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Þessar glæsilegu álftir flugu tignarlega yfir vegarkafla á Þjóðvegi 1 við afleggjarann í Melasveit í Borgarfirði. Fallegt veður var í gær en sól skein í heiði og golan var mild við landsmenn.
Lítil bílaumferð var á meðan ljósmyndari Fréttablaðsins var á ferð um þjóðveginn um miðjan dag. Því fengu álftirnar þrjár hið ágætasta næði meðan þær flugu þar yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Krefja PwC um útskýringar
Lyfjablóm ehf. sendi PricewaterhouseCoopers, sem sá um bókhald fyrirtækisins fyrir hrun, kröfubréf
vegna óútskýrðra millifærslna. PwC neitar allri sök en Lyfjablóm telur að fyrirtækið gæti verið bótaskylt.
VIÐSKIPTI Lyfjablóm ehf. hefur sent

ráðgjafarfyrirtækinu PricewaterhouseCoopers (PwC) kröfubréf
þar sem krafist er útskýringa á fjölmörgum atriðum sem varða endurskoðunarþjónustu PwC sem félagið veitti Lyfjablómi á árunum fyrir
hrun. Lyfjablóm krefst meðal annars útskýringa á 800 milljóna króna
millifærslum í gegnum reikninga
félagsins sem bókaðar voru sem
„bankamistök Glitnis“ á árunum
fyrir hrun.
Í kröfubréfinu telur Lyfjablóm að
PwC hafi sýnt af sér saknæma háttsemi og sé skaðabótaskylt vegna
fjöldamargra atriða og eitt af þeim
atriðum snýr að 800 milljóna króna
tjóni sem Lyfjablóm ehf. telur sig
hafa orðið fyrir vegna ólögmætrar
„fléttu“, eins og það er orðað.

Í kröfubréfi Lyfjablóms, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum,
er sagt að PwC hafi „vanrækt
skyldur sínar“ og meðal annars
orðið uppvíst að blekkingum og
hylmingu er varðar fjármunalega
gerninga félagsins og 800 milljóna
króna fjármálaflétta í tengslum við
fjárfestingafélagið Gnúp hf.
PwC neitar alfarið að hafa valdið
Lyfjablómi tjóni á einhvern hátt og
sakar Lyfjablóm um að fara með
rangfærslur og dylgjur.
Lyfjablóm hét áður Björn Hall
grímsson ehf. (BH), sem var á sínum
tíma með stærri eignarhaldsfélögum á Íslandi en BH var í gegnum
fjölmörg dóttur félög stór hlut hafi
í Skeljungi, Árvakri, Nóa-Síríusi og
Sjóvá.
Málavextir snúa að því þegar

800

milljóna króna millifærslur
voru bókaðar sem „bankamistök Glitnis“.

félög í samstæðu BH fengu 800
milljónir króna inn á bankareikning sinn sem PwC útskýrði á hluthafafundi sem „bankamistök“, það
er að Glitnir banki hefði fyrir mistök millifært 800 milljónir króna
inn á reikninga dótturfélaga BH
ehf. en svo „leiðrétt mistökin“ strax
sama dag.

Bókhaldsgögn félagsins, sem voru
færð af PwC og núverandi eigendur
hafa undir höndum, sýna hins vegar
að 800 milljónirnar komu ekki frá
Glitni heldur fjárfestingafélaginu
Gnúpi til að borga upp lán sem
var tekið án vitundar þáverandi
stjórnar BH.
Í kröfubréfinu kemur fram að
Lyfjablóm telur háttsemi PwC hafa
verið saknæma og því bótaskylda
þar sem forsvarsmönnum fyrirtækisins hafi ekki verið veittar réttar upplýsingar frá PwC strax í upphafi. Sem fyrr segir neitar PwC allri
sök í málinu.
Forsvarsmenn Lyfjablóms segja
að málið í heild sinni fari nú í
stefnumeðferð þar sem PwC hafi í
engu svarað efnislegum spurningum Lyfjablóms ehf. – mhj

Ratsjáin á Miðnesheiði hefur verið
uppfærð. MYND/LANDHELGISÆSLAN

Uppfærsla upp
á milljarða
UTANRÍKISMÁL Allar fjórar ratsjárstöðvarnar á Íslandi hafa verið uppfærðar. Kostnaður við uppfærslu
stöðvanna var 4,6 milljarðar króna.
Atlantshafsbandalagið, NATO,
greiddi 4,1 milljarð af þeim kostnaði
og Íslendingar tæpar 500 milljónir.
Samkvæmt Landhelgisgæslunni
er þetta hefðbundin uppfærsla en
ekki viðbragð við auknum umsvifum Rússa og Kínverja á norðurslóðum. „Afar brýnt er að á Íslandi
og Norður-Atlantshafi sé virkt
loftrýmiseftirlit alla daga ársins
og uppfærslan tryggir að svo verði
áfram,“ segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi. – khg / sjá síðu 8
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Rannsókn hafin á brunanum í Borgarfirði

Hæg vestlæg eða breytileg átt og
bjart með köflum í dag, en stöku
skúrir eða él vestan til og með
norðurströndinni. Hiti 0 til 5 stig
yfir daginn. SJÁ SÍÐU 18

Sýslumaðurinn í Reykjavík hefur
veitt 503 skilnaðarleyfi í ár.

Tíðni skilnaða
á sama róli í ár
REYKJAVÍK Á fyrstu átta mánuðum
þessa árs voru veitt 503 leyfi til
skilnaða frá Sýslumanninum á
höfuðborgarsvæðinu (SMH), það
eru að meðaltali tæp 63 skilnaðarleyfi í hverjum mánuði. Allt síðasta
ár voru veitt 752 leyfi til skilnaðar
eða 63 í mánuði að meðaltali og
árið 2018 voru þau 769. Þetta kemur
fram í svari SMH við fyrirspurn
Fréttablaðsins.

Sama meðaltal er á
skilnaðarleyfum á mánuði
hjá Sýslumanninum á
höfuðborgarsvæðinu það
sem af er þessu ár og var á
síðasta ári.

Fram til 1. september síðastliðins
voru veitt 217 leyfi til skilnaðar að
borði og sæng hjá umdæmi SMH,
204 leyfi til lögskilnaðar að undangengnum skilnaði að borði og sæng
og 82 leyfi til beins lögskilnaðar án
undangengins skilnaðar að borði
og sæng. Þetta eru svipaðar tölur
og árin á undan.
Á sama tímabili voru staðfestir
samningar um forsjá og meðlag
vegna sambúðarslita 154 talsins,
eða að meðaltali um sautján í
hverjum mánuði. Það sama á við um
fjölda slíkra samninga árin á undan
sem voru 204 talsins árið 2019 og
212 árið 2018. – bdj

 ona lést þegar eldur kom upp í íbúðarhúsi í uppsveitum Borgarfjarðar á sunnudagskvöldið. Aðstæður til slökkvistarfs voru erfiðar en slökkvilið
K
frá starfsstöðvum slökkviliðs Borgarfjarðar kom að því og naut aðstoðar frá slökkviliði Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Lögreglan á Vesturlandi
og tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hófu í gær rannsókn á eldsupptökum á vettvangi en sú rannsókn er á frumstigi. FRÉTTBLAÐIÐ/VALLI

Hvatt til hófs í
rjúpnaveiði
VEIÐI Umhverfisstofnun hvetur
rjúpnaveiðimenn til að gæta hófs
við veiði á rjúpnaveiðitímabilinu
í nóvember. Stofnunin segir veiðistofninn vera einn þann minnsta
frá því mælingar hófust fyrir aldarfjórðungi.
Veiðimönnum verður heimilt
að veiða fimm daga vikunnar en á
miðvikudögum og fimmtudögum
verður veiðibann. Er þetta gert samkvæmt mati Náttúrufræðistofnunar Íslands á veiðiþoli rjúpna
stofnsins.
Bjarni Pálsson, teymisstjóri hjá
Umhverfisstofnun, segir að sérstaklega þurfi að gæta hófs í komandi
rjúpnaveiði á Norðausturlandi.
Bjarni minnir veiðimenn einnig á
bann við sölu á rjúpum sem gildir
áfram.
Að endingu eru veiðimenn
minntir á að leggja sig í líma við að
særa ekki fugla umfram það sem
þeir veiða. – hó

Gerir grafíkmyndir af
kvenfyrirmyndum
Listakonan Júlía Brekkan selur veggspjöld með teikningum sem sýna sterkar
íslenskar konur. Hún segir Íslendinga eiga margar sterkar kvenfyrirmyndir.
Júlía segir verkefnið sýna mikilvægi þess að konur eigi sterkar fyrirmyndir.
MENNING Verkefnið endurspeglar
hversu dýrmætt það er að hafa
stuðning og eiga sterkar fyrirmyndir,“ segir listakonan Júlía
Brekkan sem stendur að baki vefversluninni Fyrirmynd sem selur
sérútbúin veggspjöld með grafískum teikningum af íslenskum
kvenfyrirmyndum. „Íslendingar
eiga svo margar sterkar fyrirmyndir sem birtast okkur daglega
í svo mörgum myndum og er vert
að minna á.“
Konurnar á veggspjöldum Júlíu
eru tíu talsins og koma frá ólíkum
geirum samfélagsins. Þar má meðal
annars nefna Ölmu Möller landlækni, Björk Guðmundsdóttur
tónlistarkonu og Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta.
„Ég gerði óformlega könnun áður
en ég fór af stað með verkefnið og
þar komu ótal nöfn fram. Þær sem
komu oftast fyrir urðu fyrir valinu
á veggspjöldunum, og við reyndum
að velja konur frá ólíkum sviðum
samfélagsins.“
Júlía segir Fyrirmynd hafa fengið
sterkar viðtökur, einna helst frá
konum. „Það finnst mörgum þetta
vera kjörin áminning, þá sérstaklega fyrir yngri stelpur, um þær
sterku kvenfyrirmyndir sem er að
finna allt í kringum þær.“ Þá hefur
Júlía einnig haft samband við fyrirmyndirnar sjálfar sem hafa tekið
verkefninu fagnandi.
Veg gspjöldin er u fáanleg í
þremur litum, hvítum, svörtum
og bleikum, en hluti ágóða af
sölu þeirra síðastnefndu rennur
til krabbameinsátaksins Bleiku
slaufunnar. „Krabbameinsstöðin
var mjög opin fyrir verkefninu og
þau vildu endilega vera hluti af

Hluti ágóðans mun renna til Bleiku slaufunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það finnst mörgum
þetta vera kjörin
áminning, þá sérstaklega
fyrir yngri stelpur, um þær
sterku kvenfyrirmyndir sem
er að finna allt í kringum
þær.
því,“ segir Júlía. „Bleika slaufan er
mjög mikilvægt starf sem er vert
að leggja lið á einn eða annan hátt.“
Júlía er ekki grafískur hönnuður
að mennt en lauk BA-námi við
arkitektúr í Listaháskóla Íslands.
„Ég hef verið að mála frá því að ég
var ung og ætlaði alltaf að verða

annaðhvort arkitekt eða grafískur
hönnuður.“
Auk Fyrirmyndar vinnur Júlía
einnig að verkefnum fyrir Miðstöð
hönnunar og arkitektúrs, auk þess
sem hún tekur þátt í stóru verkefni
á Grænlandi ásamt arkitektum og
hönnuðum að því að teikna nýja
menningarmiðstöð.
Aðspurð um framtíð Fyrirmyndar segist Júlía vilja gera
verslunina að jákvæðum stökkpalli
fyrir íslenskt listafólk. „Við viljum
gera þetta að vettvangi fyrir sölu á
íslenskri hönnun þar sem upprennandi hönnuðir og listafólk getur
komið sér á framfæri.“

arnartomas@frettabladid.is

AF HVERJU
STOPPA?

NÝR TOYOTA YARIS HYBRID

Yaris verð frá: 3.240.000 kr.
Yaris Hybrid verð frá: 3.770.000 kr.

Nýr Hybrid = 100% afsláttur
af lántökugjöldum.
Sjá nánar á toyota.is

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

SPORLAUS

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

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.
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Leyfi til söluvagna byggð á fjölbreytileika en ekki markaðsöflum
HVERAGERÐI „Við erum fyrst og
fremst að ýta undir fjölbreytileika
en líka að ekki sé farið inn á þann
markað sem er fyrir,“ segir Friðrik
Sigurbjörnsson, formaður bæjar
ráðs í Hveragerði, um reglur um
torg- og götusölu í bænum.
Er bæjarráð samþykkti í síðustu
vikur reglurnar bókaði fulltrúi
Okkar Hveragerðis, Njörður Sig
urðsson, athugasemd við það að við
úthlutun leyfa yrði meðal annars
byggt á kröfu „um fjölbreytileika og
mismunandi framboð á þjónustu í

Valdheimildir
ræddar á þingi
STJÓRNMÁL Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra flutti í gær munn
lega skýrslu um valdheimildir sótt
varnalæknis og heilbrigðisráðherra
til sóttvarnaráðstafana. Sagði hún
meira meðalhófs hafa verið gætt
hér en víða annars staðar. Einnig að
nýjum heildarlögum um sóttvarnir
yrði flýtt.
Langar umræður spunnust og
meðal annars gagnrýndi Bergþór
Ólason, þingmaður Miðflokksins,
ríkisstjórnina fyrir að varpa allri
ábyrgð yfir á þríeyki almanna
varna. Sagði hann áhrif aðgerðanna
gríðarleg fyrir margar atvinnu
greinar og ekki mætti aðeins ein
blína á „einn mæli í stjórnborðinu“.
– khg

Undirskriftir
afhentar í dag
STJÓRNMÁL Samtök kvenna um
nýja stjórnarskrá afhenda stjórn
völdum undirskriftalista fólks sem
krefst lögfestingar. Katrín Jakobs
dóttir forsætisráðherra mun taka
við listanum klukkan 13 í dag fyrir
utan Alþingishúsið. Helga Bald
vins Bjargardóttir, formaður sam
takanna, mun fara með tölu og Lay
Low f lytja lag sem hún samdi við
aðfaraorð stjórnarskrárinnar.
Þegar Fréttablaðið fór í prent í
gærkvöld höfðu rúmlega 42 þús
und undirskriftir safnast og fjölgað
hratt á undanförnum dögum. Katr
ín Oddsdóttir, formaður Stjórnar
skrárfélagsins, áætlar að um þúsund
hafi safnast í gær.
„Þetta sýnir að það er mjög mikill
áhugi á að niðurstöður þjóðarat
kvæðagreiðslunnar verði virtar,“
segir Katrín. „Þetta hefur spurst
vel út og tók til dæmis mikinn kipp
eftir að veggmyndin var fjarlægð.“
– khg

Hinn frjálsi mark
aður mun líklega
stýra vöruframboði betur
en stjórnendur eða stjórn
málamenn hjá Hveragerðis
bæ.
Njörður Sigurðsson, bæjarfulltrúi
Okkar Hveragerðis

bæjarfélaginu“. Slíka ákvörðun ætti
að byggja sem mest á hlutlægu mati.
„Mat á hvort rekstur sem umsækj
endur um götu- og torgsölu ætla að
reka í söluvögnum sé viðbót við
vöruúrval sem er fyrir í bænum og
gerðar séu kröfur um fjölbreytileika
og mismunandi framboð á þjónustu
í bæjarfélaginu getur ekki annað en
verið huglægt,“ bókaði Njörður.
„Hinn frjálsi markaður mun lík
lega stýra vöruframboði betur en
stjórnendur eða stjórnmálamenn
hjá Hveragerðisbæ,“ bókaði Njörður

sem þó samþykkti nýju reglurnar.
Friðrik sem fer fyrir meirihluta
Sjálfstæðisflokks í bæjarráði, segir
reglurnar eiga fyrirmynd í öðrum
sveitarfélögum.
„Við viljum geta boðið upp á sem
fjölbreyttasta möguleika og að þeir
sem vilja koma með hvers kyns
vagna hafi það í huga,“ svarar Frið
rik spurður hvers vegna úrvalið í
söluvögnum verði ekki látið í vald
markaðsafla.
Þetta ráði þó ekki úrslitum.
„Fyrst og fremst á þetta að ýta undir

það að fólk sem kemur með vöru og
þjónustu inn í sveitarfélagið horfi
til þess að bjóða eitthvað nýtt,“
útskýrir hann.
Friðrik segir að sótt hafi verið um
leyfi fyrir vagn með heilsuvefjur og
annan með kebab. Í boði séu tvö
leyfi í miðbænum og eitt við Ham
arshöllina. Horft sé til margra þátta.
„Við horfum til þess að fyrstur
kemur, fyrstur fær. Einnig til gæða,
fyrri reynslu auk fjölbreytileikans.
Þetta er til að gefa okkur dálítið
svigrúm til að velja og hafna.“ – gar

Málsókn eða vinnustöðvun
oftast einu úrræði starfsfólks

Dæmi eru um að launafólki sé hótað málsóknum og að vera hýrudregið, boði það vinnustöðvun til að
innheimta vangoldin laun. Slíkar aðgerðir hafa stundum reynst eina leiðin, utan langdreginna málaferla,
til að fá laun greidd að fullu. Frumvarp sem meðal annars tekur á launasvikum, verður brátt lagt fram.
KJARAMÁL Í greiðsluáskorunum,
sem Fréttablaðið hefur undir hönd
um, dagsettum 4. desember 2019,
veittu starfsmenn þriggja hótela á
höfuðborgarsvæðinu vinnuveit
endum sínum vikufrest til uppgjörs
á vangoldnum launum, ella legði
undirritað starfsfólk niður störf þar
til gert yrði upp við það að fullu.
Í erindi frá lögmanni Samtaka
atvinnulífsins, sem sent var til Efl
ingar degi áður en greiðslufrestur
rann út, var vakin athygli á skaða
bótaskyldu vegna ólögmætra verk
fallsaðgerða. Þar sem um félagslega
aðgerð stéttarfélags sé að ræða
falli einnig niður „launagreiðslur
til starfsmanna“. Þá segir að fyrir
tækið harmi rekstrarerfiðleika sem
leitt hafi til vanefnda og geri nú allt
sem í valdi þess stendur til að leysa
úr þeim. „Fyrirhugaðar verkfallsað
gerðir eru ekki til þess fallnar að
leysa þann vanda,“ segir í erindinu.
Í svari frá lögmanni Ef lingar
segir að leita verði annarra úrræða
við rekstrarvanda. Hann verði
ekki fjármagnaður með stuldi á
launum. Þá er fordæmt að SA setji
fram „hótun um að starfsmenn
irnir verið hýrudregnir leggi þeir
niður störf“. Starfsfólkið hafi leitað
til Eflingar vegna vangreiðslu launa
sem greiða átti út um mánaðamót.
„Með vanskilum á launum hafi
atvinnurekandinn brugðist þeirri
grundvallarskyldu sinni að greiða
fólki laun fyrir þá vinnu sem það
hefur þegar innt af hendi.“ Réttur
fólks til að boða vinnustöðvun, með
hæfilegum fresti til úrbóta sé ein af

Hótelstarfsmenn í Eflingu samþykktu verkfall í fyrravor, til að krefjast launahækkana. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
Viðar
Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri Eflingar

fáum undanþágum frá friðarskyldu.
Viða r Þorsteinsson, f ra m
kvæmdas tjóri Ef lingar, segir að
fjölmörg dómsmál séu höfðuð til að
innheimta vangoldin laun á hverju
ári. Fyrir komi að atvinnurekandi
bjóði að greiða hluta af laununum
strax gegn því að frekari kröfur falli
niður. „Það kemur fyrir að félags

menn okkar samþykkja slík tilboð
út úr neyð vegna þess hve langan
tíma tekur að innheimta kröfur til
fulls. Við hvetjum fólk auðvitað til
að fara alla leið með kröfur sínar
enda prinsippmál en þetta er bara
raunveruleikinn. Við erum með
félagsmenn á mjög lágum launum
og það er freisting fyrir þá að fallast
á tilboð af þessu tagi fremur en að
bíða mánuðum saman eftir dóms
kerfinu,“ segir Viðar.
Þótt fólk af erlendum uppruna
sé líklegast til að verða fyrir launa
svikum segir Viðar það mýtu að
vanþekkingu þess sé um að kenna.
„Þetta fólk hefur þjálfað sig í að lesa

og skilja kjarasamninga og er mjög
duglegt að leita réttar síns,“ segir
Viðar og bætir við: „Vandamálið er
ekki þeirra heldur atvinnurekend
anna. Refsileysið er ástæða þess að
atvinnurekendur komast upp með
þetta sér að kostnaðarlausu.
Aðspurður segir Ásmundur Einar
Daðason, félags- og barnamálaráð
herra, að frumvarp um aðgerðir
tengdar Lífskjarasamningnum verði
lagt fram á næstu vikum. Umrætt
atriði sé það eina sem ekki náðist
sátt um í vinnuhópi fulltrúa ASÍ
og SA. „Það er verið að snikka slíkt
ákvæði til,“ segir Ásmundur.
adalheidur@frettabladid.is

