Glæsilegt úrval meðalstórra og stærri íbúða  
á þessum frábæra stað í Reykjavík.

• Öllum eignum fylgir bílastæði í lokaðri bíla geymslu  
og bílskúrar fylgja vissum eignum

• Húsin liggja umhverfis glæsilegan og skjólgóðan inngarð.

Glæsilegar nýjar 
íbúðir til sölu

Smyrilshlíð   
Fálkahlíð
Valshlíð

10
2

Síðasti á
fanginn 

nú kominn í s
ölu

    
Rúmgóðar 4

 - 5
 herbergja fjö

lskylduíbúðir

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn  
20. september
milli kl. 14 - 15

HEIMILISFANG ÍBÚÐ HERB STÆRÐ BÍLASTÆÐI BÍLSKÚR  VERÐ 

Smyrilshlíð 1 105 4 113,7 fm Já  65,9 m

Smyrilshlíð 1 106 5 124,1 fm Já  71,9 m

Smyrilshlíð 1 207 5 128,7 fm Já  74,0 m

Smyrilshlíð 1 307 5 127,2 fm Já  75,0 m

Smyrilshlíð 1 501 4 220,0 fm 2 stæði  já  140 m

Smyrilshlíð 3 106 4 127,6 fm já  71,9 m 

Valshlíð 2 502 4 212,6 fm 2 stæði  já  130 m

Valshlíð 6 103 4 117,3 fm já  71,9 m

Valshlíð 6 501 4 160,9 fm já  105,9 m

Fálkahlíð 4 504 3 120,5 fm já  77.0 m

Dæmi um íbúð:
Smyrilshlíð 1, íbúð 307

4-5 herbergja

Tvö baðherbergi

Sérþvottahús

Suður svalir

Aðeins 10 íbúðir eftir

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Mjög vinsæl 

staðsetning 

Aðeins 10 íbúðir eftir!

H
líð

are
n
d
i

Sýningaríbúð 

er staðsett 
í Fálkahlíð 2

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

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 771 8601 
anton@miklaborg.is

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

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

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

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

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

Verð:  39,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 19. sept. kl. 14:30 - 15

Mjög falleg 3ja herbergja  
íbúð 2. hæð

 • Nýtt, eldhús, bað og gólfefni 
Íbúðin ný máluð að innan 

 • Húsið að utan hefur 
endursteinað 

 • Stigagangur málaður 
og teppalagður 2019 

 • Frábær staðsetning

Hringbraut 111 (201)
107 Reykjavík

.       

Verð:  45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 22. sept. kl. 17 - 17:30

72 fm 2ja herbergja íbúð  
á 4. hæð auk 6,4 fm svala

 • Eldhús er með eyju og 
er opið inn í stofuna. 

 • Svefnherbergi er rúmgott 
og með skápum. 

 • Baðherbergi er með sturtu 
og tengi fyrir þvottavél.

Stakkholt 2a
105 Reykjavík

.       

Verð:  55,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 19. sept. kl. 14 -14:30

Vel skipulögð 4ra herbergja  
119 fm endaíbúð á 2. hæð 

 • Bílskúr fylgir eigninni 
 • Björt eign með glugga 
á þrjá vegu 

 • Sérinngangur af 
opnun stigapalli 

 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Miklar endurbætur að utan 
 • Frábær staðsetning

Vættaborgir 2
112 Reykjavík

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

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  86,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 14 - 14:30

Fallegt 190 fm einbýli á 2 
hæðum ásamt bílskúr

 • Möguleiki á 5 svefnherbergjum 
 • Glæsilegt eldhús 
 • Endurnýjað glæsilegt 
baðherbergi 

 • Hjónasvíta með fataherbergi 
 • Fallegar rúmgóðar stofur 
með útgengt út á pall 

 • Fallegur garður 
 • Frábær staðsetning

Heiðarsel 4
109 Reykjavík

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

.       

 Verð :   67,9 millj.

Góð 147,8 fm efri hæð með 
sérinngangi við Sólheima

 • Góðar stofur, eldhús og búr
 • Tvennar svalir 
 • Fjögur svefnherbergi 
og baðherbergi

 • Sérgeymsla 
 • Sameiginlegt þvottahús
 • Þar af er 27,3 fm bílskúr 

Sólheimar 16
104 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

.       

Verð:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 12:30 - 13:00

Vel skipulögð 80,8 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2 hæð 
auk stæðis í bílageymslu 

 • Skiptist í gang, stofu, 
eldhús, tvo svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu/
þvottahús innan íbúðar.

 • Snyrtileg og falleg eign 
þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og öll helsta 
þjónusta er í göngufæri. 

Ofanleiti 21
103 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. sept. kl 13 - 13:30

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 19. sept. kl. 15:30 - 16

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:  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 19. sept. kl. 13 - 13:30

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  32,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 15:15 - 16:00

59,7 fm 2 herb kjallara íbúð

 • Íbúð í mjög vel staðsettu 
einbýlishúsi innst í botnlanga 
í Littla Skerjafirði 

 • Sér inngangur og eignin 
er lítið niðurgrafin 

 • Góður sameiginleur garður

 • Laus við kaupsamning

Hörpugata 4
102 Reykjavík

• Stærðir frá 45 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá  
mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum á votrýmum, 
ísskáp og uppþvottavél. 

• Bílastæði í bílakjallara  
fylgir flestum íbúðum. 

Nýuppgerðar  
2-3ja herbergja íbúðir 
á efstu hæðum  
margar með 
mögnuðu útsýni
• Stærðir frá 84 -102 fm.

• Til afhendingar strax fullbúnar 
íbúðir með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél.

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

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

Hafnarbraut – Kársnesi

Nýjar og glæsilegar 
1-5 herbergja 
íbúðir í lyftublokk 
á vestanverðu 
Kársnesi. 

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn  
20. september
kl. 17:00 - 18:00

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

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

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Til  
afhendingar  

strax 

     Verð frá: 48,9 millj.

     Verð frá: 33,9 millj.

 Hafnarbraut 13-15
Kársnes   -    200 Kópavogur

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

Einnig hægt að 

BÓKA EINKASKOÐUN  

hjá sölumönnum

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

OPIÐ HÚS
mánudaginn 21. sept. kl. 17 - 17:30 



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

.       

Verð:  39,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 19. sept. kl. 14:30 - 15

Mjög falleg 3ja herbergja  
íbúð 2. hæð

 • Nýtt, eldhús, bað og gólfefni 
Íbúðin ný máluð að innan 

 • Húsið að utan hefur 
endursteinað 

 • Stigagangur málaður 
og teppalagður 2019 

 • Frábær staðsetning

Hringbraut 111 (201)
107 Reykjavík

.       

Verð:  45,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudag 22. sept. kl. 17 - 17:30

72 fm 2ja herbergja íbúð  
á 4. hæð auk 6,4 fm svala

 • Eldhús er með eyju og 
er opið inn í stofuna. 

 • Svefnherbergi er rúmgott 
og með skápum. 

 • Baðherbergi er með sturtu 
og tengi fyrir þvottavél.

Stakkholt 2a
105 Reykjavík

.       

Verð:  55,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag laugardag 19. sept. kl. 14 -14:30

Vel skipulögð 4ra herbergja  
119 fm endaíbúð á 2. hæð 

 • Bílskúr fylgir eigninni 
 • Björt eign með glugga 
á þrjá vegu 

 • Sérinngangur af 
opnun stigapalli 

 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Miklar endurbætur að utan 
 • Frábær staðsetning

Vættaborgir 2
112 Reykjavík

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

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  86,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 14 - 14:30

Fallegt 190 fm einbýli á 2 
hæðum ásamt bílskúr

 • Möguleiki á 5 svefnherbergjum 
 • Glæsilegt eldhús 
 • Endurnýjað glæsilegt 
baðherbergi 

 • Hjónasvíta með fataherbergi 
 • Fallegar rúmgóðar stofur 
með útgengt út á pall 

 • Fallegur garður 
 • Frábær staðsetning

Heiðarsel 4
109 Reykjavík

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

.       

 Verð :   67,9 millj.

Góð 147,8 fm efri hæð með 
sérinngangi við Sólheima

 • Góðar stofur, eldhús og búr
 • Tvennar svalir 
 • Fjögur svefnherbergi 
og baðherbergi

 • Sérgeymsla 
 • Sameiginlegt þvottahús
 • Þar af er 27,3 fm bílskúr 

Sólheimar 16
104 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

.       

Verð:  46,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 12:30 - 13:00

Vel skipulögð 80,8 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2 hæð 
auk stæðis í bílageymslu 

 • Skiptist í gang, stofu, 
eldhús, tvo svefnherbergi, 
baðherbergi og geymslu/
þvottahús innan íbúðar.

 • Snyrtileg og falleg eign 
þar sem stutt er í skóla, 
leikskóla og öll helsta 
þjónusta er í göngufæri. 

Ofanleiti 21
103 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@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

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 20. sept. kl 13 - 13:30

.       

Verð: 49,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 19. sept. kl. 15:30 - 16

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:  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
 í dag laugardag 19. sept. kl. 13 - 13:30

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð:  32,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudag 20. sept. kl. 15:15 - 16:00

59,7 fm 2 herb kjallara íbúð

 • Íbúð í mjög vel staðsettu 
einbýlishúsi innst í botnlanga 
í Littla Skerjafirði 

 • Sér inngangur og eignin 
er lítið niðurgrafin 

 • Góður sameiginleur garður

 • Laus við kaupsamning

Hörpugata 4
102 Reykjavík

• Stærðir frá 45 -175 fm. 

• Fallegt sjávarútsýni frá  
mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
með gólfefnum á votrýmum, 
ísskáp og uppþvottavél. 

• Bílastæði í bílakjallara  
fylgir flestum íbúðum. 

Nýuppgerðar  
2-3ja herbergja íbúðir 
á efstu hæðum  
margar með 
mögnuðu útsýni
• Stærðir frá 84 -102 fm.

• Til afhendingar strax fullbúnar 
íbúðir með gólfefnum, ísskáp og 
uppþvottavél.

 Hafnarbraut 11
Kársnes   -    200 Kópavogur

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

Hafnarbraut – Kársnesi

Nýjar og glæsilegar 
1-5 herbergja 
íbúðir í lyftublokk 
á vestanverðu 
Kársnesi. 

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn  
20. september
kl. 17:00 - 18:00

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

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

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Til  
afhendingar  

strax 

     Verð frá: 48,9 millj.

     Verð frá: 33,9 millj.

 Hafnarbraut 13-15
Kársnes   -    200 Kópavogur

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601
anton@miklaborg.is

Einnig hægt að 

BÓKA EINKASKOÐUN  

hjá sölumönnum

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

OPIÐ HÚS
mánudaginn 21. sept. kl. 17 - 17:30 
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• Mikill og góður húsakostur er á jörðinni 

• Endurbyggð hlaða, ásamt fjósi og kálfahúsi sem 
er hótel- og gistiaðstaða með stórum matsal og 
fullkomnu veislueldhúsi.

• Hótel um 765 fm á 2 hæðum.  
Á neðri hæð er mat- og samkomusalur sem tekur 
80 manns í sæti, bar og fullkomið veislueldhús.    
Á efri hæð eru 10 lúxus herbergi (svítur), hvert 
þeirra með baðherbergi.

• Gamla fjósið er rúmlega 296 fm og Kálfahúsið 
er rúmlega 130 fm. Samtals 18, 2-4ra manna 
herbergi sem öll eru með  sér baðherbergi.

• Í kjallara er gufubað og vísir að líkamsræktar-
aðstöðu ásamt heitum potti þar fyrir utan. 

• Undir húsunum er mikið ónýtt rými ( gamla 
haughúsið ) sem býður upp á mikla möguleika.

• 165 fm uppgert einbýlishús er á einni hæð  
með stórum sólpalli.

• 45 hektara ræktuð tún eru á Vogi. 
Verð: Tilboð

Nánari upplýsingar veita:

Til sölu jörðin VOGUR á Fellströnd,  
um 250 hektarar og frábærlega 
staðsett með tilliti til náttúrufegurðar 
og útsýnis út á Kjallaksstaðavog við 
Hvammsfjörð og út á Breiðafjörð

Vogur - Fellsströnd

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

371 Dalabyggð

HAFIÐ SAMBAND
Nánari upplýsingar hjá Friðrik í síma 616 1313

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Sunnusmári 25Sunnusmári 23

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

•  Íbúð 502

• 2ja herb íbúð

• Verð 44,9 millj.

• Íbúð 102

• 95 fm 3ja herb

• Verð 52,9 millj.

• Íbúð 601 og 604

• 100 fm 4-5 herb íbúð 
með þaksvalir

• Verð 62,9 millj.
• Íbúð 101 - 601

• 4ra - 5 herbergja endaíbúðir

• Verð frá 62,9 millj.

Sunnusmári 16-18 

Sunnusmári 
201 Kópavogur

www.201.is/
miklaborg

– Með þér alla leið

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

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

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

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

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

SÝNUM ALLA HELGINA
Pantið söluskoðun hjá fasteignasölum Mikluborgar

Aðeins 12 íbúðir eftir 
í þessum áfanga



Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á fallegum útsýnisstað efst í Urriðaholtinu. Um er að ræða 10 íbúða stein-
steypt hús á fjórum hæðum, eingangrað að utan og klætt með álklæðningu með bílageymslu á 
1. hæð fyrir 6 bíla.          

• Öll innanhúsráðgjöf í höndum HAF studio.

• Allar innréttingar eru frá HTH. Fataskápar hvítlakkaðir en innréttingar á baði og eldhúsi grálakkaðar.

• Ljós kvarststeinn er á borðum eldhús og baðherbergis.

• Heimilistæki eru frá AEG.

• Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, þó með flísalögðu votrýmum.

• Innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgir öllum íbúðum!

NÝTT Í URRIÐAHOLTI
SJÓNARVEGUR 1-3 210 GARÐABÆ

KVARSTSTEINN ER Á BORÐUM
INNBYGGÐUR ÍSSKÁPUR OG UPPÞVOTTAVÉL

OPIÐ HÚS  MIÐVIKUDAGINN 23. SEPT. KL.17.30-18.00

VERÐ FRÁ

mkr.

53,9

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali
898 3326

Hafliði
Fasteignasali
846 4960

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

Stærð frá: 94,6 m2  |  Verð frá: 53.900.000 kr. OPIÐ HÚS sunnudaginn 20. sept. kl. 17.00-17.30

Strandvegur 1    210  Garðabæ 127.000.000

*Óhindrað útsýni við sjávarsíðuna* Glæsilega 5 herb. íbúð á tveimur 
hæðum á 1. og 2. hæð með bílskúr (gengið inn í fjölbýlið frá 2. hæð) 
í litlu fjölbýli við jaðabyggð í Sjálandshverfi Garðabæjar. Óhindrað 
útsýni yfir að Gálgahrauni, yfir Arnarnesvog til Reykjavíkur með fallegri 
fjallasýn til norðurs. Sérsmíðaðar innréttingar úr hlyn frá Hegg ehf 
hannaðar af  Guðbjörgu Magnúsdóttur innanhússarkitekt. Gólfefni er 
parket úr hlyn og flísar. Heildarstærð eignarinnar skv. FMR. er 221,6 
fm: Íbúð 198,4 fm - 2.hæð 111 fm, 1.hæð 87,4 fm og bílskúr er 22,2 
fm. 
     
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Herbergi: 5     Stærð: 221,6 m2      

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. sept. kl. 17.30-18.00

Baugakór 10    203 Kópavogur 67.900.000

Björt og falleg  efri sérhæð  í fjórbýlishúsi með sérinngangi á 
þessum eftirsótta stað. Stórar svalir sem snúa til suðurs - rúmgóð 
þrjú svefnherbergi - geymsla og þvottahús innan íbúðar- gólfhiti á 
baðherbergi. Búið er að leggja þriggjafasa rafmagnskapal í jörðu 
fyrir hleðslustöð rafmagnsbíla. Frábær staðsetning þar sem stutt er 
í leikskóla og Hörðuvallaskóla. Öll þjónusta í hverfinu t.a.m Krónan, 
Nettó, íþróttaaðstaða í Kórnum og stutt er í útivistarperlurnar 
Guðmundarlund, Elliðavatn og Heiðmörk.   

Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 129,6 m2

OPIÐ HÚS fimmtudaginn 24. sept. kl. 17.30-18.00

Um er að ræða 4ra herbergja íbúð á 2hæð sem er skráð skv f.m.r 135,3fm. íbúðin 
skiptist í forstofu, stofu,borðstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi og 
geymslu. Eldhúsið er vel útbúið og uppgert  2008 og þá var einnig sett nýtt parket á 
íbúðina. Snyrtilegur stigagangur, nýmálaður og teppalagður.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 4     Stærð: 135,3 m2

Bergstaðastræti 52     101 Reykjavík 74.500.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. sept. kl. 17:30-18:00

Kelduhvammur 22   220 Hafnarfirði 38.900.000

Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð með sérinngangi í góðu fjölbýli, suðursvalir og 
ca 16 fm afgirt verönd. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, hjónaherbergi og 
annað lítið vinnuherbergi sem nýta má sem auka svefnherbergi, baðherbergi er 
flísalagt og tengi fyrir þvottavél er á baðherberginu. 
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Stærð: 94,6 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. sept. kl. 17.30-18.00

Flókagata 57    105 Reykjavík 52.900.000

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð  með sérinngangi á jarðhæð. Glæsilegt 
fjórbýlishús. Stór og fallegur garður.  Tvö svefnherbergi. Íbúðin er  skráð 119,7 fm.  
og þar af er 2,3 fm geymsla. Frábær staðsetning  á höfuðborgarsvæðinu.    
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 3     Stærð: 119,7 m2

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. sept. kl. 17.30-18.00

Fjarðarás 8    110 Reykjavík 114.900.000

Glæsilegt fjölskylduhús með fallegu útsýni yfir borgina. Möguleika er að útbúa sér 
íbúð á neðri hæðinni. Húsið hefur fengið gott viðhald og mikið endurnýjað.
Fallegt samræmi er á öllum innréttingum og gólfefnum. Gólfefni eru náttúruflísar 
og parket á gólfi. Eignin er á tveimur hæðum skráð samtals 333,2 fm og þar af er 
bílskúrinn skráður 27 fm. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 9     Stærð: 333,2 m2

AÐEINS 2 ÓSELDAR - BÓKIÐ SKOÐUN

Strikið 1A  210 Garðabæ 56,9-62,2 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 baðher-
bergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar eru frá Axis, heimilistæki frá 
Ormsson, innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Sérmerkt bílastæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Herbergi: 2     Stærð: 92,6-104,6 fm m2

ÍBÚÐIRFYRIR60 ÁRA +

OPIÐ HÚS sunnudaginn 20. sept. kl. 16:00-16:30

Bæjarlind 5    201 Kópavogur Verð frá 61.9 mkr

GLÆSILEGT OG VANDAÐ 11 HÆÐA HÚS! ÚTSÝNIS ÍBÚÐIR

• Glæsilegar og einstaklega vandaðar 3ja -4ra herb. íbúðir
• Allar svalir með svalalokum
• Vandaðar Ítalskar innréttingar frá Parka
• Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborð.
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum nema 2ja herbergja.
• Húsið er komið á byggingastig 7, með lokaúttket.
• Verðlauna hús í hjarta Kópavogs
     
Upplýsingar veitir Berglind  fasteignasali í gsm: 694 4000

Herbergi: 3-4     Stærð: 89 m2      Stæði í bílageymslu

AÐEINSFJÓRARÍBÚÐIR EFTIR

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

Þóra
Fasteignasali

822 2225

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigríður
Fasteignasali

699 4610

Helgi
Fasteignasali

780 2700

Hólmgeir
Lögmaður

520 9595

Hafliði
Fasteignasali

846 4960

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Sölufulltrúi

767 0000

Elka
Fasteignasali

863 8813

Jón Gunnar
Fasteignasali

848 7099

Hrönn
Fasteignasali

692 3344

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali



NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar og vandaðar íbúðir eru nú til sölu á Hlíðarenda 
við rætur Öskjuhlíðar í Reykjavík. Frábær staðsetning nálægt 
miðpunkti miðbæjarins í glænýju póstnúmeri, 102 Reykjavík. 
Stutt er í alla helstu þjónustu, frábærar gönguleiðir, íþróttir, 
samgöngur, iðandi mannlíf, skóla og stóra vinnustaði. Garðurinn 
er einstaklega fallegur og skjólgóður. Hann er lokaður af 
með húsunum sem gefa gott skjól og frið frá iðandi umferð 
miðbæjarins. Í hönnun garðs var gert ráð fyrir skemmtilegum 
runnum og trjám ásamt borðum og bekkjum og upplýstu 
leiksvæði fyrir börn, sem gerir svæðið mjög fjölskylduvænt.

Keyrt að hjá Valsheimilinu

• Innréttingar frá JKE Danmörku
• Boðið er upp á þrjár 

gerðir innréttinga
• Innanhússhönnun 

MSTUDIO Reykjavík
• Steinborðplötur
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Þaksvalir/þakgarðar með
 einstöku útsýni
• Lofthæð 280 cm
• Gólfsíðir VELFAC-gluggar
• Miele-tæki

• 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 SUNNUDAG KL. 14:30 - 15:30

HLÍÐARENDI

102HLIDARENDI.IS
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á

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

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

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

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
fasteignasali. Sími 896 1168

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

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

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
14-20 VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

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

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 862 1110

OPIÐ HÚS LAUGARDAG KL. 13:00 - 14:00

HVERFISGATA 85
101 REYKJAVIK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN KL. 13:00 -14:00

VERÐ FRÁ 38,4 MILLJ.

 Frábærlega staðsettar íbúðir 
í miðborg Reykjavíkur

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

2-4ra herbergja íbúðir. Skjólgóður 

inngarður og gönguleiðir eru hannað 
af landslagsarkitekt hússins.

 Íbúðirnar eru tilbúnar til 
afhendingar, verð frá 38,4 millj.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala.
Sími 899 8815

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

EFSTALEITI
103 REYKJAVIK
 Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni 

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

  Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar

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

  Lokaáfangi í sölu
AÐEINS 16 ÍBÚÐIR EFTIR.

VERÐ FRÁ 34,9 MILLJ.

 KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM Í 
SÝNINGARAÐSTÖÐU VIÐ EFSTALEITI 27 

SUNNUDAG KL. 13-14

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM

LOKAÁFANGI Í SÖLU

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali 
Sími 864 5464

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. 
Sími 867 0968

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
fasteignasali. Sími 896 1168

Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000



NÝTT Í SÖLU

Glæsilegar og vandaðar íbúðir eru nú til sölu á Hlíðarenda 
við rætur Öskjuhlíðar í Reykjavík. Frábær staðsetning nálægt 
miðpunkti miðbæjarins í glænýju póstnúmeri, 102 Reykjavík. 
Stutt er í alla helstu þjónustu, frábærar gönguleiðir, íþróttir, 
samgöngur, iðandi mannlíf, skóla og stóra vinnustaði. Garðurinn 
er einstaklega fallegur og skjólgóður. Hann er lokaður af 
með húsunum sem gefa gott skjól og frið frá iðandi umferð 
miðbæjarins. Í hönnun garðs var gert ráð fyrir skemmtilegum 
runnum og trjám ásamt borðum og bekkjum og upplýstu 
leiksvæði fyrir börn, sem gerir svæðið mjög fjölskylduvænt.

