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Nýr e-up!
Sparaðu pening og umhverfið

  HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is/volkswagensalur 
*m.v. vistvænt bílalán í reiknivél Landsbankans, 03.11.2020, 25% útborgun 922.500 kr. eða í formi uppítökubíls og láns til 84 mánaða

Frá 40.538 kr. á mánuði*

260 km. 
drægni!

SAMFÉLAG Rúmlega fjórir af hverj-
um tíu Íslendingum telja sig trúaða. 
Er nú lítill munur á þeim sem segjast 
ekki vera trúaðir og vera trúaðir. Þá 
segjast rúmlega tveir af hverjum tíu 
ekki geta sagt til um það.

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í ítarlegum niðurstöðum könn-
unar Maskínu fyrir lífsskoðunar-
félagið Siðmennt fyrr á þessu ári sem 
Fréttablaðið hefur aðgang að.

Kjarninn hefur greint frá hluta 
niðurstaðnanna. Þegar þær eru 
bornar saman við könnun frá 2015 
sést að trúuðum fækkar og þeim 
sem telja sig ekki trúaða fjölgar.

Könnunin var gerð dagana 16. til 
22. janúar 2020, 954 svöruðu. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Maskínu 
höfðu þátttakendur ekki vitneskju 
um á hvers vegum könnunin væri.

Samkvæmt könnuninni telur 
meira en helmingur fólks á aldr-
inum 18 til 39 ára sig ekki trúaðan. 
Trú eykst með aldri.

Þá er fólk með aðeins grunn-
skólamenntun líklegast til að telja 
sig trúað, eða rúm 53 prósent, á móti 
tæpum 20 prósentum sem telja sig 
ekki trúuð.

Staðan snýst við þegar fólk er með 
framhaldsmenntun úr háskóla. Þá 
telja tæp 30 prósent sig trúuð á móti 
48 prósentum sem telja sig ekki 
trúuð. Lítill munur er þegar litið er 
til tekna.

Konur eru líklegri til að vera trú-
aðar en karlar, 45 prósent á móti 38 

prósentum. 41 prósent karla telur 
sig ekki trúað en 31 prósent kvenna.

Trúuðum fækkar úr 46,6 pró-
sentum árið 2015 í 41,6 prósent í ár. 
Þá fjölgar þeim sem telja sig ekki 
trúaða úr tæpum 30 prósentum í 
36,1 prósent.

Örlítið f leiri höfuðborgarbúar 
telja sig ekki trúaða en trúaða, 40 
prósent á móti 38 prósentum. Sama 
er uppi á teningnum á Austurlandi. 
Mest er trúin á Norðurlandi þar sem 
52 prósent telja sig trúuð á móti 20 
prósentum sem telja sig ekki trúuð.

Kjósendur Flokks fólksins eru 
líklegastir til að vera trúaðir. Tæp 73 
prósent úr þeim hópi segjast trúuð 
en 14 prósent ekki trúuð.

Þar á eftir eru Framsóknarmenn 
með tæp 60 prósent á móti 22 pró-
sentum trúlausra og Sjálfstæðis-
menn með tæp 59 prósent trúaðra á 
móti 21 prósenti trúlausra. Minna en 
helmingur kjósenda Miðflokksins, 
eða 48 prósent, telur sig trúaðan 
á móti tæpum 25 prósentum trú-
lausra. Nærri 45 prósent kjósenda 
VG eru trúuð á móti rúmum 30 pró-
sentum trúlausra.

Píratar eru ólíklegastir til að telja 
sig trúaða, tæp 20 prósent á móti 
tæpum 69 prósentum sem telja sig 
ekki trúuð. Rúm 32 prósent kjós-
enda Samfylkingarinnar telja sig 
trúuð á móti 48 prósentum trú-
lausra. Þá telja aðeins tæp 24 pró-
sent kjósenda Viðreisnar sig trúaða 
en rúm 59 prósent trúlaus.  – ab

Fjórir af tíu 
segjast trúaðir
Fjórir af hverjum tíu Íslendingum telja sig trúaða. 
Þetta kemur fram í könnun Maskínu. Stuðnings-
fólk Flokks fólksins er líklegast til að vera trúað.
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Nú eru 37 dagar til jóla og því ekki seinna vænna að skottast niður í geymslu og sækja seríuna til að lýsa upp 
skammdegið. Að sjálfsögðu er komin snjóföl yfir höfuðborgina norðan heiða og þar voru menn í gær í óðaönn 
að koma sér fyrir framan Akureyrarkirkju til að skreyta og gera jólalegt fyrir aðventuna. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

FÓTBOLTI Forsvarsmanna KSÍ bíður 
nú að finna næsta þjálfara karla-
landsliðsins.

Fréttablaðið fékk nokkra spark-
spekinga til að nefna sinn fyrsta 
kost í þjálfarastarfið. Þeir nefna 
Heimi Hallgríms yfirleitt með fyrir-
vara um hvort hann sé klár í bátinn 
á ný. – hó / sjá síðu 10

Margir vilja Heimi Hallgríms á ný

Heimir Hallgrímsson stóð sig vel 
með landsliðið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Könnun maskínu fyrir Siðmennt



Þetta er að mestu 
gert til þess að 

fækka fólki á biðstofunni.
Óskar Reykdalsson, 
forstjóri Heilsu-
gæslu höfuð-
borgarsvæðisins

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

Vetur nálgast

Kaldir vindar blása nú um landið og boða komu Vetrar konungs. Ungar stúlkur í Vesturbænum í Reykjavík létu það ekki stoppa sig í að bregða á 
leik við fótboltamörkin á Ægisíðu. Í dag og fram á fimmtudag segir Veðurstofa Íslands að frost verði á höfuðborgarsvæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

REYKJAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins vilja að Reykjavík-
urborg gefi öllum landsmönnum, 
18 ára og eldri, ferðagjöf að upp-
hæð 3.000 krónur sem hægt verði 
að nota í borginni.

Tillaga þessa efnis verður lögð 
fram á fundi borgarstjórnar í dag 
ásamt f leiri tillögum sem miða að 
því að auka efnahagslega viðspyrnu 
vegna COVID-19 faraldursins.

Tillögunni svipar mjög til ferða-
gjafar stjórnvalda sem komst í 
gagnið fyrr á árinu. Er lagt til að 
verkefnið verði fjármagnað með 
viðauka við fjárhagsáætlun 2020 
þar sem 100 milljónir fari af liðnum 
ófyrirséð. Þá er lagt til að 260 millj-
ónir fari inn í fjárhagsáætlun næsta 
árs. – ab

Reykjavík gefi 
öllum ferðagjöf

COVID-19 „Þetta er að mestu gert til 
þess að fækka fólki á biðstofunni,“ 
segir Óskar Reykdalsson, forstjóri 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 
um breytt verklag á heilsugæslu-
stöðvum í kórónaveirufaraldrinum.

Ekki er eins auðvelt og áður að 
panta tíma hjá heimilislækni, nú 
er fólki bent á að hringja á sína 
heilsugæslustöð þar sem læknir eða 
hjúkrunarfræðingur metur stöðuna 
og bókar tíma ef þurfa þykir.

„Þetta verklag hefur reynst vel. 
Stundum er nauðsynlegt að fólk 
komi og hitti lækni eða hjúkrunar-
fræðing en alls ekki alltaf. Sú leið 
sem við unnum eftir áður er ekkert 
endilega sú besta,“ segir Óskar. „Til 
dæmis ef verið er að endurnýja lyf-
seðla eða vottorð þá þarf fólk yfir-
leitt ekki að mæta á stöðina heldur 
er hægt að gera það í gegnum síma 
eða Heilsuveru,“ bætir hann við.

Óskar segir mikla aukningu hafa 
orðið á notkun á vefnum Heilsu-
vera.is, heimsóknir og flettingar eru 
nú orðnar fleiri en milljón.

Þá hefur lyfjaendurnýjunum í 
gegnum vefinn einnig fjölgað og 
urðu þær í fyrra fleiri en endurnýj-
anir í gegnum síma.

Í október í ár voru lyfjaendurnýj-
anir í gegnum Heilsuveru orðnar 
rúmlega 95 þúsund talsins en end-
urnýjanir í gegnum síma á heilsu-
gæslustöðvum tæplega 60 þúsund.