JEEP CHEROKEE
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ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
ÖFLUG DÍSELVÉL - 9 GÍRA SJÁLFSKIPTING
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Helsti staðalbúnaður Jeep® Cherokee Longitude Luxury:
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• 2.2 lítra 195 hestafla díselvél, 9 gíra sjálfskipting
• Jeep Active Drive I Select Terrain
með 4 drifstillingum,
• Rafdrifin snertilaus opnun á afturhlera
• Leðurinnrétting
• 8,4” upplýsinga- og snertiskjár

• Íslenskt leiðsögukerfi
• Bakkmyndavél með bílastæðaaðstoð
• Hágæða Alpine hljómflutningskerfi með
bassaboxi
• Apple & Android Car Play
• Bluetooth til að streyma tónlist og síma

FRÁBÆRT VERÐ: 7.990.000 KR.
UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM 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

Beltone Amaze

™

Samskiptin við okkar
nánustu eru dýrmætust
Hágæða heyrnartækin frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin
batna til muna. Þessi nýja kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist
beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú upplifir nærveru við þína nánustu á
nýjan hátt þegar þú leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis
heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

HEYRNARSTÖ‹IN
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Líkamsræktin opnuð þrátt fyrir tilmæli Þórólfs

Þorgrímur knúsar Aron án grímu
en Þorgrímur keyrði leikmenn í
myndatöku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UEFA getur
sektað Þorgrím
FÓTBOLTI Íslenska lögreglan getur
ekki sektað Þorgrím Þráinsson,
starfsmann KSÍ, fyrir brot á sóttvarnalögum heldur er það ákvörðun UEFA, samkvæmt svörum lögreglunnar.
Þorgrímur virti ekki tveggja
metra regluna og bar ekki grímu
þegar hann arkaði inn á leikvöllinn
eftir sigur á Rúmenum til að knúsa
mann og annan, meðal annars fyrirliða landsliðsins, Aron Einar Gunnarsson. Hann greindist svo með
COVID-19 og fóru tólf starfsmenn
í kjölfarið í sóttkví, meðal annars
landsliðsþjálfararnir. Þeir fengu þó
leyfi til að rjúfa sóttkví til að horfa
á leikinn gegn Belgum, sem Víðir
Reynisson yfirlögregluþjónn baðst
afsökunar á. Sagðist hafa farið langt
út fyrir valdsvið sitt og mun hann
ekki koma að f leiri ákvörðunum
um íþróttir.

Íslenska lögreglan hefur
ekki heimild til að sekta
Þorgrím Þráinsson en UEFA
gæti hins vegar gert það.

Í svari lögreglunnar segir enn
fremur að reglur UEFA nái til leikmanna og starfsmanna og gildi líka
eftir að leik er lokið, það er uns leikmenn og starfsmenn hafa yfirgefið
völlinn og fara inn í vallarhúsið.
Brot á þeim reglum kunna að
varða sektum, sem UEFA beitir,
segir í svari lögreglunnar.
Lögreglan hafði þó ekki neina
yfirsýn yfir sótthólf KSÍ, hvorki á
téðum landsleik gegn Rúmenum í
umspilinu um að komast á Evrópumótið né gegn Dönum og Belgum
í Þjóðadeildinni. „Þess má geta að
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
hafði ekki yfirsýn yfir sótthólf
KSÍ, né þær undanþágur sem heilbrigðisyfirvöld gáfu út fyrir þennan
landsleik eða aðra sem hér hafa
farið fram nýverið,“ segir í svörum
lögreglunnar við fyrirspurn Fréttablaðsins. – bb

COVID-19 CrossFitstöðvarnar Cross
Fit Reykjav ík og Grandi 101 og líkamsræktarstöðvar World Class hafa
síðustu daga auglýst að þær munu
opna stöðvar sínar í dag. Þannig
munu stöðvarnar bjóða upp á hópatíma þar sem 19 manns geta mætt
og æft undir handleiðslu þjálfara.
Stöðvarnar segja fyllstu sóttvarna
verði gætt og búnaður hreinsaður
eins mikið og kostur er. Þá verði
tveggja metra reglan í hávegum
höfð. Þeir einstaklingar sem taka
þátt í líkamsræktartímunum mega
ekki láta búnað sem þeir nota á
æfingunum ganga á milli sín.

Líkamsræktarstöðvar verða opnaðar á nýjan leik í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta er innan rammans sem
fram kemur í reglugerð heilbrigðisráðherra um íþróttir og heilsurækt.
Þar kemur fram að þeir sem ætla að
sækja téða líkamsræktartíma þurfi
að vera skráðir í tímann fyrir fram.
Þórólfur Guðnason sóttvarna
læknir er ekki ánægður með opnun
líkamsræktarstöðvanna á þessari
stundu en hann sagði á upplýsingafunda almannavarna í gær að aðaluppspretta þriðju bylgju kóróna
veiru fa ra ldu rsins hér á landi væri
á líkamsræktarstöðvum. Hans vilji
væri að líkamsræktarstöðvar hefðu
áfram lokað næstu vikurnar. – hó

Skoðun kemur Lyfju á óvart

Embætti landlæknis og Lyfjastofnun hafa tekið til skoðunar smáforrit Lyfju. Hluti þess hefur verið gerður óvirkur. Sviðsstjóri hjá Lyfju segir þetta koma á óvart þar sem samskipti voru við þróun smáforritsins.
HEILBRIGÐISMÁL Lyfja hefur óvirkjað hluta af smáforriti sínu í kjölfar
þess að Lyfjastofnun og Embætti
landlæknis hófu skoðun á því. Segir
sviðsstjóri hjá Lyfju að skoðunin
komi á óvart.
Líkt og Fréttablaðið hefur greint
frá er nú hægt að veita þriðja aðila
umboð til afhendingar lyfja í gegnum vefinn Heilsuveru og var appið
með virkni sem veitti sams konar
umboð.
Fram kemur í tilkynningu á vef
Landlæknis að tilefni skoðunarinnar sé að þetta sé í fyrsta sinn sem
þjónustan sé veitt hér á landi. Þá er
vakin athygli á hluta skilmála smáforritsins, en þar segir að umboðin
sem bæði er hægt að veita og nálgast
í smáforritinu gildi aðeins í verslunum þess apóteks sem að baki því
stendur. Á vef embættisins er svo
bent á að umboð sem hægt er að
veita í sama tilgangi á heilsuvera.is
gildi hins vegar í öllum apótekum
landsins. Embættið vildi ekki tjá sig
frekar um athugunina.
Í svari við fyrirspurn um hvort
hægt sé að veita umboð með öðrum
hætti en í gegnum Heilsuveru segir
að sú lausn sé sú öruggasta. „Hins
vegar eiga apótek að taka við pappírsumboðum frá þeim sem ekki eru
með rafræn skilríki og ættu það að
vera undantekningartilfelli,“ segir í
svari Embættis landlæknis.
Guðmundur H. Björnsson, sviðsstjóri stafrænnar þróunar og markaðsmála hjá Lyfju, segir að umboðslausnin sé hugsuð til þess að hjálpa
aðstandendum þeirra sem eiga
erfitt með að kaupa og fá afhent lyf.
Eru þá lyfin keyrð heim.
„Umboðslausnin sem embættin
kynntu á dögunum og er að finna
á heilsuvera.is er góð en hún krefst

Á vef Heilsuveru er hægt að veita þriðja aðila umboð til að kaupa lyf, sama virkni var í appi Lyfju. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við ákváðum að
gera umboðslausnina í appinu óvirka tímabundið á meðan samtalið
við stofnanirnar fer fram.

Smáforritinu er ætlað að
aðstoða aðstandendur
þeirra sem eiga erfitt með að
kaupa og fá afhent lyf.

Guðmundur H.
Björnsson,
sviðsstjóri stafrænnar þróunar
og markaðsmála
hjá Lyfju

þess að fólk þurfi að fara í næsta
apótek til að ná í lyfin og það er ekki
alltaf á færi allra. Með Lyfju-appinu er þetta flókna ferli einfaldað
til muna og okkur þótti mjög vænt
um að sjá Alzheimersamtökin fagna

þessari nýjung,“ segir Guðmundur.
„Við ákváðum að gera umboðslausnina í appinu óvirka tímabundið á meðan samtalið við
stofnanirnar fer fram, það gerum
við af virðingarskyni við Embætti
landlæknis og Lyfjastofnun en við
höfum átt í samskiptum við báðar
stofnanir vegna þróunar appsins
í rúmt ár, til þess að tryggja að allt
verði eins og best verður á kosið,
þessi tilkynning kemur okkur því
verulega á óvart.“ arib@frettabladid.is

Þekkirðu lyfin þín?
Fáðu faglega aðstoð lyfjafræðings
Komdu eða pantaðu tíma í síma
517 5500 eða sendu póst á
lyfsalinn@lyfsalinn.is

og þér líður betur
GLÆSIBÆ
OPIÐ 08:30-18:00 mán.- fös.

Sími 517 5500 / lyfsalinn@lyfsalinn.is

VESTURLANDSVEGI
OPIÐ 10:00-22:00 alla daga

Sími 516 5500 / vesturlandsvegur@lyfsalinn.is

www.lyfsalinn.is

URÐARHVARFI
OPIÐ 08:30-18:00 mán.- fös.

Sími 516 5505 / urdarhvarf@lyfsalinn.is
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Víravegriðin eru einkar umdeild.

Víravegrið
tekin niður við
vegi í Noregi
SAMFÉLAG „Vígavegrið eða ostaskerar eins og við köllum það er stórhættulegt fyrir okkur mótorhjólafólk, ég held ég geti talað fyrir okkur
öll að við viljum þetta burt áður en
það verður banaslys af völdum vegriðanna og að þetta verði bannað hér
á landi. Ég sem hjólari reyni að vera
sem lengst frá þessu því ég óttast
þetta,“ segir Þorgerður Guðmundsdóttir, formaður Sniglanna.
Í Noregi hefur uppsetning víravegriða verið bönnuð síðan 2006
og nú fagna norsku mótorhjólasamtökin NMCU þeim áfanga að verið sé
að taka niður hættuleg víravegrið.
Er verið að skipta víravegriði smám
saman út fyrir stálvegrið með undirakstursvörnum. Víravegrið bjóða
ekki upp á hagkvæmar lausnir í
undirakstursvörnum og eru því með
óvarða bita sem eru mótorhjólafólki
hættulegir. Norsku vegagerðin segir
hagkvæmni einnig búa að baki þessari ákvörðun en víravegrið þurfa
meira viðhald en önnur vegr ið. Á
Íslandi eru víravegrið víðast hvar
utan þéttbýlis, bæði í vegarköntum
og á milli akreina. – ng
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Uppfærsla ratsjárstöðvanna
var milljarða króna verkefni
Kostnaðurinn við uppfærslu íslensku ratsjárstöðvanna fjögurra var 4,6 milljarðar króna og greiddi
Atlantshafsbandalagið, NATO, stærsta hlutann af því. Samkvæmt Landhelgisgæslunni er um hefðbundna uppfærslu að ræða en ekki viðbragð við auknum umsvifum Rússa og Kínverja á norðurslóðum.
UTANRÍKISMÁL Allar fjórar ratsjárstöðvarnar á Íslandi voru uppfærðar á árinu og lauk verkefninu í ágúst.
Heildarkostnaðurinn var 28 milljónir evra, sem samsvarar um 4,6
milljörðum króna. Þar af greiddu
Íslendingar tæpar 500 milljónir
króna og Atlantshafsbandalagið
(NATO) 4,1 milljarð.
Verkefnið hófst á ratsjárstöðinni
á Miðnesheiði á Reykjanesi nálægt
Kef lavíkurf lugvelli. Voru það 24
sérfræðingar úr kanadíska f lughernum sem sáu um uppsetningu
færanlegs ratsjárbúnaðar með
aðstoð starfsfólks Landhelgisgæslunnar. Hinar stöðvarnar eru
á Stokksnesi nálægt Höfn í Hornaf irði, á Gunnólfsvíkurf jalli á
Langanesi og Bolafjalli við Bolungarvík.
Á ratsjárstöðvunum fjórum eru
langdrægar þrívíddarratsjár sem
notaðar eru fyrir loftrýmisgæslu
og samþætt loftrýmiseftirlit NATO.
Þá nýtir Isavia hluta kerfisins fyrir
almenna flugleiðsögu og flugöryggi.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar sem sér
um stöðvarnar, segir að verkefnið
hafi falið í sér uppfærslur á tækniog hugbúnaði og að einnig hafi svar-

Kostnaður Íslands er
3 milljónir evra eða um
500 milljónir króna.

24 sérfræðingar kanadíska flughersins sáu um uppsetningu búnaðarins í
samvinnu við starfsfólk Landhelgisgæslunnar. MYND/LANDHELGISGÆSLAN

ratsjárkerfið verið endurnýjað með
nýjum búnaði.
Svarratsjár eru notaðar til þess að
staðsetja flugvélar með merkjasendingu frá ratsjárstöð og ratsjársvara
í vélunum sjálfum. Það var þessi
hluti verkefnisins sem Íslendingar
borguðu sjálfir fyrir.
Umsvif Rússa og Kínverja hafa

aukist mjög á Norðurslóðum í ljósi
hlýnunar jarðar og opnunar skipaleiða. Þá hafa Bandaríkjamenn og
NATO brugðist við þessu með frekari uppbyggingu á norðurslóðum,
meðal annars hér á Íslandi. Ásgeir
segir að uppfærslan sé þó hefðbundin.
„Ratsjáreftirlitskerfið á ratsjár- og

fjarskiptastöðvunum fjórum var
tekið í notkun 1991 og hefur verið
uppfært reglulega í þeim tilgangi
að viðhalda áframhaldandi getu
kerfisins og tryggja stuðning við
viðhald,“ segir hann. „Afar brýnt er
að á Íslandi og Norður-Atlantshafi
sé virkt loftrýmiseftirlit alla daga
ársins og uppfærslan tryggir að svo
verði áfram.“ Þá sé kerfið einnig
mikilvægt til þess að tryggja flugöryggi og svarratsjárbúnaðurinn
sé nýttur til flugleiðsögu.
Samkvæmt NATO er verkefnið á
Íslandi önnur uppfærslan af þessari stærðargráðu sem mannvirkja
stofnun bandalagsins sér um hjá
aðildarþjóð.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður
Komið og reynsluakið
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Að velja nafn
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Halldór

Í

Björk
Eiðsdóttir

bjork@frettabladid.is

Flestum
þykir mikilvægt að
standa vörð
um íslenska
tungu sem á
undir högg
að sækja en
ég efast
stórlega um
að rétta
leiðin til þess
sé með
boðum og
bönnum.

síðustu viku mælti dómsmálaráðherra fyrir
róttækum breytingum á lögum um manna
nöfn. Verði frumvarpið samþykkt mun hin oft
umdeilda mannanafnanefnd heyra sögunni til.
Með breytingunum mun frelsi við nafngjöf
aukast til muna en áfram munu þó gilda ákveðnar
takmarkanir til að koma í veg fyrir að börnum séu
gefin nöfn sem mögulega gætu orðið þeim til ama
eða séu óviðeigandi á einhvern hátt.
Þegar tekist er á um lög um mannanöfn eru það
helst tvö sjónarmið sem togast á: Vernd íslenskrar
tungu og menningararfs og frelsi einstaklingsins til
þess að bera það nafn sem hann kýs.
Flestum þykir mikilvægt að standa vörð um
íslenska tungu sem á undir högg að sækja en ég efast
stórlega um að rétta leiðin til þess sé með boðum og
bönnum. Ég er heldur ekki viss um að aukið frelsi er
varðar það hvað við heitum hafi slæm áhrif á okkar
ástkæra ylhýra. Leiða má líkur að því að einhver
erlend nöfn muni bætast við og fleiri ættarnöfn verði
tekin upp, en mun það raunverulega hafa slæm áhrif
á tungumálið þegar mannanöfn eru aðeins brotabrot
af orðaforða íslenskunnar?
Jafnvel þó að nefndarmeðlimir bendi á að hlutverk
þeirra sé einfaldlega að fara að lögum er það stað
reynd að oft er ansi mikið rými fyrir túlkun í þeim
efnum.
Það hef ég upplifað á eigin skinni en fyrir 23 árum
eignaðist ég dóttur sem skírð var Blær. Nafninu hafði
ég kynnst þegar ég las Brekkukotsannál Halldórs
Laxness og var staðráðin í að ef ég einhvern tíma
eignaðist stúlku fengi hún sama nafn og dóttir orgel
kennarans sem Álfgrímur sækir tíma til, en fegurð
hennar var slík að hann gleymdi nótnaskalanum.
Dóttir mín var skírð þessu, að mínu mati, fall
ega og íslenska nafni en nokkrum mánuðum síðar
kom presturinn sem skírði hana að máli við okkur
foreldrana. Honum höfðu orðið á mistök. Nafnið
var nýverið sett á lista eiginnafna drengja en ekki
stúlkna og því þyrftum við að skipta um nafn og
stakk hann upp á nafninu Blædís.
Ætli það að velja barni sínu nafn sé ekki ein per
sónulegasta ákvörðun sem hægt er að taka og um leið
ein sú ástríkasta? Það velur enginn nafn sem fylgja
mun einstaklingi út ævina í hálfkæringi, flestum er
sú ákvörðun mikið hjartans mál.
Því vildi ég ekki að Blær yrði Blædís og þrjóskaðist
við. Ég reyndi að rökræða við þáverandi formann
mannanafnanefndar auk þess að senda formleg
erindi. Hann aftur á móti spurði mig hvort ég vildi
ekki bara nefna dóttur mína Guðmund.
Þessi saga fékk farsælan endi, þegar Blær vann mál
gegn íslenska ríkinu og þurfti ekki lengur að heita
Stúlka í þjóðskrá, eins og hún hafði gert í 16 ár.
Þetta er bara ein saga af mörgum en lýsir því
hvernig lögin hafa unnið gegn sjálfsögðum vilja
fólks. Það bara getur ekki verið til góðs að yfirvöld
hafi lokavald yfir öðru eins einkamáli og nöfnum
fólks.

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDSHLUTUM
SKILYRÐISLAUST

Orkan – Ódýrt fyrir alla

Frá degi til dags
Senn koma jólin
Nokkrir hafa ákveðið að setja
upp jólaskrautið snemma
í ár. Á nokkrum stöðum á
höfuðborgarsvæðinu er farið
að glitta í jólaljós og á minnst
einum stað í jólatré inni í stofu.
Mögulega er verið að finna sér
eitthvað að gera á heimilinu á
þessum síðustu og verstu. Og í
leiðinni að láta sér líða aðeins
betur þegar yfir dynja erfiðar
fréttir. Skýringin hlýtur að vera
sálfræðiáróður Létt 96,7 sem
byrjaði að spila Ef ég nenni,
jólalag allra Íslendinga, 1. maí
og þáttanna Heima með Helga
sem vekja upp hugrenningatengsl við Ef ég nenni. Þá má
ekki gleyma að stundum felst
í skreytingunum pólitískur
stuðningur við frumvarpið um
færslu jólanna til 16. desember.
Smitlokahátíð
Við landsmönnum blasir
stærri hátíð og skemmtilegri
en jólin, vandinn er að enginn
veit hvenær hún verður. Það er
að sjálfsögðu Smitlokahátíðin.
Það er ekki seinna vænna fyrir
viðburðaþjónustur að rissa
upp stærsta partí aldarinnar.
300 þúsund manna hópknús á
Klambratúni og Þórólfur verður
með brekkusöng í Esjunni. Kári
Stefánsson tekur alla sem hafa
ekki verið sammála honum
í sjómann, einföld röð upp
Öskjuhlíðina. Önnur einföld
röð verður til Keflavíkur í vélar
til Alicante.