Keyrt að hjá Valsheimilinu

• Innréttingar frá JKE Danmörku
• Boðið er upp á þrjár 

gerðir innréttinga
• Innanhússhönnun 

MSTUDIO Reykjavík
• Steinborðplötur
• Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum
• Tvö baðherbergi
• Þaksvalir/þakgarðar með
 einstöku útsýni
• Lofthæð 280 cm
• Gólfsíðir VELFAC-gluggar
• Miele-tæki

• 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 SUNNUDAG KL. 14:30 - 15:30
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Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

FREKARI UPPLÝSINGAR

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

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

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
fasteignasali. Sími 896 1168

Herdís Valb. Hölludóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími 694 6166

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

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

Afhending íbúða í ágúst 2020
Stærðir frá 86,2-241 fm
Verð frá 49,9-135 mkr.

 Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í tveimur 
húsum með sameiginlegum bílakjallara. 

 Stæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. 
 Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 
14-20 VERÐ FRÁ 49,9 MILLJ.
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2-4ra herbergja íbúðir. Skjólgóður 

inngarður og gönguleiðir eru hannað 
af landslagsarkitekt hússins.

 Íbúðirnar eru tilbúnar til 
afhendingar, verð frá 38,4 millj.

FREKARI UPPLÝSINGAR

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala.
Sími 899 8815

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. Sími 867 0968

EFSTALEITI
103 REYKJAVIK
 Nútímalegt íbúðarhverfi á einum besta stað í borginni 

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

  Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar

  Rut Kára innanhússarkitekt sér um efnis- og litaval á 
innréttingum og flísum
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SUNNUDAG KL. 13-14

SÝNUM DAGLEGA, BÓKIÐ 
SKOÐUN HJÁ SÖLUMÖNNUM
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FREKARI UPPLÝSINGAR

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

Guðlaugur Ingi 
Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali 
Sími 864 5464

Hreiðar Levy 
Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 661 6021

Unnar Kjartansson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala. 
Sími 867 0968

Brynjar Þ. Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur 
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Ármann Þór Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 847 7000



5 herb. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 31,8 fm bílskúr. Húsið er mjög vel 
skipulagt, í dag með 3 svefnherbergjum (4 samkvæmt teikningu) Gestasnyrtingu. Stór 
ræktaður garður.  Góð staðsetning í grónu hverfi. 

 FANNAFOLD 225, 164,6 m2

112 REYKJAVÍK, 77 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@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. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. september kl. 17:00 – 17:30 

 SAFAMÝRI 95, 55,3 m2

108 REYKJAVÍK,  29,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Fallegt álklætt 195 fm fimm herbergja raðhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. 
Húsið skilast tilbúið til innréttinga að innan og hellulagt bílaplan. Arkitektahönnun: Kristinn 
Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh. Húsið er staðsteypt með hefðbundnum hætti.

OPIÐ HÚS sunnudaginn20. septermber k.l 14:00 - 14:30

 BREKKUGATA 18, 195 m2

210 GARÐABÆR, 83,9 mkr.

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. borginni. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. september kl. 17:00 – 17:30 

 BÚÐAGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Einstaklega vel staðsett einbýlishús sem er kjallari og tvær hæðir. 5-6 svefnherbergi, 
3-4 stofur. Stórar þaksvalir í suður og glæsilegt útsýni. Bílskúr. Garður hannaður af 
Stanislas Bohic. Hluti af húsinu var byggður við siðar. 

 LANGAGERÐI 114, 288,4 m2

108 REYKJAVÍK, 95,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð á 3. hæð með glæsilegu útsýni í vel staðsettu lyftuhúsi í 
austurborginni. Endurnýjaðir gluggar og gler í íbúðum hússins. Þá er húsið nýlega 
viðgert að utan. Nýdregið rafmagn í íbúðinni og ný lyfta.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 20. september kl. 13:00 - 13:30

 KLEPPSVEGUR 134, 78,1 m2

104 REYKJAVÍK, 37,9 mkr.

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 1.hæð í glæsilegu húsi sem hefur verið 
endursteinað  og múrviðgert að utan.
Húsið stendur á mjög góðum stað í þingholtunum nálægt tjörninni.

ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐUM

 LAUFÁSVEGUR 10, 87,8 m2

101 REYKJAVÍK

Kristnibraut 89,  mjög falleg og vel skipulögð 163.2 fm 4 herbergja íbúð með bílskúr og 
sér inngangi. Glæsilegt útsýni, tvennar svalir. Stutt í alla þjónustu ss skóla og leikskóla. 
Innréttingar hannaðar af Rut Kára. 

 þriðjudaginn 20. september kl. 17:00-17.30OPIÐ HÚS

 KRISTINBRAUT 89, 163,2 m2

113 REYKJAVÍK , 68,0 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR!
Fallegar vel skipulagðar íbúðir við Gerplustræti 21-23. Aðeins ein 3ja herbergja eftir 
á jarðhæð. Þrjár fullbúnar fimm herbergja íbúðir á efstu hæð með glæsilegu útsýni, 
vandaðar innréttingar með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. Verð frá 69.900.000.-

 laugardaginn 19. sept. kl. 13:00-13.30OPIÐ HÚS

 GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR, 47,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Uglugata 9 og 9A. Hér er um að ræða ný 214 fm álklædd 5 herbergja parhús á tveimur 
hæðum. Húsin eru einstaklega vel skipulögð með fjórum svefnherbergjum, tveimur 
baðherbergjum, rúmgóðri stofu með stórum útsýnissvölum, fataherbergi inn af 
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Áætlaður afhendingartími er samkomulag. 

 sunnudaginn 20. september kl 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 UGLUGATA 9 OG 9A, 214 m2

270 MOSFELLSBÆR, 75,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð. Húsið er vel staðsett á hornlóð neðst við Fossvogsdalinn. Einstakur 
verlaunagarður garður teiknaður af Birni Jóhannessyni landslagsarkitekt með timburverönd, heitum potti og skjólgirðingum. 
Yfirbyggt bílskýli er fyrir framan bílskúr. Sex svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsið er vel staðsett í hverfinu, stutt í skóla, 
leikskóla og Víkina.

 GRUNDARLAND 3, 261,9 m2 

108 REYKJAVÍK, 169.000.000 kr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Björt og skemmtileg 3ja herbergja 106,4 fermetra íbúð á jarðhæð með sérafnotareit 
til suðurs og 8,9 fermetra geymslu í kjallara. Skemmtileg íbúð í vönduðu fjölbýli. Íbúðin 
skiptist í anddyri, eldhús og stofu, tvö svefnherbergi, vinnukrók við svefnherbergisgang, 
þvottahús og baðherbergi.

 miðvikudaginn 23. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 4-íbúð 102, 106,4 m2

105 REYKJAVÍK, 52.9 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@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.

 miðvikudag 23. 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

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  22. 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

Sérlega smekklegt mikið endurnýjað 589,3 fm skrifstofuhúsnæði á fjórðu og efstu 
hæð hússins að Borgartún 6, hinni sögufrægu Rúgbrauðsgerð þar sem sáttafundir 
ríkissáttasemjara í kjaradeilum voru lengi haldnir, sem var reist árið 1947 undir 
starfsemi rúgbrauðsgerðar. 

 BORGARTÚN 6, 589,3 m2

105 REYKJAVIK, 149 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum 
hluta Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. 
Sér bílastæði við húsið. Falleg íbúð staðsett í rólegu og fjölskylduvænu hverfi með 
skjólsælum garði, sem nýtist vel til útiveru yfir sumartímann.

 mánudaginn 23. september kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 TJARNARSTÍGUR 5, 85,8 m2

170 SELTJ.NES, 41,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Afar skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli neðst á Vesturgötu, 
við Ánanaust. Örstutt göngufæri í líf og menningu við Grandagarð og Vesturhöfnina. 
Frábærar gönguleiðir við sjávarsíðuna út í Gróttu í aðra áttina og út á Grandagarð í hina. 
Einstakt útsýni úr eldhúsi og stofu yfir sólarlagið og Snæfellsjökul. 

 sunnudaginn 20. september kl. 16:00-16:30OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

LAUS TIL AFHENDINGAR!
Sígild 5 herbergja íbúð í góðu húsi við Brávallagötu. Tvær stofur og tvö svefnherbergi 
innan íbúðar og stórt herbergi í kjallara, sem gæti nýst sem skrifstofa/vinnuaðstaða 
(23,4 fm). Svalir út frá stofu. Sérgeymsla í kjallara og önnur minni utan við húsið.

 sunnudaginn 20. september kl.  15:00-15:30OPIÐ HÚS

 BRÁVALLAGATA 12, 121,1 m2

101 REYKJAVÍK, 59 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýleg 2ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í hinu skemmtilega skipulagða Bryggjuhverfi. 
Eldhús og stofa í opnu rými, þvottahús við eldhúsið. Rúmgott svefnherbergi og 
baðherbergi með baðkari og sér sturtuklefa. Geymsla innan íbúðar, sem nú er nýtt sem 
fataherbergi. Möguleiki á að útbúa sólpall út frá stofu.

 mánudaginn 23. september kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BÁSBRYGGJA 7, 75,5 m2

110 REYKJAVÍK, 40 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN - Húsið verður sýnt miðvikudaginn 23. sept. n.k. Vinsamlega bókið tíma fyrir skoðun vegna aðstæðna

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 233,5 fm einbýlishús á einni hæð við Skildinganes 29 í Skerjafirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, arinstofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymslu. Rúmgóður bílskúr. Húsið 
hefur verið mikið endurnýjað að innan og utan á síðustu árum og hannað að hluta í samráði við Sólveigu Andreu innanhússarkitek. 
Tvær timburverandir með skjólveggjum úr lerki. Nýlegur heitur pottur. FRÁBÆR STAÐSETNING. 

 SKILDINGANES 29, 233,5 m2

102 REYKJAVÍK, 130.000.000 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@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
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Kári 
Sighvatsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
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
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími. 867 0968

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri



5 herb. endaraðhús á einni hæð með innbyggðum 31,8 fm bílskúr. Húsið er mjög vel 
skipulagt, í dag með 3 svefnherbergjum (4 samkvæmt teikningu) Gestasnyrtingu. Stór 
ræktaður garður.  Góð staðsetning í grónu hverfi. 

 FANNAFOLD 225, 164,6 m2

112 REYKJAVÍK, 77 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@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. 

OPIÐ HÚS mánudaginn 21. september kl. 17:00 – 17:30 

 SAFAMÝRI 95, 55,3 m2

108 REYKJAVÍK,  29,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Fallegt álklætt 195 fm fimm herbergja raðhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. 
Húsið skilast tilbúið til innréttinga að innan og hellulagt bílaplan. Arkitektahönnun: Kristinn 
Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh. Húsið er staðsteypt með hefðbundnum hætti.

OPIÐ HÚS sunnudaginn20. septermber k.l 14:00 - 14:30

 BREKKUGATA 18, 195 m2

210 GARÐABÆR, 83,9 mkr.

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. borginni. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 22. september kl. 17:00 – 17:30 

 BÚÐAGERÐI 3, 85,4 m2

108 REYKJAVÍK, 44,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

Einstaklega vel staðsett einbýlishús sem er kjallari og tvær hæðir. 5-6 svefnherbergi, 
3-4 stofur. Stórar þaksvalir í suður og glæsilegt útsýni. Bílskúr. Garður hannaður af 
Stanislas Bohic. Hluti af húsinu var byggður við siðar. 

 LANGAGERÐI 114, 288,4 m2

108 REYKJAVÍK, 95,9 mkr.

Þórarinn M. Friðgeirsson.
Lögg. fasteignasali, sölustjóri.

S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

3ja herbergja íbúð á 3. hæð með glæsilegu útsýni í vel staðsettu lyftuhúsi í 
austurborginni. Endurnýjaðir gluggar og gler í íbúðum hússins. Þá er húsið nýlega 
viðgert að utan. Nýdregið rafmagn í íbúðinni og ný lyfta.

OPIÐ HÚS sunnudaginn 20. september kl. 13:00 - 13:30

 KLEPPSVEGUR 134, 78,1 m2

104 REYKJAVÍK, 37,9 mkr.

Mikið endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á 1.hæð í glæsilegu húsi sem hefur verið 
endursteinað  og múrviðgert að utan.
Húsið stendur á mjög góðum stað í þingholtunum nálægt tjörninni.

ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐUM

 LAUFÁSVEGUR 10, 87,8 m2

101 REYKJAVÍK

Kristnibraut 89,  mjög falleg og vel skipulögð 163.2 fm 4 herbergja íbúð með bílskúr og 
sér inngangi. Glæsilegt útsýni, tvennar svalir. Stutt í alla þjónustu ss skóla og leikskóla. 
Innréttingar hannaðar af Rut Kára. 

 þriðjudaginn 20. september kl. 17:00-17.30OPIÐ HÚS

 KRISTINBRAUT 89, 163,2 m2

113 REYKJAVÍK , 68,0 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR!
Fallegar vel skipulagðar íbúðir við Gerplustræti 21-23. Aðeins ein 3ja herbergja eftir 
á jarðhæð. Þrjár fullbúnar fimm herbergja íbúðir á efstu hæð með glæsilegu útsýni, 
vandaðar innréttingar með innbyggðum ísskáp og uppþvottavél. Verð frá 69.900.000.-

 laugardaginn 19. sept. kl. 13:00-13.30OPIÐ HÚS

 GERPLUSTRÆTI 21-23
270 MOSFELLSBÆR, 47,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Uglugata 9 og 9A. Hér er um að ræða ný 214 fm álklædd 5 herbergja parhús á tveimur 
hæðum. Húsin eru einstaklega vel skipulögð með fjórum svefnherbergjum, tveimur 
baðherbergjum, rúmgóðri stofu með stórum útsýnissvölum, fataherbergi inn af 
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Áætlaður afhendingartími er samkomulag. 

 sunnudaginn 20. september kl 13:00-13:30OPIÐ HÚS

 UGLUGATA 9 OG 9A, 214 m2

270 MOSFELLSBÆR, 75,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9096/dadi@eignamidlun.is

Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einni hæð. Húsið er vel staðsett á hornlóð neðst við Fossvogsdalinn. Einstakur 
verlaunagarður garður teiknaður af Birni Jóhannessyni landslagsarkitekt með timburverönd, heitum potti og skjólgirðingum. 
Yfirbyggt bílskýli er fyrir framan bílskúr. Sex svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsið er vel staðsett í hverfinu, stutt í skóla, 
leikskóla og Víkina.

 GRUNDARLAND 3, 261,9 m2 

108 REYKJAVÍK, 169.000.000 kr.

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9098/hilmar@eignamidlun.is

Björt og skemmtileg 3ja herbergja 106,4 fermetra íbúð á jarðhæð með sérafnotareit 
til suðurs og 8,9 fermetra geymslu í kjallara. Skemmtileg íbúð í vönduðu fjölbýli. Íbúðin 
skiptist í anddyri, eldhús og stofu, tvö svefnherbergi, vinnukrók við svefnherbergisgang, 
þvottahús og baðherbergi.

 miðvikudaginn 23. september kl. 17:00-18:00OPIÐ HÚS

 MÁNATÚN 4-íbúð 102, 106,4 m2

105 REYKJAVÍK, 52.9 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@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.

 miðvikudag 23. 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

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  22. 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

Sérlega smekklegt mikið endurnýjað 589,3 fm skrifstofuhúsnæði á fjórðu og efstu 
hæð hússins að Borgartún 6, hinni sögufrægu Rúgbrauðsgerð þar sem sáttafundir 
ríkissáttasemjara í kjaradeilum voru lengi haldnir, sem var reist árið 1947 undir 
starfsemi rúgbrauðsgerðar. 

 BORGARTÚN 6, 589,3 m2

105 REYKJAVIK, 149 mkr.
Ólafur H. Guðgeirsson

Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með sérinngangi í rólegum og fjölskylduvænum 
hluta Seltjarnarness. Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýli. Tvö afar rúmgóð svefnherbergi. 
Sér bílastæði við húsið. Falleg íbúð staðsett í rólegu og fjölskylduvænu hverfi með 
skjólsælum garði, sem nýtist vel til útiveru yfir sumartímann.

 mánudaginn 23. september kl. 17:00-17:30OPIÐ HÚS

 TJARNARSTÍGUR 5, 85,8 m2

170 SELTJ.NES, 41,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Afar skemmtileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjölbýli neðst á Vesturgötu, 
við Ánanaust. Örstutt göngufæri í líf og menningu við Grandagarð og Vesturhöfnina. 
Frábærar gönguleiðir við sjávarsíðuna út í Gróttu í aðra áttina og út á Grandagarð í hina. 
Einstakt útsýni úr eldhúsi og stofu yfir sólarlagið og Snæfellsjökul. 

 sunnudaginn 20. september kl. 16:00-16:30OPIÐ HÚS

 VESTURGATA 73, 120,7 m2

101 REYKJAVÍK, 57,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

LAUS TIL AFHENDINGAR!
Sígild 5 herbergja íbúð í góðu húsi við Brávallagötu. Tvær stofur og tvö svefnherbergi 
innan íbúðar og stórt herbergi í kjallara, sem gæti nýst sem skrifstofa/vinnuaðstaða 
(23,4 fm). Svalir út frá stofu. Sérgeymsla í kjallara og önnur minni utan við húsið.

 sunnudaginn 20. september kl.  15:00-15:30OPIÐ HÚS

 BRÁVALLAGATA 12, 121,1 m2

101 REYKJAVÍK, 59 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

Hlýleg 2ja herbergja endaíbúð á jarðhæð í hinu skemmtilega skipulagða Bryggjuhverfi. 
Eldhús og stofa í opnu rými, þvottahús við eldhúsið. Rúmgott svefnherbergi og 
baðherbergi með baðkari og sér sturtuklefa. Geymsla innan íbúðar, sem nú er nýtt sem 
fataherbergi. Möguleiki á að útbúa sólpall út frá stofu.

 mánudaginn 23. september kl. 18:00-18:30OPIÐ HÚS

 BÁSBRYGGJA 7, 75,5 m2

110 REYKJAVÍK, 40 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
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BÓKIÐ SKOÐUN - Húsið verður sýnt miðvikudaginn 23. sept. n.k. Vinsamlega bókið tíma fyrir skoðun vegna aðstæðna

Kjartan Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali

S.824 9093/kjartan@eignamidlun.is

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 233,5 fm einbýlishús á einni hæð við Skildinganes 29 í Skerjafirði. Húsið skiptist m.a. í stofu, 
borðstofu, arinstofu, sjónvarpsherbergi, eldhús, 3-4 herbergi, tvö baðherbergi, þvottahús og geymslu. Rúmgóður bílskúr. Húsið 
hefur verið mikið endurnýjað að innan og utan á síðustu árum og hannað að hluta í samráði við Sólveigu Andreu innanhússarkitek. 
Tvær timburverandir með skjólveggjum úr lerki. Nýlegur heitur pottur. FRÁBÆR STAÐSETNING. 

 SKILDINGANES 29, 233,5 m2

102 REYKJAVÍK, 130.000.000 mkr.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali

S. 861 8514

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is
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SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

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
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 661 6021

María 
Waltersdóttir
Móttökuritari

Kári 
Sighvatsson
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
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
Nemi til 
löggildingar 
fasteignasala
Sími. 867 0968

Jenný Sandra 
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri



TRYGGVAGATA 18A  •  101 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN  •  327 FM. PENTHOUSE
Þar af tvær stórar geymslur í kjallara sem eru 29,9 fm. og tvö bílastæði inni.
Öll efsta hæðin ofan á 5-stjörnu íbúðarhóteli. 4ra herbergja íbúð á besta stað í hjarta miðbæjarins. 3 baðherbergi. 150 fm. 
svalir með stórbrotnu 360° útsýni yfir miðbæ Reykjavikur, Höfnina, Bláfjöll og Reykjanesið. Beint aðgengi inn í íbúðina frá 
lyftu. Eign í algjörum sérflokki. Nánari uppl. veitir Styrmir Bjartur aðstoðarmaður fasteignasala s. 899-9090, sbk@trausti.is
Verð: Tilboð

BÓKIÐ SKOÐUN

Styrmir B.
S: 899-9090

PÓSTHÚSSTRÆTI 17  •  101 REYKJAVIK
BÓKIÐ SKOÐUN   •   TIL SÖLU EÐA LEIGU 
Skólabrú - Einstök eign til sölu eða leigu í hjarta miðbæjar Reykjavíkur.
Frístandandi hús við Austurvöll á eignarlóð. Hentar vel fyrir ýmsa starfsemi.
Neðri hæð er 160m2, miðhæðin ásamt veislusal uppi er 287m2. 
Heildarflatarmál á húsinu er 447m2.  Bílastæði fylgir húsinu.
Húsið selst eða leigist með öllu tilheyrandi. Fullbúnum eldhúsum og tækjum.
Nánari uppl. veitir Styrmir Bjartur Karlsson aðstoðarmaður fasteignasala s. 899-9090, sbk@trausti.is
Verð: 375 millj. 

BÓKIÐ SKOÐUN

Styrmir B.
S: 899-9090

LOFNARBRUNNUR 14

BÍLASTÆÐI Í BÍLAKJALLARA FYLGIR HVERRI EIGN

11 ÍBÚÐIR Í HÚSINU   •   ÓHINDRAÐ ÚTSÝNI

SÝNUM DAGLEGA  
BÓKIÐ SKOÐUN

Nánari upplýsingar veitir :

GUÐBJÖRG G.  
SVEINBJÖRNSDÓTTIR 

lgf. Sími: 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Vandaðar og rúmgóðar 2-5 herbergja 
íbúðir í lyftuhúsi á frábærum stað í 
Úlfarsárdal.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í 
þessu hverfi og örstutt er í Dalskóla 
(leik-og grunnskóla) sem og frábær  
útivistarsvæði. 

Húsið er staðsteypt, einangrað að utan 
og klætt með álklæðningu.  

Ál-tré gluggar frá BYKO, málaðir hvítir 
að innan. 

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. 
Gólf eru flotuð en gólf flotrýma  
eru flísalögð.

Garðar B.
s. 898-0255

Garðar 
s. 853-9779

Aðalsteinn Jón
s. 767-0777

Guðlaug
s. 661-2363

Ólafur Haukur
S: 866-1242

Kristín María 
s. 837-1177

 

Kristín María 
Lögfræðingur
s. 837-1177

 

Halldór 
s. 660-5312

Bára
s. 693-1837

Kristján 
s. 867-3040

Nanna Dröfn
s. 694-2494

Garðar Hólm 
s. 899-8811

Guðbjörg G. 
s. 899-5949

Styrmir 
s. 846-6568

Hallgrímur
S: 896-6020

Gunnar 
Lögg. fasteignasali
s. 692-6226

Jóna
s. 869-8650

Einar Örn 
s. 823-4969

Einar Örn  
Lögg. fasteignasali
s. 823-4969

Sólveig 
s. 869-4879 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 

trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ 
ERUM

TRAUSTI Styrmir Bjartur
s. 899-9090

Ragnheiður
s. 788-3069

Kristján lgf.
S: 867-3040

Kristján lgf.
S: 867-3040

ÞÓRUFELL 18
111 REYKJAVÍK  
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 21. SEPT. KL. 17:30 - 18:00
Trausti fasteignasala kynnir: Bjarta 3ja herbergja, 79,2 fm 
íbúð á 4. hæð við Þórufell í Reykjavík. Íbúðin skiptist í for-
stofu, baðherbergi, stofu og borðstofu, eldhús, 2 svefnher-
bergi og sérgeymslu. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm lgf. 
s. 899-8811, gh@trausti.is
Verð: 32,5 millj.