Óskar segir að ekki hafi borið á 
óöryggi hjá þeim sem leiti til heilsu-
gæslunnar þrátt fyrir breytt verklag 
en að því miður hafi borið á því að 
fólk leiti síður eða seinna til læknis 
eftir að faraldurinn skall á.

„Við höfum fengið eitt og eitt 
dæmi um að fólk hafi beðið of 
lengi með að leita til læknis og við 

höfum líka heyrt um það erlendis 
en við vitum í sjálfu sér ekki hvort 
það tengist faraldrinum beint en 
við höfum áhyggjur af því og erum 
búin að hafa þær allan tímann,“ 
segir Óskar.

Þá hvetur Óskar fólk til að hafa 
samband við sína heilsugæslu þurfi 
það á þjónustunni að halda.

„Við finnum lausnir þó að við 
gerum það með breyttri þjónustu 
akkúrat núna. Við höfum unnið 
okkur vel í haginn til að einfalda 
okkur verkin, til að mynda með 
tækninni sem gerir það að verkum 
að við getum einbeitt okkur að 
hefðbundnum heilsugæslustörf-
um,“ segir forstjóri Heilsugæslunn-
ar.  birnadrofn@frettabladid.is

Fólk leitar seinna og 
síður til lækna en áður
Erfiðara er orðið að fá tíma hjá heimilislækni á heilsugæslustöðvum. Forstjóri 
Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu segir breytingu á verklagi ekki skapa 
óöryggi hjá sjúklingum en að fólk virðist þó leita síður eða seinna til læknis. 

Breytt verklag fækkar fólki sem bíður á heilsugæslunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þrír borgarfulltrúa Sjálfstæðis-
flokks. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

FLUGSLYS Reynsluleysi f lugmanna 
og eldsneytisþurrð olli því að flug-
vél hrapaði við Múlakot í júní á 
fyrra með þeim afleiðingum að þrír 
létust og tveir slösuðust alvarlega

Frá þessu er greint í skýrslu Rann-
sóknarnefndar samgönguslysa.

Annar flugmaðurinn var reynslu-
mikill með yfir 18 þúsund f lug-
stundir en hafði aðeins flogið þess-
ari tegund flugvélar 77 flugstundir 
á tíu ára tímabili. Hinn var að fljúga 
tegundinni í fyrsta sinn.

Í skýrslunni er farið yfir hvern-
ig f lugmennirnir voru búnir að 
missa yfirsýn yfir eldsneytisstöðu 
vélarinnar og hvernig þeir notuðust 
ekki við varaeldsneytisgeyma. Því 
hafi vélin orðið bensínlaus, fyrst í 
vinstri hreyfli og síðan þeim hægri 
rétt fyrir lokabeygjuna. Í kjölfarið 
hafi vinstri vængur flugvélarinnar 
ofrisið í beygjunni og hún brotlent.

Vitni kvaðst hafa  viðraði áhyggj-

ur af f lugþoli og eldsneyti við hóp-
inn í  Vík í Mýrdal. Þá hafi annar 
flugmaðurinn sagst myndu „redda 
sér og fylgjast með þessu.“  – bb

Reynslu- og bensínleysi 
orsakaði Múlakotsslysið

Í Múlakoti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Verðlaunaafhendingin fer fram í beinni útsendingu  
á sa.is og hefst klukkan 9.00. 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-,  
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, veitir verðlaunin.

MIÐVIKUDAGINN 18. NÓVEMBER

HVATNINGARVERÐLAUN 
JAFNRÉTTISMÁLA VERÐA 

VEITT Á MORGUN



Það sem angrar mig 
sem kjörinn full-

trúa er að það virðist ekki 
skipta máli hvað hlutirnir 
kosta vegna þess að það liggi 
svo á þeim.
Davíð Sigurðsson, 
sveitarstjórnar-
fulltrúi

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

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

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

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

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323

UMBOÐSAÐILI

JAFNRÉ T TIS M ÁL Einungis rúm 
60 prósent þeirra fyrirtækja og 
stofnana sem samkvæmt lögum 
skulu hafa öðlast jafnlaunavottun 
fyrir næstu áramót hafa lokið inn-
leiðingu.

Fyrir 31. desember skulu fyrir-
tæki og stofnanir þar sem starfa 
150-249 manns hafa lokið innleið-
ingarferli. Alls eiga 330 aðilar að 
hafa lokið innleiðingu fyrir þann 
tíma, 205 þeirra hafa lokið vottun.

Í svari forsætisráðuneytisins við 
fyrirspurn Fréttablaðsins kemur 
fram að 13. nóvember hafi alls 250 

fyrirtæki og stofnanir  verið komin 
með jafnlaunavottun. Um er að 
ræða 119 aðila á opinberum mark-
aði og 131 fyrirtæki á almennum 
markaði.

Þá eru um 77 prósent opinberra 
stofnana komin með vottun og 21 
sveitarfélag af 56.

Heimild er til að beita allt að 
fimmtíu þúsund króna sektum á 
dag á fyrirtæki sem samkvæmt 
lögum skulu hafa hlotið vottun 
fyrir tiltekinn tíma en ekki lokið 
innleiðingarferli. Samkvæmt svari 
frá Jafnréttisstofu til Fréttablaðsins 
verður dagsektum ekki beitt nema 
að vel ígrunduðu máli þar sem um 
íþyngjandi ákvörðun sé að ræða.

Ekki hefur enn komið til þess að 
dagsektum hafi verið beitt og segir 

í svarinu að ástæðan sé kóróna-
veiru faraldurinn. Fjöldi fyrirtækja, 
stofnana og sveitarfélaga nái ekki 
að klára innleiðingu vottunarinnar 
vegna ástandsins sem skapast hefur 
í faraldrinum. „Það hefur því verið 
stefna Jafnréttisstofu að horfa til 
meðalhófs.“

Þá segir einnig að strax eftir ára-
mót muni „Jafnréttisstofa óska eftir 
skýringum frá fyrirtækjum með 
150-249 starfsmenn sem hafa ekki 
uppfyllt þá lagaskyldu að öðlast 
jafnlaunavottun fyrir 31.12.2020“.  
– bdj

Sextíu prósent fyrirtækja og stofnana komin með jafnlaunavottun

Enn mælist bil milli launa kvenna 
og karla. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

MENNING Íslendingar lesa að meðal-
tali tvær og hálfa bók á mánuði. Er 
þetta aukning úr 2,3 bókum í fyrra. 
Þetta kemur fram í niðurstöðum 
le st r a rkönnu na r M iðstöðva r 
íslenskra bókmennta.

Þá lesa nú f leiri eingöngu eða 
oftar á íslensku en í fyrri könn-
unum. Þá eykst notkun hljóðbóka 
mikið á milli ára. Um helmingur 
landsmanna nýtir sér þjónustu 
bókasafna.

Áhrif COVID-19 faraldursins eru 
merkjanleg á lestrarvenjur fólks en 
fólk á öllum aldri les meira nú en 
áður.

Átján prósent þeirra sem lesa 
hefðbundnar bækur lesa meira 
núna en fyrir faraldur. Aukningin er 
mest meðal fólks á eftirlaunaaldri, 
eða 24 prósent. Þeir sem nota hljóð-
bækur hlusta 36 prósentum meira 
nú en fyrir faraldurinn.

Af kastamestu lesendurnir eru 
konur og barnafjölskyldur. Meiri-
hluti telur opinberan stuðning við 
bókmenntir mikilvægan. Þá hafa 
bókaauglýsingar, umfjöllun í fjöl-
miðlum og samtal um bækur áhrif 
á hvað fólk les. – ab

Landinn lagstur 
í lestur bóka

Bækur eru sívinsæl afþreying lands-
manna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK VESTURLAND Bygging leikskóla-

lóðar fyrir nýjan leikskóla á Klepp-
járnsreykjum stefnir í að fara tugi 
milljóna fram úr áætlun. Hnoðra-
ból er nýbyggður 30 barna leikskóli 
fyrir uppsveitirnar og viðbygging 
við grunnskólann á Kleppjárns-
reykjum.