Græn atvinnubylting

V
Logi Einarsson
formaður Samfylkingarinnar

Dæmin
sanna að
smáríki geta
haft afgerandi áhrif á
alþjóðavettvangi með
því að taka
frumkvæði,
sýna gott
fordæmi og
berjast fyrir
breytingum.

ið þær aðstæður sem nú eru uppi er eðlilegt að
öll okkar orka og athygli beinist að því að kveða
niður kórónufaraldurinn og lágmarka þann
félagslega og efnahagslega skaða sem af honum hlýst.
Það breytir því þó ekki að loftslagsváin er stærsta
áskorun sem mannkynið hefur staðið frammi fyrir.
Framtíð lífs á jörðinni veltur á því að ríki heims taki
höndum saman um róttækar breytingar á framleiðslu
og lifnaðarháttum. Við Íslendingar erum rík þjóð og
búum yfir gnótt endurnýjanlegra auðlinda. Þess vegna
er fráleitt að við séum enn eftirbátur annarra Evrópu
ríkja í loftslagsaðgerðum og styðjumst við veikari
markmið en Evrópusambandið og hin Norðurlöndin.
Dæmin sanna að smáríki geta haft afgerandi áhrif
á alþjóðavettvangi með því að taka frumkvæði, sýna
gott fordæmi og berjast fyrir breytingum. Við höfum
skyldum að gegna við heimsbyggðina og komandi
kynslóðir og þurfum að taka stærri skref, setja okkur
metnaðarfyllri markmið og ráðast í miklu markvissari
aðgerðir en ríkisstjórnin hefur boðið upp á til þessa.
Nú þegar heimsfaraldur kórónuveiru hefur leitt af
sér fjöldaatvinnuleysi og framleiðsluslaka er réttast að
forgangsraða þeim loftslagsaðgerðum sem hafa örvandi
áhrif á eftirspurn og atvinnustig í landinu frekar en
leggja auknar álögur á fólk. Ríkið þarf að nýta góð
lánakjör og fjárfestingasvigrúm til að ráðast í kraft
miklar aðgerðir sem auka framleiðslugetu þjóðarbúsins
til lengri tíma, skapa atvinnu og undirbyggja nýjar og
grænar útflutningsstoðir. Í Ábyrgu leiðinni, efnahags
áætlun Samfylkingarinnar fyrir árið 2021, leggjum við
til að stofnaður verði grænn fjárfestingasjóður með
fimm milljarða í stofnfé, sem styðji við loftslagsvæna
atvinnuuppbyggingu og grænan hátækniiðnað. Orku
skiptum verði hraðað, ráðist í kraftmikið skógræktar
átak, stuðning við grænmetisframleiðslu, skipulega
uppbyggingu iðngarða og stóreflingu almennings
samgangna um allt land. Með þessu er hægt að slá tvær
flugur í einu höggi: örva eftirspurn og atvinnu en um
leið skapa grænna samfélag á Íslandi og auðvelda okkur
að ná metnaðarfyllri loftslagsmarkmiðum á næstu
árum.
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Höldum skólunum opnum!
Skúli Helgason
borgarfulltrúi
og formaður
skóla- og frístundaráðs
Reykjavíkurborgar

V

ið erum stödd í langhlaupi í
glímunni við COVID-heimsfaraldur inn. Samfélag ið
okkar hefur staðið sig vel frá því í
mars við að takmarka útbreiðslu

veirunnar með samstilltu átaki og
það hefur skilað okkur því að tíðni
smita og dauðsfalla hefur verið mun
minni en víðast í kringum okkur.
Engu að síður er glíman krefjandi
og áhyggjur starfsfólks mjög skiljanlegar af því að í grunnþjónustu
okkar eins og skólum og velferðarstofnunum séu menn útsettari fyrir
veirunni en annars staðar.
Í skóla og frístundaráði Reykjavíkur fylgjumst við vel með stöðu
mála í faraldrinum og á síðasta fundi
fengum við þremenningana: Þórólf

Guðnason sóttvarnalækni, Víði
Reynisson yfirlögregluþjón og Jón
Viðar Matthíasson, framkvæmdastjóra almannavarna á höfuðborgarsvæðinu, til að fara yfir stöðuna.
Þar kom fram að smit innan leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs
hafa verið mjög fá og mun færri en í
samfélaginu almennt. Frekar hefur
borið á því að smit hafi borist inn í
skólana utan frá. Þá verða börn fyrir
mun minni áhrifum af veirunni en
fullorðnir og innlagnir barna á spítala eru hverfandi.

Afburðaframlag starfsfólks
Það hefur verið frábært að fylgjast
með starfsfólki leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva borgarinnar undanfarna
mánuði, hve vel það hefur staðið
sig við krefjandi aðstæður við að
leysa úr óvenjulegum aðstæðum
og leggja sig fram um að halda vel
utan um börnin og halda úti sem
mest reglubundu starfi þrátt fyrir
faraldurinn. Við erum stolt af okkar
fólki, stjórnendum og starfsfólki
fyrir sitt af burðaframlag og sömu-

leiðis börnunum og foreldrum
þeirra fyrir úthaldið, þolinmæðina
og umburðarlyndið.
Kjarni málsins er sá að stefnan
sem mörkuð var í vor að halda
skólunum opnum til að lama ekki
samfélagið var rétt, við styðjum
hana heils hugar og munum fylgja
henni áfram nema gjörbreytt staða
komi upp í útbreiðslu veirunnar.
Við höldum okkar striki, stöndum áfram saman og þá mun leiðin
klárlega liggja upp á komandi
vikum.

Skuld
Alþingis
Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir
formaður
Viðreisnar

Á

Þannig fæst alltaf
rétta andrúmsloftið
Siemens heimilistækin fást hjá

InductionAir Plus tryggir ferskt loft í opna eldhúsinu þínu og gerir gestgjafahlutverkið um
leið að leik einum – þökk sé þessu nýtískulega spanhelluborði sem státar af öflugum
innbyggðum gufugleypi í miðjunni. siemens-home.bsh-group.com

Framtíðin flyst inn.

Siemens heimilistæki

BSH-samsteypan er leyfishafi vörumerkis í eigu Siemens AG

síðustu vikum hefur farið
fram líf leg og hressandi
umræða um stjórnarskrána.
Þökk sé þeim, sem vakið hafa athygli
á leiðbeinandi þjóðaratkvæðagreiðslu um málið, sem fram fór 2012.
Þátttaka var vissulega dræm. En
engu síður samþykkti yfirgnæfandi
meirihluti að leggja tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Í því orðalagi fólst að þjóðin
var ekki beðin um að samþykkja
eða synja ákveðnum texta. Engu að
síður var niðurstaðan leiðbeinandi
um vilja þjóðarinnar í ákveðnum
dráttum. Og í spurningum um einstök efnisatriði var til að mynda
yfirgnæfandi stuðningur við að
gjaldtaka fyrir nýtingarrétt að sameiginlegum auðlindum skyldi byggjast á tímabundnum afnotum.
Í byrjun þessa kjörtímabils ákvað
forsætisráðherra að áfangaskipta
endurskoðun stjórnarskrárinnar
eins og ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar lagði af stað með
án árangurs. Þrátt fyrir þá reynslu
ákvað Viðreisn að taka boði forsætisráðherra um samstarf á þessum
grundvelli.
Ástæðan fyrir því var einföld. Við
treystum Katrínu Jakobsdóttur til
þess að virða þau sjónarmið, sem
skýrt hafa komið fram hjá þjóðinni
á undanförunum árum og láta ekki
sérhagsmunagæslu ráða algjörlega
för. Starfið fór vel af stað. Efnt var til
umfangsmikillar rökræðukönnunar.
Hún dró enn skýrar fram hver ætla
mætti að væri vilji þjóðarinnar.
Vonbrigðin eru þau að í þeim tillögum, sem forsætisráðherra hefur
lagt fram, er lítið tillit tekið til þeirra
skýru leiðbeininga frá þjóðinni, sem
lesa má úr þjóðaratkvæðinu og rökræðukönnuninni. Sérhagsmunagæsla Sjálfstæðisf lokks og Framsóknar ræður öllu, sem máli skiptir.
Þannig á ekki að gera neina efnislega breytingu á ákvæðum um fjölþjóðasamvinnu Íslands. Auðlindaákvæðið er efnislega óbreytt frá
gildandi fiskveiðistjórnarlögum.
Gjaldtöku fyrir tímabundin afnot
er hafnað. Ekki er heldur hlustað á
háværa kröfu í rökræðukönnuninni
um jöfnun atkvæðisréttar, sem einnig naut meirihlutafylgis í þjóðaratkvæðinu. Sumar tillögur forsætisráðherra um veigaminni atriði eru
til bóta. En endurskoðunin hlýtur
að snúast um kjarna málsins.
Ég er sammála Katrínu Jakobsdóttur þegar hún segir að Alþingi
skuldi þjóðinni löngu tímabærar
breytingar á stjórnarskrá. En hún er
verkstjóri þingmeirihlutans. Það er
á hennar ábyrgð að leggja fram tillögur í samræmi en ekki ósamræmi
við traustar vísbendingar um meirihlutavilja þjóðarinnar.
Skuld Alþingis við þjóðina er að
taka tillit til þeirra.
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Engin einstefna – greiðum götuna
Guðrún
Jóhannsdóttir
MA fíknifræði

Guðrún
Magnúsdóttir
MA fíknifræði,
nemi í áfalla
meðferðar
fræðum

Vagnbjörg
Magnúsdóttir
MA fíknifræði

U

m margar ólíkar leiðir er að
ræða þegar fengist er við
meðferðarúrræði fyrir fólk
sem glímir við áfalla- og streituraskanir og fíknivanda – enda er
gjarnan tekist á um málaflokkinn
fyrir opnum tjöldum. Fræðin eru
margvísleg, margt sem vísindin
hafa enn ekki svarað og margt hefur
verið reynt í gegnum aldirnar. Í dag
er helst um að ræða tvær ríkjandi
nálganir til meðferðar einstaklinga
með fíknivanda.
Meðferðastöðin Hazelden Betty
Ford var upphaf lega byggð á hugmy nda f ræði hins svok allaða
Minnesota-líkans og byggir að
sumu leyti enn á þeirri nálgun,
sem var fyrst kynnt til sögunnar
á sjöunda áratug síðustu aldar.
Líkanið gengur einna helst út frá
kenningum um að alkóhólismi sé
ólæknandi heilasjúkdómur og hafi
ekki í för með sér einkenni annars
konar undirliggjandi raskana í
tengslum við félagslegar aðstæður
eða afleiðinga of beldis og áfalla.
Háskólinn Hazelden Betty Ford
Graduate School of Addiction

Studies er sjálfstæð stofnun sem
kennir fíknifræði og þykir mjög
framarlega í þeim efnum. Þar hefur
kenningum Minnesota-módelsins
verið mestmegnis skipt út fyrir
nýjar kenningar um tengsl fíknar
við áföll og geðvanda. Háskólasamfélagið er raunar mjög gagnrýnið á líkanið sem kennt er við
höfuðstöðvar háskólans, í Minne
sota. Áherslan í náminu var ekki
síst á einstaklingsmiðaða nálgun.
Nemendur læra að bera kennsl á
og skima fyrir geðvanda, persónuleikaröskunum og áföllum þó svo
að gráðan gefi ekki faglegt leyfi til
slíkrar greiningar hér á landi.
Undirritaðar hafa síðastliðin
ár (og aðrir fíknifræðingar enn
lengur) reynt að fá lögverndað
starfsheiti hjá Embætti landlæknis.
Svörin sem við höfum fengið frá
embættinu eru þau að við uppfyllum ekki þau skilyrði og viðmið
sem sett eru fram af fagráði innan
embættisins. Fagráðið sem þar
starfar er meðal annars mannað
af einstaklingum sem hafa haft
eða hafa enn aðkomu að rekstri

og starfi SÁÁ. Þau viðmið sem sett
eru og koma í veg fyrir að undirritaðar hljóti lögverndað starfsheiti, eru einmitt þau viðmið sem
kennd eru á sérstöku þriggja ára
námi sem SÁÁ heldur eingöngu
fyrir starfsfólk meðferðarstofnana á sínum snærum. Löggilding
okkar fagstéttar er mikilvægur
liður í því að f leiri leiðir séu í boði
fyrir þá sem vilja leita sér hjálpar
við fíknivanda. Löggildingin felur
í sér að skjólstæðingar geta leitað
til Landlæknisembættisins ef þeim
finnst á þeim brotið og einnig gefið
þeim kost á að fá þjónustuna niðurgreidda.
Mikilvægt er að virðing sé borin
fyrir starfi fagstétta sem vinna
að því að bæta líf fólks með fíknivanda. Margir sem þjást af slíkum
vanda eiga við annars konar vandkvæði að etja eins og geðraskanir
og áfallastreituröskun svo dæmi
séu nefnd. Í starfsnáminu á Hazelden Betty Ford var kennt hvernig
hinar ýmsu fagstéttir, læknar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar,
geðlæknar og fíknifræðingar; allt

fagmenn með meistara- eða BAgráðu, geta unnið saman að því að
veita sem fjölbreyttasta og bestu
þjónustu sem völ er á. Enginn vafi
leikur á því hvaða hlutverki fagstéttir gegna. Fíknifræðingar vísa
skjólstæðingum til sálfræðinga og
geðlækna þegar við á og stundum
er því öfugt farið.
Sameiginlegt markmið okkar
allra sem höfum valið okkur þennan starfsvettvang er að aðstoða
fólk að ná bata frá fíknivanda. Bati
tekur á sig ólíkar myndir og gæti
bati hjá einum litið út sem algert
fráhald frá áfengi – eða öðrum
vímuefnum. Hjá öðrum gæti batinn falist í því að eiga sem f lesta
góða daga án hugbreytandi efna
þrátt fyrir að „fall“ eigi sér stað.
Mikilvægt er að mæta einstaklingum með það sem þeir geta svo
þeir upplifi ekki að þeir hafi ekkert vald yfir eigin lífi. Því er mikilvægt að boðið sé upp á fjölbreytt
úrræði og að fagaðilar sameinist í
að þjónusta þennan hóp. Vinnum
saman að velferð þeirra sem þjást
af fíknivanda.

Erum með mikið úrval af allskonar
bílaverkfærum á frábæru verði!
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Andstæð auðlindaákvæði
Lýður
Árnason
læknir og
kvikmynda
gerðarmaður
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fyrrverandi
landlæknir
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Gylfason
hagfræði
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ENGIN SKILYRÐI. ÞÚ ÞARFT HVORKI LYKIL NÉ KORT.
ÖNNUR VILDARKJÖR GILDA EKKI MEÐ LÆGSTA VERÐI ÓB.

F

ólkið í landinu stendur frammi
fyrir djúpstæðum vanda.
Eftir bankahrunið 2008 fól
Alþingi kjörnum fulltrúum fólksins að semja nýja stjórnarskrá í
samræmi við tilmæli þjóðfundar
þar sem allir Íslendingar sátu við
borðið enda voru 950 þjóðfundarfulltrúar valdir af handahófi úr
þjóðskrá. Verkið tókst vel, svo vel
að 67% kjósenda lögðu blessun
sína yfir frumvarp stjórnlagaráðs í
þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 og 83%
kjósenda lögðu sérstaka blessun
sína yfir auðlindaákvæðið.
Upphafsmálsgrein aðfaraorða

frumvarpsins leggur grunninn að
auðlindaákvæðinu:
„Við sem byggjum Ísland viljum
skapa réttlátt samfélag þar sem allir
sitja við sama borð.“
Vandinn nú er sá að Alþingi snerist gegn eigin vegferð með því að
snúa baki við frumvarpi sem samið
var eftir lögum og reglum sem
þingið setti sjálft. Það hefur aldrei
áður gerst í vestrænu lýðræðisríki ef
þá nokkurs staðar að þjóðþing vanvirði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu um nýja stjórnarskrá.

Hvað veldur?
Ýmsar skýringar koma til álita.
Líklega var allstór hluti alþingismanna í raun andsnúinn stjórnarskrárferlinu frá byrjun. Þeir kusu að
þegja andspænis fólkinu sem krafðist úrbóta en lögðu síðan steina í
götu þegar frá leið. Sneypa Alþingis
keyrði loks um þverbak í málþófi
á vormánuðum 2013 og svo fór að
enginn þingmaður þurfti að opinbera hug sinn til nýju stjórnarskrárinnar í atkvæðagreiðslu á þingi.
Þó hafði meirihluti þingheims, 32
þingmenn af 63, opinberlega lýst
stuðningi við staðfestingu nýju
stjórnarskrárinnar. Í þessu ljósi er
fróðlegt að bera saman vinnubrögð
íslenskra þingmanna og breskra
þingmanna gagnvart Brexit.
En hvers vegna er andstaða
íslenskra þingmanna við nýju
stjórnarskrána svo mikil að skýr
þjóðarvilji er vanvirtur?
Valddreifing rennur eins og rauður þráður í gegnum nýju stjórnarskrána og er í samræmi við niðurstöðu þjóðfundarins 2010. Þannig
knýr hún alþingismenn til lagasetningar um ýmsa hluti sem óhjá-

Að semja nýja stjórnarskrá er verk sem enginn
getur gert svo fullt gagn sé að
nema þjóðin sjálf. Hún hefur
þegar gert það. Það stendur
upp á Alþingi að hætta að
flækjast fyrir.
kvæmilega munu raska ríkjandi
valdajafnvægi. Semja þyrfti ný lög
um gegnsæi og upplýsingaskyldu,
auðlindir, auðlindanýtingu, stöðuveitingar, alþingiskosningar, málskotsrétt þjóðarinnar og íbúalýðræði. Allt þetta dreifir valdi og
eflir aðhald og eftirlit með stjórnmálamönnum. Víst er að slíkar
grundvallarbreytingar hugnast
ekki öllum og síst þeim sem standa
hagsmunaöf lum næst. Því miður
virðast f lestir f lokkar á Alþingi
híma í skugga þeirra.
Sem gerir að verkum að stjórnmálamenn og f lokkar eru illa til
þess fallnir að semja stjórnarskrá.
Hagsmunatengsl, bein og óbein,
leynd og ljós, eru einfaldlega of
mikil. Viðsnúningur auðlindaákvæðisins færir okkur heim sanninn um þetta.
Að semja nýja stjórnarskrá er
verk sem enginn getur gert svo fullt
gagn sé að nema þjóðin sjálf. Hún
hefur þegar gert það. Það stendur
upp á Alþingi að hætta að flækjast
fyrir.
Næsta grein fjallar um tilurð kvótakerfisins og veiðiréttinn.
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Baðherbergi

Sólveig Andrea Jónsdóttir innanhússarkitekt hannaði glæsilega
loftíbúð með góðum
árangri. Sjöfn Þórðardóttir kíkti í heimsókn.
  ➛4

Skráðu þig á póstlistann
og fáðu Fréttablaðið
sent rafrænt í morgunsárið
Þú getur skráð þig á
frettabladid.is,
á Facebook eða bara
skannað QR kóðann

Svavar Þórisson, verslunarstjóri Múrbúðarinnar, stendur hér við úrval af flísum fyrir baðherbergi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hágæða vara á lægra verði
Múrbúðin leggur áherslu á að bjóða gott verð alltaf. Það getur verið dýrt að
endurnýja baðherbergið, þeir sem versla hjá Múrbúðinni geta verið vissir um
að fá góðar vörur á verði sem er oft lægra en varan kostar erlendis. ➛2
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Múrbúðin er
að Kletthálsi
7, Selhellu í
Hafnarfirði og í
Reykjanesbæ.