OPIÐ HÚS

DALSEL 33
109 REYKJAVÍK   

KLAPPARHLÍÐ 18
270 MOSFELLSBÆR

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 22. SEPT. KL. 17:30 - 18:00
Trausti fasteignasala og Guðbjörg G Sveinbjörnsdóttir 
lgfs. kynna skemmtilega 4-5 herbergja íbúð á neðstu 
hæð í góðu fjölbýli á góðum stað í Seljahverfinu. Í dag er 
íbúðin með aukaherbergi við stofuna sem nýst getur sem 
svefnherbergi eða sjónvarpsherbergi. Leyfi og teikningar 
til vegna sérafnotarétts út frá hjónaherbergi. Stutt er í alla 
helstu þjónustu. Eignin er skráð alls 110,8 fm. og þar af er 
geymsla 4,6fm. Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf.  
s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is                   Verð: 42,9 millj.

Mikið endurnýjuð 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngangi við Klapparhlíð 18 ásamt góðum bílskúr. 
Eignin skiptist í 3 svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, 
stofu og eldhús, sérafnotarétt, sérgeymslu og rúmgóðan 
bílskúr. Sameiginlegur garður er stór og fallegur. Eignin 
er alls skráð 126,8 fm. og þar afer bílskúr 27,9 fm. Nánari 
uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255, gardarbs@trausti.is 
Verð: 57,9 millj.

DALBREKKA 14
200 KÓPAVOGUR
BÓKIÐ SKOÐUN
Ný og glæsileg 4ra herbergja útsýnisíbúð á 6. hæð í nýju 
lyftuhúsnæði með 2 bílastæðum í bílakjallara að Dal-
brekku 14 í Kópavogi. Íbúðin er alls skráð 126,8 fm. og 
afhendist fullfrágengin. Falleg horníbúð sem skiptist í 
rúmgóða stofu, þrjú svefnherbergi og þar af er glæsileg 
hjónasvíta með fataherbergi og sérbaðherbergi. Nánari 
uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255, gardarbs@trausti.is 
Verð: 74,9 millj.

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

HOLTSFLÖT 4
300 AKRANES
BÓKIÐ SKOÐUN
Trausti fasteignasala kynnir: 3ja herbergja 113,7 fm.  íbúð 
á fyrstu hæð við Holtsflöt 4, 300 Akranesi. Samkvæmt 
Þjóðskrá er íbúðin sjálf 103,5 fm. og geymsla 10,5 fm. Björt 
og skemmtileg íbúð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu. Mögu-
leiki á íbúð fyrir hreyfihamlaða þar sem allar hurðir eru 90 
cm. Stutt er í alla helstu þjónustu. Eignin er laus við kaup-
samning. Nánari uppl. veitir Garðar Hólm lgf. s. 899-8811, 
gh@trausti.is        Verð: 36,9 millj.

OPIÐ HÚS

Garðar B.
S:  898-0255

Guðbjörg G. 
S: 899-5949

SELD Á 
EINUM DEGI

Garðar B.
S:  898-0255

Garðar Hólm 
S: 899-8811

Garðar Hólm 
S: 899-8811
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Stekkjargata 25   

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 25 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.6.500.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.ágúst sl. kr.201.225.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Vallabraut 14    

Til sölu er búseturéttur að Vallabraut 14, 300 Akranes . 
Eignin er í endaraðhúsi innst í götu og er 4ra herbergja 
ásamt bílskúr.  Íbúðin er 111,1 fm og bílskúrinn 30,1 fm, 
samtals 141,2 fm.

Ásett verð búseturéttarins er kr.13.000.000,- og mán-
aðarlegt búsetugjald miðað við 1.sept er kr.204.727.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður 
og þjónustugjald.

Víkurbraut 32 D   
 
Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32 D á Höfn í Horna-
firði. Eignin er í raðhúsi, endahús og er 2ja herbergja, 73,4 
fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.6.500.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1. september er kr.132.481.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg-
ingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

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 2. október nk, kl.12.00.

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

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

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

kt. 261056-4459

Virkilega fallegt og vel skipulagt tveggja hæða 320,3 m2 einbýlishús, þar af stór 61 fm 
bílskúr, á eftirsóttum stað í fjölskylduvænu hverfi að Klapparás 8, Árbænum, 110 Reykja-
vík. Verulega fallegur garður umvefur húsið. Heitur pottur á neðri hæð, sólpallur á efri og 
neðri hæð. 
Eignin er mjög vel staðsett, stutt er í skóla, leikskóla, þjónustu, íþróttasvæði, sundlaug og 
fallegar gönguleiðir við  Elliðarárdalinn.

Eignin verður sýnd þriðjudaginn 22. september 2020 - Bóka þarf skoðun hjá  
Gunnari Bergmann í síma 839-1600  eða (gunnar@fasteignamidlun.is).

KLAPPARÁS 8

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

Ólafur H. Guðgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 663 2508
 olafur@eignamidlun.is

 BORGARTÚN 6, 589,3 m2

105 Reykjavik
Verð: 149.000.000 kr.

Sérlega smekklegt mikið endurnýjað 589,3 fm skrifstofuhúsnæði 
á fjórðu og efstu hæð hússins að Borgartún 6, hinni sögufrægu 
Rúgbrauðsgerð þar sem sáttafundir ríkissáttasemjara í kjaradeilum 
voru lengi haldnir, sem var reist árið 1947 undir starfsemi 
rúgbrauðsgerðar. Björt og skemmtileg vinnurými, tvö turnherbergi 
vandaður frágangur, gott útsýni. Lyfta í húsinu

BÓKIÐ SKOÐUN - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á EFSTU HÆÐ
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Bjarni T. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 895 9120
 bjarni@eignamidlun.is

 TRYGGVAGATA 13
99,6 m2

101 Reykjavík
Verð: 64.900.000  mkr

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,

OPIÐ HÚS  laugardaginn 17. september kl. 14:30-15:00
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Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.



Njótum í faðmi Hjaltadals
Hólar í Hjaltadal eru einn friðsælasti staður á landinu. Þar er rekin fyrsta flokks ferðaþjónusta 
með fjölbreytta gistimöguleika. Í vetur bjóðast frábærar dekurhelgar, tilvaldar fyrir pör og hópa.

Gistimöguleikar eru fjölbreyttir á Hólum. Smáhýsin eru afar notaleg og henta pörum eða stærri hópum. 

Gústaf Gústafsson, framkvæmda
stjóri Hjaltadals ferðaþjónustu, 
er með meistaragráðu í stýringu á 
ábyrgri ferðaþjónustu. MYNDIR/AÐ-
SENDAR.

Kokkurinn Edu
ardo Montoya 
með Ingu Dóru 
Þórarinsdóttur 
og dóttur þeirra 
Lunu Maríu 
Montoya Ingu
dóttur. 

Hóladómkirkja 
er vinsæll ferða
mannastaður 
enda gull
fallegt kenni
leiti staðarins. 
Myndin er tekin 
í Auðunnar
stofu. 

Staðurinn Hólar í Hjaltadal er landsþekktur fyrir gífurlega veðursæld. Í ná
grenninu er fjöldi fallegra gönguleiða sem gaman er að ganga eftir. 

Hjaltadalur ferðaþjónusta 
ehf. er rekin undir merkjum 
ábyrgrar ferðaþjónustu þar 

sem markmiðið er að vera í eins 
miklu samstarfi við heimamenn 
og hægt er og versla við fólk úr 
héraði. Veitingastaðurinn Kaffi 
Hólar, sem er staðsettur á Hólum 
í Hjaltadal, er rekinn allt árið um 
kring og gegnir tvíþættu hlutverki. 
Annars vegar sem mötuneyti fyrir 
nemendur Háskólans að Hólum og 
starfsfólk á staðnum og hins vegar 
á kvöldin yfir sumarmánuðina er 
um að ræða „á la carte“ veitinga-
stað. „Kokkurinn er argentískur 
og heitir Eduardo Montoya og býr 
með fjölskyldu sinni að Frosta-
stöðum í Skagafirði. Matseðillinn 
er því óneitanlega með argentísku 
ívafi þar sem steikur og fiskur eru í 
forgrunni.

Hluti af ábyrgðarstefnu ferða-
þjónustunnar er að versla eins 
mikið og hægt er af úrvalshráefni 
frá bændum og framleiðendum 
í héraði. Norðurland er sann-
kölluð matarkista og er mikið um 
hágæðamatvælaframleiðslu hér 
í nærsveitum og endurspeglar 
matseðillinn á veitingastaðnum 
það. Kjöt, kryddjurtir, grænmeti; 
gúrkur, tómatar og kartöflur á 
matseðlinum, kemur úr nágranna-
sveitum. Þá er Hólableikjan 
landsþekkt hráefni á meðal 
matgæðinga og matreiðslufólks 
á Íslandi. Nauta rib eye steikin í 
steikarsamlokunni okkar kemur 
til dæmis frá Birkihlíð, sem er rétt 
sunnan við Sauðárkrók og svo er 
súrdeigsbrauðið bakað í bakaríinu 
á Sauðárkróki.

Sem dæmi var nafnið á veitinga-
staðinn valið í íbúakosningu hér á 
Hólum. Kostirnir við þessa ábyrgu 
rekstrarstefnu eru ótvíræðir, enda 
er þetta hagstætt fyrir samfélagið 
og umhverfið. Þetta er líka eitt-
hvað sem dregur að viðskiptavini 
enda vilja okkar viðskiptavinir 
smakka mat sem er framleiddur á 
staðnum,“ segir Gústaf Gústafsson 
framkvæmdastjóri.

Dásamleg dekurhelgi
„Í vetur ætlum við að bjóða upp 
á spennandi og notalegar dekur-
helgar sem henta hvort heldur 
er einstaklingum, pörum eða 

hópum. Fólk mætir þá seinnipart 
föstudags og dagskrá lýkur stuttu 
eftir hádegi á sunnudeginum. 
Helgarnar byrja á föstudagskvöldi 
á bjórsmakki og kvöldsnarli, eftir 
það verður boðið upp á línudans-
námskeið til þess að hrista hópinn 
saman og búa til skemmtilega 
stemningu. Við erum náttúrulega 
staðsett í miðju Texas Íslands og 
því á línudansinn vel við og kemur 
gestunum í rétta stuðið til að 
hrista úr sér vikuþreytuna.

Daginn eftir byrjum við á 
morgunverði og svo er haldið 
í gönguferð um Hólaskóg og 
nágrenni, sem er í útjaðri þorps-
ins, með sérlega fróðum heima-
manni sem gjörþekkir skóginn og 
sögu svæðisins. Svo verður boðið 
upp á hádegismat.

Seinnipart laugardagsins verður 
sannkölluð matarupplifun þar 
sem þemað er villibráð á Hólum. 

Gestum er þá kennt hvernig villi-
bráðin er meðhöndluð en aðalhrá-
efnið er gæs og hreindýr. Um 
kvöldið verður svo stórkostlegur 
villibráðarkvöldverður borinn 
fram á veitingastaðnum Kaffi 
Hólum.

Sunnudagurinn hefst í rólegheit-
unum með morgunverði og í kjöl-
farið verður núvitundarnámskeið 
og æfingar tengdar því fram að 
hádegi. Þetta er fullkominn endir 
á skemmtilegu helgarnámskeiði 
og skilur fólk eftir í ró og kyrrð. 
Eftir hádegismat lýkur formlegri 
dagskrá. Við mælum með því 
að taka heimferðina í rólegheit-
unum og nýta daginn til þess að 
skoða svæðið, kíkja í bakaríið á 
Sauðárkróki eða skella sér í sund á 
Hofsósi.“

„Dekurhelgarnar í vetur eru til-
valdar fyrir pör, hjón, einstaklinga 
sem og fyrirtækja- eða vinahópa 
og að gefa gestum nasaþefinn af 
því hvernig Hólastemningin er. 
Einnig höfum við tök á því að 
klæðskerasníða helgarnar fyrir 
fólk en við erum í sambandi við 
góðan hóp af hæfileikaríku fólki á 
svæðinu sem býður upp á fjöl-
breytta afþreyingarmöguleika.“

Gistimöguleikar
„Við erum bæði með átta notalegar 
tveggja herbergja íbúðir á Hólum 
í fjölbýlishúsum með svölum, sem 
og nokkrar tegundir af smáhýsum, 
hvort tveggja lítil tveggja manna 
og stærri sem rúma allt að 4-6 
manns. Allar íbúðir eru með sér 
baðherbergi með salerni og sturtu, 
eldhúsáhöldum, sjónvarpi og 
þvottavél.“

Hvað svo?
„Þann 7. nóvember stefnum við á 
að halda heljarinnar villibráðar-
hlaðborð þar sem við tjöldum öllu 
til í mat og skemmtun. Þá verða vel 
yfir 100 miðar til sölu en við getum 
boðið gistimöguleika fyrir allt að 
48 manns. Eftir áramót munum 
við svo bjóða upp á frábærar 
helgarferðir fyrir pör og hópa 
þar sem þemað er fjallgöngur og 
gönguskíði, en Hjaltadalurinn er 
alger gönguskíðaparadís.“

Hjaltadalur ferðaþjónusta ehf. 551 
Sauðárkrókur, Hólar í Hjaltadal 
Bókaðu gistingu á booking@holar.
is eða www.visitholar.is Sími: 455-
6333, 849-6348 eða 662-4156.
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Geirlaug Þorvaldsdóttir er 
eigandi Hótels Holts. For-
eldrar hennar, Þorvaldur 

Guðmundsson og Ingibjörg Guð-
mundsdóttir, byggðu það upp jafn-
framt því að reka vinsæla verslun, 
Síld og fisk sem lengi var staðsett 
við hliðina á hótelinu. Þau hjónin 
voru einstakir listaverkasafnarar 
og nú prýða hótelið margar af 
verðmætustu myndunum, meðal 
annars myndir eftir Kjarval, en 
vinskapur var á milli þeirra.

Einstök listaverk
Geirlaug keypti hótelið árið 2004 
af systkinum sínum og segist vilja 
halda því í fjölskyldunni. Geirlaug 
hefur haldið í hefðirnar og við-
heldur því einstaka, heimilislega 
umhverfi sem Hótel Holt er þekkt 
fyrir. Hún býður gestum upp á 
listagöngu um hótelið tvisvar í 
viku kl. 17.30. „Við bjóðum þeim 
sem eru að koma í mat til okkar 
að ganga um og heyra sögur um 
verkin. Gangan er öllum opin, en 
þeir sem koma af götunni þurfa að 
greiða smávegis fyrir,“ segir Geir-
laug. „Hótel Holt er eitt af mjög 
fáum hótelum í heiminum sem 
hafa svona einstakt safn listaverka 
uppi á vegg. Það er gaman að geta 
sagt gestum frá þessum gömlu, 
klassísku verkum meistaranna. 
Við erum í sambandi við franskan 
vef sem bendir fólki á hótel með 
dýrmætum listaverkum. Margir 
vilja sameina ferðalag og menn-
ingu. Það eru ekki margir sem 
vita að Hótel Holt var upphaf-
lega byggt sem hótel og listasafn. 
Fyrsta hæðin er friðuð og henni 
verður ekkert breytt,“ útskýrir 
hún. „Ég og starfsfólkið höldum 
það í heiðri sem foreldrar mínir 
lögðu upp með og geymum 
söguna. Þau vildu að allir gætu 
komið og skoðað þessi glæsilegu 
verk, en þetta er stærsta listasafn í 
einkaeigu hér á landi. Ég ber virð-
ingu fyrir því hvernig hótelið var 
innréttað og manni líður eiginlega 
soldið eins og að koma heim til 
sín,“ segir Geirlaug.

Matur í hádeginu
Á hótelinu er vinsæll veitingastað-
ur þar sem boðið er upp á íslenskt 
gæðahráefni. „Við leggjum metn-
að okkar í að hafa verðið sam-
keppnishæft og bjóða upp á góðan 
mat,“ segir Geirlaug og bendir á 

Glæsilegt tilboð á Hótel Holti
Hótel Holt hefur yfir sér virðulegan blæ þar sem það gnæfir yfir miðbæinn í Reykjavík. Hótelið var 
opnað árið 1965 og geymir fádæma listaverkasafn. Á næstu dögum opnar Ostabúðin á Holtinu.

Geirlaug situr 
hér í veitinga-
salnum á 
Hótel Holti. Alls 
staðar blasa 
listaverkin við 
gestum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Mikið og dýrmætt safn af verkum eftir Kjarval prýðir veggi hótelsins. Glæsileg setustofa þar sem notalegt er að setjast niður og slappa af. 

fallegan barinn, þar sem fólk getur 
komið inn af götunni og fengið sér 
kokkteil eða annan drykk. „Nú 
erum við að fara að opna aftur 
matsalinn í hádeginu. Við bjóðum 
upp á frábæran hádegisverð á 
góðu verði. Síðan erum við með 
Þingholt sem er fyrir veislur og 
ráðstefnur. Nýlega fórum við að 
leigja út þriðju hæðina fyrir skrif-
stofur svo það er margt að gerast á 

Holtinu,“ segir hún. Við störfum í 
samkeppnisumhverfi og leggjum 
áherslu á góða og faglega þjónustu. 
Hótelið er vel staðsett í rólegu 
hverfi og stutt í allar áttir.“

Ostabúðin kemur á Holtið
Á Holtinu verður boðið upp á 
glæsilegt tilboð í haust og fram til 
jóla. Fólk sem býr á landsbyggð-
inni og borgarbúar sem vilja gera 

vel við sig í glæsilegu umhverfi, 
ætti að skoða þetta frábæra tilboð. 
Að auki er Ostabúðin sem lengi var 
á Skólavörðustíg að opna á Holtinu 
en margir hafa saknað þeirrar 
verslunar. Eigandi Ostabúðar-
innar, Jóhann Jónsson, lærði mat-
reiðslu á Holtinu á sínum tíma svo 
hann er að koma á gamlar slóðir.

Geirlaug segist ekkert vera 
að hugsa um að minnka við sig 

vinnuna því hún hafi enn mjög 
gaman af henni. „Ég er með gott 
starfsfólk. Þetta er samvinna,“ 
segir hún. „Mér finnst ég ein-
staklega heppin að geta starfað 
enn. Vinnan drepur engan. Nýjar 
kynslóðir vaxa úr grasi og vonandi 
koma þær líka á Hótel Holt og 
upplifa þetta einstaka andrúms-
loft sem hér hefur verið ríkjandi í 
55 ár.“
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Hristum
þetta af 
okkur

Laugarnar í Reykjavík

w w w. i t r. i s

1m

Höldum bilinu og sýnum 
hvert öðru tillitssemi 



Kryddaðu síkólnandi tilveruna með 
heitum og krydduðum vínum.

Í sífellt lengra skammdegi og 
yfirgangandi haustlægðum 
er tilvalið að koma smá hita í 

kroppinn með því að sötra góm-
sætt, kryddað vín, í ullarsokkum 
undir mjúku flókateppi. Það 
skemmir svo alls ekki fyrir að það 
flökti kertaljós í seilingarfjarlægð 
og að eitthvað skemmtilegt sé í 
viðtækinu.

1 flaska rauðvín (750-ml)
1 appelsína skorin í sneiðar
6 negulnaglar heilir
3 kanilstangir
3 stjörnuanís
3 og ½ matskeiðar hunang
1 dl brandí

Þrúgur eins og malbec, merlot 
eða cabernet sauvignon virka til 
dæmis vel. Blandið saman öllum 
innihaldsefnum í miðlungs pott 
og náið upp suðu. Lækkið hitann 
og látið malla á lágum hita í um tíu 
mínútur. Ef ekki er til brandí er vel 
hægt að skipta því út fyrir viskí-
lögg eða einfaldlega sleppa því. 
Fallegt er að bera drykkinn fram í 
glermáli með haldi eða í dökkum 
leirbolla. Þá er tilvalið að skreyta 
drykkinn með appelsínusneið og 
broti af kanilstöng.

Kryddaðar 
haustlægðir
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Líttu upp í næturhiminninn í vetur og fræðstu um himintumglin. MYND/GETTY

Geimurinn er óravíður og 
himintunglin eru óteljandi 
og frá Jörðu má sjá með 

berum augum um 5.000 hnetti. 
Veturinn á Íslandi er í lengra lagi, 
miðað við aðra staði á jörðinni. Í 
stað þess að örvænta er um að gera 
að fagna því með því að kynna 
sér stjörnurnar og stjörnumerkin. 
Þegar himinninn er heiður er fátt 
skemmtilegra en að taka smá rúnt 
á stað þar sem borgarljósin trufla 
ekki um of og horfa til himins. 

Ýmis áhugaverð stjörnukort fást 
fyrir snjallsíma sem sýna nöfn 
stjarnanna og stjörnumerkin sem 
þau mynda. Þar má nefna Star 
Chart, Star Walk 2 og Star Lite. Þá 
er tilvalið að fylgjast með Stjörnu-
fræðivefnum á Facebook til að fá 
nýjustu geimfréttir. Sumt má sjá 
frá Jörðu eins og loftsteinadrífuna 
Geminíta sem á sér stað ár hvert á 
milli 7. desember og 17. desember. 
Þegar best lætur sjást oft um eitt 
til tvö stjörnuhröp á mínútu.

Horfðu til himins í allan vetur

Haustið er yndislegt og ljóðrænt.

Á svölum haustdögum er 
notalegt að hafa gott eyrna-
konfekt tiltækt, hvort sem 

ekið er um þjóðveginn, rölt um 
skógarstíga eða bara kósí við 
kertaljós. Hér er listi yfir 10 bestu 
haustlögin að mati Billboard:

n Autumn in New York með Ellu 
Fitzgerald og Louis Armstrong 
sendir hlustendur í rómantíska 
síðdegisgöngu í haustlitum 
Central Park.

n Wake me up when September 
ends með Green Day felur í sér í 
sér þrá eftir að september komi 
og fari f ljótt.

n Pale September með Fionu 
Apple er um haustdaga sem falla 
að eins og mjúk bómull.

n Autumn Sweater með Yo La 
Tengo kallar á kósí dag í uppá-
halds haustpeysunni.

n Gone till November með Wyclef 
Jean á við allt árið en er skyldu-
hlustun í nóvember.

n Autumn Almanac með The 
Kinks er um allt sem haustunn-
endur hlakka til: góðan mat, 
góða vini og fótbolta.

n Harvest Moon með Neil Young 
þykir hið fullkomna lag um 
skær a uppskerumána haustsins.

n Leaves that are green með Simon 
& Garfunkel er um græn lauf 
sem verða brún.

n Dead leaves and the dirty 
ground með The White Stripes 
fjallar um að sparka í dauð lauf 
undir fótum sér.

n November Rain með Guns N‘ 
Roses sem þorðu að syngja ekki 
um bara haustlauf heldur regn.

Bestu haustlögin

Fljótandi laugar
í fallegri
austfirskri náttúru

vok-baths.is

KOMDU Í HELGARFERÐ AUSTUR 
MEÐ MAKANUM, VINUNUM EÐA STARFSHÓPNUM

Vök baths
býður einnig upp á 

frábæran veitingastað 
og fundaraðstöðu.