Frumkostnaðaráætlun gerði ráð 
fyrir 42 milljóna króna kostnaði 
og tók f járhagsáætlun sveitar-
félagsins mið af því. Á fundi bygg-
ingarnefndar 29. október kom fram 
að verkið væri komið fram yfir 
kostnaðaráætlun og að ef farið yrði 
eftir hönnun til hins ítrasta stefndi 
kostnaðurinn í 75 til 100 milljónir. 
Finna þyrfti leiðir til að ná kostnaði 
niður en erfitt væri að breyta verk-
inu stórkostlega nema í efnisvali og 
með því að lengja verktímann.

Samkvæmt Þórdísi Sif Sigurðar-
dóttur sveitarstjóra hafa 72 millj-
ónir króna þegar farið í verkið. 
Hún hafi fengið að vita í gær að 
með jarðvegskostnaði væri áætl-
aður kostnaður lóðarinnar um 60 
milljónir. Hins vegar segir hún að 
bygging leikskólans sjálfs sé fimm 
prósentum undir áætlun. „Þegar við 
horfum á heildarverkið er það um 
það bil á pari,“ segir Þórdís.

„Kjörnir fulltrúar hafa ekki haft 
beinan aðgang að hönnunargögn-
unum og ég hef ekki séð það sund-
urliðað hvar kostnaðurinn fór fram 
úr áætlun,“ segir Davíð Sigurðsson, 
sveitarstjórnarfulltrúi Framsóknar-
flokksins sem er í minnihluta.

Framsóknarf lokkurinn hefur 
harðlega gagnrýnt meirihluta 
Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og 
Vinstri grænna fyrir framúrkeyrsl-
una og ýmsar aðrar framúrkeyrslur.

„Eftirlitið hefur ekki verið nógu 
mikið. Hönnuðurinn hefur haft 

of frjálsar hendur og byggingar-
nefndin ekki sýnt nægt aðhald,“ 
segir Davíð.

Leikskólinn var tekinn í notkun 
fyrir viku og mikið hefur legið á að 

koma upp leiksvæði fyrir börnin. 
Davíð gagnrýnir hvernig staðið var 
að verkinu í upphafi. Lóðin var ekki 
boðin út eins og bygging skólans 
sjálfs, þrátt fyrir að matið væri langt 
yfir mörkum innkaupareglna Borg-
arbyggðar, það er 20 milljónum. 

Í stað þess að verja tíma í útboð 
hafi bygging lóðar verið skilgreind 
sem aukaverk. „Það sem angrar mig 
sem kjörinn fulltrúa er að það virð-
ist ekki skipta máli hvað hlutirnir 
kosta vegna þess að það liggi svo á 
þeim,“ segir Davíð.

Framsóknarf lokkurinn krefst 
úttektar óháðs aðila á öllu ferlinu.

„Við sáum hag í því að láta sama 
aðila vinna áfram í lóðinni og við 
vildum koma starfseminni strax 

af stað,“ segir Þórdís. „Það væri 
kostnaðarminna að halda áfram 
með sama verktaka.“

Á sveitarstjórnarfundi 12. nóv-
ember var ítarlega rætt um Hnoðra-
ból og framkvæmdir bæjarins sem 
sumar hafa farið fram úr áætlunum. 
Kom fram að meirihlutinn væri að 
yfirfara innkaupamálin. Útboð 
þyrftu að vera skýrari og með fast-
ari fjárhæðum. Voru mannaskipti 
innan stjórnsýslunnar sögð hafa 
valdið hægagangi.

„Við höfum ekki nógu góðar upp-
lýsingar á hverjum tímapunkti og 
við verðum að laga það,“ segir Þór-
dís. Samskiptaleysi hafi verið milli 
byggingarnefndar og sveitarstjórn-
ar. kristinnhaukur@frettabladid.is

Framúrkeyrsla á leikskólalóð
Minnihlutinn í Borgarbyggð gagnrýnir tug milljóna framúrkeyrslu á leikskólalóð á Kleppjárnsreykjum. 
Sveitarstjóri segir byggingu leikskólans sjálfs hafa verið undir áætlun og verkið í heild því nánast á pari.

Bygging lóðarinnar var ekki boðin út heldur skilgreind sem aukaverk. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

36%
aukning er á notkun hljóð-
bóka frá því fyrir faraldur.

250 starfsmenn eða fleiri:  31.12. 2019
150-249 starfsmenn:  31.12. 2020
90-149 starfsmenn:   31.12. 2021
25-89 starfsmenn:   31.12. 2022

✿   Fyrirtæki og stofnanir 
þurfa að hljóta jafn-
launavottun fyrir:
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Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

VERÐ FRÁ KR.

5.490.0004X4
SUZUKI S-CROSS 
FJÓRHJÓLADRIFINN

  AFHENDING 
SAMDÆGURS!*

*ÞÚ EKUR HEIM Á NÝJUM 
SUZUKI Á MEÐAN AÐ 

BIRGÐIR ENDAST ÞÚ FÆRÐ 
EINA MILLJÓN 

FYRIR GAMLA BÍLINN, 
UPP Í NÝJAN 

SUZUKI S-CROSS 4X4
ÁSTAND OG TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI OG ÞÚ EKUR HEIM 

Á NÝJUM SJÁLFSKIPTUM 4X4 SUZUKI S-CROSS

Suzuki S-Cross er fjórhjóladrifinn sportjeppi með aflmiklum og sparneytnum
vélum og aksturseiginleika í sérflokki. 

Aktu heim á nýjum Suzuki S-Cross og gerðu lífið og veturinn skemmtilegri. 

Við aðstoðum þig við fjármögnun. Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.



Fáðu faglega aðstoð ly�afræðings
    Komdu eða pantaðu tíma í síma 
    517 5500 eða sendu póst á 
    lyfsalinn@lyfsalinn.is

Þekkirðu ly�n þín?

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

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

Sími 516 5505  /  urdarhvarf@lyfsalinn.is

og þér líður betur

www.lyfsalinn.is

HEILBRIGÐISMÁL Ný rannsókn 
Oxford-háskóla sýnir að spilun 
tölvuleikja leiði til meiri vellíðunar 
og betri geðheilsu. Að minnsta kosti 
ákveðinna tölvuleikja.

Andrew Przybylski, sem leiddi 
rannsóknina, segir að til þessa hafi 
áhrif tölvuleikja á heilsu lítið verið 
rannsökuð. Samt hafi Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunin, breska heil-
brigðiskerfið NHS og fleiri stofnanir 
lagt mikla áherslu á að tölvuleikja-
spilun sé ávanabindandi og óholl.

Vísindamennirnir fengu fram-
leiðendurna Nintendo og Electro-
nic Arts með í lið og rannsökuðu á 
fjórða þúsund notendur leikjanna 
Animal Crossing og Plants vs Zom-
bies í rauntíma. Kom í ljós að þeim 
leið almennt betur.

„Ef þú spilar Animal Crossing 
í fjóra tíma á dag verður þú ham-
ingjusamari manneskja,“ segir 
Przbylski við The Guardian.

Przbylski segir þó að ekki sé hægt 
að álykta um alla tölvuleiki út frá 

þessari rannsókn enda tölvuleikir 
afar stórt mengi. Einnig þurfa  rann-
saka þessu tilteknu leiki betur.

Við Evening Express segir hann 
að tölvuleikir séu ekki endilega 
slæmir fyrir geðheilsuna og að aðrir 
þættir hafi áhrif á hana.

„Spilun virðist hafa jákvæð áhrif 
á geðheilsuna og með því að setja 
löggjöf til að takmarka hana gætu 
stjórnvöld verið að hindra not-
endur í því að njóta þeirra,“ segir 
Przbylski. – khg

Rannsókn Oxford-háskóla sýnir að tölvuleikir bæti geðheilsu

Animal Crossing er einn af vinsælustu leikjum Nintendo. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

STJÓRNSÝSLA GRECO, samtök Evr-
ópuríkja gegn spillingu, eru ánægð 
með viðleitni íslenskra stjórnvalda 
til að bregðast við tillögum þeirra í 
mörgum atriðum.

Lokaniðurstöður fimmtu úttektar 
samtakanna um æðstu handhafa 
framkvæmdarvalds og löggæslu á 
Íslandi voru kynntar í gær.