Framhald af forsíðu ➛

S

Glæsilegur,
vandaður
sturtuklefi með
niðurfalli frá
Múrbúðinni.

vavar Þórisson, verslunar
stjóri Múrbúðarinnar, segir
að mjög margir séu að gera
endurbætur á heimili sínu þessa
dagana, þar á meðal að endurnýja
baðherbergi, skipta um gólf
efni og mála. „Það hefur verið
mikið að gera hjá okkur, margir
að breyta til hjá sér. Nú er fólk
meira heima og margir að ráðast
í framkvæmdir sem hafa kannski
beðið,“ segir hann og bendir á að
endurgreiðsla virðisauka af vinnu
iðnaðarmanna hafi líka hvetjandi
áhrif á fólk. „Þótt margir séu lag
hentir og geti gert margt sjálfir þá
er ákveðið öryggi fólgið í því að fá
faglærða iðnaðarmenn í verkið að
einhverju eða öllu leyti.
Það er nauðsynlegt að vanda
til verka þegar baðherbergið er
endurnýjað. Þeir sem vilja gera
baðherbergið vatnsþétt ættu að
kíkja til okkar í Múrbúðinni því
við erum með heildstætt kerfi frá
Murexin. Með því að nota þetta
kerfi er tryggt að baðherbergið
verður pottþétt vatnsþétt,“ segir
Svavar. „Það hefur aukist að fólk
noti þetta efni á alla veggi, undir
f lísar en það minnkar líkur á
myglu og rakaskemmdum.“

Baðherbergi fyrir endurbætur.

Sama baðherbergi eftir breytingar. Öll efni voru keypti í
Múrbúðinni og vel má sjá glæsilega breytinguna.

ristarnar eru úr ryðfríu stáli og eru
á mjög hagstæðu verði.“

Pottþétt – vatnsþétt
með Murexin

„Murexin rakavarnarkerfið
byggir á nokkrum hlutum og
uppfyllir kröfur EN 14891 og
einnig ÖNORM B 3407.
Helstu hlutar kerfisins eru:
LF1 „penetrating“ grunnur,
Murexin 1KS rakaþéttikvoða,
sem oft er kölluð „dúkur í dós“
og loks þéttiborðar fyrir horn.
Þetta eru þeir hlutar kerfisins
sem mynda rakavörnina undir
f lísalögnina. Síðan er mælt með
að nota Murexin KPF 35+ f lex
f lísalím og FM 60 f lex fúgu og
að lokum bakteríudrepandi
Murexin Mastic silíkon til að
þétta til dæmis við samskeyti.
Murexin mælir með því að
nota grunn undir rakaþétti
kvoðuna á öll efni nema raka
þolið gifs. Grunnurinn tryggir að
rakaþéttikvoðan binst betur við
vegginn. Samkvæmt rannsókn
um eykst binding við steypta
f leti um meira en 140% þegar
grunnur er notaður,“ útskýrir
Svavar.
„UNI-platte baðplöturnar eru
mikið notaðar til að breyta á bað
herbergjum. Plöturnar eru ein
angrandi og vatnsheldar bygg
ingarplötur sem eru notaðar til
dæmis til að búa til sturtubotna,
byggja í kringum innbyggð kló
sett og utan um baðkör. Hægt er
að f lísaleggja beint á plöturnar
þar sem ekki er ástæða til að bera
rakaþéttikvoðu á áður.“
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Meiri gæði á lægra verði

Skýring á því hvernig rakavarnarkerfið er sett upp.

Murexin rakavarnarkerfið byggir á nokkrum hlutum og
uppfyllir allar kröfur sem gerðar eru á Evrópustuðlum.

Flísar skapa rétta stemmingu
„Múrbúðin býður mikið úrval
af gegnheilum flísum sem eru
vinsælar á baðherbergi. Í dag
er algengt að nota sömu gerð
af flísum bæði á gólf og á veggi.
Það gefur baðherberginu heild
stæðan svip, þar sem flísarnar eru
bakgrunnur fyrir innréttingar og
tæki. Við fáum stundum myndir
frá viðskiptavinum þar sem þeir
sýna hvernig baðherbergið var
fyrir og hvernig það lítur út eftir
að það hefur verið flísalagt með
flísum frá Múrbúðinni og það
er skemmtilegt,“ segir Svavar og
bendir á að margir séu líka að
átta sig á hversu góð málningin sé
sem Múrbúðin er með. „Við erum
með sænska gæðamálningu. Það
er hægt að kaupa þessa frábæru
málningu á Múrbúðarverði, sem
þýðir að fólk málar meira fyrir
minna.
Svo erum við með allt sem fólk
þarf til að taka baðherbergið
í gegn, alveg frá A-Ö. Vönduð
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

blöndunartæki og vaska, salerni,
sturtur og frábær keramik-sturtu
tæki, gólfefni, jafnt flísar sem
parket, ásamt öllum efnum til
undirvinnu. Í Múrbúðinni er
mikið úrval af flísum og einnig
er boðið upp á að sérpanta flísar.
Það er gríðarlegt úrval sem hægt
er að sérpanta og þar geta jafnvel
þeir vandlátustu fundið flísar
við hæfi. Gráir tónar hafa verið
vinsælir hjá okkur og flestir velja
mattar flísar,“ segir Svavar. „Vin
sælustu stærðirnar á flísunum eru
30x60, 60x60 og 60x120. Þá hefur
marmari verið að koma inn ásamt
viðarútliti.“

Niðurföll

Nýjustu flísarnar eru margar með
marmara- eða viðarmynstri.

„Falleg niðurföll setja svip á bað
herbergið. Hjá Múrbúðinni fæst
mikið úrval flottra niðurfalla frá
Evimetal. Hægt er að velja um mis
munandi lengdir og gerðir niður
falls og síðan velja úr úrvali mis
munandi rista sem passa smekk
hvers og eins. Niðurföllin og

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

„Íslenskir neytendur eru orðnir
vanir því að borga 50-100% hærra
verð fyrir byggingarvörur en þær
kosta erlendis,“ segir Svavar.
„Múrbúðin leggur hins vegar
metnað sinn í að bjóða sambærileg
verð á byggingarvörum og erlendis.
Þannig kosta 14 kíló af Murexin 1KS
rakaþéttikvoðu 10.495 krónur hjá
Múrbúðinni. Sama vara kostar 81,60
evrur í netverslun Amazon, sem er
um 13.300 krónur. Íslenskir neyt
endur fá því sömu vöruna meira en
20% ódýrari hjá Múrbúðinni.
Rannsóknir hafa sýnt að verðlag
á Íslandi er um 60-70% hærra en í
Evrópu. Miðað við það væri „rétt“
íslenskt verð á þessari rakakvoðu
um 20.000 krónur dósin en hjá Múr
búðinni kostar hún aðeins 10.495
krónur.
Margir neytendur hafa áttað
sig á því að hjá Múrbúðinni fá þeir
hágæða vöru á miklu lægra verði
heldur en annars staðar hérlendis
og oft á verði sem er sambærilegt
eða lægra en varan kostar erlendis,“
segir Svavar.
Múrbúðin er á þremur stöðum,
Kletthálsi 7, sími 412 2500, Selhellu 6, Hafnarfirði sími 412 2500
og Fuglavík 18, Reykjanesbæ, sími
421 1090.
Múrbúðin er með heimasíðuna
murbudin.is

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

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.
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Innréttingar frá
Fagus í Þorlákshöfn. Blöndunartækin eru
svört, mjög flott
ítölsk hönnun
með mjúkum
línum og fagurfræðin skín í
gegn. Sturtuhausarnir eru
svartir, líta út
eins og stórir
dropar og koma
vel út. Blöndunartækin eru
frá Birgisson.

Reyklitaða glerið við sturtuna setur skemmtilegan svip á umhverfið.

Litlu hlutirnir
gera mikið fyrir
rýmið. Flísarnar
eru stórar og
í fallegum
jarðlit, grátóna
og eru líka frá
Birgisson.
Handklæðaofninn passar vel inn í umhverfið, keyptur í
Byko. Handlaugar og salerni eru frá Ísleifi Jónssyni.

Vandað er til verka á baðherbergjunum. Útlitið er nýtískulegt, stílhreint og rúmgott pláss fyrir alla hluti.

Hlýleiki, dökkir tónar
og falleg hönnun
Margt ber að hafa í huga þegar baðherbergið er innréttað hvort sem verið er að gera upp gamalt eða innrétta í
nýju húsnæði. Við fengum að skoða fallega hönnun eftir
Sólveigu Andreu Jónsdóttur innanhússarkitekt í loftíbúð.
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn@hringbraut.is

S

ólveig Andrea hefur alltaf
haft mikinn áhuga á hönnun
og öllu því sem tengist
hönnun. Hún lærði innanhússarkitektúr í Mílanó á Ítalíu og
útskrifaðist árið 1998 frá Istituto
Superiore di Architettura e Design
í Mílanó. Hún hefur verið sjálfstætt starfandi frá árinu 2014 en
hefur unnið gegnum tíðina hjá
Pennanum, TARK arkitektastofu
og síðast á AKS arkitektastofu. „Ég
nýt þess að vera sjálfstætt starfandi og ráða tíma mínum sjálf,
geta unnið þegar mér hentar og á
hvaða tíma sem er,“ segir Sólveig
Andrea sem hefur mikla ástríðu
fyrir því sem hún er að gera, teikna
og hanna fyrir ólíka einstaklinga
og koma til móts við óskir þeirra
og drauma.
Sólveig Andrea hannaði meðal
annars þessi glæsilegu baðherbergi í loftíbúð við Hverfisgötuna
með glæsilegri útkomu. Hér hefur
notagildið og fagurfræðin farið vel
saman.

Þegar við vorum
að hanna baðherbergin á Hverfisgötunni
vorum við að hugsa um
að hafa þau kósí og
reyna að fá svona „spa“
stemmingu þar inni sem
eykur notagildið til
muna.

Samræmi í lita- og efnisvali

Þegar kemur að því að teikna og
hanna ákveðin rými innan heimilisins er brýnt að huga að heildarmyndinni við önnur rými. „Það
sem mér finnst mikilvægt þegar
það er verið að hanna heimili og
taka það allt í gegn er að mynda
heild. Hafa samræmi í lita- og
efnisvali við það sem er fyrir svo
það skapist flæði á milli rýma.
Einnig er mikilvægt að ef um fleiri
baðherbergi er að ræða að hafa þau
í svipuðum stíl. Nota sams konar

innréttingarnar, hafa „minni“
útgáfu af því stóra sem er oftast
gestabaðherbergi.“

Notagildið og fagurfræðin
fara vel saman

„Brýnt er að leggja bæði áherslu á
þægindi og notagildi svo rýmið fái
notið sín en allt þarf þetta að haldast í hendur. Það er ekki til neins
að hanna eingöngu fyrir útlitið ef
notagildið er ekki til staðar.
Þegar við vorum að hanna baðherbergin á Hverfisgötunni vorum
við að hugsa um að hafa þau kósí
og reyna að fá svona „spa“ stemmingu þar inni sem eykur notagildið
til muna. Flísarnar eru valdar með
það í huga að þær séu náttúrulegar
og innréttingar dökkar eins og
annað í íbúðinni. Við settum ekki
flísar á alla veggi heldur leyfðum
veggjunum sem fyrir voru að
halda sínu útliti og áferð, eins og
hægt var en máluðum þá. Einnig
skiptir lýsingin miklu máli þegar
verið er að hanna baðherbergi.
Góð vinnu- og stemmingslýsing er
lykilatriði þegar kemur að hönnun
baðherbergja og ég lagði mikið
upp úr því við hönnun þessara
baðherbergisrýma.“

Sólveig Andrea Jónsdóttir innanhússhönnuður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Glæsileg þakíbúð

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson
Framkvæmdastjóri, lögg.
Sölustjóri. Löggiltur
fasteignasali og leigumiðlari fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Snorri Snorrason

Löggiltur fasteignasali

895 2115

588 4477

Síðumúla 27
www.valholl.is
Hildur Harðardóttir

Margrét Sigurgeirsdóttir Pétur SteinarJóhannsson

897 1339

588 4477

Lögfræðingur. Löggiltur
fasteignasali. Skjalagerð.

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

Aðstoðarm. fasteingasala
Snæfellsnesi

893 4718

Reykjavík
Snæfellsbæ
Höfn Hornafirði
Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Lista og innanhús Stílisti

892 8778

Sturla Pétursson

Löggiltur fasteignasali.

899 9083

Rakel Árnadóttir

Lögg. fasteignasali. Mannfræðingur/alþjóðatengill.

895 8497

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Miklaborg kynnir nýja glæsilega
106,6 fm, 3 herbergja endaíbúð á
efstu hæð með einstökum
45,6 fm þaksvölum til suðurs
ásamt stæði í bílageymslu á
besta stað í miðborginni á horni
Hverfisgötu og Barónsstígs.

Ö

ll hönnun hússins miðar
að því að frágangur verði
vandaður og viðhalds
léttur. Íbúðir eru upphitaðar með
gólfhita en sameign með ofnakerfi.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bíla
geymslu. Stórar stofur, rúmgott
baðherbergi með þvottaaðstöðu
og tvö góð svefnherbergi. 9,1 fm
sérgeymsla í kjallara. Ljóst kvarts
efni er í borðplötum í baðher
bergjum og eldhúsum, vaskar eru
undirlímdir á borðplötu þannig að
yfirbragð er stílhreint og glæsilegt.
Eldhúsinnrétting og fataskápar í
forstofu og svefnherbergjum eru
sérsmíðaðar með svartlökkuðum
eikarspón og ná upp að lofti.
Íbúðum er skilað fullbúnum án
gólfefna, en flísar eru á baðgólfum
og hluta baðveggja. Innréttingar
og innihurðir verða spónlagðar
með svartbæsuðum viðarspón.
Þaksvalirnar eru hellulagðar
og viðarklæðning á veggjum við
svalirnar gefur hlýlegt yfirbragð.
Þær eru afar sólríkar, snúa mót
suðri en njóta einnig austur- og

Skráðu þig á póstlistann
og fáðu Fréttablaðið
sent rafrænt í morgunsárið
Skráðu þig á frettabladid.is,
á Facebook síðu Fréttablaðsins
eða skannaðu QR kóðann
– Mest lesna dagblað landsins

Íbúðin er með rúmlega 45 fermetra skjólgóðum svölum með miklu útsýni.

vestursólar. Húsið er einangrað og
klætt að utan með sérlega fall
egri læstri álklæðningu frá Prefa í
Þýskalandi sem er með mismun
andi litum og áferð og gerir húsið
sérlega glæsilegt. Íbúðin er tilbúin
til afhendingar.
Hverfisgata 94-96 og Barónsstígur
6 er glæsilegt fimm hæða lyftuhús
með verslunar- og veitingarýmum
á fyrstu hæð og 38 íbúðum í á 2.-5.
hæð. Í kjallara er lokuð bílageymsla
og sérgeymslur íbúða.

Allar nánari upplýsingar á
hverfisgata94.is. Frekari upplýsingar gefa: Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali s: 773-6000 og
thorunn@miklaborg.is.

BÓKIÐ SKOÐUN, SÝNUM
SAMDÆGURS:
ÞÓRUNN S: 773-6000 OG
JÓRUNN S: 845-8958.

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

Úlfar Freyr
Jóhannsson
hdl og lögg.
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Sumarbústaðalóð í Skorradalshreppi.
Lóðin er eignarlóð 3.456,0 fermetrar að stærð og er byggingarhæf nú þegar.
Valhúsabraut – Seltj.nesi. Einstök staðsetning.

Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.

• Virkilega vandað 254,7 fm. einbýlishús á einni
hæð á einstökum stað við opið óbyggt útivistarsvæði á Valhúsahæðinni. Frá eigninni nýtur
útsýnis til sjávar, að Keili, Esjunni og víðar.
• Húsið er mjög vandað. Massívt niðurlímt
parket og sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.
Aukin lofthæð í stórum hluta hússins og gólfsíðir
gluggar að hluta.
• Setustofa með mikilli lofthæð og kamínu. Borðstofa með gólfsíðum gluggum til suðurs. Skáli við
borðstofu með útgengi á verönd. Fjögur herbergi
auk fataherbergis.
• Lóðin er fullfrágengin en þó hefur ósnortinn mói
verið látinn halda sér í tengslum við Valhúsahæðina norðan og austan við húsið.

• Vandað 260,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum
á virkilega glæsilegri 808,0 fm. lóð neðst við
sjóinn í Hverafold í Grafarvogi. Einstakt útsýni yfir
sjóinn.
• Mjög mikil lofthæð í stórum hluta eignarinnar.
Gólfhiti er í stórum hluta hússins. Eyja í eldhúsi
var sett upp árið 2013 og sama ár var skipt um
tæki í eldhúsi.
• Fjögur mjög rúmgóð svefnherbergi og möguleiki
á að hafa þau fimm. Arinn á milli setustofu og
sjónvarpsstofu á neðri hæð og annar arinn á efri
hæð hússins. Stórt og bjart eldhús og 2 baðherbergi.
• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli viðarverönd til suðurs, heitum potti, steyptum veggjum.

Verð 139,0 millj.

Lundur 22 – Kópavogi. Íbúðir á skjólsælum stað austast í Lundi.
Ð
KI N
BÓ O ÐU
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• Glæsilegar 3ja herbergja íbúðir á 1. og 2. hæð
í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund 22
í Kópavogi.
• Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, nema á
baðherbergi og þvottahúsi verða flísar.
• Innréttingar eru frá Brúnás ehf.
• Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus)
og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.
bygg.is
• Íbúðir verða afhentar á tímabilinu des 2020.

Verð 124,9 millj.

Naustavör 11 – Kópavogi. Nýjar 2ja og 4ra herbergja íbúðir.
Ð
KI N
BÓ O ÐU
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Sóleyjargata. Heil húseign í hjarta miðborgarinnar.

Haukanes - Garðabæ. Sjávarútsýni.
• Virkilega glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á 1.222 fm. eignarlóð
með sjávarútsýni á Arnarnesinu.
• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum
innréttingum, aukinni lofthæð á báðum hæðum,
mjög stórum flísalögðum bílskúr, extra háum
innihurðum, fallegum listum í loftum og extra
háum hvítum gólflistum.
• Húsið að utan er í góðu ástandi og var allt málað
að utan árið 2019, þ.m.t. þakkantur og gluggar.
• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr
að mestu til suðurs þar sem eru tyrfðar flatir,
malarbeð og skjólsæl viðarverönd. Framlóð
snýr til norðurs og er með mjög stórri bomanite
steyptri innkeyrslu og stéttum með hitalögnum,
tyrfðri flöt og malarbeðum.

Vesturgata 3. 2ja – 3ja herbergja íbúð/skrifstofuhæð.

• Glæsileg rúmlega 300,0 fm. heil húseign. Eignin
stendur á 666,2 fm. eignarlóð. Eignin er að
brúttóflatarmáli 302,8 fm. og er innréttuð sem
þrjár íbúðir auk skrifstofuhæðar.
• Í dag er eignin innréttuð þannig að í kjallara er 3ja
- 4ra herbergja íbúð með sérinngangi. Á 1. hæð
er 3ja herbergja íbúð með sérinngangi, en einnig
er innangengt í hana úr stigahúsi. Á 2. hæð eru
innréttaðar skrifstofur og á rishæð er íbúðarrými,
en gengið er upp á rishæð úr skrifstofurými á 2.
hæð hússins.
• Lóðin er með stórri tryfðri flöt til vesturs, fallegum
trjágróðri og er afgirt að hluta. Ekki er útilokað
að leyfi fengist fyrir byggingu bílskúrs þar sem
bílskúr er við flest önnur hús í götunni.

Verð 155,0 millj.

Hamraborg 1 – Kópavogi. 290 fm atvinnuhúsnæði á 3. hæð.

• Virkilega glæsileg 2ja - 3ja herbergja íbúð /
skrifstofuhæð með sérinngangi í mjög fallegu og
sögufrægu húsi við Vesturgötu 3 í Reykjavík.
• Eignin hefur verið nýtt undir skrifstofur undanfarnin ár, en er í grunninn skráð sem íbúðarhúsnæði.
• Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð á
sl. árum. Raflagnir og tafla eru nýleg sem og
ofnalagnir auk þess sem pottofnar hafa verið
sandblásnir og yfirfarnir. Eldhúsinnrétting er ný.
Gólfefni eru nýr linoleumdúkur og yfirfarin og
uppgerð mjög falleg furugólfborð.
• Húsið að utan er klætt með viði.