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Skjaldborg - Hátíð íslenskra 
heimildamynda, fer loksins 
fram um helgina eftir að hafa 

verið frestað tvisvar í ár. Venjan 
er að halda hátíðina á Patreksfirði 
um hvítasunnuhelgina, en vegna 
COVID var búið að fresta hátíðinni 
fram að verslunarmannahelgi. 
Hertar sóttvarnareglur sem tóku 
gildi fyrir verslunarmannahelgi 
urðu svo til þess að aflýsa þurfti 
hátíðinni í annað sinn með dags 
fyrirvara. En nú er komið að því 
að unnendur heimildamynda geti 

notið dagskrárinnar sem skipu-
leggjendur Skjalborgarhátíðar-
innar hafa staðið í ströngu við að 
undirbúa.

„Eftir að hafa þurft að aflýsa 
hátíðinni tvisvar var ekkert annað 
í stöðunni en að reyna að keyra 
hana í Reykjavík. Þá var tilvalið 
að ganga í hjónaband með Bíó 
Paradís, en þau hafa unnið vel að 
framgangi íslenskra heimilda-
mynda ásamt okkur,“ segir Karna 
Sigurðardóttir verkefnastjóri hjá 
Skjaldborg.

Hátíðin var sett í gær en hún 
stendur yfir alla helgina í Bíó Para-
dís. Skjaldborg er opnunarhátíð 
kvikmyndahússins, sem hefur 
verið lokað í fimm mánuði.

„Allur þunginn í ár er á heim-
ildamyndadagskránni. Við 
leggjum áherslu á að frumsýna 
myndirnar og halda fallega utan 
um þau augnablik, auk þess að 
kynna verk í vinnslu sem er mikil-
vægur hluti af hátíðinni,“ segir 
Karna.

Hún segir að vegna sóttvarna-
ráðstafana sé hátíðinni í ár 
sniðinn mjög þröngur stakkur, 
sem þrengist með hverjum degi. 
Skipuleggjendur taka því ekki 
neina áhættu og vilja passa öryggi 
gestanna, svo klassísk hliðar-
dagskrá eins og fiskiveislan og 
limbókeppnin verða að bíða betri 
tíma. Hún lofar þó að Skjaldborg 
með öllum sínum hefðbundnu 

viðburðum komi sterk aftur á Pat-
reksfjörð að ári.

Heiðursgestur Skjaldborgar í 
ár er Hrafnhildur Gunnarsdóttir. 
Hrafnhildur hefur lengi unnið 
að heimildamyndum og var um 
árabil kvikmyndatökustjóri en 
undanfarin ár hefur hún einbeitt 
sér að gerð heimildamynda sem 
leikstjóri og framleiðandi. Á hátíð-
inni verða sýndar þrjár myndir 
eftir hana auk þess sem hún verður 
með masterclass á morgun.

„Heimildamyndadagskráin í ár 
er mjög fjölbreytt en við höfum 
aldrei fengið jafnmargar umsóknir 
um þátttöku. Við finnum fyrir 
mikilli grósku í faginu,“ segir 
Karna.

„Þetta eru myndir frá fólki sem 
er að taka sín fyrstu skref í heim-
ildamyndagerð upp í reynda leik-
stjóra. Við munum meðal annars 
sýna fyrstu og einu mynd Jóhanns 
Jóhannssonar, First and Last Men. 
Þetta er kokteill af allavega við-
fangsefnum og sjónarhornum. 
Þannig er Skjaldborg. Við erum 
hörð á því að Skjaldborgarandinn 
fylgi okkur niður á Hverfisgötu.“

Það er ljóst að í Bíó Paradís 
verður veisla heimildamynda alla 
helgina fram á sunnudagskvöld. 
Karna hvetur gesti til að tryggja 
sér miða tímanlega, vanda sig vel í 
að halda fjarlægðarmörkum, fylgja 
sóttvarnaviðmiðum og njóta þess 
að fara í bíó.

    Skjaldborg  
í hjónaband með   
    Bíó Paradís
Skjaldborgarhátíðin hófst í gær og stendur yfir um helg-
ina. Hátíðin er haldin í Reykjavík í fyrsta sinn, en hún er 
uppskeruhátíð heimildamyndahöfunda og þar er sér-
hæfingin að frumsýna nýjar, íslenskar heimildamyndir. Á Skjaldborg er lögð áhersla á að frumsýna íslenskar heimildamyndir.

Brugðið er út af vananum og fer Skjaldborgarhátíðin fram í Reykjavík í ár. Stilla úr myndinni Góði hirðirinn eftir Helgu Rakel Rafnsdóttur sem sýnd verður á hátíðinni.

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: 
Arnar Magnússon, sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins, 
arnarm@frettabladid.is Sími: 550 5652

JÓLAHLAÐBORÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um jólahlaðborð kemur út 7. október nk.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

7. október
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús

Hringdu S. 615 1810 eða sendu 
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Húsaviðhald

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

 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

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.

Uppýsingar í síma 868-2055

 Önnur þjónusta

Hártoppar-Hárígræðsla-
Höfuðrótartatto. 25 ára 
sérfræðikunnátta. Raunverulegra 
verður það ekki. Frí ráðgjöf. 
Apollohar.is, S:552 2099

Keypt
      Selt

 Til sölu

RAS 3M blikk klippur til sölu 
árgerð 2001. Klippa frá 5-1035 
mm á landi allt að 6mm þykkt.

Verð 2,5m + vsk
Nýlega yfirfarnar og í góðu standi.

6 tonna Hlaupaköttur í góðu 
standi. Verð Tilboð

Upplýsingar á olafur@
stjornublikk.is

MAXI - COSI BÍLSTÓLL - POKI 
- SPEGILL

Maxi-Cosi CabrioFix innan við 
ársgamall. Einstaklega léttur 
ungbarnastóll vegur aðeins um 3,5 
kg. Fyrir 0-13 kg. Ásamt bílstólapoka, 
Britax spegil og dóti. Verðh.25þús 
eða tilboð óskast S. 663 3313

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

Til sölu

Er með til sölu  
Ford Transit sendibíl 

árgerð 2015 og bréf hjá  
Nýju Sendibílastöðinni. 

Frábært tækifæri fyrir 
öflugan einstakling. 

Frekari upplýsingar í síma 
888 7979 

Atvinnutækifæri! 

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Vera HlynurBogi

Nónhæð Arnarsmári
201 KÓPAVOGUR

LIND FASTEIGNASALA KYNNIR 
MEÐ STOLTI:

GLÆSILEGAR OG VANDAÐAR 
ÍBÚÐIR Á NÓNHÆÐ KÓPAVOGI. 
AUKIN HLJÓÐVIST MILLI ÍBÚÐA,

GOTT SKIPULAG, VANDAÐUR 
FRÁGANGUR OG ÓHINDRAÐ 
ÚTSNÝNI FRÁ FLESTUM ÍBÚÐUM.

FRÁBÆR STAÐSETNING ÞAR SEM 
STUTT ER Í ALLA ÞJÓNUSTU OG 
ÚT Á AÐAL STOFNBRAUTIR  
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS. 

STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU FYLGIR 
FLESTUM ÍBÚÐUM.

      Verð frá 61.900.000

STÆRÐ: 112-170 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Hlíðarendi
102 HLÍÐARENDI

Glæsilegar og vandaðar íbúðir í glænýju póstnúmeri, 102 

Hlíðarendi. Íbúðir með fáguðu skandinavísku yfirbragði. 

Glæsilegur hönnunargarður og bílastæði eða bílskúr 

fylgir öllum eignum.

STÆRÐ: 74-235 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 51.9 M
Heyrumst
Stefanía   895 0903
Löggiltur fasteignasali

Bjarkardalur 4-14
260 REYKJANESBÆR

Nýjar og glæsilegar fullbúnar íbúðir með sérinngangi og 

bílskúr. Íbúðirnar eru einstaklega vandaðar og skilast með 

gólfefnum á öllum rýmum, fallegum innréttingum, ísskáp, 

uppþvottavél og smekklegri lýsingu frá Lumex.

STÆRÐ: 108,4/130,3 fm      FJÖLBÝLI   HERB: 3

Frá 44.9 M
Heyrumst
Þorsteinn   696 0226
Hdl, löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 704 er fjögurra herbergja útsýnisíbúð með 
tvennum svölum báðum með svalalokun, auka 
wc og fataherbergi. Stæði í bílageymslu.

STÆRÐ:  125,1 FJÖLBÝLI      HERB: 4

77.900.000
Heyrumst
Guðrún   621 2020
Löggiltur fasteignasali

Álalind 6
201 KÓPAVOGUR

Glæsilega íbúð á sjöttu og efstu hæð með 
þriggja metra lofthæð, þaksvölum og fallegu 
útsýni í nýju og vönduðu fjölbýlishúsi á þessum 
vinsæla stað í Kópavogi.

STÆRÐ: 130,1 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

79.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Vera Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali

  866-1110 
  vera@fastlind.is

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN



Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 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

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda 
brons, silfur og gullpeninga. 
Peningaseðla frímerki póstkort. 
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

ÍBÚÐ TIL LEIGU Í SALAHVERFI
Til leigu glæsileg 2 herb. íbúð í 
Salahverfi í Kópavogi. Nánari uppl. 
í s.896490

ÚTSÝNISÍBÚÐ Í 101. RVK
50 FM m. 2. stofum, aðstöðu + 
gangi. Aukaherbergi m. séraðstöðu, 
um 25 FM. S.651-6527 og 651 0118

 Atvinnuhúsnæði

VINNUAÐSTAÐA Í HJARTA 
BORGARINNAR!

Höfum nokkur vinnupláss laus 
á Teiknistofunni Óðinstorgi í 

hjarta borgarinnar fyrir sjálfstætt 
starfandi arkitekta eða aðra í 

sjálfstæðum rekstri. Húsnæðið 
er á 2. hæð á Óðinsgötu 7 með 
útsýni yfir Óðinstorg og svalir í 

suðvestur.
Áhugasamir hafi samband í síma 

864-7835
eða sendi á lena@to.is.

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, 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.

Óska eftir geymsluplássi fyrir 
háþekju-húsbíl (3,21m) í vetur. 
Upplýsingar í síma 663 4033.

Tilkynningar

 Tilkynningar

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.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is
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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



MAMMA SAT VIÐ RÚMIÐ 
HJÁ MÉR ALLAN TÍMANN. 
HÚN HLUSTAÐI EKKI Á 
LÍKUR OG TÖLFRÆÐI, 
HELDUR VONINA.

Fyrst þegar ég byrjaði 
að gera tónlist náði ég 
ekki að skapa almenni-
legan þráð en allt í einu 
fór þetta að koma. Mér 
f innst mik ilvæg t að 

pæla ekki bara í hversu f lott tón-
listin er, heldur reyna líka að hafa 
einhvern góðan boðskap. Ég passa 
mig að upphefja ekki ruglið, það 
getur farið svo illa. Ég var mjög 
heppinn,“ segir Sigurður Rósant, 
alltaf kallaður Siggi, sem gefur út 
lag tileinkað móður sinni heitinni 
á mánudaginn. Það hefst á upptöku 
af rödd hennar þar sem hún talar til 
sonar síns: „Siggi, ég elska þig, lífið 
er ekki alltaf auðvelt.“

Þó að árin í lífi Sigga telji aðeins 
tuttugu og fjögur, á hann að baki 
átakanlegri lífsreynslu en f lestir. 
Fíkniefnaneysla hefur sett mark sitt 
á líf hans um árabil sem hann segir 
eiga rót í vanlíðan í æsku.

Móðir Sigga, María Ósk Sigurðar-
dóttir, trúði þó alltaf á það góða 
í honum enda kallaði hún hann 
alltaf ljósabarnið sitt. Þegar Siggi 
er beðinn um að lýsa móður sinni 
nefnir hann fyrst að hún hafi verið 
einstaklega góðhjörtuð og næm á 
tilfinningar annarra. Það hafi þó 
vafist fyrir henni sjálfri að fylgja 
eftir þeim fallegu hugsjónum og 
boðskap sem hún brýndi fyrir 
börnum sínum.

Síðustu árin í lífi Maríu reyndust 
henni afar erfið. Að sögn Sigga var 
hún uppfull af samviskubiti gagn-
vart börnunum sínum sem hafi haft 
djúpstæð áhrif á líðan hennar og á 
endanum tekið sinn toll. María Ósk 
fannst látin í bifreið sinni í júlí, degi 
eftir að lýst var eftir henni í fjöl-
miðlum.

„Ég kem frá ágætlega fínu heimili. 
Blóðfaðir minn var ekki alltaf til 
staðar. Hann er samt yndislegur 
maður, sjómaður og hugsar smá 
eins og þorskur,“ segir Siggi og hlær. 

„Svo á ég systur sem er tveimur 
árum eldri en ég sem heitir  Salný 
Sif og er best. Ég elska hana mikið. 
Við eigum í góðum samskiptum. 
Svo á ég þrjá  bræður, Gabríel, 
Kristin og Andra, sem eru allir 
yndislegir.“

Siggi var þriggja ára þegar stjúp-
faðir hans kom inn í líf fjölskyld-
unnar.

„Hann var mikið til staðar þegar 
ég var barn og er pabbi yngri 
bróður míns. Þó að við séum ekki í 
miklu sambandi er ég honum þakk-
látur. Ein skemmtilegasta minning 
sem ég á úr æsku var þegar hann fór 
með mig á fótboltamót og við grill-
uðum pylsur.“ Siggi álasar ekki því 
fólki sem um tíma gafst upp á að 
hann næði bata, eða hafi neyðst til 
að taka þá ákvörðun að slíta sam-
skipti við hann.

Heimilislífið á þessum tíma var 
nokkuð eðlilegt, að sögn Sigga.

„Það voru kannski ekki til miklir 
peningar en mamma gerði alltaf sitt 
besta og við vorum þakklát fyrir 
það sem við fengum. Ég pældi ekk-
ert endilega í því sem skorti.“

Sárt að missa stjúpföður
Þegar móðir Sigga og stjúpfaðir 
slitu samvistum fékk hann loforð 
um að þeir fengju að hittast þrátt 
fyrir að sambandinu væri lokið. Það 
varð ekki raunin.

„Það særði mig mikið enda hafði 
ég litið á hann sem pabba minn 
í mörg ár. Ég hitti hann reglu-
lega af því að hann er pabbi litla 
bróður míns og hef kannski farið 
út að borða með honum nokkrum 

sinnum síðan. En alltaf þegar við 
hittumst þá hugsa ég um að ég elski 
hann og vonandi elskar hann mig 
líka. Hann er góður maður.“

Siggi lýsir sér sem ofvirkum 
krakka sem hafi aldrei fengið þá 
aðstoð sem hann telur að hann 
hefði þurft á að halda. Hegðun 
hans hafi einfaldlega verið túlkuð 
sem óþekkt.

„Ég fékk ekki þessa athygli sem ég 
þurfti og fannst eins og tilfinningar 
mínar væru ekki viðurkenndar. 
Þannig festist ég í einhverri stans-
lausri vanlíðan. Ég fann mig svo 
eiginlega í því að vera prakkari og 
með vesen,“ segir hann og bætir við 
að hegðunin hafi svo versnað með 
árunum.

„Málið er að ég hef alltaf verið 
góður gaur, trúi ég. Jú, ég hef átt 
mín tímabil og hef auðvitað lifað 
glæpalífi. En ég hef alltaf reynt að 
vera góður maður.“

Siggi segist fyrst hafa reykt kanna-

bis þegar hann var tólf ára gamall. 
Aðeins tveimur árum síðar spraut-
aði hann sig í fyrsta sinn með fíkni-
efnum.

„Ég notaði bara það sem var í boði. 
Ég var byrjaður að reykja kanna-
bis daglega þegar ég var þrettán 
ára. Þetta þróaðist mjög hratt. Mig 
vantaði einhvern til að leggja mér 
línurnar, en það eina sem gerðist 
var að ég var skammaður og það fór 
þveröfugt í mig. Ég fékk ekki réttu 
skilaboðin um lífið.“

Hann viðurkennir að ákveðin 
áhættu- og adrenalínfíkn hafi leitt 
hann áfram á þessum árum.

„Ég elskaði alla spennu. Sem 
krakki var ég til dæmis alltaf að 
brjótast inn í skólann minn, bara 
til að upplifa spennuna. Ég var ekki 
einu sinni að ræna neinu heldur bara 
að brjótast inn til að brjótast inn.“

Siggi þótti einn af fremstu hjóla-
brettamönnum landsins.

„Sama í hvaða ástandi ég var, þá 

Hún kallaði mig ljósabarnið sitt
Sigurður Rósant segir vanlíðan í æsku hafa leitt sig út í fíkniefnaneyslu. Hann gefur út lag á mánudaginn um 
móður sína, sem batt enda á líf sitt í sumar þegar hún taldi sig loks ekki þurfa að hafa áhyggjur af börnum sínum. 

Sigurður Rósant  
segir fíkni-
efnaneysluna 
hafa þróast 
mjög hratt og 
að hann hafi 
verið farinn að 
nota kannabis 
daglega aðeins 
13 ára gamall. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

hélt ég alltaf áfram að skeita. Þó að 
maður hafi byrjað ungur að fikta 
við þessi hörðu efni þá voru það 
alltaf bara tímabil. Núna eru mörg 
ár síðan ég hef sprautað mig,“ segir 
hann en bætir svo við: „Fyrir utan 
eitt skipti fyrir þremur árum.“

Niðurbrotin en ekki í neyslu
Það birtir yfir Sigga þegar hann er 
beðinn að lýsa móður sinni.

„Hún var alltaf til staðar. Kær-
leikurinn var hennar leiðarljós í 
lífinu. Sama hvernig aðrir komu 
fram við hana, þá sýndi hún alltaf 
kærleik til baka. Nánast eins og 
hún væri að safna karma, hún var 
góð í gegn.“ Siggi segir móður sína 
aldrei hafa átt í vandræðum með 
áfengi eða fíkniefni en farið hafi að 
falla undan fæti þegar hann var í 
kringum níu ára aldurinn.

„Það sem braut hana mest var 

Steingerður Sonja   
Þórisdóttir
steingerdur@frettabladid.is 
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Við höfum ferska og ljúffenga veislubakka með fjölbreyttum 
brauðréttum, tortillum, kökum og ávöxtum á boðstólum. 
Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum fría 

heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 4 bakkar 
eða fleiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi síðar en kl. 15:30 
næsta virka dag fyrir afhendingu.

BBQ kjúklingur,  
bakaðar sætar  
kartöflur, spínat. 
Fetaostur, rauð- 
laukur, spínat.
Heitreyktur lax, 
ferskt dill, spínat, 
lauksósa.

PARTÝBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

Vatnsdeigsbollur 
fylltar með  
vanillukremi. 

Kókostoppar  
með súkkulaði.

DESERTBAKKI

50 bitar
fyrir 10 manns

Reykt skinka,  
egg, íssalat. 

Tikka masala  
kjúklingur, íssalat.

Kjúklingaskinka,  
smurostur, ofnbakaðir 
tómatar, salatmix.

VEISLUBAKKI

30 bitar
fyrir 5 manns

Súkkulaðikaka  
með mjúku  
súkkulaðikremi.

Gulrótarkaka með 
rjómaostakremi.

Eplakaka með 
kanilkeim.

KÖKUBAKKI

24 bitar
fyrir 10 manns

Mangó, ananas, 
melónur, vínber  
og fleiri góðir  
ávextir allt  
eftir árstíðum  
og framboði.

ÁVAXTABAKKI

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns

Hangikjöt, lauk-  
sósa, salatmix.

Beikon, egg, steiktir 
ferskir sveppir.

Kjúklingur, rautt  
pestó, sýrður rjómi, 
paprika, salatmix.

EÐALBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

Hangikjöt,  
eggjasalat.

Roastbeef,  
remúlaði,  
steiktur laukur.

Rækjusalat.

GAMLI GÓÐI

20 bitar
fyrir 5 manns

Kalkúnn, beikon, 
tómatar, sinnepssósa.

Kjúklingur,  
egg, lauksósa.

Reyktur lax, íssalat.

LÚXUSBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

Tikka masala 
kjúklingur  
og íssalat.

Reykt skinka.

Eggja- og íssalat.

PÍTUBAKKI

24 bitar
fyrir 5 manns

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*ferskar hugmyndir*
/ Fyrir veislur og fundi /

Pantaðu í 
síma 565 6000 

eða á somi.is

Sóma Veislubakkar



þegar henni var neitað um að hitta 
yngri bróður minn. Því var meðal 
annars logið upp á hana að hún 
hefði verið í neyslu. Það er alls ekki 
satt.“ Siggi segir mann hafa komið 
inn í líf móður sinnar sem hafi haft 
slæm áhrif á fjölskylduna. „Það var 
svo ótrúlega margt erfitt sem gerð-
ist,“ segir Siggi.

„Mamma þráði líka öryggi. Hún 
starfaði sem tækniteiknari og hafði 
ekki mikið á milli handanna.“

Í nokkur ár voru Siggi og móðir 
hans ósátt og töluðust minna við. 
Það gerðist í kjölfar þess að hún 
ákvað að f lytja til Noregs, án Sigga, 
sem upplifði það sem útskúfun.

„Þá f lutti ég til ömmu sem er 
yndisleg manneskja, samt svolítið 
fyndin,“ segir hann og hlær. „Þetta 
var náttúrulega f lókið, ég var eins 
og ég var. Ég fann frið í því að 
reykja gras. Ég man eftir því þegar 
ég reykti í fyrsta sinn og einhver ró 
rann yfir mig, allur kvíðinn hvarf,“ 
segir Siggi sem hafði þjáðst af kvíða 
frá því hann var lítið barn.

Samviskubit gagnvart börnunum
Sex ár eru liðin frá því slitnaði upp 
úr síðasta sambandi móður hans. 
Siggi segir hana aldrei hafa orðið 
sama eftir það.

„Eitt skiptið kom ég heim og hún 
sat ein á miðju gólfinu, öskrandi og 
rífandi af sér hárið. Ég náði engu 
sambandi við hana og þetta var 
ekki eina atvikið. Hún lokaði sig 
líka af heima hjá sér. Það var á ein-
hvern hátt búið að ná að sannfæra 
hana um að hún væri rugluð. Hún 
var orðin svo brotin, marg brotin.“

Samskipti Sigga við móður sína 
voru þó góð síðustu ár.

„Hún kallaði mig alltaf ljósabarn-
ið sitt. Hún sagði það alltaf við mig 
þegar við hittumst: „Aldrei gleyma 
að þú ert ljósabarnið mitt.“ Hún var 
alltaf til staðar fyrir mig, eða eins 
mikið og hún gat.

Hún var alltaf að segja við okkur 
síðustu árin hvað hún væri miður 
sín yfir að hafa ekki verið meira 
til staðar, eða hafa ekki gert meira 

fyrir okkur á meðan á þessu erfiða 
tímabili stóð. Henni leið eins og 
hún væri fyrir. Hún var í stanslausri 
baráttu við sjálfa sig.“

Hann segir að það erfiðasta við 
ásakanirnar í garð móður hans hafi 
verið sú staðreynd að hún hafi verið 
farin að trúa þeim sjálf.

„Mamma þorði stundum ekki 
að vera ein með Leó, son minn, því 
hún var svo hrædd um að þetta væri 
satt, að hún væri ekki nógu góð við 
börn. Það var bara búið að telja 
henni trú um það. Henni leið eins 
með dóttur Salnýjar, systur minnar. 
Hún átti einnig erfitt með að vera 
hátt uppi í húsi eða annars staðar 
með börn. Það var eitthvað sem 
tengdist æsku hennar. Hún faldi 
alla hnífa heima hjá sér því hún var 
svo taugatrekkt yfir þessu. Ég fann 
ekki einu sinni brauðhníf heima 
hjá henni,“ segir Siggi og bætir við 
að hann hafa upplifað það svo að 
móðir hans væri alltaf að bíða eftir 
næsta áfalli.