Frumskýrsla samtakanna var birt 
vorið 2018 og bárust samtökunum 
viðbrögð íslenskra stjórnvalda þann 
20. janúar á þessu ári auk viðbótar-
skýrslu 31. ágúst síðastliðinn. Fram 
kom í skýrslunni 2018 að íslensk lög-
gæsla væri sérstaklega berskjölduð 
fyrir pólitískum áhrifum.

„Það má segja að þetta sé allt í 
vinnslu. Það er ekki búið að innleiða 
tillögurnar en við tökum til greina 
að dómsmálaráðherra hóf nýverið 
mjög yfirgripsmikla endurskipu-
lagningu á lögreglunni og öðrum 
embættum löggæslu. Það er einnig 
í gangi endurskoðun. Mér skilst að 
okkar tillögur sem miða að því að 
tryggja að engin pólitísk afskipti séu 
höfð af löggæslu verði innleiddar í 
gegnum þessi tvö ferli,“ segir Gian-
luca Esposito, sérfræðingur GRECO 
og einn höfunda skýrslunnar.

„Við erum vongóð um að þegar 
við gefum út næstu skýrslu, að 
átján mánuðum liðnum, verði búið 
að innleiða þær. Ég er mjög ánægður 
með að sjá að þetta sé ferli.“

Í skýrslu GRECO er harmað að 
engar úrbætur hafi verið gerðar á 
störfum hæfnisnefndar við skipun 
í störf lögreglumanna, en meðal til-
mæla samtakanna var að hlutverk 
nefndarinnar yrði eflt og komið á fót 
heilindamati í tengslum við stöðu-
veitingar innan lögreglunnar.

„Við höfum ekki séð mikinn 
árangur þegar kemur að þessu en 
það er einhver hreyfing. Dómsmála-

ráðherra hefur sent bréf á lögreglu-
stjóra þar sem rætt er um mikil-
vægi þess að auglýsa stöður innan 
lögreglunnar, sérstaklega í háum 
stöðum,“ segir Gianluca.

„Þetta eru ekki einhver formsat-
riði. Þessar tillögur miða sérstaklega 

að því að koma í veg fyrir spillingu. 
Meðal þess sem telst spilling er að 
handvelja í stöður án þess að fyrir 
því séu skýr viðmið. Þetta er í þágu 
allra.“

Að mati GRECO hefur verið 
brugðist með fullnægjandi hætti 
við fernum af átján tilmælum sam-
takanna. Brugðist hefur verið við sjö 
tilmælum með ásættanlegum hætti 
að hluta til en sjö tilmælum hefur 
ekki verið brugðist við.

Meðal þess sem telst vera upp-
fyllt eru lög um hagsmunaárekstra. 
Gianluca segir að hann myndi vilja 
sjá gengið lengra. „Þegar ráðherra 
lætur af störfum þarf að bíða í hálft 

ár áður en hann getur hafið störf hjá 
hagsmunasamtökum. Við teljum 
þetta vera takmörkuð viðbrögð, að 
þetta eigi aðeins við um hagsmuna-
samtök og að einungis sé miðað við 
hálft ár. Í öðrum löndum er þetta 
yfirleitt heilt ár.“

Ekki er hægt að fara í beinan 
samanburð á öðrum löndum en 
Gianluca segir að Ísland sé ekki 
eina landið sem fái tillögur varðandi 
sömu atriði. „Við gerum ekki beinan 
samanburð, málefni tengd spillingu 
eru svo mismunandi eftir löndum. 
Allar okkar tillögur eru sérstaklega 
miðaðar að hverju og einu landi.“
arib@frettabladid.is

Á réttri leið í spillingarmálum
Samtök Evrópuríkja gegn spillingu segja í nýrri skýrslu að Ísland sé aðeins búið að innleiða fjórar til-
lögur af átján á síðustu átján mánuðum. Einn höfunda skýrslunnar segir þó ýmis jákvæð teikn á lofti.

Mótmæli við Alþingishúsið. Gagnrýni vegna spillingar hér beinist ekki síst að stjórnvöldum FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Gianluca Espos
ito, sérfræðingur 
hjá GRECO og 
einn höfunda 
skýrslunnar.

BANDARÍKIN Margir velta fyrir sér 
hvað Donald Trump taki sér fyrir 
hendur er forsetatíð hans lýkur. 
Framboð árið 2024 hefur verið 
nefnt og líka stofnun sjónvarps-
stöðvar. Efst á dagskrá hljóti þó að 
vera að reisa við viðskiptaveldið. 
Það verði alls ekki auðvelt.

„Trump-nafnið er nú orðið merk-
ingarþrungið og ekki lengur jafn 
aðlaðandi sem vörumerki,“ segir 
Tim Calkins, prófessor í markaðs-
fræði við Northwestern-háskólann, 
við BBC. „Ef þú heldur brúðkaupið 
þitt á Trump-hóteli ertu að gefa 
ákveðna yfirlýsingu, sem var ekki 
raunin fyrir forsetatíð hans.“

Árið 2012 er margir veltu fram-
boði Trumps fyrir sér voru eignir 
hans metnar á sjö milljarða Banda-
ríkjadollara, eða um 950 milljarða 
króna. Er hann fór í framboð 2016 
stóð talan í 3,7 milljörðum. Í dag eru 
eignirnar metnar á 2,5 milljarða eða 
jafnvirði 340 milljarða króna.

Mikið af eignum Trumps er 
bundið í hótelum, golfvöllum og 
skemmtanaiðnaði víða um heim. 
Talið er að Trump-samsteypan gæti 
átt erfitt með að greiða samtals 400 
milljóna dollara lán sem eru á gjald-
daga á komandi árum. – khg

Auðæfi Trumps 
hafa minnkað

Hótel Trumps mala ekki gull þessa 
stundina. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Trump-nafnið er nú 
orðið merkingar-

þrungið og ekki lengur jafn 
aðlaðandi sem vörumerki.
Tim Calkins, prófessor við  
Northwestern-háskóla
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Ef einhver 
alvara er í 
því að 
vernda 
íslenskuna 
ríður á að 
nota ímynd-
unaraflið og 
leita skap-
andi leiða til 
að gera 
tungumálið 
spennandi 
fyrir ung-
viðið sem 
deilir lífi 
sínu á 
TikTok og 
Instagram.

 

Nú þegar 
fyrir liggur 
að aðgerðir 
ríkisstjórnar-
innar gegn 
spillingu eru 
svo veik-
burða að hún 
fær 18 mán-
aða frest til 
að taka 
prófið aftur 
skiptir máli 
að geta séð 
heildarmynd-
ina.

LÆGSTA VERÐIÐ Í
ÖLLUM LANDSHLUTUM
OG ÓDÝRASTA ELDS-
NEYTI LANDSINS Á
DALVEGI, REYKJAVÍKUR-
VEGI OG Á MÝRARVEGI,
AKUREYRI
SKILYRÐISLAUST

Orkan – Ódýrt fyrir alla

Í gær voru sagðar fréttir af því að íslensk stjórnvöld 
hefðu fengið 18 mánaða frest til úrbóta um raun-
verulegar aðgerðir gegn spillingu. GRECO (The 

Group of States against Corruption), samtök ríkja 
innan Evrópuráðsins gegn spillingu, hafa farið yfir 
stöðuna, lagt fram tillögur og telja nú að tillögunum 
hafi ekki verið mætt í samræmi við þörf. GRECO 
hefur lagt sérstaklega áherslu á að stjórnvöld kynni 
þessar niðurstöður fyrir almenningi.

Mánuður er síðan Ísland slapp af gráum lista FATF, 
alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir 
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það 
var því miður engin hending að Ísland endaði á þeim 
lista, því lengi hafði legið fyrir að aðgerðir gegn pen-
ingaþvætti væru ófullnægjandi. Að lenda á slíkum 
lista er ekki bara álitshnekkir heldur getur hæglega 
haft í för með sér neikvæð áhrif á fjármálastarfsemi.