Tilvalið fyrir félagasamtök
• 291,4 fm. atvinnuhúsnæði í lyftuhúsi við Hamraborg nr. 1 í Kópavogi. Húsnæðið að innan er
mikið til upprunalegt en í góðu ástandi. Að utan er
húsið nýlega málað og viðgert. Sameign lítur vel
út.
• Eignin skiptist í anddyri, hol, 6 skrifstofur, eldhús/
kaffistofu og stóran sal. Þá er sér á gangi stór
skrifstofa, geymsla og 2 salerni.
• Hægt er að skipta húsnæðinu upp í smærri
einingar til útleigu. Frábært útsýni er úr húsnæðinu út á voginn og til sjávar.

Verð 75,0 millj.

Verð 49,9 millj.

Sólborg
Ð
KI N
BÓ O ÐU
SK

• Nýjar og glæsilegar 2ja og 4ra herbergja íbúðir í
3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Naustavör
11 í Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðirnar eru frá 86 -131 fm og eru með innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum.
• Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða
timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja
sumum stærri íbúðum.
• Allar íbúðir hafa ágætlega stórar svalir eða góðar
timburverandir.
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.,
www.bygg.is
• Íbúðir verða afhentar á tímabilinu nóv - des 2020.

– Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefnum og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna
tíðkast í íslenskum byggingum.
• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og
Studio Arnhildur Palmadottir.
• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta
og öflugasta verktakafyrirtæki landsins.
• Nánari upplýsingar á www.105midborg.is

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
Ð
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• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í
fimm lyftuhúsum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá,
miðbæinn og borgina.
• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í
stofum skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.
• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL)
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.
• Nánari upplýsingar um bygginguna á
www.105midborg.is

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

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Gunnar H. Einarsson Barbara R. Bergþórsd. Svan G. Guðlaugsson Þórunn Pálsdóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Þóroddur S. Skaptas Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss. Guðrún D. Valdimars Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími: 692 2704

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

lögg. fasteignasali
Sími: 823 0339

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
hdl. og lögg. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

2015
2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Skildinganes 6

NÝTT

Í SÖLU

102 Reykjavík

Fallegt og vel skipulagt
281 fm einbýlishús
• Arkitekt Þorvaldur S. Þorvaldsson
• Eftirsóttur staður við

sjávarsíðuna, hornlóð
• Björt og falleg stofurými á

efri hæð, útsýni til sjávar
• Góð hjónaálma og 3-4 auka

herbergi, þrjú baðherbergi

UN
PA NT IÐ SK OÐ
9 11 78

• Falleg gróin eignarlóð, fínar

hjá Atla í síma 89

verandir og heitur pottur

Verð:

161 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

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

NÝTT

Í SÖLU

Breiðahvarf 4

Hörgshlíð 26

203 Kópavogur

105 Reykjavík

Fasteignasalan
Miklaborg

NT IÐ SK OÐ UN

Lágmúla 4
108 Reykjavík
sími

569 7000
www.miklaborg.is
Nánari upplýsingar:

hjá Jason í síma 77 5 15 15

328 fm einbýli, náttúruparadís
við Vatnsenda

Fallegt og klassískt 330 fm
einbýlishús að Hörgshlíð

• Eigninni fylgir útihús, safn
og tvær geymslur sam
hafa verið innréttaðar
• Möguleiki á 10 svefnherbergjum
• Glæsilegar stofur með arni
• Stór og falleg lóð str 2254 fm
• Deiliskipulag leyfir 2 hæða hús
• Falleg staðsetning

• Eignin er á þremur hæðum
með séríbúð á neðstu hæð
• 3 stofur, 5 svefnherbergi,
3 baðherbergi.
• Gróinn og fallegur garður
með tvískiptum palli,
heitum potti og útisturtu.
• Göngufæri er við útivistarsvæði í Öskjuhlíð

Jórunn Skúladóttir

Með þér alla leið

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

PA NT IÐ SK OÐ UN

PA
89 58
hjá Jórunni í síma 84 5

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Kr. Ólafsson

Verð:

110 millj.

lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Verð:

Tilboð

.

Sunnusmári 23

TI LB ÚN AR

TIL AFH END ING AR

Barónsstígur 6 (íb. 505)
101 Reykjavík

201 Kópavogur

Stórglæsileg 107 fm, 3ja herb
íbúð með 46 fm þaksvölum

• Svalir snúa til suðurs og njóta
einnig austur og vestur sólar

• Glæsilegar stofur og
tvö góð herbergi

UN
PA NT IÐ SK OÐ
845 8958

í síma 773 6000 eða

ÚS
O P IÐ H
n 21 . ok t.

BÓKIÐ TÍMA

fallegar innréttingar

• Vönduð nýbygging í 101
• Stæði í bílageymslu fylgir

mi ðv iku da gin
kl. 17:00 - 17:30

5 55 20
hjá Jóni Rafni í síma 69

• Aukin lofthæð og

Þórunn Pálsdóttir

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali

Vel skipulagðar ca. 130 fm
endaíbúðir í 201 Smára

lögg. fasteignasali

Sími: 773 6000

Sími: 845 8958

Verð:

thorunn@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

.

• Jarðhæð, miðhæðir og efsta hæð í boði

79,9 millj.

Vogur - Fellsströnd

• Tvennar svalir – Gott útsýni

371 Dalabyggð

• Tæplega 130 fm íbúðir
• Tvö svefnherbergi, hægt að
bæta við því þriðja
• Fullbúnar íbúðir með
innréttingum og gólfefni

UN
PA NT IÐ SK OÐ13
13

hjá Friðrik í síma 61 6

• Ísskápur og uppþvottavél í eldhúsi
• Tilbúnar til afhendingar
Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson

Friðrik Þ. Stefánsson Ólafur Finnbogason

lögg. fasteignasali
sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð frá:

.

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

62,9-76,9 millj

Sími: 616 1313

PA NT IÐ SKOÐ UN

Jórunn Skúladóttir

.

Mosgerði 9

Glæsileg 155,5 fm íbúð á 6 hæð
með stórum þaksvölum
• Mjög bjart alrými, eldhús og
stórar stofur, útgengt á svalir.
• Baðherbergið er flísalagt og
með góðri sturtu og innréttinu,
tengi fyrir þvottavél og þurrkara
• Hjónaherbergið er rúmgott
og bjart og með skápum
ásamt auka baðherbergi
• Gott aukaherbergi
með fataskápum

200 fermetra einbýlishús
kjallari, hæð og ris.
• Skráð sem tvær eignir (2 fast.nr).
• 77,6 fm hæð ásamt 44,2 fm
geymslu í kjallara sem búið er
að breyta í íbúð (ekki full lofth.)
• 39.9 fm íbúð í risi ásamt 33.6 fm
geymslu í kjallara sem búið er
að breyta í íbúð (ekki full lofth.)
• Eign sem þarfnast viðhalds.
• Samþykktar teikningar af
breytingum á þaki geta fylgt.

Verð:

jorunn@miklaborg.is

UN
PA NT IÐ SK OÐ
8 72 72
hjá Axel í síma 77

Axel Axelsson

lögg. fasteignasali

109 millj.

sími: 778 7272

Verð:

• 2 svefnherbergi
• Stór stofa / borðstofa
• Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð

Nánari upplýsingar:

s. 616 1313

41,5 millj.

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
Í SÍ M A: 69 1 19

Rauðagerði 8
Rúmgóð efri sérhæð og bílskúr samtals
194,4 fm á vinsælum stað

•
•

Ferjubakki 12

109 Reykjavík
Verð:

78,5 millj.

Nánari upplýsingar:

36,9 millj.

Hamrahlíð 7
Mjög sjarmerandi og skemmtilega
skipulögð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

Ingólfsstræti 16

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

105 Reykjavík

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

löggiltur fasteignasali

101 Reykjavík
Verð:

64,9 millj.

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
Í SÍ M A: 69 1 19

Verð:

39,95 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 697 9300 Svan G. Guðlaugsson

Falleg og vel skipulögð 106 fm
3ja herbergja íbúð á 2 hæðum

79,5 millj.

• Íbúðin er skráð 79,4 fm fyrir utan geymslu.
• Hægt er að ganga frá íbúðinni beint út í garð.
• Miklar endurbætur hafa verið gerðar á húsinu m.a var húsið steinað nýlega.
• Frábær staðsetning þar sem er stutt í skóla og þjónustu.

• Skipt upp í tvær einingar með útleigu á neðri hæð
• 66,7 fm á efri hæð og 39,3 fm á neðri hæð
• Útgengt á góða hellulagða verönd
• Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

Verð:

baðherbergi og gestasnyrtingu
Sér þvottahús í kjallara og 23,7 fm bílskúr
Íbúð og hús hafa fengið gott viðhald

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
Í SÍ M A: 84 5 89

• Stærð 98,3fm
• Gott skipulag, fm nýtast vel
• Nýtt gólfefni
• Afending við kaupsamning

108 Reykjavík

• Stórar stofur og eldhús, 4 svefnherbergi,

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

Sérlega falleg 3ja herbergja á 2 hæð

Verð:

axel@miklaborg.is

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

87,4 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Tilboð

108 Reykjavík

Sími: 845 8958

105 Reykjavík

Verð:

olafur@miklaborg.is

110 Reykjavík

lögg. fasteignasali

Háteigsvegur 14

Sími: 822 2307

fridrik@miklaborg.is

Hraunbær 103 B

29
hjá Jórunni í síma 89 3 99

Frábærlega staðsett um
250 hektara jörð með miklum
og góðum húsakosti
• Endurbyggð hús sem er
hótel- og gistiaðstaða
með stórum matsal og
fullkomnu veislueldhúsi.
• Hótel um 765 fm á 2 hæðum.
• Gamla fjósið er 296 fm og
Kálfahúsið er rúmlega 130 fm.
• 165 fm uppgert einbýlishús
• 45 hektara ræktuð tún

löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
58
9
89
A:
M
Í SÍ

Skúlagata 40

101 Reykjavík

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

Verð:

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

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

– Með þér alla leið

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

54 millj.

.

.

Gefjunarbrunnur 18

LAUS

OPIÐ HÚS

FLJÓTLEGA

113 Reykjavík

miðvikudag 21. okt kl. 17:00-17:30

Góð 3ja herb neðri hæð 77 fm
í byggingu í spennandi tvíbýli
• Viðhaldslétt, klætt að utan
• Afhent fullbúið án gólfefna
vor 2021

UN
PA NT IÐ SK OÐ
9 11 78
hjá Atla í síma 89

Galtalind 19
201 Kópavogur

• Gott alrými, stofa og eldhús

Rúmgóð og falleg 164,2 fm
fjölskylduíbúð á 2 hæðum
• Neðri hæð opið og bjart
stofu og eldhúsrými, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús.
• Á efri hæð er rúmgott
stofurými, gott herbergi
og baðherbergi,
• Hægt að semja um kaup á
27 fm bílskúr með íbúðinni

BÓKIÐ TÍMA

78
hjá Atla í síma 89 9 11

saman með útgengi
á sér verönd.

• 2 svefnherbergi
• Sér inngangur
Atli S. Sigvarðsson

Atli S. Sigvarðsson

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 899 1178

Verð:

atli@miklaborg.is

NÝTT

Sími: 899 1178

45,9 millj.

atli@miklaborg.is

Í SÖLU

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
32
82
6
89
A:
M
Í SÍ

Brún 1

801 Biskupstungur

Brún 1 Syðri Reykjum

Verð:

• Jarðhitahlunnindi
• Tvö hús á 3300 fm eignarlandi sem liggur niður að Brúará
• Hús 1 er talið um 200 fm og hús 2 um 40 fm
• Góð og falleg að koma og stórt bílastæði
• Allir innanstoksmunir fylgja
• Miklir möguleikar hér

79 millj.

Nánari upplýsingar:

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
32
82
6
89
A:
M
Í SÍ

Ásólfsstaðir
Fínt 46 fm sumarhús á frábærum stað

15,5 millj.

270 Mosfellsbær

Einstaklega falleg um 126 fm 4ra herb.
íbúð á efstu hæð með lyftu

Verð:

57,5 millj.

• Sérlega björt með gluggum á alla vegu
• 3 svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar
• Suður svalir, frábært útsýni
• Sér stæði í bílageymslum lögn f hleðstustöð

Nánari upplýsingar: Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

s. 896 8232 Þórhallur Biering

löggiltur fasteignasali

Verð:

• Í landi Skógræktarinnar að Ásólfsstöðum í Þjórsárdal
• 2 svefnherb baðherbergi, stofa, eldús og geymsla
• 4000 fm lóð
• Heitt og kalt vatn

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

Vefarastræti 36

804 Gnúpverjasvæði

löggiltur fasteignasali

NÝTT

TILBÚIN
STRAX

Í SÖLU

UN
BÓKIÐ SKOÐ
58
89
5
84
773 6000

Hverfisgata 94 (303)
Ný 122,4 fm 3ja herbergja íbúð tilbúin til
afhendingar á besta stað í Miðborginni

101 Reykjavík
Verð:

69,9 millj.

• Rúmgóð og glæsileg búð. Stór stofa og glæsilegt eldhús,
•
•

68,9 millj.

NÝTT

Í SÖLU

s. 896 8232 Þórhallur Biering

Verð:

13,2 fm hjónaherbergi og 14,8 fm barnaherbergi
Sameiginlegur suðurgarður
Stæði í bílageymslu sem er framan við geymslu

Nánari upplýsingar:

s. 773 6000 Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali
s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
Í SÍ M A: 84 5 89

Þórsgata 21

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
72
Í SÍ M A: 78 8 72

Miklabraut 84

101 Reykjavík

Glæsileg 79,6 fm rishæð

Verð:

• 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

49,9 millj.

130 fm 4ra herbergja íbúð á 1 hæð, með
sérinngangi í endurn. húsi auk bílskúrs

Verð:

52,9 millj.

• Tvær rúmgóðar stofur og tvö svenfnherbergi
• Húsið var nýlega steinað að utan
• Gluggar voru endurnýjaðir með hljóðeinangrandi gleri
• Þak og rennur endurnýjaðar ásamt dreni

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

105 Reykjavík

Nánari upplýsingar:

s. 778 7272 Axel Axelsson

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

KUGGAVOGUR

Afhending
jan 2021

Frábær staðsetning í nýju hverfi
við Voginn

UN
B Ó K IÐ S K O Ð
luborgar

hjá sölumönnum Mik

kuggavogur.is

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN
Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm
Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

2ja

4ra

Nánari upplýsingar veitir:

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

3ja

Vandaður
verktaki
í 30 ár

5 herbergja

Verð frá: 43,9 millj.

Friðrik Þ. Stefánsson

Þórhallur Biering

Sími: 616 1313

Sími: 896 8232

hdl. og aðst. fasteignas.
fridrik@miklaborg.is

VEGNA COVID-19! Fylgjum við sóttvörnum í sýningum og því er fólk beðið
um að mæta með grímu og hanska og gætt er 2ja metra reglunnar.

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is

Byggingaverktakar

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Viðar Böðvarsson

Anna Ólafía Guðnadóttir

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

Rakel Viðarsdóttir

íslenskufræðingur

Gústaf Adolf Björnsson viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi
íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205

Kristín Pétursdóttir
lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Sóltún 20 • Sími: 552 140 0
www.fold.is • fold@fold.is

rakel@fold.is / 699-0044

Einar Marteinsson

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

Sóleyjargata

Reynimelur, 107 Rvk.,

Jörfagrund 48, 116 Kjalarnesi, Rvk.,

EINBÝLISHÚS MEÐ 10 SVEFNHERBERGJUM.

FALLEG 3JA HERBERGJA ÚTSÝNISÍBÚÐ.

4RA HERBERGJA.

BÓ
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ÐS

BÓ
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ÐU
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N

ÐS

BÓ
KO

ÐU

N

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Lóðin er
760 fm. eignarlóð. Í húsinu eru 10 svefnherbergi og eru 5 þeirra
með sérbaðherbergjum með walk in sturtu. Húsið er skráð 358,4
fm. Efsta hæðin er óskráð þannig að samtals er húsið rúmir 400
fm. Á efstu hæðinni eru þaksvalir með heitum potti, þar er einnig
nýlegur saunaklefi. Verð kr. 225.000.000.- Bókið skoðun: fold@fold.is.

Ca. 74 fm. falleg 3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin
skiptist í tvö svefnherbergi, eldhús, stofu, anddyri, baðherbergi.
Hús og íbúð hafa verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum.
Verð 44,5 millj.
Vinsamlegast bókið einkasýningu hjá Fold: 552-1400 /fold@fold.is.

Hamrahlíð 23, 105 Rvk.,

Þingvellir / Efristígur 2,

LEIGA - FRÁBÆR STAÐSETNING-

STÓRT SUMARHÚS.

BÓ

KI

ÐS

KO

ÐU

KI

ÐS

KO

ÐU

Ca. 92 fm. falleg 4ra herbergja íbúð með sérinngangi frá svölum
á rólegum stað á Kjalarnesi. Þrjú svefnherbergi, eldhús opið í
stofu. Þvottaaðstaða á baði. Geymsla innan íbúðar. Suðursvalir.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Gott verð 33,9 millj.
Vinsamlegast bókið skoðun: 552-1400 / fold@fold.is

Óskum eftir
- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila

N

- traustar greiðslur
Ca. 80 fm. björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á frábærum
stað í Hlíðahverfi. Rúmgoð stofa, vestursvalir. Eldhús með góðri
innréttingu og tengi fyrir þvottavél og uppþvottavél. Tvö ágæt
svefnherbergi. Langtímaleiga kr. 225.000.- á mánuði.
Vinsamlegast bókið skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Mjög vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er í dag
skráð 78,2 en óskráðir fm eru 36,9 þannig að raunstærð hússins
er 115,1 fm. Eignin skiptist í: Forstofu, stofu, fimm svefnherbergi,
þrjú baðherbergi og eldhús. Stór pallur í kringum húsið. Flísar og
parket á gólfum frá Birgisson. Jón Kaldal teiknaði húsið. Góð
rúm fyrir 11 manns. Glæsileg eign. Verð 47 millj.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

SA L A FA STEIGN A SÍÐA N 1957

- langur leigutími
- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

GRENSÁ S V EGUR 11

SÍMI 5 8 8 9090

W W W.EIGN A MIDLUN.IS

EINBÝLISHÚS EÐA
PARHÚS ÓSKAST
Traustur kaupandi óskar ef tir 250 – 4 00 fm einbýlishúsi eða parhúsi.
ÆSKILEG STAÐSETNING:
Selvogsgrunn, Sporðagrunn, Teigar eða Laugarásvegur.
Góðar greiðslur í boði.

VINSAMLEGA HAFIÐ SAMBAND VIÐ:

N

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
S. 861 8514 / sverrir@eignamidlun.is

GÓÐAR FRÉTTIR
FYRIR ÍBÚÐAKAUPENDUR

Stúdíó verð frá 17.940.000
2 herbergja frá 23.160.000
3 herbergja frá 32.170.000
4 herbergja frá 33.600.000
Sambyggð 14 selt
Sambyggð 18 nokkrar óseldar
Sambyggð 20 14 íbúðir,
sala hefst 1. nóvember.

■
■
■
■
■
■

Mikil lofthæð.
Álklæðning frá Límtré Vírnet,þrefalt gler.
Hvítar háglans innréttingar.
Nútímaleg hönnun.
Lyfta og sér inngangur í allar íbúðir.
Gert ráð fyrir rafbílahleðslu við bílastæði.

Gott samfélag með hátt þjónustustig. Engin bið eftir leikskóla, frábær íþróttaaðstaða
og sundlaug, góðar aðstæður til útivistar t.d. golf, brimbretti, hestar, göngur, veiði og
mikil hamingja.
Flugtími frá Reykjavík til Þorlákshafnar er um 6 mínútur en rúmlega 30 mínútur
með bíl.
Allar frekari upplýsingar á:
www.eignin.is • fastsud@gmail.com
www.prohus.is og
facebook Pró hús

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

FASTEIGNASALA
OG RÁÐGJÖF

LAUGATEIGUR 3 - ÍBÚÐ 0201

160,9 m2

105 Reykjavík
Verð: 70.900.000 kr.

SELTJARNARNES

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali/sölustjóri
Sími 899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

miðvikudag 21. okt.
17:30–18:00, bókið tíma
39,8 millj. kr.