Hjartahimnubólga af ofneyslu
Fyrir sex árum reif Siggi á sér 
þindina og fékk hjartahimnubólgu 
vegna ofneyslu.

„Þá hafði ég tekið alls konar efni 
og hjartað fór allt í einu á fullt. Á 
einhvern ótrúlegan hátt lifði ég það 
af, en ég var mjög veikur eftir þetta 
og gat hvorki gengið né borðað. Á 
þeim tíma var ég byrjaður í tón-
listinni en heillengi átti ég svo erfitt 
með að anda að ég gat ekki rappað.

Það leið hálft ár þar til ég gat 
borðað almennilegan mat. Ég lifði á 
grænmetis- og ávaxtadrykkjum. Ég 
var alltof grannur og mér leið illa, ég 
var samt alltaf duglegur á brettinu,“ 
segir hann og hlær.

Siggi kynntist kærustu sinni og 
barnsmóður, Fanneyju Ósk Þóris-
dóttur, um þetta leyti.

„Ég var búinn að vera edrú í tvö 
ár en datt þá aðeins í það eftir að 
hafa komist í aðgerð vegna þindar-
slitsins. Það var erfitt, en ég náði 
mér upp úr því og hélt áfram að vera 
með Fanneyju.”

Í dái rétt eftir fæðingu sonarins
Fyrir tæpum tveimur árum eign-
uðust Siggi og Fanney soninn Leó. 
Hann segir fæðingu Leós hafa verið 
fallegustu stund lífs síns, en eigin 
vanlíðan hafi þó varpað skugga á 
þessa gleðistund.

„Tíu dögum eftir að hann fæddist 
datt ég í það í eina og hálfa viku. Ég 
man ekkert frá þeim tíma. Ég end-
aði í dái í tvær og hálfa viku með 
nýrnabilun, lifrarbilun og súrefn-
isleysi í heilanum. Að sögn lækna 
voru líkurnar á að ég lifði af mjög 
litlar. Um leið og nýrun byrjuðu að 
taka við sér þóttu allar líkur á því 
að ég myndi vakna með varanlegan 
heilaskaða. Fyrstu tvær vikurnar 
eftir að ég vaknaði úr dáinu vissi 
ég ekkert, hvorki hverjir aðrir væru 
né ég sjálfur. Mamma sat við rúmið 
hjá mér allan tímann. Hún hlustaði 
ekki á líkur og tölfræði, heldur von-
ina.“

María Ósk var handviss um að 
sonurinn myndi ná sér.  Sagði hún 
Sigga að Guð hefði komið til sín og 
sagt henni að allt myndi fara vel.

„Nánast allir nema hún voru 
búnir að missa vonina og kveðja 
mig.“ Hann segist oft hafa upplifað 
að þessi trú og tenging Maríu Óskar 
hafi orsakað hluti sem jaðra við að 
vera yfirnáttúrulegir.

„Ég þurfti að læra að labba upp á 
nýtt eftir dáið og var á Grensási. Mér 
leið stanslaust illa og var alltaf kalt. 
Mér var kalt í heilan mánuð. En allt 
í einu fóru hlutirnir að gerast og ég 
náði smátt og smátt að braggast.“

Fanney stóð líkt og móðir hans 
með honum allan tímann.

„Hún kom með Leó upp á hvern 
einasta dag til mín. Hún þekkir 
mína sögu og veit hvað mér hefur 
liðið illa. Mér hefur alltaf liðið 
eins og eitthvað vanti. Til dæmis 
eins og þegar það kemur að sam-
þykki. Þegar ég var lítill þá hljóp 
ég beint til mömmu að sýna henni 
ef ég lærði eitthvað nýtt á brettið 
og kallaði á hana: „Sjáðu, sjáðu!“ 
Mig langar bara að vera séður. Mig 
langar að vera viðurkenndur, fyrir 
það að vera til.“

Tók út peninga fyrir börnin
Mánuðina áður en María Ósk lést 
vörðu hún og Siggi mörgum ómet-
anlegum stundum saman.

„Við hittumst nánast daglega og 
hún kom alltaf með mér að sækja 
Leó á leikskólann. Hún lék við 
hann á meðan ég eldaði mat. Síð-
ustu ár leið henni það illa að hún 
horfði bara á gólfið. En undir lokin, 
var farið að birta yfir henni,“ segir 
hann.

Daginn áður en María Ósk hvarf 
lék hún við Leó í sandkassanum 
fyrir utan heimili Sigga á meðan 
hann eldaði, líkt og svo oft áður.

„Eftir á upplifi ég að hún hafi 
mögulega fundið einhvern innri 
frið þegar hún var búin að taka 
ákvörðunina. Hún vissi sjálf að hún 
væri loksins að fá frið frá áhyggjun-
um og sársaukanum. Hún var bara 
búin að ákveða þetta.“

María Ósk skildi eftir á heimili 
sínu fjármuni fyrir börnin sín sem 
hún elskaði svo mikið. Siggi frétti 
síðar að hún hefði tekið peningana 
út hálfu ári áður.

„Ég hafði alltaf verið í svo miklu 
ójafnvægi. Síðan næ ég mér á réttan 
kjöl og er á góðum stað í nokkurn 
tíma. Amma hafði orð á því sjálf, 
mamma hefði aldrei gert þetta 
nema af því hún sá að ég var kominn 
í gott jafnvægi. Hún vildi bara sjá 
að börnunum hennar liði vel og við 
værum búin að koma okkur fyrir.“

 Að kvöldi 2. júlí síðastliðins var 
lýst eftir Maríu Ósk í fjölmiðlum. 
Hún fannst svo látin í bíl sínum í 
hádeginu daginn eftir.

„ Amma hr ingdi í mig með 
miklar áhyggjur af mömmu því 
það var slökkt á símanum hennar. 
Mamma slökkti aldrei á símanum 
og ef það gerðist þá fékk amma 
miklar áhyggjur, því hún vissi hve 
illa mömmu leið. Síðan hringir litli 
bróðir minn í mig og segir mér að 
hún hafi skilið allt eftir, hringana 
sína, gullúrið, allt saman. Þá fór ég 
að hágráta,“ rifjar hann upp.

Langar að gefa honum allt
Siggi segir sína nánustu hafa fylgst 
vel með líðan hans og viðbrögðum.

„Af því ég er náttúrulega eins og 
ég er. Ég öskraði og vissi ekki hvað 
ég átti við mig að gera.“

Siggi upplifði mikla vanlíðan í 
kjölfar fráfalls móður sinnar.

„En ég veit að hún var stolt af mér. 
Hún var stolt af þeim stað sem ég 
var kominn á og að það væri hægt 
að eiga góðar samræður við mig. 
Þrátt fyrir þetta rugl sem hefur 
verið á mér, þá sá hún alltaf það 
góða í mér.“

Hann segir að sér hafi fyrst um 
sinn þótt erfitt að vera einn með 
Leó, þar sem móðir hans hafi alltaf 
verið með þeim.

„Við fjölskyldan erum því dugleg 
að vera öll saman. Mig langar svo 
mikið að gefa honum allt sem mig 
vantaði. Og mér líður eins og ég 
finni þetta tóm sem hefur alltaf 
verið í hjartanu mínu fyllast smátt 
og smátt, í hvert sinn sem ég gef 
honum það sem ég þráði. Ég vil 
viðurkenna og samþykkja tilfinn-
ingar hans og upplifun. Ég vil gefa 
honum allt sem ég fékk ekki og svo 
miklu meira til.“

Siggi segir að sér hafi alltaf liðið eins og eitthvað vantaði og verið í sífelldri leit að samþykki. Í dag langar hann að gefa syni sínum allt það sem hann fékk ekki sjálfur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framhald af síðu 32   

OG MÉR LÍÐUR EINS OG 
ÉG FINNI ÞETTA TÓM SEM 
HEFUR ALLTAF VERIÐ Í 
HJARTANU MÍNU FYLLAST 
SMÁTT OG SMÁTT, Í HVERT 
SINN SEM ÉG GEF HONUM 
ÞAÐ SEM ÉG ÞRÁÐI.
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Því leituðum við uppi hönnuði, 
handverksfólk og framleið-
endur sem nota íslenska ull á 
margvíslegan hátt enda býr hún 
yfir óendanlegum möguleikum

Hjartkær móðir okkar og tengdamóðir,
Guðný Sigurðardóttir

lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Höfða, 8. september síðastliðinn. 

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju,  
    þriðjudaginn 22. september kl. 13.00.  
      Streymt verður frá athöfninni á vef 

                                         Akraneskirkju. www.akraneskirkja.is. 

Guðmundína Hallgrímsdóttir Matthías Pálsson
Ólafur Hallgrímsson Bryndís Bragadóttir
Hörður Hallgrímsson Geirlaug Jóna Rafnsdóttir

og fjölskyldur.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN
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í yfir 70 ár

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996
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Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
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Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Upphaflega átti að vera allt 
önnur sýning hér í Hönn-
unarsafninu á þessum 
tíma. Hennar uppruni 
var framandi, en sá póll 
var tekinn í hæðina að 

leggja frekar áherslu á íslenskt efni 
nú á þessum sérstöku tímum og hvað 
er íslenskara en ullin? Það fyrsta sem 
fólki dettur í hug er eflaust handprjón-
aðar peysur en ullin er notuð í svo margt 
fleira og við vildum frekar beina sjónum 
þangað. Því leituðum við uppi hönnuði, 
handverksfólk og framleiðendur sem 
nota íslenska ull á margvíslegan hátt 
enda býr hún yfir óendanlegum mögu-
leikum, þó um náttúrulegan og klass-
ískan efnivið sé að ræða.“

Það er Signý Þórhallsdóttir hönnuður 
sem hefur orðið. Hún er annar tveggja 
sýningarstjóra hinnar nýju sýningar í 
Hönnunarsafninu, 100% ull. Hinn er 
líka hönnuður og heitir Birgir Örn Jóns-
son.

Meðal varnings á sýningunni er fatn-
aður úr ullarefnum. Þó að verksmiðju-
vefnaður heyri sögunni til hér á landi 
þá eru enn prjónaverksmiðjur og ullar-
vinnslufyrirtækið Ístex er með mikla 
framleiðslu. Fatahönnuðurinn Magn-

ea Einarsdóttir sýnir líka yfirhafnir 
úr 100% ull og Kormákur og Skjöldur 
kynna framleiðslu á vaðmáli (tweed) 
sem er búið til úr íslenskri ull og verða 
með fatnað úr því til sýnis.

„Hún Ásthildur Magnúsdóttir vefari 
sat úti í glugga á safninu í vetur þegar 

allt var lokað vegna COVID-19 og óf 
röggvarfeld sem er hér núna og hún er 
líka með fræðsluborð þar sem hún sýnir 
mismunandi gerðir af ull sem ekki er 
búið að vinna úr,“ lýsir Signý. Hún vekur 
líka athygli á nýrri afurð frá hljóðvistar-
fyrirtækinu Kula by Bryndís. Sú afurð er 
þó ekki kúlulaga en hún er gerð úr ull, 
eins og kúlurnar marglitu sem víða hafa 
verið settar upp á undanförnum árum 
til hljóðdempunar. Þessi er á heilum 
vegg á sýningunni og ætti víða heima 
þar sem bæta þarf hljóðvist.

„Sýningin 100% ull mun verða uppi 
fram til 15. nóvember og hér verða 
haldnar smiðjur fyrir alla fjölskylduna 
og sunnudagsleiðsagnir meðan á henni 
stendur. Það verður allt auglýst á heima-
síðu safnsins og Facebook,“ segir Signý 
og bætir við: „Hingað verður líka boðið 
skólahópum, því verið er að taka í notk-
un nýjan sal þar sem auðvelt er að vera 
með fræðslu og aðra dagskrá.“

Hún bendir á að verkin á sýningunni 
séu ólík þó efniviðurinn sé í grunn-
inn allur af íslenskum kindum og segir 
ánægjulegt að upplifa hversu mikil fjöl-
breytni sé í því sem fólk er að búa til úr 
þessari eðalafurð, ullinni.
gun@frettabladid.is

Fátt íslenskara en ullin
Ný sýning sem ber heitið 100% ull verður opnuð í dag í Hönnunarsafninu á Garðatorgi 
frá klukkan tólf til fimm. Signý Þórhallsdóttir sýningarstjóri lýsir henni nánar.

Sýningarstjórarnir Birgir Örn Jónsson og Signý Þórhallsdóttir sitja hér á ullarballa frá Ístexi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Elsku afi okkar, tengdafaðir og langafi,
Hákon Guðmundur Torfason

lést á hjúkrunarheimilinu  
Sunnuhlíð, Kópavogi, sunnudaginn  

13. september. Útför hans fer fram frá 
Lindakirkju í Kópavogi, mánudaginn  

21. september, klukkan 13.00.

Hákon Hallgrímsson Hrefna Guðmundsdóttir
Unnur Hallgrímsdóttir
Þór Hallgrímsson Sandra Heimisdóttir
Hallgrímur Þór Ingólfsson

og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn,  
tengdafaðir og afi,

Þórður Sigurðsson
 fyrrv. yfirlögregluþjónn, 

   Böðvarsgötu 11, 
     Borgarnesi,

 lést 4. september í Brákarhlíð, Borgarnesi. 
Útför hans fer fram frá Borgarneskirkju, 26. september, 
kl. 13. Henni verður einnig streymt á www.kvikborg.is. 

Þökkum auðsýnda samúð, vináttu og hlýju.

Guðlaugur Þór Þórðarson       Ágústa Johnson
Þórður Ársæll

Sonja Dís
Anna Ýr

Rafn Franklín

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Hannesar Haraldssonar
vélvirkjameistara, 

Furulundi 47, 
Akureyri.

Guðrún Guðmundsdóttir
Haraldur Örn Hannesson Björk Birkisdóttir
Guðmundur Heiðar Hannesson Herdís Arnórsdóttir
Gauti Már Hannesson Brynja Eysteinsdóttir
Sverrir Hannesson
Hannes Rúnar Hannesson Vilborg Einarsdóttir
 Eðvarð Þór Eðvarðsson

afabörn og langafabörn.
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar  

í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   
timamot@frettabladid.is  

Við ætluðum upphaflega að 
vera viðstödd og vorum búin 
að öngla saman fyrir farinu, en 
nærveru okkar var ekki óskað.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

dr. Gunnar Mýrdal Einarsson
yfirlæknir og sérfræðingur í 

brjóstholsskurðlækningum, 
 lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu 

þann 10. september sl.  
Jarðarförin fer fram miðvikudaginn  

23. september kl. 15.00, frá Hallgrímskirkju. 
Streymt verður frá athöfninni:  

https://vimeo.com/event/305327.  
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Minningarsjóð Gunnars Mýrdal hjá Kviku 

fjárfestingarbanka: 0701-26-110464, kt. 030579-3649.

Ingibjörg Kristjánsdóttir
Hulda Haraldsdóttir
Hulda Mýrdal Gunnarsdóttir Þórunn María Kærnested
Dagmar Mýrdal Gunnarsd. Bryndís María Theódórsd.
Erna Mýrdal Gunnarsdóttir Anton Ingi Sigurðarson
Valdís Jóna Mýrdal Gunnarsdóttir
Gunnar Breki Mýrdal Gunnarsson
Rafn Alexander Mýrdal Gunnarsson
Geirlaug María Mýrdal Gunnarsdóttir

Kara Lív Mýrdal Dagmarsdóttir

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, sonur og afi,

Jón Guðmundsson
arkitekt,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar 
sunnudaginn 6. september 2020.  
Útförin fer fram í Dómkirkjunni,  

                                           24. september kl. 13.

Ragnheiður Björk Hreinsdóttir
Sigurrós Jónsdóttir Brynjar Þór Björnsson
Guðmundur Hjalti Jónsson Lísa Mikaela Gunnarsdóttir
Ingunn Ívarsdóttir

Bjartmar og Sólmar

Elskuleg móðir okkar,  
amma og langamma,

Ingigerður Stefanía 
Óskarsdóttir

(Inga)
lést á hjartadeild Landspítalans 

aðfaranótt 15. september.  
                                             Útför verður auglýst síðar.

Guðjón Árni Konráðsson
Jóna Ósk Konráðsdóttir 
Guðmundur Kristinn Konráðsson
Óli Gunnarr Håkansson Lena Håkansson
Hildur Arna Håkansson Andri Buchholz
Frantz Adolf Håkansson
Crystal Elaine Moore Håkansson 
Henný Guðmundsdóttir Magnús Þór Bjarnason 
Tinna Guðmundsdóttir
Inga Kavow Guðmundsdóttir

og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi, langafi og sonur,

Bjarni Sverrisson
Hnjúkaseli 4,

lést á líknardeild Landspítalans, 
þriðjudaginn 15. september. 

Útför hans verður frá Seljakirkju, 
föstudaginn 25. september, klukkan 15. Streymt 

verður frá útförinni á https://www.facebook.com/
minningarsidabjarnasverrissonar. 

Hanna María Oddsteinsdóttir
Linda Björk Bjarnadóttir Bragi Hilmarsson
Guðný Sigríður Bjarnadóttir Kristinn Snær Agnarsson 
Lára Jóhannesdóttir Sverrir Geirdal 
Lilja Jóhannesdóttir Reynir Björnsson

Steinunn Árnadóttir
og barnabörn.

Okkar ástkæri sonur og faðir,
Kjartan Sveinarsson

andaðist á Landspítalanum við 
Hringbraut, 3. september sl. 

Jarðarförin hefur farið fram.

F.h. ástvina,
Margrét Kjartansdóttir

Sveinar Eyfjörð Þórsson
Margrét Kjartansdóttir
Jón Valgeir Kjartansson

Kristín H. Pálsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Skipalóni 24, 
Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans 
10. september. Útförin fer fram frá 

Fríkirkjunni í Hafnarfirði, miðvikudaginn  
           23. september klukkan 14.  
Í ljósi aðstæðna munu einungis nánasta fjölskylda og vinir 

verða viðstaddir. Athöfninni verður streymt á  
https://www.sonik.is/kristin.  

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Rjóðrið, hvíldar- og endurhæfingarheimili 

fyrir langveik börn: 0513-26-22241, kt. 640394-4479.

Guðmundur Friðrik Sigurðsson
Sigrún Sveinbjörnsdóttir Michael Ted Lawson
Páll Arnar Sveinbjörnsson Henny María Frímannsdóttir
Þröstur Sveinbjörnsson Valgerður Jóna Jónbjörnsd.
Jónas Hagan Guðmundsson Jóhanna Sævarsdóttir
Magnús Friðrik Guðmundss. Becky Guðmundsson

og barnabörnin tólf.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Kristínar Önnu 
Guðjónsdóttur

Álfaskeiði 58, Hafnarfirði. 
Sérstakar þakkir til starfsfólks á 

                                             hjúkrunarheimilinu Sólvangi.

Guðjón Þorkelsson Sesselja G. Sigurðardóttir
Magnús Þorkelsson Guðrún Ásmundsdóttir
Íris Þorkelsdóttir Friðrik Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og 
hlýju við andlát elsku móður okkar, 

tengdamóður og ömmu,
Kristínar L. Valdemarsdóttur

Sléttuvegi 11,  
áður Hrauntungu 22, Kópavogi,

 sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 6. ágúst sl. 
Sérstakar þakkir til alls starfsfólks Báruhrauns í Hafnarfirði 

fyrir einstaka umhyggju.

Kærleikskveðja,
Frosti Bergsson Halldóra M. Mathiesen
Valdimar Bergsson Helga M. Geirsdóttir
Anna Rós Bergsdóttir Haraldur Guðfinnsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Ástkær dóttir okkar og systir,
Eiríka Steinunn Petersen 

Agnarsdóttir

lést í faðmi ástvina sinna á 
gjörgæsludeild Landspítalans við 

Fossvog, miðvikudaginn 9. september.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, 

fimmtudaginn 24. september, kl. 13.  
Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur 

vera viðstaddir athöfnina.

Agnar Már Jónsson Soffía Dóra Sigurðardóttir
Sigurður Andri Agnarsson

Anna Kristín Petersen Agnarsdóttir

Elsku faðir minn, afi,  
tengdafaðir og bróðir,

Jóhann Guðjónsson
líffræðingur og kennari við 

Flensborgarskólann,
lést þann 14. september.  

Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju, 
föstudaginn 25. september, kl. 13.00.  

Þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja 
umhverfis- og náttúruverndarsamtök að eigin vali.

Guðrún Eva Jóhannsdóttir Jón Trausti Guðjónsson
Jóhanna Eldey Óskarsdóttir Gunnsteinn Guðjónsson
Daníel Orri Óskarsson Anna Kristín Guðjónsdóttir
Óskar Pétur Einarsson Magnús Guðjónsson
 Ingvar Guðjónsson

Sex af níu eigendum listaverka í kassanum sem sendur var til Svíþjóðar: Ragnar 
Hólm, Ívar Freyr, Jónborg (Jonna), Anna, Guðrún H. (Hadda) og Guðmundur Ármann.

Samsýning níu íslenskra mynd-
listarmanna verður opnuð í 
bænum Hälleforsnäs í Svíþjóð 
í dag, 19. september, undir yfir-
skriftinni Islandsfärger, sem 
útleggst: Litir Íslands.

Listaverkin eru af ýmsum toga: tví- 
og þrívíð textílverk, bókverk, málverk, 
vatnslitamyndir, samklippur og papp-
írslágmyndir og bak við þau er níu 
manna hópur sem tengist Gilfélaginu á 
Akureyri, þó ekki búi allir í höfuðstað 
Norðurlands.

„Opnunin verður með óhefðbundnum 
hætti vegna COVID-19 en hún verður 
send út beint á netinu. Þar mun fara fram 
samtal nokkurra þátttakenda, sænskra 
listamanna og listnema. Við ætluðum 
upphaflega að vera viðstödd og vorum 
búin að öngla saman fyrir farinu, en nær-
veru okkar var ekki óskað og við skiljum 
það. Enda mælst til að ekki séu fleiri en 
10 saman í sýningarrýminu,“ segir Guð-
mundur Ármann Sigurjónsson, einn 
þeirra sem eiga verk á sýningunni. Hinir 
eru Anna Gunnarsdóttir, Eiríkur Arnar 
Magnússon, Guðrún H. Bjarnadóttir 

(Hadda), Heiðdís Hólm Guðmundsdóttir, 
Ívar Freyr Kárason, Jónborg Sigurðar-
dóttir (Jonna), Ragnar Hólm Ragnarsson 
og Sigurður Magnússon.