Nú þegar fyrir liggur að aðgerðir ríkisstjórnarinnar 
gegn spillingu eru svo veikburða að hún fær 18 
mánaða frest til að taka prófið aftur skiptir máli að 
geta séð heildarmyndina. Það er ekki lengra síðan 
en í síðustu viku sem Tryggvi Gunnarsson, umboðs-
maður Alþingis, sagði á opnum fundi í stjórnskip-
unar- og eftirlitsnefnd að embættið hefði ekki burði 
til að sinna frumkvæðisathugunum á stjórnsýslunni. 
Vegna manneklu og verkefnaþunga getur embættið 
ekki sinnt því að kanna að eigin frumkvæði fram-
kvæmd og lagastoð innan stjórnsýslunnar. Umboðs-
maður var með orðum sínum að lýsa því að embættið 
getur ekki sinnt verkefnum sínum vegna þess að 
stjórnvöld fjársvelta embættið. Aðhaldshlutverk 
Umboðsmanns er mikilvægt. Frumkvæði er gríðar-
lega þýðingarmikið í því sambandi. Ef embættið 
getur ekki tekið upp mál að eigin frumkvæði er 
trúverðugleiki embættisins í hættu. Það er trúverðug-
leiki stjórnvalda sömuleiðis.

Það hefur mikla þýðingu að næstu niðurstöður 
verði þær að tilmælum GRECO hafi verið mætt. Inn-
lend viðvörunarljós frá Umboðsmanni eru hins vegar 
því miður í ágætu samræmi við alþjóðlegar úttektir. 
Það birtir vonda mynd.

Hver er heildarmyndin?

Þorbjörg Sig-
ríður Gunn-
laugsdóttir
þingmaður  
Viðreisnar

Vottorðið
Rekstraraðilar Elko, Krón-
unnar og Hagkaupa virðast 
þekkja Íslendinginn betur en 
heilbrigðisyfirvöld. Reyna átti 
að leyfa öllum sem fengið hafa 
kóvítið að sleppa því að ganga 
með grímur inni í verslunum 
þar sem engin ástæða sé til. 
Er gengið út frá því allir séu 
heiðarlegir góðborgarar sem 
standi saman. Rifjum upp 
bekkjarfélagann sem þurfti að 
„fara til tannlæknis“ eða gat 
ekki verið í skólanum vegna 
„fimleikaæfingar“, lesist „Nin-
tendo-æfingar“. Þetta fólk er 
nú fullorðið. Og það er alveg 
örugglega visst um að vera 
búið að fá þetta því það hnerr-
aði einu sinni í september.

Bein sending
Heilbrigðisyfirvöld velta nú 
fyrir sér hvernig hægt væri 
að bólusetja þjóðina. Ein 
hugmynd er að nota skóla, 
íþróttahús eða álíka húsnæði 
og skipta fólki niður eftir 
hverfum. Tekinn yrði einn 
góður laugardagur í þetta. 
Hverfunum er svo skipt niður 
á götur. Þar er síðan skrif borð 
þar sem sýnd eru skilríki og 
strikað yfir nafn þeirra sem 
búið er að bólusetja. Fólk fer 
svo inn í bás og fær sprautu. 
Um kvöldið yrði haldinn 
sjónvarpsviðburður þar sem 
Talningar-Tómas les upp nýjar 
tölur á klukkutíma fresti og 
Helgi Bjöss fær gesti í hlöðuna.

Í gær, 16. nóvember á afmælisdegi Jónasar Hall-
grímssonar, var degi íslenskrar tungu fagnað. 
Opinbert markmið með deginum er að beina 
athygli þjóðarinnar að stöðu tungunnar og gildi 
hennar fyrir þjóðarvitund og alla menningu.

Árlegur tyllidagur með fögrum fyrirheitum gerir þó 
ósköp lítið í stóra samhenginu. Ef einhver meining er 
á bak við upphaflega markmiðið um að skoða stöðu 
tungunnar þyrftu þeir sem með valdið fara í þessum 
efnum að líta við í grunnskólum landsins.

Þá er ég ekki að tala um undirbúna heimsókn í 
íslenskutíma þar sem afburðanemendur lesa ljóð eftir 
eitthvert höfuðskáldanna eða annað í þeim dúr heldur 
einfaldlega að prófa að tala við krakkana, og kannski 
enn frekar; hlusta á þau tala hvert við annað.

Staðreyndin er nefnilega sú að allt niður í yngsta stig 
grunnskóla má heyra börn tala saman á ensku. Börn 
með íslensku að móðurmáli sem fengið hafa ensku-
kunnáttu sína mestmegnis af YouTube.

Fyrir átta árum var Íslenskuþorpið stofnað til að 
efla íslenskukennslu fyrir nemendur með íslensku 
sem annað mál. Þorpið er nú orðið að tilraunaverkefni 
tveggja grunnskóla með það að leiðarljósi að auka sam-
skipti á íslensku í skólum. Þetta þarfa og góða verkefni 
kallast „Viltu tala íslensku við mig?“ og skilar vonandi 
árangri fyrir þann hóp sem það er miðað að. Ég væri þó 
ekki minna spennt fyrir átakinu „Viltu tala íslensku við 
vini þína?“ fyrir öll grunnskólabörn hér á landi.

Það er staðreynd að með aukinni snjallsíma-, spjald-
tölvu- og samfélagsmiðlanotkun yngstu kynslóðarinn-
ar er hún útsettari fyrir ensku en kynslóðirnar á undan. 
Íslensk börn eru í dag farin að geta bjargað sér og rúm-
lega það á ensku löngu áður en þau læra hana í skóla.

Ýmsar málfarsvillur eins og röng setningaröðun 
slæðist inn með enskunni og svo verður ekki hjá því 
litið að heilir hópar barna og unglinga eiga hreinlega sín 
samskipti á ensku. Þetta er ný þróun og hún er hröð – 
mikið hraðari en viðbrögð yfirvalda.

Ef einhver alvara er í því að vernda íslenskuna ríður 
á að nota ímyndunaraflið og leita skapandi leiða til að 
gera tungumálið spennandi fyrir ungviðið sem deilir lífi 
sínu á TikTok og Instagram.

Það er mikilvægt að tryggja framtíð íslenskunnar í 
stafrænum heimi og að þróunin sé stöðug þegar kemur 
að tækni- og fagmáli. Í því samhengi má nefna verkefnið 
„Máltækni fyrir íslensku 2018 til 2022“, sem er ætlað að 
tryggja að íslenska verði gjaldgeng í stafrænum heimi 
gervigreindar og raddstýrðra tækja.

En við verðum að byrja mikið fyrr og við verðum að 
gera það strax.

Í gær fengu 70 grunnskólanemendur viðurkenn-
ingu fyrir lestur, sögur, ljóð og fleira. Algjörlega til 
fyrirmyndar – en ég legg til að hugmyndaauðgin verði 
virkjuð enn frekar fram að næsta degi íslenskrar tungu. 
Við vitum sem er, að fæst börn og unglingar liggja yfir 
ljóðakverum – því ekki að veita einnig verðlaun fyrir 
íslenskun á algengum slettum, þýðingu á erlendum 
rapptexta eða handrit að tölvuleik á íslensku?

Tuð og leiðréttingar kveikja ekki ástríðuna fyrir 
varðveislu okkar ástkæra ylhýra – það veit ég af biturri 
reynslu – við þurfum að gera það töff að tala íslensku!

Ástkæra ylhýra
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Þrátt fyrir að á Íslandi hafi náðst 
eftirtektarverður árangur 
þegar kemur að jafnrétti þá á 

atvinnulífið enn mörg fjöllin óklifin 
í jafnréttismálum. Í nýjum gögnum 
CreditInfo kemur fram að einungis 
13% þeirra fyrirtækja sem raðast á 
lista yfir framúrskarandi fyrirtæki 
er stýrt af konum og þá er staðan 
enn þá þannig að karlar stýra öllum 
þeim fyrirtækjum sem skráð eru hjá 
kauphöll Nasdaq á Íslandi. Konur 
eru þá ekki nema 34,7% af stjórnar-
mönnum í íslenskum fyrirtækjum 
með yfir 50 launþega, þrátt fyrir að 
frá árinu 2013 hafi verið hér í gildi 
lög sem kveða á um að það hlutfall 
eigi að vera að lágmarki 40%.