Austurströnd 4

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja 66 fm íbúð á 5. hæð
með glæsilegu sjávarútsýni ásamt stæði í bílageymslu.
Húsið er með lyftu og þvottahús er á hæðinni.

GRAFARHOLT

Opið hús þriðjudaginn 20 október kl.17:00-18:00 - BÓKIÐ TÍMA!

OPIÐ HÚS

miðvikudag 21. okt.
17:00–18:00, bókið tíma
54,9 millj. kr.

Þorláksgeisli 1

5 herb. hæð í fjórbýlishúsi, bílskúr þar af 30 fm. Mjög vel staðsett og falleg 5 herbergja íbúð á 2.hæð í
góðu og mikið endurnýjuðu húsi á Teigunum. 2-3 svefnherbergi og 2-3 stofur. Suðursvalir. Endurnýjað
þak. Endurnýjaðaðar skolp og drenlagnir ásamt raflögnum og stofnlögnum. Rúmgóðar stofur. Fallegt
upprunalegt en yfirfarið eldhús. Einstaklega snyrtileg sameign. Húsið er neðsta hús í botnlangagötu.
Sameiginlegur inngangur með risíbúð. Bílskúrinn er mikið endurnýjaður með góðum raflögnum. Lóð og
stéttar endurnýjaðar. Ath í ljósi aðstæðna er óskað eftir því að áhugasamir bóki tíma í opið hús hjá Þórarni
í tölvupósti, thorarinn@eignamidlun.is

Falleg og rúmgóð 117,9 ferm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. Tvennar svalir, í austur og vestur.

HRAUNBÆR

Frá 42,5 millj. kr.

Hraunbær

Nýjar íbúðir fyrir 60 ára og eldri í Hraunbænum. Íbúðirnar eru
tveggja til þriggja herbergja (55 fm - 130 fm) og skilast fullbúnar án
gólfefna en votrými verða flísalögð. Afhending í nóvember.

ÞINGHOLT

Sérfræðingar í
ráðningum
37,5 millj. kr.
35,8 millj. kr.

Þórsgata 20

Falleg og mjög smekkleg nýuppgerð 45 fm íbúð í Þingholtunum
með sér inngangi. Staðsett í hjarta Reykjavíkur.
Afhending í nóvember.

VERÐMETUM SAMDÆGURS
VEGNA MIKILLAR EFTIRSPURNAR VANTAR
OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ

Elvar Guðjónsson
Viðskiptafræðingur
Lögg. fasteignasali
Sími 895 4000
elvar@valborgfs.is

Elvar Guðjónsson
Viðskiptafræðingur
Lögg. fasteignasali
Sími 895 4000
elvar@valborgfs.is

Þórður Heimir Sveinsson
Lögmaður og löggiltur
fasteignasali
hordur@valborgfs.is

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og
veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru
lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur
gagnagrunnur og gott tengslanet.
Við bjóðum uppá:
• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Nóatún 17 | 105 Reykjavík | valborg@valborgfs.is | Sími 419 7900

Erum við
að leita að þér?

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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Allt fyrir baðherbergið hjá Bauhaus
Bauhaus hefur sett upp nýjan og endurbættan sýningarsal fyrir baðherbergisvörur þar sem
boðið er upp á fjölbreytt úrval af nýjum vörulínum. Þar fæst allt fyrir baðherbergi á einum stað.

F

yrirtækið Bauhaus var
stofnað af smiðnum HeinzGeorg Baus í Mannheim í
Þýskalandi árið 1960, en í dag
starfrækir BAUHAUS hátt í 300
vöruhús í yfir 20 Evrópulöndum.
Hugmyndafræði BAUHAUS
gengur út á að „sameina allt undir
einu þaki“ og snýst um að bæði
iðnaðarmenn og ófaglærðir geti
komið og keypt allt á einum stað.
Verslanir Bauhaus eru einstakar,
því þar er hægt að finna allt til
verksins undir sama þaki. Allt frá
borvélum til sumarblóma, eða frá
málningu til baðinnréttinga.
„Hjá Bauhaus er boðið upp á
fjölbreytt og mikið vöruúrval og
hagstætt verð og í Baðlandi bjóðum við upp á lausnir frá þekktum
og traustum framleiðendum, svo
sem Grohe, Hans Grohe, Laufen,
Duravit og Lanzet, svo eitthvað sé
nefnt,“ segir Guðmundur Erlendsson, deildarstjóri í Baðlandi og
flísadeild. „Við erum líka með
mikið úrval af blöndunartækjum
á lager.“

Hjá Bauhaus er
hægt að finna
allt sem þarf
fyrir framkvæmdir á einum stað og þar
er boðið upp
fjölbreytt og
mikið vöruúrval
og hagstætt
verð. Þar eru nú
ýmsar nýjungar
á boðstólum
fyrir baðherbergi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýr sýningarsalur og nýjar
og vandaðar vörulínur

„Við hér í Baðlandi erum komin
með nýjan og endurbættan
sýningarsal sem er bjartur og rúmgóður og sýnir fjölbreytta möguleika og skemmtilegar lausnir.
Það má segja að þetta sé bara eins
og nýtt Baðland. Við höfum um
leið bætt við nýjum og spennandi
vörulínum,“ segir Guðmundur.
„Við erum komin með gæða innréttingar frá Laufen, Skärgård
og Lanzet og fataskápalausnir
frá Camargue, en það er dönsk
hágæðavara. Það er hægt að skoða
þess skápa betur á vefnum okkar
undir camargue.bauhaus.is.
Við bjóðum upp á frístandandi
baðkör, meðal annars frá Laufen,
Skärgård og Bahag. Við bjóðum
einnig upp á sturtuklefa frá Skär
gård, Camargue og GEO,“ segir
Guðmundur. „Þetta eru gæðavörur
á hagstæðu verði og við bjóðum
upp á óteljandi lausnir í samsetningu og mjög fjölbreytt litaval.
Við bjóðum upp á 50% afslátt af
fataskápalausnum og 30% afslátt
af Camargue Skärgård baðinnréttingum til 26. október og hér
er meðal annars hægt að gera
kjarakaup á Duravit Stark salerni,
þannig að það er full ástæða til að
koma að sjá nýja sýningarsalinn
og skoða úrvalið,“ segir Guðmundur.

Bauhaus býður meðal annars upp á gæða innréttingar frá Laufen, Skärgård
og Lanzet og fataskápalausnir frá Camargue, sem er dönsk hágæðavara.

Hjá Bauhaus
er boðið upp
á óteljandi
lausnir í samsetningu og fjölbreytt litaval.

Litríkar vörur þar sem gæði
og gott verð fara saman

„Við reynum eftir fremsta megni
að bæta jafnt og þétt við vöruúrvalið hjá okkur og erum dugleg
að taka inn nýjungar. Núna er til
dæmis von á nýrri línu í lituðum
blöndunartækjum frá Hans Grohe,
en lituð blöndunartæki eru mjög
vinsæl í dag og við viljum reyna
að mæta þeirri eftirspurn,“ segir
Guðmundur. „Það er ekki bara í
blöndunartækjum sem fólk vill
liti, það er mikið spurt um liti til
að fríska upp á heimilið um þessar
mundir og við erum með mikið
úrval af frístandandi baðkörum
í ýmsum litum, innréttingar í
mörgum litum og bjóðum líka upp
á svört sturtugler, sem dæmi. Að
sjálfsögðu leggjum við svo alltaf
mikla áherslu á að gæði og gott
verð fari alltaf saman.“

Auðvelt að hlýða Víði og
virða nálægðartakmörk

„Við leggjum okkur virkilega
fram til að geta haldið eðlilegri
starfsemi gangandi þrátt fyrir
faraldurinn,“ segir Guðmundur.

Hjá Bauhaus er líka hægt að fá falleg frístandandi baðkör frá þekktum og
traustum framleiðendum, meðal annars Laufen, Skärgård og Bahag.

„Hjá okkur er nóg pláss, sem gerir
okkur auðvelt að halda tveggja
metra reglu í öllu vöruhúsinu
okkar. Allir starfsmenn ganga
með grímur og við ætlumst til að
viðskiptavinir beri líka grímur
geti þeir ekki tryggt tveggja metra
regluna. Við erum með standa á
öllum þjónustuborðum þar sem
boðið er upp á spritt, hanska og
grímur.
Við hvetjum til snertilausra
viðskipta og höfum aukið þrif,
þannig að nú þrífum við fleti á
þjónustuborðum og kassasvæði
á klukkustundar fresti,“ útskýrir
Guðmundur. „Þá teljum við inn í
vöruhúsið okkar á háannatíma til
að tryggja að ekki séu of margir
hjá okkur í einu, en við megum
taka á móti allt að 200 manns þar
sem vöruhúsið okkar er 22 þúsund
fermetrar.“

Bauhaus býður einnig upp á sturtuklefa frá Skärgård, Camargue og
GEO og það er meðal annars hægt
að fá þá með svörtu sturtugleri.

Það er mikið af nýjum vörulínum í boði í baðherbergisdeild Bauhaus.
Alltaf er lögð mikil áhersla á að gæði og gott verð fari saman.

bauhaus.is

Camargue Visby baðkar
Sérpöntunarvara. Fáanlegt í mörgum litum.
Stærð: 160 X 75 X 60 cm

Komdu og skoðaðu úrval
fallegra baðinnréttinga í nýjum
og endurbættum sýningarsal okkar.
Úrvalið hefur aldrei verið betra!

Mysport M handlaugartæki

Space eldhústæki

Krómað. Með botnloka með lyftitappa, PEXslöngum og keramíkstút. 5 ára vöruábyrgð.

Krómað. Með lágum sveiflukrana, PEX-slöngum
og keramíkstút. 5 ára ábyrgð gegn leka.

Akita sturtusett
Krómað sturtusett með blöndunartækjum,
sturtuhaus og sturtuslöngu. Hægt að hæðarstilla.

Anholt sturtuhorn
90 x 90 x 100 cm. Með 5 mm hertu öryggisgleri
og állistum. Hægt að fella hurðirnar inn til að nýta
plássið betur þegar sturtan er ekki í notkun.

Gunsteel eldhúsvaskur
Bora eldhústæki
Svart, mattað. Útdraganlegt. Sveigjanleg
tengislanga fylgir. 5 ára ábyrgð.

Niðurfelldur stálvaskur, með yfirborðishúðun. Í
dökkum stállit, 1,2 mm stál. Hentar í 60 cm skáp.
Stærð vasks: 500 x 380 x 180 mm - Radíus 10.
Ytri mál: 540 x 500 mm. Blöndunartæki fylgja
ekki.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18
Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur.

Duravit Starck 3
Komið við og fáið vörulista

Veggfest salernisskál án skolbrúnar sem eykur
hreinlæti og auðveldar þrif. Faldar festingar.
Salernisseta með hæglokun og festingar fylgja

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800
upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is
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Gerðu baðherbergið að griðastað
Baðherbergið er hvort tveggja eitt hagnýtasta sem og eitt líkamlegasta herbergi hvers heimilis.
En þrátt fyrir það má vel gera ýmislegt til þess að gera baðherbergið að uppáhalds rými allra.
Jóhanna María
Einarsdóttir

johannamaria@frettabladid.is

E

kkert er því til fyrirstöðu að
gera baðherbergið að notalegu
og fallegu rými þar sem gott
er að setjast niður og hugsa sína
þungu þanka, þar til einhver fer að
banka. Baðherbergið er líka oftar en
ekki eini staðurinn þar sem barnmargir foreldrar fá einstaka sinnum
stundarfrið.

Meira samhengi,
minna kraðak

Ein leið til þess að fríkka upp
á baðherbergið er að vera með
baðherbergisvörur í stíl, það er
tannburstaglas, handsápupumpu,
box fyrir bómullarskífur og fleira.
Því meira samhengi sem er í baðherbergishlutunum því minna
verður kraðakið. Þarf svo í alvöru
að vera með sjö mismunandi hálftóma sjampóbrúsa víðs vegar um
sturtuna? Þegar allt kemur til alls,
þá er sjampó, fjandinn hafi það,
yfirleitt bara sjampó. Nema um
flösusjampó eða sérstök meðferðarsjampó sé að ræða. Ef þú ert með
nokkra brúsa af sömu gerðinni þá
er alls ekkert að því að sameina hársápuna í einn brúsa. Og enn fremur,
þá er langoftast hægt að sameina
nokkrar mismunandi tegundir
saman í einn brúsa. Ef þú vilt nýta
tækifærið til þess að gera sturtuna
enn meira aðlaðandi þá geturðu
sameinað alla hársápuna í eina
fallega sápupumpu. Sama er jafnvel
hægt að gera með hárnæringarbrúsana og sameina í pumpu í stíl.

Allt er vænt sem vel er grænt

2 000 — 2 0 2 0

Plöntur gera kraftaverk fyrir þreytt
herbergi. Ef baðherbergið fær mikla
náttúrulega birtu þá er hægt að vera
með næstum hvaða plöntu sem er

Viljirðu njóta einverustundarinnar
sem góð og gjöful klósettferð veitir, þá er um að
gera að leita í köldu litina.

inni á baðherberginu, svo lengi sem
hún þolir raka. En ef baðherbergið
er alger myrkrakompa þá eru líka
til plöntutegundir sem þurfa litla
birtu. Einnig eru til lausnir til þess
að þekja vegg eða hluta úr vegg
með mosa, sem kemur virkilega
skemmtilega út. Og ef þú ert ekki
með græna fingur og plöntur valda
þér engu nema kvíða, þá er ekkert
að því að finna eðlilegt gerviblóm
og planta því inn á baðherbergið.

Gerðu það notalegt

Mjúk og hlý baðmotta í fallegum lit
gerir gæfumuninn fyrir köld flísalögð gólf. Svo er einnig gott ráð að
eiga baðmottu til skiptanna. Tvær
eða fleiri baðmottur á heimilinu
gera gæfumuninn þegar margir eru
saman um eitt baðherbergi. Því það
er fátt minna óaðlaðandi en að stíga
á rennblauta baðmottu eftir síðasta
sturtugest, hvað þá þegar það gerist
á sokkaleistunum.
Hafirðu tök á því að næla þér
í handklæðaofn og setja upp á
baðherberginu, þá er hér um að
ræða hlut sem þú munt aldrei vilja
vera án framar. Ofninn hitar upp
handklæðið á meðan þú sturtar þig
á morgnana og þerrar uppáhalds
kasmírpeysuna svo að hún verður
orðin þurr daginn eftir, þó svo hún
hafi verið rennandi blaut eftir þvott
kvöldið áður.
Að lokum má koma fyrir vellyktandi ilmkerti og eldspýtustokk
inni á baðherberginu. Þá er hægt
að kveikja á því hvenær sem er, til
dæmis þegar þú gefur þér tíma í
freyðibað eða tekur fæturna í gegn.
Svo má benda á að þegar kveikt er á
eldspýtu gefur hún frá sér hina fullkomnu lykt til þess að hylma yfir
yfirþyrmandi iðrastækju.

Frestaðar framkvæmdir

Var baðherbergið næst á framkvæmdalistanum en hefur nú

Kerti eru til margs nýtileg, gefa frá sér notalegan bjarma, sum gefa frá sér
góða lykt og eldspýturnar eru ekki síður hentugar á baðherbergið. MYND/GETTY

frestunaráráttan tekið við? Átti
aldeilis að taka baðherbergið í
gegn í ár og endurflísaleggja, skipta
um baðkar og vask, mála loftið en
verður aldrei neitt úr neinu? Það eru
til ýmsar tímabundnar lausnir sem
hægt að gera í millitíðinni við þreytt
baðherbergi sem kosta ekki gífurlegar framkvæmdir, steypuryk eða
slíta gat á budduna. Sé loftið orðið

upplitað og gult af elli þá er vel hægt
að skella málningarumferð á það án
þess að það kosti formúu. Skjannahvítt loft endurkastar ljósi og birtir
upp á köldustu myrkrakompur.
Hafðu í huga að ljósgjafi sem
lýsir eingöngu ofan frá getur gert
fallegustu andlit að innsokknum
höfuðkúpum. Ef þú þolir ekki að sjá
þig í speglinum á morgnana, þá er

kannski kominn tími til að fjölga
ljósgjöfunum og koma tveimur
fyrir, sínum hvorum megin við baðherbergisspegilinn. Passaðu bara
að hafa ljósið ekki allt of skarpt
og bjart. Það þarf enginn að halda
nákvæma talningu á hrukkunum,
eða geta mælt dýpt svitaholanna.
Svo er alltaf hægt að skella einni
málningarumferð á veggina. Hvað
litaval varðar, hvort sem um veggi
er að ræða eða annað, þá er það góð
þumalputtaregla að heitir litir eins
og gulir, appelsínugulir og rauðir
litir eru æsandi á meðan kaldir litir
líkt og bláir og grænir eru róandi.
Ef þú vilt að baðherbergið sé eins
og skyndibitastaður, þar sem fólk
neytir í skyndi og drífur sig svo út,
þá velurðu heita liti. En viljir þú
njóta einverustundarinnar sem góð
og gjöful klósettferð veitir, þá er um
að gera að leita í köldu litina.
En hvað skal til bragðs taka ef flísarnar á baðherberginu eru herfilega
ljótar? Það eru sem betur fer ekki
allir með sama smekk og það eru
heldur ekki allir með góðan smekk.
Ýmsu má þó bjarga, jafnvel appelsínugulum og brúnum seventís
flísum. Það eina sem þú þarft er
rétt málning, smá tími, þolinmæði
og örlítil hjálp frá fagaðila. Því það
er ekki nóg að skella bara hvaða
málningu sem er yfir flísarnar og
kalla það gott. Það er líklegt að
það þurfi að sanda niður efsta lag
flísanna og mála svo með grunni
áður en nýjum lit er makað á. Starfsfólk málningarvöruverslana geta
gefið góð ráð við að mála flísar.

Það er
ástæða fyrir
því að klósettsetan
er ekki heil
á flestum
almenningssalernum.

Baðinnréttingar

MYND/GETTY

Er þér til setunnar boðið?

Fríform ehf.
Askalind 3,
Mán. – Fim. 10–18

201 Kópavogur.

Föstudaga

10–17

562–1500

Laugardaga

11–15

Friform.is.

D

ollan, hásætið, páfastóll, tojlettið, klóið eða hvað maður
vill kalla það. Salernið er ein
hentugasta uppfinning mannsins
enda er hægt að finna eitt slíkt á
flestum heimilum.
Klósettsetur eru jafn mismunandi og þær eru margar enda eru
til margar mismunandi gerðir af
salernum. Sum eru með hringlaga
op á meðan önnur eru með löng og
mjó og egglaga. Þá kjósa sumir að
fríkka upp á sitt klósett með klósettsetu úr hnotu eða eik á meðan
aðrir kjósa ódýra plastsetu.

Árið 1995 voru settar alþjóðlegar reglur um lögun klósettseta
á almenningssalernum. Þá voru
undantekin salerni sem útbúin
eru sjálfvirkum skammtara fyrir
klósettsetuvörn. Reglurnar segja
til um að klósettsetur skuli vera
U-laga, það er með opi fremst.
Ástæðan er sú að þegar þú sturtar
niður án salernisloksins, þá
skvettist klósettvatn á setuna.
Með því að hafa op fremst á
setunni minnkarðu líkurnar á því
að kynfæri komist í snertingu við
óhreint klósettvatn.

Smáauglýsingar

13
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Bílar
Farartæki

Sverrir Pálmason,
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001

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

Atvinna

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

Ármúla 19 •108 Reykjavík

Geymsluskúrar

Sími 575 8500 • Fax 575 8505

aðB.Álhellu
14, Hafnarfirði
Pálmi
Almarsson
Löggiltur fasteignasali
kt. 261056-4459

Atvinna í boði
Vanan háseta og annan stýrimann
á netabát frá Þorlákshöfn. Uppl. í s.
8920367

Tilkynningar

Þjónusta

Pípulagnir

45 fm geymsluskúr á 14.900.000 kr
32 fm geymsluskúr á 9.900.000 kr
26,3 fm geymsluskúr á 8.500.000 kr
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Bergmann
í síma: 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is

Óskast keypt

Nýir 2020 Mitsubishi Outlander til
afhendingar strax. Margir litir með
og án króks. 5 ára ábyrgð. Flottasta
typa með öllum búnaði á lægsta
verðinu kr.5.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Erum með til sölu geymsluskúra að Álhellu 14 Hafnarfirði.
Afhending í desember 2020.