„Við erum að endurgjalda sýningu 

sem hópur sænskra listamanna kom 
með til okkar og var í Deiglunni á Akur-
eyri haustið 2018,“ segir Guðmundur. 
Sýningin í Hälleforsnäs stendur til 22. 
nóvember. gun@frettabladid.is

Litir Íslands utanlands
Í sænska bænum Hälleforsnäs verður viðburður í dag, þegar sýning níu íslenskra mynd-
listarmanna verður opnuð, klukkan 12 að íslenskum tíma. Hún nefnist Islandsfärger. 
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KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Halldór Þorvaldsson og Magnús 
Sverrisson eru orðnir mjög heitir 
í samkeppninni um bronsstiga-
meistara í sumarbridge Bridge-
sambands Íslands. Þegar þessi 
orð eru skrifuð eru þeir með 352,5 
stig en Hermann Friðriksson, 
sem er í öðru sæti, er með 289,5 
stig. Mánudaginn 14. septem-
ber lönduðu þeir öruggum og 

mikilvægum sigri með 64,8% skor í 
sumarbridge BSÍ. Annað sætið var 
með 58,6% skor. Faraldursástand-
ið dregur ekkert úr áhuga bridge-
spilara. Þátttaka var mjög vegleg, 
alls mættu 24 pör það kvöld. Á 
því spilakvöldi kom þetta spil 
fyrir. Suður var gjafari og enginn á 
hættu:

Suður ákvað að opna veikt í tveimur spöðum á borð-
inu þeirra. Halldór Þorvaldsson sat í vestur og linnti 
ekki látum fyrir en hann hafnaði í 6 . Hann vann þann 
samning auðveldlega, trompaði bara 2  í blindum og 
komst auðveldlega heim með lauftrompunum. Halldór 
og Magnús voru eina parið í AV sem fór í 6 . Þeir fengu 
því hreinan topp fyrir að standa þann samning. Lang flest 
pörin í AV spiluðu 3 grönd. Flestir fengu 12 slagi en tvö 
pör fengu aðeins 10 slagi.

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
73
1087
432
ÁG754

Suður
Á108652
D542
-
K32

Austur
KDG
Á6
KG5
D10986

Vestur
94
KG93
ÁD109876
-

BRONSSTIGAKEPPNIN
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5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

2 5 6 3 9 7 8 4 1

8 4 3 6 1 5 2 9 7

7 9 1 8 2 4 3 5 6

4 2 7 9 5 1 6 8 3

3 6 5 7 4 8 9 1 2

9 1 8 2 3 6 4 7 5

5 7 9 4 6 3 1 2 8

6 8 2 1 7 9 5 3 4

1 3 4 5 8 2 7 6 9

2 9 5 8 4 6 7 3 1

3 4 1 7 5 2 8 9 6

6 7 8 9 1 3 2 4 5

7 5 9 2 3 4 6 1 8

4 6 3 5 8 1 9 2 7

8 1 2 6 7 9 4 5 3

9 2 7 1 6 5 3 8 4

1 8 4 3 9 7 5 6 2

5 3 6 4 2 8 1 7 9

3 4 5 9 8 6 7 1 2

1 2 9 3 7 4 6 8 5

6 7 8 1 5 2 4 3 9

5 3 2 6 9 7 8 4 1

4 1 6 2 3 8 9 5 7

8 9 7 4 1 5 3 2 6

7 5 4 8 2 9 1 6 3

9 8 1 5 6 3 2 7 4

2 6 3 7 4 1 5 9 8

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist byggðarlag. Sendið lausnarorðið 
í síðasta lagi 24. september næstkomandi á krossgata@
fretta bladid.is merkt „19. september“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Gegnum 
vötn, gegnum eld, höfundur 
Christian Unge frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Árni Stefánsson, Sauðár-
króki.

Lausnarorð síðustu viku var
F E R F Æ T L I N G A R

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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T I E U Ú N O R N A F Á R I Ð
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L D Ð U K V E Ð J U H Ó F

E Y R N A S L Í M I N U I A O R

G U U S N B Æ N A K A L L I

A F M A R K A R A N N A S A U Ð

L Ð K Ö R N E T S N Ú R U M

G J A F A K A S S A D Ö U T Æ

Ó E A T M O S A K A M B L

S T Ó R Y R T U M F F J Ó G A

A Ð L A M B A L A N G A N A R

U M B U N A R R Ó E R R Ó A Ð

E N F Y R Ð L I N G U M N

E N D U R K A S T I T Ó A D

N M R I Ð N G A R Ð A R N I R

F E R F Æ T L I N G A R

LÁRÉTT 
1 Að innan er þetta austurtrog 

eins og framandi byttur (9)
11 Náðum að klára það sem við 

hentum fyrir borð (10)
12 Foringi greiðir för til Rómar 

eða Ríga (11)
13 Kvartsbrún pirrar leiðinda-

nuddara (10)
14 Maður gerir ekki bíl úr 

bjálka þótt harður sé (11) 
15 Fara bollablóm hnignandi? (10)
16 Plöturnar eru á hafsbotni 

en brettin á yfirborðinu (9)
17 Neyddum þau til að fórna 

ásum frenju (7)
19 Það er galli rúna að vera til 

ama (9)

24 Saga af stórvirki stelpna á 
svipuðum aldri (6)

27 Mættu í hús með allt sem 
þær græddu (7)

29 Af gripunum skulið þér 
þekkja þá, frekar en rifr-
ildinu um þá (8)

30 Hvort sem það er skóli eða 
elliheimili, hann er kóng-
urinn! (5)

31 Á albestu tímabilunum var 
ég með mestu púkunum (9) 

33 Tala um storm eftir sennu 
(8)

34 Hvað heitir lasna ljónið í 
Narníu? (5)

36 Það hefur orðið bylting í 
turnunum (8)

38 Hví lemur hún svo masgef-
inn og hreinskilinn svein?

39 Lendum í ógöngum með 
ösnum (5)

41 Loddarar tilbiðja kjörnar 
konur (8)

42 Hitti sál ljósa meðal ómerk-
inga (9)

44 Husla ber rauð í ruglinu (4)
45 Sú saga fer af förnum að þau 

klikki á forskeytinu (9)
47 Spotta frjálst fólk út í eitt (9)
48 Forseta eggja og Frey (3)
49 Létum laus í ljós (9)

LÓÐRÉTT 
1 Förum burt úr öfugum 

bæjarhlutum (9)

2 Ævidreki er mitt fjöregg (9)
3 Hvað ef sonur manns hvetur 

til stafrænnar efnistöku? 
(9)

4 Þessi glenna ku girnast 
háfætta herra (9)

5 Máttur guðanna magnar 
upp mikinn storm (10)

6 Á degi barnanna var mikið 
prógramm á þessari búllu 
(12)

7 Sveipum HÍ aðstoðarfólki 
(10)

8 Ég man fegurð ungdómsins 
er bláklukkan brumaði 
(9) 

9 Rúin værð vegna ríkidæm-
is? (9)

10 Gult mun hæfa svona 
hnöttum (7)

18 Aðeins við kunnum skil á 
hlutdrægum hugsjónum 
(8) 

20 Gleymum hvorki vígasveit 
né skemmitkröftunum 
sem fóru að dæmi hennar 
(12)

21 Guðdómlegur drykkur 
mótar áhrif listaverks (12)

22  Háf jallabjallan á sér 
frænku í vísbendingu 8 
(12)

23 Hálft hundrað manna og 
allir jafn gamlir (9)

25 Liðug leika liðdýr fyrir 
klink (8)

26 Úr hólma og bolla má 
hnoða músíkalskt nafn (5)

28 Ofurliði bornar sveitir mild-
an kalla‘ á krist/koppa-
lognið leggst þá yfir land 
og sæ (11)

32 Lýsir forsendum skatts (7)
35 Snúum þeim sem snögg eru 

(6)
37 Þessi tittur er alltaf með væl 

um gúmmilaði úr iðrum 
skemmtigarðs (7)

40 Stuðar hvern sem grafist 
getur (6) 

43 Þetta trýni er til þess gert að 
ota því (4)

46 Stækkuðu jafnt í báðar áttir 
(3)

Hector átti leik gegn Kjajko í 
Toulouse í Frakklandi árið 1989. 

1. Dxf8+! Kxf8 2. Hh8+ Rg8 3. 
Hxg8+! Kxg8 4. Hh1 1-0. EM ung-
menna í netskák hófst í gær og 
verður framhaldið um helgina. 
Átján íslensk ungmenni taka þátt. 
Beinar útsendingar alla helgina 
á skak.is í þar sem fylgst verður 
með öllum íslensku krökkunum. 
www.skak.is:  EM ungmenna í 
netskák. 

Hvítur á leik
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Ódýrt

Þessi gula
króna ...

Ódýrt
SPARAR þÉR A

U
R

IN
N

Ódýrt

Ódýrt

Ó
d

ý
rt

Ódýrt

1299 
kr.
pk.

Kjúklinga bringur, 900 g

269 
kr.
stk.

Banderos osta dýfa, 300 g

Afgreiðslutímar á www.kronan.is   Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

199 
kr.
stk.

Banderos vefjur, 6 stk.

198 
kr.
stk.

Banderos salsa, 300 g

145 
kr.
stk.

Gestus svartar baunir, 400 g

114 
kr.
stk.

Gestus maískorn, 340 g

Ódýrt

Ef vara er merkt 
ÓDÝR þýðir það að 
þetta sé ódýrasta 
varan í þessum 

vöruflokki



20%
afsláttur
af allri LADY 
innimálningu

afsláttur

afsláttur

Berlinger Haus

20%
afsláttur

Bað-og veggljós

Gildir ekki af HUE

20%
afsláttur

Háþrýstidælur
og ryksugur

30%
afsláttur

Sláttuvélar

1970-2020

AFMÆLIS
TILBOÐ

ára
BLOMAVAL.IS

1.490kr

999kr
Nóvember-
kaktus
9 cm pottur. 11328200

POTTA-
PLÖNTUR
20-50%
AFSLÁTTUR

1.990kr/pk.

Magnpakkning
Frábært verð

HAUSTERIKUR
3 STK.

HAUSTLAUKAR
Í ÚRVALI

Tilboðsveisla
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2.990kr

1.990kr

-33%
-25%Philodendron 

Hybrid
11 cm pottur.
10327873

2.690kr

1.990kr

Orkidea 
2 greinar
12 cm. 11325000

1.490kr

999kr
Ástareldur
10,5 cm pottur.
11328305

3.990kr

2.990kr

Rósir 
10 stk.

-25% -33% -33%

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

20%

Rafmagnshjól Enox
Enox Yadea rafmagnsreiðhjól, umhvefisvænt, 250W, 25 km 
hraði, drægni 70 km, 7 gíra. 3903103

Rafmagnshjól

149.900kr

Þvottavél AEG. L6FBI48S 
Magn af þvotti mest 8 kg, 1400 snúninga, A+++ orkuflokkur. 
1860502

79.990kr
89.990 kr

25%
afsláttur

Flísar

25-30%

25-30%

afsláttur

Borðbúnaður

25-30%

Parket

1.797kr
1.290kr

Hausterikur 
3 stk. að eigin vali

-28%

20%
afsláttur

Hillurekkar

Skoðaðu blaðið
husa.is

13.995kr
19.945 kr

Topplyklasett
Toppar 1/2" 10-32 mm, 1/4" 4-14 mm. 111 stk. 5052573

30%
af öllum NEO topp-

lyklasettum
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Allt gekk á afturfótunum fyrsta daginn

„Jæja, Róbert,“ sagði 
Kata pirruð. „Þú veist 
náttúrulega allt um 
þennan fugl, er það 

ekki? Hvað hann heitir, 
hefur örugglega bæði 
ungað honum út úr 
eggi, þekkir ömmu hans 
og ef ég þekki þig rétt 
líka étið hann.“ Kata 
var augljóslega ekki í 
góðu skapi í dag. „Svona, 
svona,“ sagði Róbert 
óvenju auðmjúkur. 

„Ég veit lítið um þennan 
fugl og ekki hvað hann 
heitir.“ Svo bætti hann 
við: „Nema að ég hef séð 
hann og hann er mjög 
kvikur, hleypur um og 
dillar stélinu upp og 
niður.“ Kata lét þetta svar 
sér nægja og þagði þótt 
pirruð væri.

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
421

Veist þú 
hvaða fugl 

þetta er?
?

?

?

Þó að Walt Disney sé þekktur 
fyrir sínar vinsælu sögupersónur 
í teiknimyndum og kvikmyndum 
þá gekk ekki allt eins og í sögu 
þegar fyrsti Disneyland-garður-
inn í heiminum var opnaður á 
vegum Walt Disney-samsteyp-
unnar. Það var í Anaheim í Kali-
forníu og árið var 1955. Garðurinn 
er því sextíu fimm ára á þessu ári.

Aðeins vel valdir gestir og fjöl-
miðlar voru viðstaddir opnun 
garðsins en hann var samt yfir-
fullur af fólki. Auk þess var við-
burðurinn sendur út um öll 
Bandaríkin.

Það var hásumar, glampandi sól 
og gríðarlegur hiti þennan dag og 
allir gosbrunnar í garðinum þorn-
uðu upp. Nýlagt malbikið í garðin-
um bráðnaði líka þannig að fólki 
hætti til að límast við það, sérstak-
lega olli það þó vandræðum fyrir 
konur á háum hælum.

Allur matur kláraðist í boðinu. 
Ekki nóg með það. Gasleki kom 
upp í garðinum og hann leiddi til 
þess að loka varð þremur svæðum 
hans.

En þetta voru byrjunarörðug-
leikar. Vinsældir garðsins hafa 
orðið gríðarlegar og mörg hund-

ruð milljóna hafa heimsótt hann á 
þessum sextíu og fimm árum sem 
saga hans spannar. – gunLausn á gátunni

Maríuerla?
Mikki mús er lukkudýr Walt Disney fyrirtækisins. Hann varð til 1928.

Hafdís Braga Óðinsdóttir og Embla 
María Jóhannsdóttir eru í 9. bekk 
Laugalækjarskóla. Í síðustu viku 
tóku þær þátt í námskeiðinu Stelpur 
filma, sem Reykjavíkurborg og Riff 
stóðu fyrir í Norræna húsinu með 
stuðningi Barnamenningarsjóðs. 

Hvernig var á námskeiðinu, 
stelpur? Embla María: Það var 
ótrúlega gaman. Við vorum á fyrir-
lestrum hjá fólki í kvikmynda-
bransanum sem lýsti því hvernig 
það byrjaði og upplifði hlutina.

Hafdís Braga: Það var gaman að 
hitta Baltasar Kormák. Hann var 
að kenna okkur hvernig ætti að 
leikstýra.

Fenguð þið eitthvað að gera sjálf-
ar? Embla María: Já, við vorum 
sex í hóp úr Laugalækjarskóla og 
bjuggum til stuttmynd.  Það var 
kennari með okkur en við sáum 
að mestu um vinnuna sjálfar og 
leystum þau vandamál sem komu 
upp. Skólinn lánaði okkur míkrófón 
og myndavél.

Sömduð þið handritið sjálfar? 
Hafdís Braga: Já, hópurinn byrj-
aði á að gera það saman. Myndin 
okkar heitir Heimaskjól og fjallar 
um vandamál í sambandi við heim-
ilisof beldi en svo verður allt betra í 
endann. Hún er rétt undir þremur 
mínútum.

Embla María: Við vorum svo 
hræddar um að hún yrði of löng að 
við fókuseruðum strax á aðalatriðin 
og þurftum ekkert mikið að stytta.

Fenguð þið góðar leiðbeiningar 
á námskeiðinu? Embla María: 
Já, Margrét Örnólfsdóttir var til 
dæmis að kenna okkur að byggja 
upp handrit.

Hafdís Braga: Svo var Nanna 
Kristín Magnúsdóttir að kenna líka 
og sýndi okkur þrjár stuttmyndir 
sem hún hafði gert. Við lærðum að 
klippa og setja inn tónlist og gerð-
um það bara hér í skólanum.

Voruð þið komnar með kvik-
myndabakteríu áður? Embla 
María: Mér hefur alltaf fundist 
eitthvað spennandi við kvikmynd-
un.

Hafdís Braga: Mér líka, mig langar 
að gera eitthvað meira enda er ég í 
stuttmyndavali í 9. bekk. Þetta var 
samt pínu flóknara en ég hélt.

Horfið þið mikið á kvikmyndir 
sjálfar? Hafdís Braga: Já, ég er 
mikið fyrir hryllingsmyndir. Adr-
enalínið fer ekkert hátt hjá mér, ég 
er orðin svo vön þeim.

Embla María: Ég höndla ekki 
hryllingsmyndir. Horfi oftast á 
rómantískar gamanmyndir eða 
ævintýra-spennumyndir.

Fleiri áhugamál? Embla María: 
Ég æfi dans oft í viku, alls konar 
stíla.

Hafdís: Mér finnst mest gaman að 
vera með vinum mínum. Nú fer ég 
kannski líka að skrifa handrit!

Kvikmyndun  
er  spennandi 

Hafdís Braga og Embla María eru áhugasamar um gerð kvikmynda.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐ LÆRÐUM AÐ 
KLIPPA OG SETJA INN 

TÓNLIST OG GERÐUM ÞAÐ BARA 
HÉR Í SKÓLANUM. 

Hafdís Braga
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Gerðu 
góð kaup
SÉRVALDIR NÝIR BÍLAR Á KJARABÍLAVERÐI
KOMDU Í REYNSLUAKSTUR Á SÆVARHÖFÐA 2
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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

KAUPAUKI

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

VETRARDEKK! 
Umgangur fylgir 

Kjarabílum til 
25. september.

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

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll

Dísil, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll

Bensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll  

Dísil, framhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr Bíll

Renault Koleos Initial Paris

Bensín, framhjóladrifinn, beinskiptur. Nýr bíll

Nissan Leaf N-ConnectaDacia Dokker Ambiance

Renault NÝR ZOE Intens

Dacia Duster Comfort

Subaru Outback LUX BMW X1

Listaverð: 7.990.000 kr.Listaverð: 5.130.000 kr.Listaverð: 3.150.000 kr.

Listaverð: 4.950.000 kr.

Nissan Micra Acenta

Listaverð: 8.090.000 kr.

Listaverð: 4.450.000 kr.

Listaverð: 6.794.000 kr.

Listaverð: 2.990.000 kr.

FYK14 DEZ10GYD17

EOF06

KYV69

MTS09JSY51

100% rafmagn

100% rafmagn

AHY88

KJARAVERÐ
7.290.000 kr.

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

KJARAVERÐ
4.190.000 kr.

KJARAVERÐ
6.990.000 kr.

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur. Nýr bíll
Nissan X-Trail Acenta+

Listaverð: 7.290.000 kr.

IAU04

KJARAVERÐ
6.590.000 kr.

KJARAVERÐ
2.690.000 kr.

KJARAVERÐ
2.890.000 kr.

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

KJARAVERÐ
6.190.000 kr.



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Fremur hæg suðvestanátt  en 10-18 og skúrir eftir hádegi. Hægari vindur 
austanlands fram eftir degi og bjart með köflum.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Við erum besta sjúkrahús 
landsins! Alveg satt!  

Við viljum að sjúklingarnir 
okkar séu 100% sáttir við 

vinnubrögð okkar!

Í stuttu máli þá gætirðu 
ekki verið í betri höndum 

með lifrarígræðsluna 
þína, Klængur!

Hvað með 
mjaðmaað-

gerðina mína? 
Sem er ástæðan 
fyrir því að ég er 

hérna! 

Eh... já!  
Jújú! Við 

erum ein-
mitt með 

hana hérna!

Og ég 
heiti 
Kári! 

Móttekið!
Sáttur 
núna?

SKELL! 
UTANRÍKISRÁÐHERRA 

TANSANÍU ÁKVAÐ  
Í GÆR

Ég ætla aldrei í 
bíl pabba þíns 

aftur.

Hver botnar  
fréttastöðvar???

TOS! 

TOS! 

TOS! 

Fruss!

Fruss!

Fruss!

Má ég 
hjálpa?

Mesta hjálpin sem þú getur veitt er að 
vera ekki fyrir mér einmitt núna. 

Ég er að hjálpa 
pabba með  

sláttuvélina. 

Og? Ég er að 
hjálpa mömmu að 

reyta arfann.

AÐALFUNDUR
Brú félag stjórnenda heldur aðalfund sinn, 
mánudaginn 21. september 2020 kl. 18:00

í sal Læknafélagsins að Hlíðasmára 8, 4. hæð 
201 Kópavogur.

 
DAGSKRÁ

Venjuleg aðalfundastörf

Stjórnin.

BANNER-UP STANDAR

Ódýr
og einföld 

leið �l að 
kynna 

þína vöru.

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

DAG HVERN LESA
93.000

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

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019
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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!

ÍS OG 

NAMMI FYRIR 

BÖRNIN 
Á MEÐAN BIRGÐIR

 ENDAST 

2.990 kr.

2.990 kr.

1.990 kr.

690 kr.

1.990 kr. 1.290 kr.

9.990 kr.

1.490 kr.

1.490 kr.2.490 kr.

99 kr.  
TILBOÐ 

NÝIR 
TITLAR 

NÓG AF 
FRÍUM 
BÍLA- 

STÆÐUM!  



VIÐ LIFUM EKKI AF 
NEMA FÓLK ÞORI AÐ 

KOMA OG VERA MEÐ OKKUR OG 
UPPLIFA ÞAÐ SEM GERIST Á 
SVIÐINU.

Leikritið Upphaf eftir 
David Elridge verður 
frumsýnt í Kassanum, 
Lindargötu, í k völd,  
laugardaginn 19. sept-
ember. Leikarar er u 

Kristín Þóra Haraldsdóttir og 
Hilmar Guðjónsson. Leikstjóri er 
María Reyndal.

„Verkið fjallar um Guðrúnu og 
Daníel. Hann er einn eftir þegar 
gestirnir úr innf lutningspartíi 
hennar eru farnir. Verkið gerist 
á rauntíma á einum og hálfum 
klukkutíma og fjallar um sam-
skipti þeirra þessa nótt,“ segir 
María.

Sannleikur og nánd
Leikritið var frumsýnt í London 
fyrir þremur árum, hlaut einróma 
lof gagnrýnenda og áhorfenda og 
hefur verið sýnt víða um heim. 
Spurð hvað það sé sem heilli svo 
mjög við leikritið segir María: 
„Þarna eru litlar umbúðir og mik-
ill sannleikur og nánd. Ég held að 
það hrífi fólk. Þetta er mjög vel 
skrifað leikrit og trúverðugt með 
áhugaverðum persónum. Þarna 
er hefðbundnum kynjahlutverk-
um snúið við. Hún er sterk kona, 
framkvæmdastjóri í fyrirtæki, og 
hann er fráskilinn og býr hjá 
mömmu sinni. Í leikritinu, sem 
fjallar um einmanaleikann og þrá 
eftir að tengjast, er gleði, harmur 
og von. Ég held að allir geti sam-
samað sig einhverju í verkinu.“

Einungis tveir leikarar eru í Upp-
hafi og eru á sviðinu allan tímann. 
Engar senuskiptingar eru og ekkert 
hlé. Það reynir því mjög á leikarana 
Kristínu Þóru Haraldsdóttur og 
Hilmar Guðjónsson. „Þau eru mjög 
færir leikarar með mikla reynslu,“ 
segir María. „Við þrjú unnum 
saman í mikilli nánd og deildum 
sögum úr lífi okkar.“

Skrifaði leikrit í COVID
Vegna COVID þurfti að skella í lás í 
leikhúsum landsins, en nú er verið 
að opna þau eitt af öðru. Spurð 
hvernig hafi verið að vera leikhús-

manneskja á COVID-tímum segir 
María: „Ég er sjálfstætt starfandi 
leikstjóri og er alltaf að finna mér 
verkefni. Þegar allt varð skyndilega 
stopp dreif ég mig í að skrifa leikrit.