Við hjá Festu – miðstöð um sjálf-
bærni og samfélagsábyrgð erum 
afar stolt af því að hafa lagt okkar 
lóð á vogarskálarnar við að koma á 
fót Hvatningarverðlaunum í jafn-
réttismálum í samstarfi við UN 
Women á Íslandi, Samtök atvinnu-
lífsins og atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið árið 2014. Þá var 
það mikill ávinningur fyrir verkefn-
ið þegar Háskóli Íslands bættist við 
sem samstarfsaðili árið 2017. Verð-
launin hafa fest sig í sessi í íslensku 
atvinnulífi og hvatt íslensk fyrir-
tæki til dáða þegar kemur að því 
að vinna markvisst að jafnrétti og 
auknum fjölbreytileika. Í því sam-
hengi fagnar Festa því að frá og með 
næsta ári munu Samtök atvinnulífs-
ins og Háskóli Íslands taka alfarið 
við sem framkvæmdaraðilar. Festa 
mun áfram styðja við verkefnið og 
leggja sitt af mörkum til að þau megi 
áfram dafna sem öflugt verkfæri í 
baráttunni fyrir jafnrétti í íslensku 
atvinnulífi.

Söngur fuglanna
Í yfir 150 ár hafa vísindamenn, 
sem voru jú að miklum meirihluta 
karlmenn, talið að fuglasöngur 
kæmi eingöngu frá karlfuglum. 
Það hefur nú komið í ljós, og kemur 
fram í nýlegri grein Alþjóðaefna-
hagsráðsins, að hjá f lestum fugla-
tegundum tekur kvenfuglinn einn-
ig þátt í söngnum. Það sem varð til 
þess að sú staðreynd kom í ljós, var 
aukin þátttaka vísindakvenna í 
rannsóknum á fuglum. Það skiptir 
nefnilega öllu máli að fá fjölbreyti-
leikann að borðinu, því öll sjáum 
við heiminn frá okkar raunveru-
leika og öll heyrum við ólíkan söng.

Erum við farin að sjá til lands?
Samkvæmt greiningu Alþjóðaefna-
hagsráðsins tekur það „ekki nema“ 
257 ár að ná jafnrétti kynjanna í 
launum, 43 árum lengur en spáð var 
árið 2018. Við stefnum í ranga átt. Á 
árlegri kvennaráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna árið 2019 lagði Antonio 
Guterres áherslu á það að farið verði 
í markvissar aðgerðir til að spyrna 
við þessari afturför sem blasir við 
okkur. Við þurfum að taka þessi 
mál föstum tökum og það byrjar 
á því einfaldlega að taka réttar 
ákvarðanir. Þá sýna rannsóknir að 
sú niðursveifla sem blasir við í kjöl-
far COVID-19 mun koma til með að 
hafa verri áhrif á konur þar sem þau 
störf sem tapast eru að meirihluta 
unnin af konum.

Eitt af 17 heimsmarkmiðum Sam-

Heyrir þú í mér?
Hrund  
Gunnsteinsdóttir
framkvæmda-
stjóri Festu 
– miðstöðvar 
um sjálfbærni 
og samfélags-
ábyrgð

Harpa  
Júlíusdóttir 
verkefnastjóri 
Festu – mið-
stöðvar um sjálf-
bærni og sam-
félagsábyrgð

einuðu þjóðanna snýr beint að jafn-
rétti kynjanna. En heimsmarkmiðin 
teikna upp fyrir okkur heildarmynd 
af þeim sjálf bæra heimi sem við 
stefnum að, þar sem enginn er 
skilinn eftir. Þegar við markvisst 
vinnum að jafnrétti kynjanna erum 
við á sama tíma að stuðla að heimi 
þar sem við búum við minni fátækt 
og hungur, stuðlum að auknum friði 
og stöndum vörð um náttúruna. 
Þetta spilar allt saman.

Við erum stödd á þeim tíma þar 
sem heiminn þyrstir í hugrekki 
og leiðtoga sem þora að taka stór 
skref sem stökkbreyta og koma á 
raunverulegum framförum. Með 
Hvatningarverðlaunum jafnréttis-
mála köllum við fram þá aðila sem 
hafa lagt sig fram við að taka stóru 
skrefin og geta verið hvati fyrir aðra 
til að feta sömu slóð. Svo við leyfum 

okkar að vitna í eitt af einkunnar-
orðum Félags kvenna í atvinnu-
lífinu, „Jafnrétti er ákvörðun„ – 
ákvörðun sem skilar okkur öllum 
bættum hag og sjálf bærara sam-
félagi.

Það skiptir nefnilega öllu 
máli að fá fjölbreytileikann 
að borðinu, því öll sjáum við 
heiminn frá okkar raun-
veruleika og öll heyrum við 
ólíkan söng.

Í Netapóteki Ly�avers á ly�aver.is
getur þú fundið þína lyfseðla, valið
samheitalyf og séð ly�averðið þitt.

Nýttu þér lágt vöruverð
og heimsendingar um land allt.

Gerðu verðsamanburð!

Netapótek Ly�avers
–Apótekið heim til þín
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ENGIN SKILYRÐI. ÞÚ ÞARFT HVORKI LYKIL NÉ KORT. 
ÖNNUR VILDARKJÖR GILDA EKKI MEÐ LÆGSTA VERÐI ÓB.
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BÆJARLIND

FJARÐARKAUP
 HLÍÐARBRAUT AKUREYRI

Tómas Þór Þórðarson
ritstjóri Enska boltans hjá  
Símanum Sport: 

Landsliðsfyrirliðinn sagði á 
blaðamannafundi um daginn að 
gullkynslóðin ætti nóg eftir. Metn-
aður okkar bestu manna virðist 
vera til staðar og ef þeir hafa 
enn hungur í að reyna við annað 
stórmót verður ráðning næsta 
þjálfara að ríma við þann metnað. 
Eini Íslendingurinn, að mínu mati, 
sem á að vera á blaði er Heimir 
Hallgrímsson og mögulega Freyr 
Alexandersson vegna sinna starfa 
með landsliðinu. Nöfn eins og Rik-
ard Norling og Bo Henriksen gætu 
verið spennandi kostir. KSÍ þarf að 
huga að ýmsu í þessari ráðningu. 
Að sjálfsögðu þarf að passa budd-
una en það má ekki láta krónur og 
aura minnka metnaðinn í ráðning-
unni því árangur A-landsliðs karla 
er helsti tekjuliður sambandsins.

Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir 
þjálfari Augnabliks 

Rúnar Kristinsson eða Heimir 
Guðjónsson ættu að vera fyrsti 
kostur. Þeir hafa báðir þjálfað 
erlendis, eru sigursælir og með 
mikla reynslu. Rúnar er leikjahæsti 
leikmaður Íslands og Heimir nær 
að gera öll lið sem hann kemur að 
að meisturum. Arnar Þór Viðars-
son væri svo góður kandídat sem 
aðstoðarþjálfari þar sem lands-
liðið er að fara í gegnum einhvers 
konar kynslóðaskipti og hann er 
búinn að vinna mikið með leik-
menn í yngri landsliðunum. Þannig 
að mér finnst hann kjörinn í að 
vera hluti af næstu skrefum þeirra.

Ásgerður Stefanía  
Baldursdóttir
leikmaður Vals

Ef við horfum hingað heim 
hlýtur Rúnar Kristinsson að vera 
fyrstur á blaði hjá Guðna. Maður 
sem þekkir landsliðsumhverfið 
vel, okkar leikjahæsti landsliðs-
maður og með mikla virðingu 
sem þjálfari. Ef við ætlum að leita 
út þá fannst mér hugmyndin hjá 
Hjörvari Hafliðasyni góð með að 
Chris Coleman gæti verið spenn-
andi kostur. Þar fáum við eitthvað 
annað en við höfum gert með 
hinum erlendu þjálfurunum sem 
við höfum haft seinustu ár.

Elvar Geir Magnússon
ritstjóri fotbolti.net 

Ég trúi ekki öðru en að KSÍ sé búið 
að kanna hug Heimis Hallgríms-
sonar, það er augljós fyrsti kostur. 
Ég tel reyndar ekki miklar líkur 
á að hann sé klár í að fara aftur í 
þetta starf núna. Freyr Alexand-
ersson þekkir liðið inn og út og er 
flottur í uppbyggingu á nýju liði 
með meðlimi úr „gamla bandinu“ 
í lykilstöðum. Heimir Guðjónsson 
hlýtur svo að vera á blaði. Ef ráða 
á erlendan þjálfara þarf að fara í 
rannsóknarvinnu og finna rétta 
manninn til þess að smíða saman 
nýtt lið, forsendurnar eru allt 
aðrar en þegar Hamrén var ráðinn.