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Hreinsa þakrennur og tek að
mér ýmis smærri verkefni. Uppl.
s:8478704 eða manninn@hotmail.
com
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

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.

Einkamál

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Efnistaka og forvinnsla á sandi í fjörunni
austan Víkur í Mýrdal, Mýrdalshreppi
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 20. nóvember
2020.

Upplýsingar í síma 782 8800

Til bygginga

Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar.
Sími 694 7881, Janna.

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

Hreingerningar

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Keypt
Selt

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Finndu félagsskap fyrir framtíðina.
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

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

Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær
þitt fyrirtæki til 89%
lesenda dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu.

Heilsa

Málarar
MÁLARAR.

Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 og 782
4540 / loggildurmalari@gmail.com

Til sölu

Heilsuvörur

REGNBOGALITIR EHF.

Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og vanir menn. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

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

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

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Húsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Vandaður íslenskur
stefnumótavefur. Makaleit.is aðeins 999 kr

SPORT

14

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

20. OKTÓBER 2020

Þ R I ÐJ U DAG U R

Við eigum afmæli
og nú er veisla

Við sendum þér vörurnar frítt hvort sem
þú kaupir á dorma.is eða í DORMA-verslun

Láttu drauminn rætast

SENDUM
FRÍTT

AFMÆLIS

15%
AFSLÁTTUR*

* ef C&J Silver
stillanlegur botn
er keyptur með Nature’
Rest Luxury heilsudýnu er
15% afsláttur af botni og
20% afsláttur af dýnunni.

C&J SILVER
stillanlegt rúm

n C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.
n Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi.
n Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá
náttborði og lampa.
n Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu.

VERÐDÆMI A: 90 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 168.900 kr.

Aðeins 141.570 kr.
AFMÆLIS

20%
AFSLÁTTUR

AVIGNION

hægindastóll
með skemli

Stillanlegur hægindastóll
með innbyggðum skemli.
Grátt áklæði
Fullt verð : 109.900 kr.

Aðeins 87.920 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Ólafía Þórunn varð Íslandsmeistari í holukeppni í þriðja sinn á ferlinum fyrr í sumar. MYND/GSÍMYNDIR.NET/SETH

Ólafía reynir fyrir sér
í öðruvísi hlutverki
Tímabilinu er lokið hjá atvinnukylfingnum Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur.
Hún heldur fullum þátttökurétti á næststerkustu mótaröð Bandaríkjanna
fyrir næsta ár og kann vel við sig að leiðbeina kylfingum í þjálfarahlutverki.

GOLF „Keppnistímabilinu mínu
lauk mun fyrr en vanalega vegna
áhrifa kórónaveirufaraldursins.
Á sama tíma geri ég ráð fyrir að
byrja undirbúninginn fyrr fyrir
næsta tímabil,“ segir Ólafía Þórunn
Kristinsdóttir atvinnukylfingur,
aðspurð hvernig líf atvinnukylfingsins sé þessa dagana í miðjum
heimsfaraldri. Ólafía, sem hefur
verið með þátttökurétt á LPGAmótaröðinni undanfarin ár, náði
að taka þátt í tveimur mótum í
Evrópumótaröðinni á þessu ári og
náði best 20. sæti í Tékklandi. „Ég
komst inn af biðlistanum á þessi
mót vegna árangurs míns til þessa
á ferlinum en tímabilinu er í raun
lokið hjá mér.“
Ólafía er með þátttökurétt á
Symetra-mótaröðinni í ár, næststerkustu mótaröð Bandaríkjanna,
en tók aðeins þátt í einu móti. Forsvarsmenn Symetra tilkynntu
kylfingum í upphafi árs, þegar
ljóst var að mótafyrirkomulagið
yrði ekki það sama og óvíst hvenær mót færu fram, að kylfingar
myndu halda þátttökurétti sínum
óháð úrslitum á þessu tímabili.
„Þau tilkynntu okkur snemma að
þetta tímabil myndi í rauninni
ekki teljast til árangurs á stigalistanum. Stigalistinn yrði endur-

Ég hef fundið það
að ég vil vera
hvetjandi manneskja fyrir
ungu kynslóðina og setja
gott fordæmi.
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir

ræstur í lok tímabils og allir myndu
byrja á sama stað. Fyrir vikið tók ég
ákvörðun að vera meira á Íslandi í
staðinn fyrir að ferðast í óvissuna
sem hefur verið í Bandaríkjunum
á þessu ári,“ segir Ólafía, aðspurð
út í viðbrögð Symetra við áhrifum
COVID-19. „Þau hafa tekið mjög vel
á þessu. Það eru sömu skipuleggjendur á Symetra og LPGA og þau
hafa verið samstíga í þessu.
Nú eru þau að fara í meira samstarf við Evrópumótaröðina sem
eru mjög spennandi tíðindi fyrir
framtíðina.“ Fyrir vikið eru engin
úrtökumót fyrir LPGA á dagskrá í
ár. „Það er alveg leiðinlegt að þurfa
að bíða í tvö ár eftir næsta tækifæri að komast aftur inn á LPGA
en svona er staðan þessa dagana.“

Sjálf hefur Ólafía tekist á við nýtt
hlutverk sem golf kennari undanfarnar vikur. „Ég var með eina konu
í kennslu sem vildi endilega komast
í einhvern hóp. Ég auglýsti því að ég
væri með laus pláss fyrir konur og
það komu þvílík viðbrögð. Meiri
en ég átti von á,“ segir Ólafía glaðbeitt um nýja hlutverkið. „Það hafa
margir spurst fyrir hvort að ég taki
að mér kennslu í gegnum árin og ég
hef ekki verið að bjóða upp á það
fyrr en núna. Ég hef fundið það að
ég vil vera hvetjandi manneskja
fyrir ungu kynslóðina og reyna að
setja gott fordæmi eins og fyrirmyndirnar sem ég var með þegar
ég var sjálf að stíga mín fyrstu skref
í golfi.“
Vegna kórónaveirunnar hefur
þurft að loka æfingasvæðum kylfinga á Íslandi í tvígang til þessa
á árinu. Ólafía þurfti því að fara
aftur í ræturnar þegar kom að golf
æfingum.
„Þetta hefur verið sérstakt ár.
Í fyrstu bylgjunni þegar allt var
lokað var ég að slá í net í bílskúr.
Það minnti bara á þegar ég var lítil
að æfa við þessar aðstæður. Undanfarin ár hef ég verið svo góðu vön
að geta flogið til Spánar eða Bandaríkjanna að æfa við bestu aðstæður.“ kristinnpall@frettabladid.is

匀琀愀爀琀愀甀 戀攀琀甀爀  瘀攀琀甀爀
䔀欀欀椀 氀琀愀 欀愀氀搀愀爀 昀爀漀猀琀渀琀甀爀 欀漀洀愀 ︀爀  瘀愀爀琀
吀爀攀礀猀琀甀 
爀愀昀最攀礀洀愀  瘀攀琀甀爀

TÍMAMÓT
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Ástkær unnusti minn, sonur okkar,
faðir, tengdafaðir og afi,

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

sjómaður,
Hafnarfirði,

Skúlagötu 20, Reykjavík,

Þóroddur Gissurarson

lést á heimili sínu fimmtudaginn
15. október. Útförin fer fram frá
Garðakirkju föstudaginn 23. október kl. 11.00.
Streymt verður frá útförinni:
https://www.facebook.com/groups/1473409346382974
Gabríela Elísabeth Þorbergsdóttir
Gissur Grétar Þóroddsson Bára Guðbjartsdóttir
Þorvaldur Þóroddsson
Ólöf Ása Benediktsdóttir
Gissur Freyr Þóroddsson Sigrún Hólm Þórleifsdóttir
Sif Þóroddsdóttir
Daniel Sam Harley
Níels Þóroddsson
Elísabet Rósa Gunnarsdóttir
afabörnin.

Áslaug Eiríksdóttir

lést þann 13. október síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 23. október kl. 15.00.
Vegna fjöldatakmarkana verða aðeins nánustu
aðstandendur viðstaddir, en athöfninni verður streymt á
slóðinni: https://bit.ly/3434myu
Ingólfur Guðmundsson
Ólöf Ingólfsdóttir
Jón Ari Ingólfsson
Særún Lísa Birgisdóttir
Hallur Ingólfsson
María Björg Tamimi
barnabörn og langömmubörn.

Hólmfríður Ragnarsdóttir
áður til heimilis að Selvogsgötu 7,
Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði 9. október sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Ragna Brynjarsdóttir
Guðm. Rúnar Brynjarsson Þuríður Dan Jónsdóttir
Hrönn Brynjarsdóttir
Francois L. Fons
Smári Brynjarsson
Lilja Ingvarsdóttir
Úlfar Brynjarsson
Guðrún Margrét Ólafsdóttir
Rut Brynjarsdóttir
Ingvar Guðmundsson
Þröstur Brynjarsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sveinbjörg Guðmundsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum,
Selfossi þriðjudaginn 13. október.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 22. október kl. 15.
Vegna fjöldatakmarkana verða aðeins nánustu
aðstandendur viðstaddir en athöfninni verður streymt á
https://youtu.be/LmrBKaStcvs
Bjarni Ingólfsson
Þórunn Kristjónsdóttir
Guðmundur Ingólfsson
Auður Marinósdóttir
Gunnhildur Ingólfsdóttir
Hlynur Óskarsson
Guðríður Ester Geirsdóttir
Víðir Óskarsson
Klara Gunnarsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir, afi og bróðir,

Þórólfur Þorsteinsson
(Tóti)

lést á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ mánudaginn 05.10.2020.
Útför hefur farið fram í kyrrþey.
Þökkum starfsfólki Skógarbæjar fyrir
einstaka umönnun síðustu ár.
Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Ingveldur Gísladóttir
Þorsteinn Þórólfsson
María Dóróthea Jensdóttir
Ragnheiður Ingibjörg
Samúel Sigurjónsson
Þórólfsdóttir
Reynir Albert Þórólfsson Sonja Haraldsdóttir
Kristján Þorsteinsson
Sandra Anulyte
og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar og bróðir,

Kjartan Vignir Dagbjartsson

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

lést þriðjudaginn 13. október á
hjartadeild Landspítalans.
Útför fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn
22. október kl. 15. Vegna fjöldatakmarkana
verða aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir.
Elín Lorenza Tangolamos
Sandra Rut Vignisdóttir
Engilbert Vignisson
Gerður Dagbjartsdóttir
Páll Bergsson
Hannes Dagbjartsson
Inga Dagbjartsdóttir

Ástkær faðir minn, afi og bróðir okkar,

Ágúst Rafn Ingólfsson
vélstjóri,

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Þ R I ÐJ U DAG U R

Við þökkum innilega auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og
útför okkar ástkæra

Helga Hallgrímssonar
fyrrv. vegamálastjóra.

Einnig viljum við þakka heilbrigðisstarfsfólki vel unnin
störf við þessar erfiðu aðstæður.
Margrét G. Schram
og fjölskylda.

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

20. OKTÓBER 2020

lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold
laugardaginn 10. október sl.
Útförin fer fram frá Garðakirkju
föstudaginn 23. október kl. 13.00.
Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður aðeins nánasta
fjölskylda viðstödd. Beina útsendingu frá útförinni verður
hægt að nálgast á mbl.is/andlat.
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Agnar Jón Ágústsson
Ari Daníel Agnarsson
Örn Ingólfsson
Einar Ingólfsson

Inga Lóa Hallgrímsdóttir
Aðalgötu 5, Reykjanesbæ,

lést á Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja þann 14. október.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn
23. október kl. 13.00. Vegna aðstæðna geta aðeins
nánustu aðstandendur verið viðstaddir útförina
og verður útförinni streymt frá Akraneskirkju
á slóðinni https://www.youtube.com/
watch?v=vB1WEM3agpk&feature=youtu.be
Hafsteinn Eyjólfsson
Sólveig Halla Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Jónsson
Alma María Jóhannsdóttir
Eiríkur Jónsson
Arinbjörn Kúld
Anna Einarsdóttir
Hallgrímur Kúld
Ragna Lóa Stefánsdóttir
og fjölskyldur.

Okkar yndislega og besta móðir,
tengdamóðir og amma,

Elsa Hreindal Sigurðardóttir
lést þann 15. október
að heimili sínu Breiðuvík 31.
Jarðarförin mun fara fram í kyrrþey.
Fríða Eyjólfsdóttir
Sigmar Óðinn Jónsson
Ragnheiður Linda Eyjólfsdóttir Björgvin Ólafsson
Halldór E. Eyjólfsson
Elva Jóhanna Thomsen
Hreiðarsdóttir
Agnes Sigmarsdóttir
Ísak Andri Ólafsson
Elsa Rakel Ólafsdóttir
Sunneva Thomsen Halldórsdóttir
Sandra Thomsen Halldórsdóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingibjörg Ásgeirsdóttir

Hrísateigi 12,
áður Skógum undir Eyjafjöllum,
sem lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi mánudaginn 5. október,
verður jarðsungin frá Víkurkirkju í Mýrdal fimmtudaginn
22. október kl. 14. Jarðsett verður í grafreit við
Sólheimakapellu. Einungis nánustu aðstandendur verða
viðstaddir athöfnina en henni verður streymt á
https://youtu.be/5N6dzc5Ee44
Jafnframt verður FM-útsending á 104,0 við kirkju.
Einar Jónsson
Guðbjörg Andrea Jónsdóttir Jóhann Friðrik Klausen
Unnur Ása Jónsdóttir
Skúli Kristinsson
Kristín Rós Jónsdóttir
Óskar Baldursson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

Már B. Gunnarsson
skipstjóri,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans
mánudaginn 12. október.
Heiðrún Anna Björnsdóttir
Jamie Lawson
Vigdís Másdóttir
Bergsteinn Sigurðsson
Helga Rósa Másdóttir
Rögnvaldur Ólafsson
Anna Lilja Másdóttir
Viðar Reynisson
og barnabörn
Indiana B. Gunnarsdóttir
Stefán B. Gunnarsson
Ólafur Þorri Gunnarsson
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR
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Hæg vestlæg eða breytileg átt og bjart með
köflum í dag, en stöku
skúrir eða él vestantil og
með norðurströndinni.
Hiti 0 til 5 stig yfir
daginn.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Róbert Lagerman átti leik
gegn Jóni Viktori Gunnarssyni
á Geðheilbrigðismótinu fyrir
skemmstu.

Svartur á leik

24...Rxa2! 25. Dxa2 Hxb3+ 26.
Ka1 Db4 0-1. Magnús Carlsen
vann sigur á Altibox Norway
Chess-mótinu þrátt fyrir að
hafa tapað tveimur skákum.
Áskorendamótinu hefur verið
frestað og svo virðist sem ofurmótið í Stafangri hafi verið
eina ofurmótið haldið í raunheimum í langan tíma.
www.skak.is: Þriðjudagsmót á
netinu í kvöld.

DÝRMÆT
AUGNABLIK
Óborganlegar hugleiðingar um lífið
og tilveruna eftir Þráin Bertelsson
og franska bolabítinn Theobald.
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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.

Metum
þetta…

Dansaði
ég?

…já!

Drakk
…margt Vafasaman
ég mig
dans og var
bendir
…já!
stjörnufyrir vikið
til þess!
fullan í gær?
vísað af dans-

Ældi ég?

…já!

4
6

7

12
13

14

15

16
17

Á einhvern
annan en
sjálfan mig?

gólfinu?

Eh…
já!

Fór ég í slag
…sjálfvið bústnu
stelpuna með sagt!
göngustafinn?
Sagði ég einhverjum að ég hef
…
séð alla þættina
NEI!
af Ex on the
Beach?

NEI!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ó, vá!

Þetta er
ótrúlegt!

Ég get ekki beðið
eftir að sýna
vinum mínum!

Barnalán
Pabbi sagði að
ég mætti gifta
mig í kastala.

Að pabbi þinn sé
loksins móðins?

Að heimskulegu
hipstera-hattarnir séu opinberlega dauðir.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nú, já?

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

3

Pondus Eftir Frode Øverli

Hvað finnst þér,
Palli?

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is

2

LÓÐRÉTT
1 fallvaltur
2 heita
3 stafur
4 skjólur
7 alls
9 bollaleggja
12 ýmist
14 reiðubúinn
16 utan

LÁRÉTT: 1 sleif, 5 kol, 6 ös, 8 afláta, 10 ma, 11
fum, 12 sort, 13 æfur, 15 rúmmál, 17 stans
LÓÐRÉTT: 1 skammær, 2 lofa, 3 ell, 4 fötur, 7
samtals, 9 áforma, 12 sumt, 14 fús, 16 án

Skák

LÁRÉTT
1 hræri
5 bergtegund
6 þvaga
8 hætta
10 skóli
11 ráðaleysi
12 tegund
13 fokvondur
15 efnismagn
17 dvöl

Já!
Með hestvögnum,
hestum og þrjátíu
brúðarmeyjum!

Það hljómar ekki
eins og pabbi
þinn.

Brúðkaupið
mun kosta
fimm þúsund
krónur.

Það hljómar eins
og pabbi þinn.
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Gjöf sem er einstök sýnisbók grafíktækninnar
Daði Guðbjörnsson hefur gefið Listasafni Reykjanesbæjar 400 grafíkverk. Safnið hefur opnað yfirlitssýningu á verkum listamannsins. Sýningarstjórinn segir uppáfinningasemi Daða vera takmarkalausa.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

L

kolbrunb@frettabladid.is

istasafn Reykjanesbæjar
hefur opnað yf irlitssýningu á verkum Daða
Guðbjörnssonar en hann
hefur gefið safninu 400
graf ík verk. Sýningin
stendur til 29. nóvember.
Spurður af hverju hann hafi
ákveðið að gefa þessu listasafni svo
gríðarlega mörg verk segir Daði:
„Hugmyndin kviknaði í samtali um
sýningu á pólskri grafík sem haldin
var á síðasta ári í safninu, en Aðalsteinn Ingólfsson var sýningarstjóri
hennar. Mér fannst mjög gaman
að skoða þá sýningu. Mér finnst
skemmtileg tilhugsun að hafa stórt
safn eftir mig af grafíkverkum á
sama stað, en ég hef alltaf verið
heillaður af grafík og lagt metnað
í að vinna hana. Á sýningunni eru
verk frá 1978 til 2020, það gefur að
líta nær allar tegundir prenttækni
grafíklistarinnar með ýmsum tilbrigðum.“
Daði hefur áður sýnt verk sín í
safninu. „Ég hélt einkasýningu í
safninu 2008 sem ég kallaði Dans
elementanna, og sýndi þar á samsýningu með Gullpenslunum 2007.
Mér finnst sýningarsalurinn mjög

Í safninu er yfirlitssýning á verkum Daða. MYND/LISTASAFN REYKJANESBÆJAR

fallegur. Svo hefur fólk á þessu
svæði keypt mikið af verkum eftir
mig í gegnum árin."
Sýningastjóri er Aðalsteinn
Ingólfsson og skrifar hann einnig í sýningarskrá meðal annars: „Fyrir blöndu tilviljana og
ásetnings hefur Listasafn Reykjaness á undanförnum misserum
eignast umtalsvert magn merkilegra grafíkverka eftir íslenska og
erlenda listamenn. Þegar við bætast hundruð grafíkverka eftir Daða

ÞEGAR VIÐ BÆTAST
HUNDRUÐ GRAFÍKVERKA EFTIR DAÐA GUÐBJÖRNSSON, ER DEGINUM
LJÓSARA AÐ LISTASAFN
REYKJANESS ER SKYNDILEGA
ORÐIÐ STÆRSTA SAFN GRAFÍKLISTAVERKA Á LANDINU.
Aðalsteinn Ingólfsson

Ég hef alltaf verið heillaður af grafík, segir Daði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðbjörnsson, er deginum ljósara
að Listasafn Reykjaness er skyndilega orðið stærsta safn grafíklistaverka á landinu. Þessi staðreynd
gerir safninu kleyft að marka sér
sérstöðu í samfélagi íslenskra safnastofnana, kjósi aðstandendur þess
að fara þá leið.“
Aðalsteinn segir að gjöfin sé einstök sýnisbók grafíktækninnar.
„Þarna eru tréristur, dúkristur,
steinprent, koparætingar, sáldþrykk, einþrykk, offset þrykk og

blönduð verk, þar sem tvö eða þrjú
prentaf brigði eru saman komin.
Að ógleymdum handlituðum eða
yfirprentuðum þrykkjum í öllum
regnbogans litum. Uppáfinningasemi listamannsins virðast engin
takmörk sett. Er ljóst að þarna er að
finna hráefni bæði til sýninga og
margháttaðra kennslufræðilegra
tilrauna með nemendum í myndmennt. Listasafn Reykjaness hefur
einmitt lagt sig fram um að vinna
með skólum í bæjarfélaginu.“

Tilboð
19.990 kr

Tilboð
21.990 kr

(var 21.484 kr)

Jet II - 105 cm
Loftviftur eru snjöll leið til að
dreifa varma og koma hreyfingu á
loft. Loftviftur henta því vel í
stofur, svefnherbergi, skrifstofur,
í vöruhús og verksmiðjur.
Á sumrin henta vifturnar til að
kæla en á veturna til að jafna
hitastig og draga úr kyndingu.