Þessi tími hefur verið bæði erf-
iður og langur fyrir stéttina. Öll 
þráum við að sýna og fá áhorfendur 
í leikhúsin. Við lifum ekki af nema 
fólk þori að koma og vera með 
okkur og upplifa það sem gerist á 
sviðinu. Við erum mjög spennt og 
glöð að fá að opna aftur.“

Verk um þrá eftir að tengjast
Þjóðleikhúsið frumsýnir Upphaf eftir David Elridge um helgina. 
Leikstjórinn segir alla geta samsamað sig einhverju í verkinu. 

Við erum spennt  að fá að opna aftur, segir María. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Kristín Jónína Taylor 
og Bryan Stanley 
koma fram á 

tónleikum í Salnum 
í dag, 19. septem-
b e r,  k l u k k a n 
16.30. Þar verður 
f lutt upptaka af 
f lutningi þeirra 
á píanósónötu 
nr. 2 og píanó-
sónötu nr. 28 
eftir Beethoven. 
Frítt er inn á þessa 
u p p h a f s t ó n l e i k a 
raðarinnar. Arnar Jóns-
son leikari mun lesa valda 
kafla á undan hverri sónötu, úr 
bókinni Beethoven – í bréfum og 
brotum, sem Árni Kristjánsson tók 
saman.

Frítt er inn á tónleikana en gestir 
þurfa að tryggja sér frímiða á salur-
inn.is

Ókeypis Beethoven í Salnum í dag

Arnar Jónsson leikari mun lesa valda kafla á undan hverri sónötu.

TÓNLIST

Sinfóníutónleikar

Verk eftir Beethoven og Glass

Flutningur: Sinfóníuhljómsveit 
Íslands. 
Stjórnandi: Eva Ollikainen. 
Einleikari: Víkingur Heiðar Ólafs-
son.
Eldborg í Hörpu/Bein útsending 
RÚV
fimmtudagur 17. september

Einhver nemandi í barnaskóla skrif-
aði einu sinni í ritgerð um tónlist að 
börn og eiginkona Beethovens hefðu 
alltaf verið að rífast í honum og gert 
hann ENNÞÁ heyrnarlausari.

Það er að vísu satt að Beethoven 
byrjaði að þjást af heyrnarskerð-
ingu 26 ára gamall og hún leiddi á 
endanum til algers heyrnarleysis. 
Hann átti hins vegar hvorki konu 
né börn. Heyrnarleysið gerði hann 
smám saman útlægan úr mannlegu 
samfélagi, og svo var hann einkar 
skapheitur í þokkabót. Ekki er vitað 
hvað olli heyrnarleysinu, en Beet-
hoven sagðist ætla að taka örlögin 
kverkataki. Hann var staðráðinn í 
að láta þau ekki buga sig, og hann 
þjálfaði sig í að semja tónlist án 
þess að þurfa að heyra hvernig hún 
hljómaði á píanói, eins og tónskáld 
gjarnan gera.

Fyrir byltingu
Sú tónlist sem flutt var eftir hann 
á Beethoven-veislu Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands á fimmtudagskvöldið 
var samin frekar snemma á ferl-
inum, áður en hann varð heyrnar-
laus. Fyrsta verkið á dagskránni var 
lokakaflinn úr fyrstu sinfóníunni, 
en hann samdi alls níu. Sú fyrsta er 
í hefðbundnu formi að mestu; Beet-
hoven var enn ekki orðinn sá bylt-
ingarmaður sem hann varð síðar, 
er hann umbreytti hefðbundnum 
klassískum tónlistarformum og 
opnaði brautina fyrir miklu meira 
frelsi í tónsköpun en áður hafði 
þekkst.

Kaf linn var hressilega spilaður 
undir stjórn Evu Ollikainen, sem 
er nýráðinn aðalstjórnandi hljóm-
sveitarinnar. Strengir voru að vísu 
ekki alltaf alveg samtaka, sem 
heyrðist nokkuð glöggt í útsendingu 
RÚV, en undirritaður horfði á hana í 
sjónvarpinu. Túlkunin var þó fylli-
lega í anda verksins; skapstór og 
tignarleg, gædd gríðarlegum krafti 
sem var algerlega óstöðvandi.

Hin dulda merking
Maður veltir stundum fyrir sér 
hvað svona tónlist merkir. Hver 
er merking tónlistarinnar? Beet-
hoven var sjálfur spurður hvað til-
tekið verk eiginlega þýddi, eftir að 
hann hafði leikið það á píanó fyrir 
lítinn hóp áheyrenda í stofu. Tón-
skáldið reiddist við spurninguna, og 
án þess að svara settist hann aftur 
við píanóið og lék allt verkið á ný. 
Það var svar hans; merkingin var í 
sjálfri tónlistinni, hún þýddi ekkert 
annað.

Merkingarþrungin túlkun
Þetta kom upp í hugann þegar Vík-
ingur Heiðar Ólafsson lék einleik-
inn í þriðja píanókonsertinum, sem 
var næstur á dagskránni. Tækni-
lega séð var leikurinn lýtalaus, alls 
konar tónahlaup voru óaðfinnan-
lega skýr og jöfn, tónmyndunin 
var safarík og samspilið við hljóm-
sveitina hárnákvæmt. Það í sjálfu 
sér var ekkert sérlega athyglisvert. 
Það sem var sláandi var hve túlkun 
Víkings var merkingarþrungin. Hún 
var gædd miklum tilfinningum án 
þess að vera væmin; stórbrotin með 
undiröldu sem greip mann strax. 
Þetta var frábær flutningur.

Í lok tónleikanna kvað við nýjan 
tón, en þá var byrjunin úr Glass-
works eftir Philip Glass á dag-
skránni. Þetta er heillandi tónlist 
í einfaldleika sínum, hún byggist 
á sífelldri endurtekningu einfalds 
tónefnis, sem skapar dálítið nost-
algíska stemningu. Flutningur 
strengjaleikara og píanóleikara var 
fágaður og ljúfur áheyrnar, og var 
það fallegur endir skemmtilegra 
tónleika. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Magnþrunginn 
flutningur á þriðja píanókonsertinum 
eftir Beethoven, og annað kom líka 
ágætlega út.

Undiraldan í Beethoven var grípandi

Þetta var frábær flutningur, segir 
Jónas Sen um Víking Heiðar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HEIÐI    Hlý parka úlpa   
      fyrir börn Kr.18.990.-
       Stærðir 98-164 
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GILDIR ÚT 20.09

SÓFADAGAR 
AF ÖLLUM SÓFUM
20%

ÖLL SÆNGURVER 

AFSLÁTTUR
25%

100 lítra

55 lítra

37 lítra

25 lítra

13 lítra

19.950
VIRUM SKILRÚM

12.950
GULDBORG BLÓMASTANDUR

6.995
JUNGHOLM KOLLUR

SCARLETT RÚMGRIND 

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

25%
TUSINDFRYD DÚNSÆNG 

AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

33%
160x200 cm 79.950 nú 59.950 
180x200 cm 99.950 nú 79.950

59.950
NÚ VERÐ FRÁ: 

39.990
SÆNG NÚ VERÐ FRÁ: 

VALDIR
PLASTKASSAR 

12.950
FULLT VERÐ: 16.950

RISSKOV STÓLL 

AFSLÁTTUR
23%

BÆKLINGAR Á
NÝIR
WWW.RFL.IS

1.495
1 STK. VERÐ FRÁ:

www.rumfatalagerinn.is

135x200 cm 59.990 nú 39.990
135x220 cm 64.990 nú 44.990
200x220 cm 79.990 nú 59.990
Koddi 50x70 cm 14.990 nú 12.990
Þykkur koddi 50x70 cm 16.990 nú 14.990

100% moskusdúnn

1.495
HAGTORN SKRAUTPÚÐI

695
ODDMUND BLÓMAPOTTUR

STEINAR 
GERVIBLÓM 
1.995



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.20 Ævintýraferðin
08.30 Billi Blikk
08.45 Tappi mús
08.50 Stóri og Litli
09.00 Heiða
09.25 Blíða og Blær
09.45 Zigby
09.55 Skoppa og Skrítla á póst-
korti um Ísland
10.15 Mæja býfluga
10.25 Mia og ég
10.50 Latibær
11.15 Lína langsokkur
11.40 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.25 Bold and the Beautiful
13.45 Allt úr engu
14.15 Bibba flýgur
14.45 Britain’s Got Talent 14
15.45 Shark Tank
16.25 Framkoma
16.55 Í kvöld er gigg
17.40 Sjáðu
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.53 Lottó
18.55 Kviss
19.40 Time Freak
21.25 Zombieland. Double Tap
23.00 The Lord of the Rings. The 
Return of the King
02.15 The Grand Budapest Hotel
03.50 Greta

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
22.50 Claws
23.35 Friends
00.00 Friends
00.20 Modern Family

10.10 Wonder
12.00 Ocean’s Thirteen
14.00 Bowfinger
15.35 Wonder
17.25 Ocean’s Thirteen
19.20 Bowfinger
21.00 Life Itself
22.50 Sometimes the Good Kill
00.20 The Neon Demon  Hroll-
vekja frá 2016. Þegar ung, efnileg 
og upprennandi sextán ára fyrir-
sæta kemur til Los Angeles í leit að 
frama lendir hún fljótlega í hring-
iðu atburða þar sem viðmiðið og 
verðmætin eru útlitið og allir vilja 
fá það sem hún hefur.
02.15 Life Itself

08.00 US Open 2020  Bein út-
sending frá US Open.
13.00 LPGA Tour 2020
20.00 LPGA Tour 2020  Bein 
útsending frá Cambia Portland 
Classic á LPGA Tour.
23.00 US Open 2020

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tölukubbar 
07.21 Kátur 
07.33 Eðlukrúttin 
07.44 Bubbi byggir 
07.55 Hrúturinn Hreinn 
08.02 Alvinn og íkornarnir 
08.13 Músahús Mikka 
08.36 Rán og Sævar 
08.47 Stuðboltarnir 
08.58 Hvolpasveitin 
09.21 Stundin okkar  Þessi með 
listasafninu, matarsóuninni og 
gleðinni.
09.45 Húllumhæ 
10.00 Herra Bean Mr Bean
10.10 Hafið, bláa hafið - Endurlit 
11.00 Með okkar augum
11.30 Kappsmál 
12.25 Vikan með Gísla Marteini 
13.15 Leyndardómar húðarinnar 
13.45 Agatha Christie - Drottning 
glæpasagnanna 
14.40 Jean 
16.15 Sögur af handverki 
16.25 Kæra dagbók 
16.55 Landakort Von
17.00 Nýjasta tækni og vísindi 
17.30 Smáborgarasýn Frímanns 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ósagða sagan 
18.29 Maturinn minn 
18.40 Strandverðirnir 
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fjölskyldubíó. Stúart litli 
Stuart Little  Bandarísk ævintýra-
mynd frá 1999 um músina Stuart 
sem Little-fjölskyldan tekur að 
sér en ekki eru allir á heimilinu 
ánægðir með komu hans. Myndin 
er talsett á íslensku. Upprunalega 
útgáfan með ensku tali er sýnd á 
RÚV 2.
21.10 Fólkið mitt og fleiri dýr Dur-
rells  Fjórða þáttaröð um ekkjuna 
Louisu Durell sem flyst búferlum 
með fjölskyldu sína frá Bourne-
mouth til grísku eyjunnar Korfú 
um miðjan fjórða áratug síðustu 
aldar.  Aðalhlutverk: Keeley 
Hawes, Milo Parker, Josh O’Conn-
or, Daisy Waterstone og Callum 
Woodhouse.
22.00 The Light Between Oceans-
Ljós af hafi 
00.05 Dagskrárlok

  

06.00 Síminn + Spotify
10.10 The Block
11.25 The Block 
12.25 The Block
13.30 Leeds - Fulham  Bein út-
sending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
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 Heima með Helga Björns 
 Helgi Björns ásamt Reiðmönnum 
vindanna bauð landsmönnum 
upp á kvöldvöku heima í stofu. 
Einlægir og heimilislegir tónleikar 
þar sem Helgi syngur nokkur af 
þekktustu lögum sínum í bland 
við perlur úr dægurlagasögunni, 
ásamt því að taka á móti frá-
bærum gestum.
21.30 Chef
23.20 Hot Tub Time Machine 2
00.50 Bernie
02.25 War of the Worlds
04.20 Síminn + Spotify

07.25 Ísland - Lettland
09.10 Coventry - QPR
10.55 Nottingham Forest - Cardiff 
City  Bein útsending frá leik í ensku 
1. deildinni.
12.55 Getafe - Osasuna
14.35 La Liga Show
15.05 Inside Serie A
15.30 Football League Show 
15.50 Fiorentina - Torino  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
17.55 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles  
18.50 Celta Vigo - Valencia  Bein 
útsending frá leik   í spænsku úr-
valsdeildinni.
20.55 Coventry - QPR
22.35 Nottingh. Forest - Cardiff City

07.20 New England Patriots - 
Miami Dolphins
09.50 New Orleans Saints - Tampa 
Bay Buccaneers
12.20 Valur - Fram  Útsending frá 
leik í Olís-deild kvenna.
13.35 Valur - ÍR  Útsending frá leik í 
Olís-deild karla.
14.50 Haukar - FH  Bein útsending 
frá leik í Olís-deild kvenna.
16.30 Inside Serie A
17.00 La Liga Show
17.20 Haukar - ÍBV  Bein útsending 
frá leik í Olís-deild karla.
19.00 Fjölnir - KA
20.45 NFL Gameday 
21.20 Seinni bylgjan - karla
22.50 Haukar - ÍBV
00.05 Haukar - FH

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra átta  Bræður og 
systur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Landnemasögur
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Píanógoðsagnir  (2 af 8)
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00 Mikilvægur maður
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Bleikmáninn rís - Líf og 
list Nicks Drake  Leiðin í bláman
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar  Woody 
Shaw, Stefan Koshizki og Hank 
Jones
20.45 Úr gullkistunni Goðafoss-
strandið 1916
21.15 Bók vikunnar  Sólhvörf
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 Spánarsýsla (e)  Íslendingar 
flykkjast til Spánar ár hvert í leit 
að betra veðri og verði. Í þessum 
þáttum kynnumst við menning-
unni og hversu hagstætt er að fjár-
festa í fasteign á Íberíuskaganum.
21.00 Lífið er lag (e)  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21.30 Þórsmörk – friðland í 100 
ár (e)  Tveggja þátta röð um sögu 
friðunar Þórsmerkur og gömlu af-
réttanna sunnan Krossár. 

Landinn byrjar!

okkar allra

fyrir forvitna

laugardag kl. 14
Útvarpsleikrit um Helga, mann á miðjum aldri sem 
er óvinnufær eftir alvarlegt slys. Hann hefur lengi 
haft hug á að gera óhappinu og afleiðingum þess 
skil. Hann hyggst fara að stað með hlaðvarp en það 
reynist þrautin þyngri að gera atlögu að fortíðinni. 
Leikarar: Björn Ingi Hilmarsson, Vignir Rafn 
Valþórsson, Sólveig Guðmundsdóttir og Halldór 
Gylfason.
Handrit og leikstjórn: Bjarni Jónsson.

Hefst sunnudagskvöld kl. 19.45
Landinn ferðast um landið og hittir fólk sem fæst við 
margt áhugavert og skemmtilegt. Í Landanum eru 
sagðar sögur af fólki, ferfætlingum, fjöllum og firnindum.
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Yfir 700 vörur á tilboði
Skannaðu kóðann og skoðaðu 

glæsilegt Hagkaupsblað 
um heilsu og lífsstíl.

Dagana 10.-20. september

Guðrún Bergmann – Heilsu- og lífsstílsráðgjafi, 
verður í Hagkaup Garðabæ í dag frá 14-17 
og veitir ráðgjöf um Now fæðubótarefni.  

Af öllum Now vítamínum  

 
Af öllum Nick´s ís
Hentar vel á Ketó 

30%
 

afsláttur

 
Funksjonell býður uppá úrval af góðum 

og náttúrulegum valkostum 
í stað sykurs og hveitis 

15%
 

afsláttur

Tilboð

199 kr/stk 
verð áður 

299 kr

20%
 

afsláttur

10%
 

afsláttur

20%
 

afsláttur

 
Fulfil próteinstykki innihalda 
20g af próteini, 9 vítamín og 

eru án viðbætts sykurs 

 
Vital Proteins kollagen er 

uppbyggingarefni fyrir liðamót, 
húð, hár, neglur og bein  

 
Amino Vibe er ný tegund af 

orkudrykk sem knýr þig áfram 

 
Atkins vörur eru hollari 

valkostur sem byggja á prótein- 
og trefjaríku innihaldi 

20%
 

afsláttur

NÝJUNG

Meira 
fyrir heilsuna



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 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
09.10 Mæja býfluga
09.20 Adda klóka
09.45 Zigby
09.55 Mia og ég
10.20 Lína langsokkur
10.45 Latibær
11.05 Lukku láki
11.30 Ævintýri Tinna
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.05 Nágrannar
13.25 Nágrannar
13.45 Impractical Jokers
14.10 Supernanny
14.55 Life and Birth
15.55 Kviss
16.45 Quiz
17.35 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.05 Who Wants to Be a Milli-
onaire
19.50 Love on Iceland
21.15 Grantchester
22.05 The Salisbury Poisonings
22.55 Queen Sugar
23.40 Wentworth
00.30 Shameless
03.10 Shameless

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Slicon Valley
21.40 Næturvaktin
22.25 Magnum P.I
23.10 Last Man Standing
23.30 Friends
23.50 Friends
00.15 Modern Family

10.00 The Space Between Us
11.40 Ocean’s 8
13.30 The Space Between Us
15.25 The Decendants
17.20 Ocean’s 8
19.05 The Decendants
21.00 Bird on a Wire
22.45 Winchester  Mögnuð 
draugasaga með Helen Mirren og 
fleiri stórgóðum leikurum sem 
fær hárin til að rísa og sækir efni-
við sinn í þær sögur að reimt væri 
í óðalinu Win chester, sem Sarah 
Winchester lét byggja á ofanverðri 
19. öld.
00.25 Miss Bala
02.05 Bird on a Wire

08.00 US Open 2020  Bein út-
sending frá US Open.
13.00 LPGA Tour 2020
20.00 LPGA Tour 2020  Bein 
útsending frá Cambia Portland 
Classic á LPGA Tour.
23.00 US Open 2020

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Tulipop Sveppasvekkelsi
07.19 Kalli og Lóa 
07.30 Klingjur 
07.41 Lalli 
07.48 Friðþjófur forvitni 
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 Beethoven-veisla  Heim-
sending frá Sinfóníuhljómsveit 
Íslands.
10.50 Landakort  Um þúsund skip 
á hafsbotni við Ísland.
11.00 Silfrið
12.10 Úr Gullkistu RÚV: Fjórar 
konur Hallfríður Ólafsdóttir 
12.40 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni Heiðar Logi
13.10 Í góðri trú - saga íslenskra 
mormóna í Utah
13.40 Fólkið mitt og fleiri dýr 
14.25 Martin Clunes: Eyjar Ástr-
alíu 
14.30 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni Ólafía Þórunn Kristins-
dótti
14.55 Treystið lækninum 
15.45 Kirkjur Íslands
16.25 Agatha Christie - Drottning 
glæpasagnanna 
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar  Þessi með 
listasafninu, matarsóuninni og 
gleðinni.
18.25 99% norsk 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Smáborgarasýn Frímanns
20.40 Ráðherrann  Þegar forsætis-
ráðherra greinist með geðhvarfa-
sýki verða samstarfsmenn hans 
að leggja bæði stöðugleika ríkisins 
og einkalíf sitt að veði til þess að 
halda sjúkdómnum leyndum fyrir 
þjóðinni. Aðalhlutverk: Ólafur 
Darri Ólafsson og Aníta Briem. 
Leikstjórn: Nanna Kristín Magnús-
dóttir og Arnór Pálmi Arnarsson.
21.30 Snilligáfa Einsteins Genius 
- Einstein 
22.20 Norrænir bíódagar. Hefndin 
Hævnen 
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block 
12.15 Dr. Phil
13.00 Dr. Phil
13.45 Dr. Phil 
14.30 Dr. Phil 
15.15 Dr. Phil 
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
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  Sérfræðihópur 
bandaríska sjóhersins gengur 
undir nafninu selir. Fylgst er með 
þeim æfa og skipuleggja hættu-
legustu aðgerðir sem fyrirfinnast 
þar sem allt er undir og öryggi 
Bandaríkjanna er að veði.
02.20 Condor
03.05 Síminn + Spotify

06.50 Fiorentina - Torino
08.35 Nottingh. Forest - Cardiff City
10.20 Iberostar Tenerife - Casade-
mont Zaragoza  Bein útsending 
frá leik I í ACB spænska körfubolt-
anum.
12.25 NFL Gameday 
13.00 Genoa - Crotone  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
15.05 Hellas Verona - Roma
16.55 Tampa Bay Buccaneers - 
Carolina Panthers  Bein útsending 
frá leik í NFL.
20.20 Houston Texans - Baltimore 
Ravens  Bein útsending frá leik í 
NFL.
23.55 Granada - Deportivo

08.10 Fjölnir - KA
09.50 Haukar - FH  Útsending frá 
leik í Olís deild kvenna.
11.00 Haukar - ÍBV  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.
12.15 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olísdeildarinnar.
13.50 ÍA - Grótta  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max deild karla.
15.55 Inside Serie A
16.20 La Liga Show 
16.45 Stjarnan - Valur  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
19.10 Breiðablik - KR  Bein út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.
21.15 Pepsi Max Tilþrifin - 17. 
umferð
22.00 ÍA - Grótta
23.40 Stjarnan - Valur

RÚV RÁS EITT

06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar  Býr Ís-
lendingur hér?
11.00 Guðsþjónusta í Glerár-
kirkju á Akureyri
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  Þriðji þáttur
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Píanógoðsagnir  (2 af 8)
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð
21.30 Úr gullkistunni  Guð-
mundur Daníelsson. kafli úr 
Spítalasögu
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 máli og myndum 
Reikað um sögusýningu Félags ís-
lenskra hjúrunarfræðinga í tilefni 
af aldarafmæli félagsins.  

okkar allra

Hefst sunnudagskvöld 
kl. 20.40
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

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
10.25 Suits
11.10 NCIS
11.50 Um land allt
12.35 Nágrannar
12.55 So You Think You Can Dance
14.15 Flirty Dancing
15.00 Grand Designs. The Street
15.45 War on Plastic with Hugh 
and A
16.45 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
21.15 Wentworth
22.05 Damages 1
23.05 60 Minutes
23.50 One Lane Bridge
00.35 Blinded
01.20 Blinded
02.05 Thirteen
02.55 Thirteen

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 Last Man Standing
21.30 Curb Your Enthusiasm
22.10 I Feel Bad
22.30 Veronica Mars
23.20 Insecure
23.55 Friends
00.15 Friends
00.40 Modern Family

12.15 Golden Exits
13.45 Krummi Klóki
14.55 Made of Honor
16.35 Golden Exits
18.05 Krummi Klóki
19.20 Made of Honor
21.00 The Hangover Part 2 
 Geggjuð gamanmynd frá 2011 
með einvala liði grínleikara. Phil, 
Stu, og Alan fara í ferðalag til Bang-
kok til að vera við brúðkaup Stu.
22.35 American Renegades
00.20 Kate Plays Christine
02.10 The Hangover Part 2  