Hörður Snævar Jónsson
ritstjóri 433.is 

Heimir Hallgrímsson er minn 
fyrsti kostur en mér finnst samt 
ólíklegt að hann sé klár en hann 
fengi klárlega fyrsta símtal ef ég 
væri formaður KSÍ.

Sigurvin Ólafsson
þjálfari KV

Ég myndi helst vilja Heimi Hall-
grímsson. Það væri frábært að fá 
hann aftur, endurnærðan eftir að 
hafa fengið tíma til að melta og 
greina sín fyrri ár með landsliðið. 
Ef það gengi ekki myndi ég horfa 
til Rúnars Kristinssonar þar sem 
hann hefur reynslu, kunnáttu og 
virðingu til að taka starfið að sér.

Kristján Guðmundsson
þjálfari Stjörnunnar

Ég er einhvern veginn á því að 
sækja erlendan þjálfara, helst frá 
Norðurlöndum þar sem Norður-
landafótboltinn er nálægt okkar 
hugsunarhætti og það sést hversu 
vel hefur tekist til með Lars 
Lagerbäck og Erik Hamrén. Þetta 
þarf hins vegar að vera innan þess 
fjárhagsramma sem sambandið 
setur sem gæti fækkað kostum 
sem við höfum á þeim markaði.

Einar Guðnason
aðstoðarþjálfari Víkings

Heimir Guðjóns væri mitt val. 
Sigurvegari með svægisglampa í 
augunum sem er klókur að ná því 
besta út úr sínu liði. 

Kolbeinn Tumi Daðason
fréttastjóri Vísis

Það mætti skoða hvort Morten 
Olsen sé til í þennan slag. Olsen 
er goðsögn í fótboltaheiminum. 
Hann fór með danska landsliðið 
á nokkur stórmót og er vís til að 
gera það sama með okkar lið hafi 
hann heilsu og orku til.

Ómar Ingi Guðmundsson
þjálfari yngri flokka hjá HK

Ég set Arnar Þór Viðarsson sem 
fyrsta kost. Hefur að mínu mati 
allt sem til þarf í reynslu og þekk-
ingu.

Guðbjörg Gunnarsdóttir
leikmaður Djurgården og 
 landsliðskona

Freyr Alexandersson væri geggj-
aður. Frábær þjálfari sem verður 
bara betri og betri með hverju ári. 
Taktískt mjög sterkur og með leið-
togahæfileika og þennan sannfær-
ingarkraft sem er svo mikilvægur 
í heimsklassa. Síðan væri reyndar 
algjör lottóvinningur að fá Frey og 
Heimi Hallgrímsson saman en ég 
veit ekki hversu raunhæft það er.

Þorkell Gunnar  
Sigurbjörnsson
íþróttafréttamaður hjá RÚV

Það gekk vel þegar Heimir Hall-
grímsson tók einn við lands-
liðinu eftir að hafa verið í læri 
hjá Lars Lagerbäck. Það gæti því 
verið fínasta hugmynd að gera 
Frey Alexandersson að þjálfara 
núna. Hann þekkir allt inn og út 
í liðinu, er með góða yfirsýn yfir 
leikmenn og bara allt innan KSÍ. 
Ef leita á utan Íslands þætti mér 
Åge Harreide góður kostur. Hann 
gerði góða hluti með danska 
landsliðið og hefur að auki verið 
landsliðsþjálfari Noregs og stýrt 
mörgum af stærstu félagsliðum 
Skandinavíu. Hann er auðvitað 
samningsbundinn Rosenborg en 
við gætum sent Hamrén í skiptum 
til Þrándheims þá. 

Arnar Grétarsson
þjálfari KA

Fyrir mér skiptir mestu máli að KSÍ 
fari í góða og faglega vinnu við að 
greina það hvaða kosti þeir vilja 
að nýr þjálfari hafi og hvaða sýn 
sambandið hefur til framtíðar. Mér 
finnst mikilvægt að Arnar Þór Við-
arsson verði hafður með í ráðum. 
Sem yfirmaður knattspyrnumála 
hjá sambandinu á hann að fá að 
vera með innlegg í það hver verður 
ráðinn að mínu mati. Þeir kostir 
sem mér líst best á eru Rúnar Krist-
insson og Heimir Guðjónsson og 
mér finnst að það ætti að tala fyrst 
við þá. Heimir Hallgrímsson væri 
svo auðvitað góður kostur en mér 
finnst líklegt að metnaður hans 
liggi í því að halda áfram að þjálfa 
félagslið erlendis.

Bjarni Jóhannesson 
þjálfari Njarðvíkur

Það er skynsamlegast að mínu 
mati að ráða íslenskt þjálfara-
teymi og besti kosturinn væri að 
ráða Rúnar Kristinsson og að Arnar 
Þór Viðarsson yrði aðstoðarmaður 
hans. Þetta eru menn sem hafa 
reynslu af því að stýra félögum 
erlendis og þekkingu sem fyrr-
verandi atvinnumenn og lands-
liðsmenn. Þeir hafa unnið saman 
áður, þekkjast vel og myndu pott-
þétt mynda mjög gott teymi.

Ingvi Þór Sæmundsson
íþróttafréttamaður hjá Sýn

Mér finnst líklegra en ekki að KSÍ 
fari íslensku leiðina að þessu sinni 
og þá ætti Heimir Guðjónsson að 
vera fyrsti kostur í mínum bókum. 
Afar sigursæll þjálfari sem hefur 
líka sýnt færni sína í Evrópu-
leikjum í gegnum tíðina.

1 7 .  N Ó V E M B E R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R10 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 7 .  N Ó V E M B E R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R

SPORT

FÓTBOLTI Guðni Bergsson, formað-
ur KSÍ, hefur sagt að ákveðin nöfn 
séu komin fram í leit sambandsins 
að næsta þjálfara íslenska karla-
landsliðsins í knattspyrnu og næstu 
vikur muni síðan fara í að fá f leiri 
nöfn fram. Búast megi við að nýr 
þjálfari verði kynntur til leiks ein-
hvern tímann í desember.

Fréttablaðið fékk nokkra ein-
staklinga sem lifa og hrærast í 
knattspyrnuheiminum til að nefna 
þeirra fyrsta kost í starfið og reifa þá 
framtíðarsýn sem þeir telja mikil-
vægt að verði höfð í huga þegar 
ákvörðun verður tekin um næsta 
mann í brúnni hjá landsliðinu.
hjorvaro@frettabladid.is

Guðni liggur undir 
feldi næstu vikurnar
Forsvarsmanna KSÍ bíður nú það verk að finna næsta þjálfara landsliðsins. 
Erik Hamrén hefur ákveðið að láta gott heita og hætta störfum sem þjálfari 
íslenska liðsins eftir leik Íslands og Englands í Þjóðadeildinni annað kvöld. 

Erik Hamrén er að yfirgefa herbúðir íslenska landsliðsins eftir tveggja ára starf hjá sambandinu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Karlalandsliðið í knatt-
spyrnu leikur annað kvöld 
25. og síðasta leik sinn undir 
stjórn Eriks Hamrén.



Kapalkefli 10 metrar

3.395
Framlengingarsnúrur
2-25 metra.  
Verð frá kr

899

Kapalkefli 15 metrar

4.995
25 metrar kr. 6.995
50 metrar kr. 11.995

SHA-8083  
3x36W Halogen

15.890
Kapalkefli, rakavarið 
IP44 25 metrar

8.595

Dekton PRO XW750 
batterí vinnuljós

3.999 

Mikið úrval af 
rakavörðum 

fjöltengjum IP44

Verð frá 

kr. 1.840

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Rafmagnsþilofn Turbo m. 
yfirhitavari

5.955 

Olíufylltur 
rafmagnsofn
9 þilja
2000W  

9.785  
 

Frábær 
birta

Bjart og hlýtt                

Vatnsþétt LED 
útiljós / bílskúrsljós

28W 60cm     3.790
56W 120cm   5.990
70W 150cm   7.590

Rafmagnshitablásari, 2Kw 1 fasa 7.095
Rafmagnshitablásari, 3Kw 1 fasa 9.685
Rafmagnshitablásari, 5Kw 3 fasa 15.365
Rafmagnshitablásari, 9Kw 3 fasa 21.765
Rafmagnshitablásari, 15Kw 3 fasa 32.485

Olíuhitablásari 30kW

75.845
Rafmagnshitablásari  
hobby 2kW 1.f.

 

2.495

Rafmagnshitablásari 2kW keramik 6.995
Rafmagnshitablásari 3kW keramik 11.995
Rafmagnshitablásari 5kW keramik 19.995

Vatnsþétt LED ljós 60W

125cm   8.995
155cm   9.995

TroTec Hitablásari  
m. snúning 2 kw 

7.221
 Áður 8.495 kr.