Tilboð
54.990 kr
(var 59.395 kr)

Bætir loftgæði
Jafnar hitastig

Tilboð
59.990 kr
(var 65.373 kr)

(var 23.075 kr)

Jet 1 - 105 cm

Tilboð
134.990 kr
(var 150.853 kr)

Risavifta - 254 cm

Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Cyclone
132 cm

Tilboð
24.990 kr
(var 27.367 kr)

Kíktu á úrvalið af loftviftum
viftur
.is
-andaðu léttar

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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TAXFREE

K
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SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*

PINTO

Pinto u-sófi úr mjög sterku bonded leðri (leðurblöndu). Fæst í steingráu eða koníaksbrúnu Kentucky
áklæði eða Koníaksbrúnu Colorado áklæði. Innra
byrði púðanna er úr endingargóðum kaldpressuðum
svampi, trefjafyllingu og loks mjúku yfirlagi. Fætur úr
sterku, svörtu járni. Stærð: 349 x 206 x 85 cm
Kentucky áklæði

282.250 kr. 349.990 kr.
Colorado áklæði

330.637 kr. 409.990 kr.

BILOXI

Biloxi sófinn kemur í gráu og bláu Danny áklæði og
ljósgráu og búrgúndí rauðu Diva áklæði. Þéttur og
góður svampur gera sófan þægilegan og skemmtileg hönnun dregur að sófanum verðskuldaða
athygli. 47 cm sethæð.
Stærð: 200 x 80 x 84,5 cm

80.637 kr. 99.990 kr.
Þú finnur bæklinginn husgagnahollin.is

SÓFAR

TAX
VERSLU
FREE
EF
N
Allir sófa
V rá
taxfree tilboði*

www.husgagnahollin.is
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www.husgagnahollin.is
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N

V

SE

PETRI
2,5 og 3ja sæta,
meira á bls. 2 og 3

M FR

og jafngildir 19,35% afslætti.
sófum nema sérpöntunum
Húsgagnahallarinnar.
* Taxfree tilboðið gildir af öllum
Afslátturinn er alfarið á kostnað
virðisaukaskatt af söluverði.
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður

Reykjavík
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði
Skeiði 1

* Taxfree tilboðið gildir af öllum sófum nema sérpöntunum og jafngildir
19,35% afslætti. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.
Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100
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Þriðjudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Söfnin á Íslandi Þáttaröð
um íslensk söfn og safnamenningu.
20.30 Lífið er lag F
 jallað er um
málefni fólks á besta aldri sem lifir
áskoranir og tækifæri efri áranna.
Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðjudegi 21 er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Eldhugar: Sería 2 Í Eldhugum fara Pétur Einarsson og viðmælendur hans út á jaðar hreysti,
hreyfingar og áskorana lífsins.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 American Housewife
14.25 The Block
15.25 90210
16.30 Family Guy
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 Speechless
19.30 mixed-ish
20.00 The Block
21.20 Innan vi dör
22.20 Bull
23.05 Love Island
00.00 The Late Late Show
00.45 Blue Bloods
01.00 Law and Order. Special Victims Unit
01.45 Transplant
02.30 68 Whiskey
04.00 Síminn + Spotify

07.55 Heimsókn
08.15 The Good Doctor
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Jamie & Jimmy’s Food Fight
Club
10.55 First Dates
11.40 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 The Greatest Dancer
14.30 The Arrival
15.30 BBQ kóngurinn
15.50 Doghouse
17.00 The Mindy Project
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.50 Ísland í dag
19.10 Last Man Standing
19.30 Shark Tank
20.20 Hell’s Kitchen USA 16
21.05 The Sounds
21.55 All American
22.40 Room 104
23.10 Last Week Tonight with
John Oliver
23.45 The Deceived
00.35 Better Call Saul
01.30 Better Call Saul
02.30 Our Girl
03.20 Our Girl
04.10 Our Girl

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.35 Spaugstofan 2005 - 2006
10.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar
2007-2008 Akranes - Hafnarfjörður
11.00 Davíð Stefánsson frá Fagraskógi
12.00 Heimaleikfimi
12.10 Stóra sviðið Það er engin
sýning eins
12.45 Á líðandi stundu 1986
14.00 Gleðin í garðinum
14.30 Gettu betur 2016
15.40 Kvöldstund 1972 - 1973
16.15 Ljósmóðirin
17.10 Kvöldstund með Doris
Lessing
17.30 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin
18.29 Fjölskyldukagginn
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Okkar á milli
20.40 Trump-sýningin The Trump
Show Heimildarþættir frá BBC um
yfirstandandi kjörtímabil Donalds
Trump, sem senn líður undir lok.
Gægst er á bak við tjöldin í Hvíta
húsinu og rætt við helsta samstarfsfólk forsetans.
21.30 Fósturbræður Back Gamanþættir frá BBC um Stephen, sem
undirbýr sig undir að taka við
fjölskyldufyrirtækinu eftir andlát
föður síns. Þegar maður að nafni
Andrew birtist skyndilega í jarðarförinni og segist vera fósturbróðir
Stephens fer óvænt atburðarás af
stað. Aðalhlutverk: David Mitchell,
Robert Webb og Louise Brealey.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Þegar rykið sest Når støvet
har lagt sig
23.20 Kennarinn Belfer
00.10 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
07.00 European Tour 2020 Útsending frá Scottish Championship á Evrópumótaröðinni.
12.00 European Tour 2020 Útsending frá Scottish Championship á Evrópumótaröðinni.
17.00 European Tour 2020 Útsending frá Scottish Championship á Evrópumótaröðinni.
21.30 European Tour 2020 Útsending frá Scottish Championship á Evrópumótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Íslandus ( 8 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.00 Austin Powers, the Spy Who
Shagged Me
12.30 The Big Sick
14.25 Dodgeball. A True Underdog Story
15.55 Austin Powers, the Spy Who
Shagged Me
17.30 The Big Sick
19.25 Dodgeball. A True Underdog
Story
21.00 Rampage 
22.45 Submergence John Moore
er skoskur útsendari bresku leyniþjónustunnar sem hefur verið
tekinn höndum af sómölskum
jihadistum og bíður nú örlaga
sinna í gluggalausum klefa.
00.30 How to Talk to Girls at Parties
02.10 Rampage

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.05 Supernatural
21.50 Veronica Mars
22.45 Insecure
23.10 Warrior
00.00 Friends
00.20 Friends
00.45 Mom

STÖÐ 2 SPORT
08.00 Seinni bylgjan - karla H
 enry
Birgir fer yfir stöðu mála í Olís
deild karla.
09.10 Stúkan - aukaþáttur G
 uðmundur Benediktsson fer yfir
stöðu mála í Pepsi Max deild karla.
10.25 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
10.50 Villarreal - Valencia
12.30 Eibar - Osasuna
14.10 Real Betis - Real Socieded
15.50 Seinni bylgjan - karla
17.00 Stúkan - aukaþáttur
18.15 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
18.50 Lazio - Dortmund Bein
útsending frá leik í Meistaradeild
Evrópu.
20.55 Breiðablik - Fylkir
22.40 Valur - Breiðablik Ú
 tsending
frá leik í Pepsi Max deild kvenna .

STÖÐ 2 SPORT 2
06.35 Djurgården - Linköping
08.20 Iberostar Tenerife - Club
Joventut Badalona Ú
 tsending frá
leik í spænsku úrvalsdeildinni í
körfubolta.
10.00 Napoli - Atalanta
11.40 Inter - AC Milan
13.25 Crotone - Juventus
15.05 Ítölsku mörkin
15.55 Hellas Verona - Genoa
17.35 Spænsku mörkin
18.30 Meistaradeildarmessan
21.00 Meistaradeildarmörkin
21.40 The Road to El Clasico
21.40 Dynamo Kiev - Juventus
23.50 Chelsea - Sevilla
01.50 PSG - Manchester United

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Af öllum
GASTROMAX
kökuformum

Af öllum
ROSTI skálum

HEIMILIS
DAGAR
20%

Tilboð gilda til 31. október eða meðan birgðir endast.

Vasi

Kollur FUR

Af öllum ISI
rjómasprautum

3.998 kr.

6.928 kr.

Af öllum
FUNKTION
kökuformum

LUMINARC
Diskur 27 cm Diskur 19 cm Skál

258 kr.

198 kr.

198 kr.

Búsáhaldadeild okkar er rómuð fyrir góða
vöru og framúrskarandi þjónustu.
Við bjóðum upp á mikið úrval af vörum í
eldhúsið, matarstell, raftæki, skrautmuni
og margt fleira.
Kíktu í heimsókn og kynntu þér úrvalið.
www.fjardarkaup.is
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Menntun er
besta vopnið
gegn fátækt

Þ R I ÐJ U DAG U R

Peysurnar
fást á heimasíðu UNICEF á
Íslandi,
unicef.is
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

UNICEF á Íslandi stendur nú fyrir sölu á
peysum en að sögn Steinunnar Jakobsdóttur mun fjárhæðin sem safnast nýtast
í að tryggja bágstöddum börnum greiðari
aðgang að menntun í heimsfaraldrinum.

P

eysur til styrkta UNICEF á Ísland fóru í sölu
í síðustu viku. Fjárhæðin sem saf nast
mun nýtast í að tryggja
aðang barna úti í heimi
að menntun. Heimsfaraldurinn
hefur sett strik í reikninginn
og mörg börn hafa ekki aðgang
að búnaði til að tryggja sér fjarkennslu. UNICEF, einnig þekkt sem
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna,
er leiðandi í hjálparstarfi fyrir börn
í heiminum og er með starfsemi í
yfir 190 löndum.
„Við berjumst fyrir réttindum
barna á heimsvísu og sinnum bæði
langtímauppbyggingu og neyðaraðstoð. Við sinnum meðal annars heilsugæslu og mæðravernd,
menntun, barnavernd, bólusetjum
börn gegn lífshættulegum sjúkdómum, tryggjum hreint vatn og
hreinlætisaðstöðu og meðhöndlum
börn gegn vannæringu svo nokkuð
sé nefnt,“ segir Steinunn Jakobsdóttir hjá UNICEF.
UNICEF á Íslandi var stofnað árið
2004.
„Okkar vinna hér á landi felst
meðal annars í að fræða fólk hér
á landi um stöðu barna um allan
heim, vekja athygli á því þegar réttindi barna eru brotin og af la fjárframlaga til hjálparstarfs UNICEF.
Við sinnum einnig markvissri réttindagæslu og réttindafræðslu fyrir
börn á Íslandi, höfum fylgst ítarlega með stöðu barna hér á landi og
barist gegn of beldi á börnum. Við
fræðum börn líka um réttindi sín
og Barnasáttmálann, fræðum fullorðna um réttindi barna og veitum
stjórnvöldum umsagnir og álit,“
segir Steinunn.

ÞEGAR LOKA ÞURFTI
SKÓLUM TIL AÐ HEFTA
ÚTBREIÐSLU COVID-19 Í VOR
HAFÐI ÞAÐ ÁHRIF Á MENNTUN
1,6 MILLJARÐA BARNA Í 190
LÖNDUM.

Fara öllum vel
Steinunn segir söluna á peysunum
hafa farið vel á stað.
„Nú þegar er vel rúmlega helmingur af peysunum seldur. Margir
heimsforeldrar hafa keypt peysur
fyrir börnin sín eða barnabörn og
keypt fullorðinspeysu í leiðinni
þar sem það er jú f lott að vera í
stíl. Þetta eru líka alveg merkilega
klæðilegar peysur, þær fara öllum
vel. Það er vert að taka fram að þetta
eru frekar litlar stærðir og líklegt að
fólk þurfi einni eða jafnvel tveimur
stærðum stærri en vanalega,“ segir
hún.
Þau hjá UNICEF á Íslandi tóku
eftir hræðilegu áhrifum kórónaveirunnar á menntun barna víða
um heim strax í vor.
„Þannig að við ákváðum þá að
fara af stað með herferð sem myndi
bæði vekja athygli á stöðu barna og
rétti þeirra til menntunar og um
leið af la fjár til að styðja hjálparstarf UNICEF alþjóðlega í þessum
efnum. Kórónaveiran hefur haft gífurleg áhrif á menntun og þegar loka
þurfti skólum til að hefta útbreiðslu
COVID-19 í vor hafði það áhrif á
menntun 1,6 milljarða barna í 190
löndum. Að minnsta kosti þriðjungur skólabarna gat ekki stundað
fjarnám þegar skólunum þeirra

var lokað. Þannig kviknaði hugmyndin að UNICEF-skólapeysunni,
sem leið til að styðja börn víða um
heim sem standa nú frammi fyrir
miklum hindrunum þegar kemur
að menntun,“ segir Steinunn.

Festust í Hollandi
Peysurnar áttu að vera löngu komnar í sölu en sökum COVID-19 urðu
alls kyns tafir í framleiðslunni.
„Síðan var sendingin föst heillengi í Hollandi. En nú eru peysurnar
loksins komnar og við hlökkum til
að sjá börn og fullorðna njóta inniog útiverunnar í UNICEF-peysunum
sínum, sem eru ekki bara flottar og
þægilegar heldur styðja um leið við
réttindi og velferð barna. Það er því
búið að vera ansi gaman að fá loksins
að pakka inn peysunum til að senda
öllum kaupendunum,“ segir hún.

Steinunn segir það mikið forgangsatriði hjá samtökunum að
tryggja menntun barna á tímum
COVID-19.
„Það sést að með mikilli samvinnu og stuðningi almennings
hefur náðst gífurlegur árangur síðastliðinn áratug í að auka aðgengi
barna að menntun, og þá sérstaklega stúlkna, og fyrir útbreiðslu
kórónaveirunnar höfðu aldrei fleiri
börn í heiminum gengið í skóla. Það
er því mikilvægt að bregðast strax
við þessum breytta veruleika sem
blasir nú við því annars eru þær
framfarir sem átt hafa sér stað í að
bæta líf barna í heiminum í mikilli
hættu,“ segir hún.

Menntun er ekki forréttindi
Sem dæmi um viðbrögð við
kórónaveirunni hefur UNICEF

komið á fjarkennslu í gegnum
útvarp í Rúanda, sett upp viðunandi hreinlætisaðstöðu og dreift
spritti og grímum í skólum í
Jemen til að tryggja sóttvarnir,
útdeilt námsgögnum í f lóttamannabúðum í Jórdaníu og
unnið með foreldrum skólabarna
í Úkraínu til að þau geti stutt
menntun barna sinna á þessum
tímum.
„Menntun er réttindi, ekki forréttindi, og því er forgangsatriði
hjá UNICEF að vinna að því að öll
börn hafi jöfn tækifæri til grunnmenntunar. Menntun er einnig
öf lugasta vopnið gegn fátækt og
hungri og er mikilvæg til að ná jafnrétti kynjanna.“
Hægt er að kaupa peysurnar á
unicef.is.
steingerdur@frettabladid.is

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

MEISTARADEILDIN HEFST Í KVÖLD
ÞRIÐJUDAG 18:50

PSG

vs

MAN. UTD

MIÐVIKUDAG 18:50

AJAX

vs

LIVERPOOL

FYLGSTU MEÐ ÖLLUM LEIKJUNUM Í MEISTARADEILDARMESSUNNI

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

PRENTUN
Torg ehf.

BAKÞANK AR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

!
NÝODTUTLAX

Ég lifi í straumi

M ARGAR GERÐIR
M

A

Fyrir svanga
ferðalanga

MODULAX
HVÍLDARSTÓLAR
HÖNNUN OG ÞÆGINDI Á HVERT HEIMILI
KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM
Í VEFVERSLUN OKKAR

PRÓFAÐU ÞÆGINDIN OG SLÖKUNINA SEM ÞÚ FÆRÐ
Í NÝJU MODULAX HVÍLDARSTÓLUNUM
Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

ð vera útlendingur er
stundum einsog að vera í
menningarlegu útgöngubanni, ekki síst þegar Íslandsþráin heltekur mig. Slíkur óri
getur tekið á sig ýmsar myndir
en oftast byrjar þetta á því að ég
leita að Hauki Morthens á Þúrörinu en angurværðin kemst
svo í óþekktar hæðir meðan ég
tek undir með Jóhönnu Guðrúnu að syngja Vetrarsól. Þá
tekur kátínan við og ég fæ Pétur
Jóhann til að hringja í bakarí
til að spyrja um kjellinn en svo
þetta endi ekki í eintómum
vitleysisgangi þyl ég svo Skúlaskeið eftir Grím Thomsen á
svölunum fyrir háttinn.
Þeir sem fá pata af þessu
brölti mínu horfa á mig samúðaraugum næstu daga einsog ég
hafi nýlega greinst með COVID.
Þó er þetta skárra en þegar
Grikklandsþráin heltekur mig
en það getur hæglega endað
með arnardansi inní eldhúsi.
Þeir sem séð hafa Zorba halda
kannski að það sé eitthvert
augnayndi en svo er ekki og
hefur kona mín haft orð á því að
ég taki mig út einsog hrægammur sem komist ekki á loft.
En nú virðist COVID ætla að
koma mér til bjargar. Allavega
sá ég listamanninn mikla Eyþór
Inga á Fasbókinni reyna að
fylkja liði bakvið sig á heimatónleika, allir heima hjá sér en
samt allir saman.
Þetta þýðir ekki aðeins að ég
geti sefað Íslandsþrána í félagsskap næst þegar hún þjakar mig
heldur færir þetta mig í sanninn
um að ekkert sé eðlilegra en
einmana sál inní eldhúsi sem
leitar, í öngum sínum, að því
besta sem í mannsandanum
býr.

MODULAX:

• 3-mótora hvíldarstóll.
• Handvirk og þægileg
höfuðpúðastilling 42°
• Innbyggð hleðslurafhlaða. Endist 250
sinnum fyrir alla mótora.

ZERO
GRAVITY

ZERO
GRAVITY

SÆKTU APPIÐ MODULAX
OG SKOÐAÐU HVERNIG
STÓLLINN LÍTUR ÚT Á
ÞÍNU HEIMILI.

JAMES

IRIS

PANDORA

modulax.be

verð 149.900

verð 209.900

verð 219.900

STÓLL MEÐ SKEMLI

RAFSTILLANLEGUR

RAFSTILLANLEGUR

Alla Modulax
stóla er hægt
að sérpanta
sem lyftustóla.

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ
MIKIÐ ÚRVAL AF
NÝJUM STILLANLEGUM
RAFMAGNSRÚMUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

OUTLET
FULLT AF
NÝJUM VÖRUM

20-50% AFSLÁTTUR

NOCCO
330 ML

329
KR/STK
997 KR/L

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA
SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

*Samkvæmt könnun frá Gallup.

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

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