08.00 US Open 2020
13.00 LPGA Tour 2020
16.00 US Open 2020
21.00 LPGA Tour 2020

13.00 Spaugstofan 2005 - 2006 
13.25 Landinn 
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
14.30 Gettu betur 2013 Úrslita-
þátturinn, MH - MR
15.30 Uppáhaldsréttir Nadiyu 
16.00 Úr Gullkistu RÚV. Af fingrum 
fram Magnús Þór Sigmundsson
16.40 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
20.00 Nýjasta tækni og vísindi  
 Nýjasta tækni og vísindi hefur loks 
göngu sína aftur eftir langa fjar-
veru af skjáum landsmanna. Efnis-
tökin eru fjölbreytt og fróðleg en í 
þáttunum verða íslenskar vísinda-
rannsóknir í forgrunni. Fjallað er 
um allt milli himins og jarðar, svo 
sem öldrun, hvali, sprotafyrirtæki 
og snjallheimilið svo fátt eitt sé 
nefnt.
20.30 Leyndardómar húðarinnar 
Secrets of Skin  Náttúrulífsþættir 
frá BBC um húðina og öll fjöl-
breyttu form hennar. Þróun þessa 
stóra líffæris er rannsökuð. Húð 
hefur þróast með ýmsum hætti 
og gegnir fjölbreyttum hlut-
verkum. Þessi fjölbreytileiki hefur 
gert hryggdýrum kleift að dafna 
á öllum svæðum jarðar. Meðal 
annars er skoðað hvernig húð og 
skinn hefur þróast og orðið að 
vopni í formi beittra kvista, brynja 
og eiturs.
21.00 Vegir Drottins Herrens Veje  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Buena Vista Social Club - 
Far vel Buena Vista Social Club 
Adios  Heimildarmynd frá 2017 um 
hljómsveitina Buena Vista Social 
Club sem varð til við gerð myndar-
innar Buena Vista Social Club sem 
sló í gegn árið 1999. 
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 The Neighborhood 
14.25 The Block 
15.40 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
19.30 Carol’s Second Act 
20.00 The Block 
21.00 Seal Team
21.50 Condor 
22.35 Love Island 
23.30 The Late Late Show 
00.15 Hawaii Five-0 
01.00 Blue Bloods  Dramatísk 
þáttaröð um yfirmann lög-
reglunnar í New York og fjölskyldu 
hans. 
01.45 The Good Fight 
02.30 Bull 
03.15 Síminn + Spotify

06.55 ÍA - Grótta
08.40 Stjarnan - Valur
10.20 Breiðablik - KR
12.00 Pepsi Max Tilþrifin - 17. um-
ferð  Kjartan Atli Kjartansson fer 
yfir leiki dagsins í Pepsi Max deild 
karla ásamt sérfræðingi. 
12.50 Meistarakeppni kvenna. 
Skallagrímur - Valur
14.30 Valur - ÍR 
15.40 Seinni bylgjan - karla
17.15 Seinni bylgjan - kvenna
19.05 Fram - Grindavík  Bein út-
sending frá leik í Lengjudeild karla.
21.15 17. umferð  Guðmundur 
Benediktsson fer yfir síðustu um-
ferð Pepsi Max deildar karla ásamt 
sérfræðingum Stöðvar 2 Sports. 
22.30 Breiðablik - KR
00.10 Pepsi Max Tilþrifin - 17. 
umferð

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  Tangótónlist með 
íslenskum flytjendum
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  Bræður og 
systur
15.00 Fréttir
15.03 Landnemasögur  (3 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  (40 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
06.40 Huesca - Cadiz
08.20 Sassuolo - Cagliari
10.00 Juventus - Sampdoria
11.45 Iberostar Tenerife - Casade-
mont Zaragoza  Útsending frá leik 
í spænsku meistarakeppninni í 
körfubolta.
13.25 Parma - Napoli
15.05 Genoa - Crotone
16.50 TD Systems Baskonia - 
Valencia Basket  Útsending frá leik 
í spænsku meistarakeppninni í 
körfubolta.
18.35 AC Milan - Bologna
20.40 Football League Show 
21.05 Real Sociedad - Real Madrid
22.50 Real Betis - Real Valladolid

HRINGBRAUT
20.00 Saga og samfélag  Í þætt-
inum eru málefni líðandi stundar 
rædd í sögulegu samhengi og vikið 
að nýjustu rannsóknum fræði-
manna 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  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Spánarsýsla  Íslendingar 
flykkjast til Spánar ár hvert í leit 
að betra veðri og verði. Í þessum 
þáttum kynnumst við menning-
unni og hagstæði þess að fjárfesta 
í fasteign á Íberíuskaganum.

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

PREN
TU

N
.IS

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Urriðakvísl 12
 110 Ártúnsholti

 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

OPIÐ HÚS  
sunnudaginn 20. sept

kl. 13:00 - 13:30

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
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ÞAÐ HEFUR VERIÐ 
MIKIÐ FERLI AÐ KOMA 

SKIPULAGI Á DÁNARBÚIÐ OG 
ARFLEIFÐ HANS Á SVO MÖRGUM 
SVIÐUM.Þetta er alveg búið að 

vera dýrmætt ferðalag. 
Í fimm ár,“ segir Kristín 
Andrea Þórðardóttir 
um heimildar my nd 
sína Er ást, sem hún 

frumsýnir á Skjaldborgarhátíðinni 
í Bíó Paradís í dag.

Myndin fjallar um sterka ást 
Helenu Jónsdóttur kvikmyndaleik-
stjóra og Þorvalds Þorsteinssonar, 
skálds og myndlistarmanns, sem 
jafnvel dauðinn fær ekki aðskilið, 
en í myndinni fylgir Kristín Andrea 
Helenu þegar hún leitar að styrk til 
að halda áfram með líf sitt og list-
sköpun samhliða því að koma arf-
leifð Þorvaldar í örugga höfn, eftir 
ótímabært andlát hans 2013.

„Ég kynntist Þorvaldi í byrjun árs 
2007 og við vorum góðir vinir,“ segir 
Kristín Andrea, sem síðan kynntist 
Helenu í gegnum Þorvald og eftir 
andlát hans og vinnuna við mynd-
ina er vinátta þeirra orðin svo náin 
að Kristín segist hiklaust líta á þær 
sem fjölskyldu. 

Saga um sorg og ást
Helena og Þorvaldur höfðu búið í 
Antwerpen í Hollandi í um það bil 
eitt og hálft ár þegar Þorvaldur lést í 
febrúar 2013. „Það hefur verið mikið 
ferli að koma skipulagi á dánar-
búið og arfleifð hans á svo rosalega 
mörgum sviðum. Það eru leikverk, 
myndlist og bókverk. Það er tónlist 
og ótal textar og hugmyndafræði 
í skapandi skrifum og mennta-
málum. 

Hugmyndin var að fylgjast með 
henni koma öllu í örugga höfn á 
mismunandi vígstöðvum og fara 
með henni í gegnum sorgarferlið 
meðfram því,“ segir Kristín og bætir 
við að undirliggjandi sagan sé svo 
hin sterka ástarsaga Þorvaldar og 
Helenu. „Þetta er mjög persónuleg 
mynd og Helena hleypir áhorfand-
anum mjög nærri sér. Þessi persónu-
legu efnistök voru mjög krefjandi 
fyrir Kristínu í hennar fyrsta leik-
stjórnarverkefni, eftir að hafa verið 
kvikmyndaframleiðandi um árabil.

Helena kom af og til heim til 
Íslands eftir að Þorvaldur lést en 
Kristín segir þær heimsóknir hafa 
verið henni erfiðar. „Þannig að 
hún var kannski ekkert að stoppa 
lengur en hún þurfti. Helena hefur 
kennt leikstjórn með hreyfimið-
aða nálgun við Listaháskólann um 
árabil og þetta voru yfirleitt styttri 
vinnuferðir tengdar þeirri kennslu.“

Hugljómun í ljósabúri
Kristín Andrea segir þær Helenu 
hafa eytt talsverðum tíma saman í 
þessum stuttu ferðum og það var í 

einni slíkri, rúmlega tveimur árum 
eftir að Þorvaldur lést, sem hug-
myndin að heimildarmyndinni 
kviknaði hjá henni, á Listahátíð 
2015.

Þá var opnuð myndlistarsýning á 
verkum Þorvaldar í Hverfisgalleríi 
og að kvöldi þess dags voru haldnir 
tónleikar í Gamla Bíói með lögum 
úr Ósómaljóðum, lagabálki sem 
Þorvaldur samdi á námsárunum í 
Hollandi í kringum 1990.

Kristín var Helenu til halds og 
trausts á tónleikunum, þar sem hún 
sá um sjónræna þáttinn.

„Ég var með henni uppi í ljósabúri 
og það var þarna sem hugmyndin 
kom, þegar það rann upp fyrir mér 
hversu mikil ábyrgð er skilin eftir 
hjá eftirlifandi maka listamanns 
sem hefur skilið jafn mikið eftir sig 
og Þorvaldur gerði á svo mörgum 
sviðum.

Svo að það er ekki bara sorgin og 
allt sem þarf að huga að eftir andlát 
einhvers nákomins, heldur fylgir 
því sú aukna ábyrgð að halda arf-
leifðinni og nafni listamannsins á 
lofti.

Yfir mörk lífs og dauða
Þorvaldur snerti við svo mörgum á 
lífsleiðinni og mörgum finnst þeir 
eiga hlut í honum og hann heldur 
áfram að hafa áhrif á fólk um ókom-
in ár. Líf og dauði eru landamæra-
laus að þessu leyti.“

Myndin dregur upp svipmyndir 
af tveimur listamönnum á meðan 
hún segir sögu ástar, sorgar og sorg-
arúrvinnslu, þar sem Kristín notast 
mikið til við ómetanlegt safn efnis 
úr einkasafni Helenu.

„Ég leitaði víða fanga en það er 
einmitt þetta persónulega mynd-

efni sem er svo dýrmætt. Það minn-
ir mann líka á að fanga hversdagsleg 
augnablik með sínum nánustu. Því 
þó þau þyki ekki endilega dýrmæt 
þegar þau eru tekin þá geta þau 
orðið það löngu seinna, þegar þau 
geta hafa öðlast aukið tilfinninga-
legt gildi.“

Kosmískir kraftar
Það var ekki til að auðvelda Kristínu 
efnisöflunina að þegar Þorvaldur og 
Helena f luttu til Antwerpen 2011 
dreifðist búslóð þeirra á nokkra 
staði.

„Ég vissi af tilvist ákveðins mynd-
efnis sem við vorum búin að leita að 
alveg ótal sinnum í geymslum hérna 
á Íslandi, heima hjá móður hennar 
og eins úti í Antwerpen, og bara 
fundum þetta ekki.

Ég var um það bil búin að gefast 
upp þegar þetta kom svo í ljós, 
lengst inni í skáp heima hjá móður 
hennar. Þetta var lítil DV-spóla sem 
hafði dottið á bak við þil, en það var 
síðla sumars í fyrra sem efnið kemur 
í ljós. Þá fannst mér við getað farið 
að huga að því að læsa klippinu. 

Ég held að kosmósið hafi aðeins 
verið að vinna með mér þarna,“ 
segir Kristín Andrea, sem er loksins 
komin í höfn eftir fimm ára ferða-
lag með þessa mjög svo persónulegu 
mynd.

„Ég er svo þakklát öllum þeim 
sem hafa lagt krafta sína í þetta 
verkefni,“ segir leikstjórinn og 
nefnir sérstaklega kvikmyndatöku-
manninn Bjarna Felix Bjarnason, 
klipparann Sighvat Ómar Krist-
insson, Úlf Eldjárn, sem samdi tón-
listina, og hljóðhönnuðinn Kjartan 
Kjartansson „Umfram allt hefur 
þetta ferðalag með Helenu verið 
mér ómetanleg reynsla, en hennar 
helsti hvati til að taka þátt í þessu 
verkefni var að opna umræðuna um 
sorgina, því það eru ekki svo mörg 
verkfæri sem syrgjendur geta gripið 
í á leið sinni um þennan erfiða dal, 
Íslendingar hafa verið fremur gjarn-
ir á að bíta á jaxlinn, setja hausinn 
undir sig og knýja sig áfram, en ég 
held að við verðum að fara að gefa 
okkur pláss til að vera f lóknari til-
finningaverur en svo.“
toti@frettabladid.is

Sterk ást lifir í auðugu 
dánarbúi hugverkanna
Heimildarmyndin Er ást, eftir Kristínu Andreu Þórðardóttur, 
fjallar um ástarsamband Helenu Jónsdóttur og Þorvalds Þor-
steinssonar og vinnu hennar við að koma listrænni arfleifð Þor-
valds í örugga höfn og halda áfram eftir ótímabært andlát hans.

Kristín Andrea var fimm ár að gera heimildarmynd um ástarsamband Helenu Jónsdóttur og Þorvalds Þorsteins-
sonar, ótímabært andlát hans og hvernig hún hélt áfram og kom arfleifð Þorvalds í örugga höfn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

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

FYRIRTÆKJAGJAFIR
Veglegt sérblað um jólagjafir til starfsmanna og 
viðskiptavina fyrirtækja kemur út 9. október nk.

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í mest lesna dagblaði landsins.
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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

JEEP® WRANGLER RUBICON – VERÐ FRÁ: 10.990.000 KR.

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

35” BREYTTUR

40” BREYTTUR

33” BREYTTUR

35” BREYTTUR

ÓBREYTTUR

ÓBREYTTUR

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

• BENSÍN 273 HÖ / DÍSEL 200 HÖ
• 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• ROCK-TRACK® FJÓRHJÓLADRIF
• SELECT-TRAC®  MILLIKASSI

• TRU-LOCK® 100% DRIFLÆSINGAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• AFTENGJANLEG JAFNVÆGISSTÖNG AÐ FRAMAN
• HEAVY DUTY FRAM- OG AFTURHÁSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.

• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI
• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU

• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA
• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALVÖRU JEPPAR
ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP® GRAND CHEROKEE BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

JEEP® WRANGLER BREYTTIR OG ÓBREYTTIR



Lífið í  
vikunni
13.09.20- 
19.09.20

SÍÐAN SAGÐI HULDA 
MÉR FRÁ DRAUMI SEM 

HÚN ÁTTI. VIÐ BYGGJUM 
SÝNINGUNA EIGINLEGA Á 
ÞESSUM DRAUMI HENNAR.

Hjörtur

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is    
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@
frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

FLAKKANDI KOKKUR
Veitingamaðurinn Ólafur Örn 
Ólafsson lagar sig að breyttum 
heimi og breytti sjónvarpsþátt-
unum Kokkaflakki í samnefnt 
hlaðvarp þar sem hann ræðir við 
matarástfangna Íslendinga.

SKRIFAÐI SKÁLDSÖGU 13 ÁRA
Síðar í september kemur út fyrsta 
skáldsaga Kristínar Bjargar Sigur-
vinsdóttur og ber hún heitið Dóttir 
hafsins. Bókina skrifaði Kristín 
upphaflega þegar hún var einungis 
þrettán ára gömul.

FLÚÐI GREMJU Á FACEBOOK
Fyrrverandi Píratakafteininn 
Birgitta Jónsdóttir er byrjuð aftur á 
Facebook, þaðan sem hún forðaði 
sér þegar hún áttaði sig á að hún 
væri orðin ógeðslega leiðinleg. Hún 
snýr nú aftur full af skapandi orku.

RÁÐHERRANN Á SKJÁINN
Sjónvarpsþættirnir Ráðherrann 
fjalla um stjórnmálamann sem fer 
í geðhvörf. Handritshöfundurinn, 
Birkir Blær Ingólfsson, segir þá vera 
grátbroslega en leggur áherslu á að 
ekki sé gert grín að sjúkdómnum.

2ja sæta stærð 159 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  119.990 kr.

Aðeins 101.992 kr. 
3ja sæta stærð: 199 x 94 x 82 cm. Fullt verð:  149.990 kr.

Aðeins 127.492 kr. 

Ný og glæsileg lína í DORMA. 2ja og 3ja sæta sófar, hornsófar, 

hægindastólar, skammel og hnakkapúðar úr fallegu og slitsterku áklæði.

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

Verðdæmi:  80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 162.900 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.

Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Aðeins 138.465 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Vikutilboð DORMA  
17. til 23. september

Sendum frítt um allt land!

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar

15%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Koníaksbrúnt eða grátt 
bonded leður og grátt 

Brunei sléttflauel

Hjörtur og Hulda segja að nóg verði í boði af spritti og grímum í ljósi aðstæðna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þau Hulda Vilhjálms-
dót t i r  og Hjör t u r 
Mat t h ía s Sk ú la son 
opna í dag sýninguna 
Hugrún í Gallery Porti. 
Hulda hefur starfað 

sem myndlistarkona um árabil og 
Hjörtur er vöruhönnuður.

„Ég er mest að mála málverk en 
svo geri ég líka skúlptúra. Á sýning-
unni núna eru þetta sem sagt mál-
verk frá mér,“ segir Hulda.

„Ég er alltaf pínu að daðra við 
myndlistina. Á þessari sýningu er ég 
að gera þrívíð verk,“ segir Hjörtur.

Yfirnáttúrulegar verur
Hjörtur og Hulda eru gamlir vinir. 
Fyrir ári sátu þau saman og fóru 
að daðra við þá hugmynd að sýna 
saman.

„Síðan sagði Hulda mér frá draum 
sem hún átti. Við byggjum sýning-
una eiginlega á þessum draumi 
hennar. Sýningin heitir Hugrún, 
sem er þá hugarfóstur okkar,“ segir 
Hjörtur.

„Það er þessi súrrealismi sem er 
þemað í sýningunni, sem byggir á 
þessum draumi. Hann gerðist í nátt-
úrunni og það eru verur sem heim-
sækja mig. Þetta er smá þráðurinn 
í sýningunni. En hver og einn upp-
lifir sýninguna auðvitað á sinn hátt. 

En hún er byggð svolítið á yfirnátt-
úrulegum verum sem heimsækja 
okkur,“ segir Hulda.

Draumur á lérefti
Draumurinn kom til Huldu þegar 
þegar hún var í tjaldi í Þjórsárdal.

„Það kom svo sterkt til mín, ein-
hver saklaus vera sem mig langaði 
svo mikið að túlka. Þessi vera var 
fyrir mér ósjálf bjarga og þurfti 
aðstoð og hlýju. Hér er ein mynd 
sem heitir engillinn, á henni er ég 
einmitt að reyna túlka þessa veru. 
Það er svolítið erfitt að túlka það 
sem maður upplifir í draumi yfir 
á léreftið. Það var smá vandi. Ég 
reyndi að skissa og svo kom þetta að 
lokum ósjálfrátt hjá okkur. Hjörtur 
fór að sauma dúkkur og ég að gera 
keramík. Við tengjum þetta líka svo 
mikið við náttúruna,“ segir hulda

Sýningin er einnig að miklu leyti 
byggð á samtölum sem þau vinirnir 
hafa átt í gegnum árin.

„Ég fór sjálfur að vinna aðeins 
með þennan draum eftir að hún 
sagði mér frá honum,“ segir Hjörtur.

Listin mikilvæg
Hulda segir að hún hafi mikið 
unnið með drauma í verkum sínum 
í gegnum tíðina.

„Ég er líka með gömul verk á sýn-

ingunni sem líka tengjast draum-
um. Maður gerir stundum hluti 
ómeðvitað. Það er merkilegt hvað 
það tekur oft langan tíma að átta sig 
á samhenginu í hlutunum. Stund-
um set ég upp sýningar og átta mig 
ekki alveg á því hver stefnan er, en 
sé hana svo skýrt kannski nokkrum 
árum seinna,“ segir Hulda.

Hún segir þetta vera algengt 
þegar unnið er með óhlutbundna 
og súrrealíska hluti.

„Kannski erum við listamenn 
spámenn, sjáum ómeðvitað fram 
í framtíðina. En núna er listin svo 
mikilvæg. Við erum að upplifa erf-
iða tíma og það er eflaust gott fyrir 
mann að lifa aðeins í draumaheimi 
til að komast í gegnum þetta,“ bætir 
Hulda við.

Sýningin verður opnuð í dag í 
Gallery Porti við Laugaveg 23b og 
nóg verður að spritti og grímum 
fyrir gesti. steingerdur@frettabladid.is

Sýning út frá draumi
Myndlistarkonan Hulda Vilhjálmsdóttir og vöruhönnuðurinn 
Hjörtur Matthías Skúlason opna í dag sýninguna Hugrún. Hana 
byggðu þau á draumi sem kom til Huldu þegar hún gisti í Þjórsárdal.
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Auðvelt að versla á byko.is

Innimálning frá Málningu og Gjöco 20% • Grohe sturtu- og baðtæki  20%  
Grohe handlaugartæki 20% • Grillfylgihlutir 30% • Háþrýstidælur 20-25%  

Loftpressur 20% • Járnhillur  20% • Verkfærabox, -töskur og -skápar 20-30%  
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OS Iceland kuldagallar 20% • Bosch og Einhell iðnaðarryksugur 20-30% • Bosch og  
Einhell málningarsprautur 20% • Geymslubox 20% • Ruslafötur og flokkunar- 
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Margrétar 
Kristmannsdóttur

BAKÞANKAR

Ég elska fuglana í hverfinu 
sem margir dvelja í kringum 
húsið okkar árið um kring. 

Á vorin erum við vakin fyrir 
allar aldir með ástarsöngvum 
enda kviknar f ljótt líf í nálægum 
görðum. Fuglarnir una sér vart 
hvíldar við að koma upp ung-
viðinu, en þegar haustar eru 
ungarnir f lognir á braut og hörð 
lífsbaráttan blasir við. Einhverjir 
þeirra verða vonandi í vetrar-
fóðrun hjá okkur – enda á við góða 
hugleiðslu að sitja með kaffibolla 
við gluggann og horfa á þá háma í 
sig steiktan lauk og rúsínur.

En það eru f leiri en fiðraðir ung-
arnir sem f ljúga úr hreiðrinu, því 
nú sitjum við hjónin ein í kotinu 
eftir að síðasta af kvæmið f lutti 
að heiman. Margir fagna þessum 
tímamótum – það sést víða. Mið-
aldra hjón verða eins og beljur á 
vorin – hlaupa út og suður og telja 
að nú sé þeirra tími loks kominn. 
Matreiðsla á kvöldin leggst af, 
enda tekur því ekki að elda fyrir 
tvo og matseðlar á veitingahúsum 
í hverfinu lærast utanbókar. Tóm 
herbergi og auðir skápar fyllast 
f ljótt af dóti hjónanna, enda loks 
hægt að dreifa almennilega úr sér á 
eigin heimili.

En eftir að dóttirin f laug á vit 
ævintýranna nú á haustdögum, sat 
eftir klumpur í hálsinum dagana á 
eftir og engin fagnaðarlæti brutust 
út. En þetta er víst lífsins gangur 
og við eins og fuglarnir fylgjumst 
stolt með ungunum hefja sig til 
f lugs og halda út í lífið. Á þessari 
stundu er treyst á að uppeldið skili 
sér alla leið, að ungarnir plumi sig 
og eigi gæfuríkt líf í vændum.

Hundarnir á heimilinu tóku 
þessum tímamótum hins vegar 
fagnandi enda f ljótir að leggja 
undir sig herbergi heimasætunnar 
og ólíklegt að það verði gefið eftir 
átakalaust.

Flogið úr 
hreiðrinu

Verslun í Kringlunni

Laugarásvegur 1

Pantaðu á skubb.is  
OG FÁÐU HEIMSENT

Fyrir svanga
ferðalanga
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