15%
     

kynningarafsláttur

15%
     

kynningarafsláttur

15%
     

kynningarafsláttur

TroTec Hitablásari TFC 13 1400W 

5.096
 Áður 5.995 kr.

TroTec Hitablásari TDS 10 2kW

5.598
 Áður 6.585 kr.



Elsku pabbi okkar, tengdafaðir, bróðir, 
mágur, afi og langafi, 

Kristján Þór Þórisson

lést á Landspítalanum  
við Hringbraut 9. nóvember.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
fimmtudaginn 19. nóvember kl. 15.  

Vegna fjöldatakmarkana geta bara nánustu ættingjar 
verið viðstaddir útförina. Blóm og kransar afþökkuð 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á Neistann, 

styrktarfélag hjartveikra barna. 

Anna Þuríður Kristjánsdóttir 
Þorgerður Kristjánsdóttir Sigurður St. Jörundsson
Kristín Þóra Kristjánsdóttir 
Sif Kristjánsdóttir Trausti Þór Ósvaldsson 
Þóra Þórisdóttir  Grétar Samúelsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóhanna Pálsdóttir                                                                                                                                 
Hofteig 22, Reykjavík,
lést á Landspítalanum  

                    mánudaginn 9. nóvember. 
Útför fer fram í Laugarneskirkju 

fimmtudaginn 19. nóvember kl. 15.00 að viðstöddum 
nánustu aðstandendum. Þökkum auðsýnda samúð.

Páll R. Guðmundsson Guðrún Björk Bjarnadóttir
Hákonía J. Guðmundsdóttir
Elín B. Guðmundsdóttir Grettir Hreinsson
G. Skúli Guðmundsson Elizabeth Sargent

barnabörn og langömmubarn.

Dugnaður og samstaða 
ha fa einkennt st a r f  
Kvenna kórs Reykjavíkur 
á COVID-tímanum. Þar 
eru hörkukonur. Þær 
æfa gegnum netið, halda 

fundi og meira að segja kórpartí,“ segir 
Ágota Joó, stjórnandi kórsins sem einn-
ig er píanókennari. Hún segir kórkonur 
hafa verið að undirbúa stórt landsmót 
kvennakóra sem átti að halda í maí 
þegar veiran setti allt úr skorðum. 

„Stjórnin ákvað strax í mars að fresta 
mótinu og um leið og við máttum ekki 
hittast var búið til nýtt prógramm. 
Markmið okkar var strax að halda 
áfram starfinu, það fyllti okkur þeim 
anda að lífið væri ekki búið þó allt væri 
breytt, enda fylgir kórstarfi andleg 
endurnæring, jafnvel í fjarvinnu því við 
erum svo spenntar.“

Átta og níu radda lög
Tíu ný lög voru lærð í fyrri COVID-bylgj-
unni, átta og níu radda lög, án undir-
leiks, að sögn Ágotu. „Við gáfum ekkert 
eftir. Konurnar vorkenndu sér ekki og ég 
trúði allan tímann að þær gætu þetta. 
Auðvitað var erfitt fyrir þær að syngja 
einar, röddin virkar öðruvísi en í hóp og 
þær þurftu að vanda sig enn þá meira. 
En þær voru mjög metnaðarfullar. Við 
ákváðum að taka upp eitt lag, þær tóku 
sjálfar sig upp aftur og aftur þar til þær 
voru sáttar, sendu mér upptökurnar 
og ég blandaði þeim saman. Þetta er 
ómetanleg reynsla.“

Ágota segir innileg og falleg lög í pró-
gramminu, líka gleðileg og skemmtileg, 
full af bjartsýni og jákvæðum viðhorf-
um. „Þetta eru allt lög sem við getum 
flutt hvenær sem er og ég veit að loksins 
þegar við fáum að standa á sviði marg-
faldast þessar tilfinningar.“

Kórinn er nú að æfa jólasöng sem 
hann býr sig undir að f lytja opinber-
lega ef reglur þjóðfélagsins leyfa. „Von-
andi náum við að gleðja einhverja og 
hlökkum til þess,“ segir Ágota. „Við 
æfum vikulega og stundum tvisvar. 
Erum allar að læra eitthvað utanbókar 
og þurfum að einbeita okkur algerlega. 
Ég les af vörum og svip. Reynum að 
byggja ofan á það sem áður er komið. 
Samæfingarnar eru mikil áskorun, þær 
heyra allar hinar raddirnar en eru, hver 
og ein, einar í sinni rödd.“

Maðurinn sá hana fyrst á mynd
Ágota er frá Ungverjalandi. „Þegar 
Íslendingar og Ungverjar mætast í 
íþróttaleikjum og get ég alltaf fagnað 
sigri,“ segir hún glaðleg og fræðir mig um 
að það séu rúm 30 ár síðan hún kom. „Ég 
bjó á Ísafirði í þrjú ár og í Njarðvíkum í 
níu ár. Svo fluttum við hjónin með þrjá 
krakka til Ungverjalands og bjuggum 
þar í fáein ár svo börnin fengju að læra 

málið,“ lýsir hún og kveðst, aðspurð, 
hafa kynnst eiginmanninum, Vilberg 
Viggóssyni, á Ísafirði. 

„Það var á þriðja ári mínu þar. Hann sá 
mig samt fyrst í myndaalbúmi foreldra 
sinna áður en ég f lutti til landsins. Þeir 
sungu í kór sem fór til Ungverjalands. 
Þá var ég að ljúka tónlistarháskóla og 
var líka samkvæmisdansari, meira að 
segja Ungverjalandsmeistari, og þegar 
íslenski kórinn kom sýndi ég dans og 
foreldrar Vilbergs tóku mynd. Þetta var 
1988. Nokkrum mánuðum seinna flutti 

ég til Íslands, það vantaði bæði dans-
kennara og píanókennara á Ísafirði. Þó 
var ég komin með starf í Ungverjalandi 
en sagði því upp á leiðinni út á völl. Í eðli 
mínu er ég samt lítið fyrir breytingar og 
vil halda í það sem ég hef en svona eru 
örlögin. Ég ætlaði bara að vera eitt ár hér 
en það teygðist úr því.“

Er Viggó dansmaður? spyr ég. „Við 
skulum sleppa þessari spurningu. En 
ég get upplýst að þegar hann sá mig í 
myndaalbúminu skráði hann sig á nám-
skeið!“ gun@frettabladid.is

Æfa, funda og halda partí
Kvennakór Reykjavíkur hefur ekkert slegið af þrátt fyrir að heimsfaraldur gerði inn-
rás í landið snemma árs. Nú æfir hann jólalögin. Ágota Joó er stjórnandi kórsins.

Kórstarfið fyllti okkur þeim anda að lífið væri ekki búið þó allt væri breytt. Því fylgir 
andleg endurnæring, jafnvel í fjarvinnu, segir Ágota. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kvennakór Reykjavíkur á góðri stund. Í honum eru að jafnaði milli 50 og 60 konur. MYND/GUNNAR JÓNATANSSON
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Green Diamond harðkornadekkin eru umhverfisvæn og enn fremur framleidd úr náttúrulegu hágæðagúmmíi. Dekkin eru íslenskt hugvit og sérstaklega 
hönnuð fyrir íslenskar aðstæður. Hönnunin gerir það að verkum að gæði og grip dekkjanna endast einstaklega vel. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Einu vistvænu dekkin 
sem í boði eru á Íslandi
Samkvæmt öryggisprófi VTI í Svíþjóð eru Green Diamond dekkin ein þau ör-
uggustu sem bjóðast. Þau henta aðstæðum suðvesturhorns landsins betur en 
önnur dekk og eru að sögn Kristins einu harðkornadekkin á markaðnum.  ➛2

harðkornadekk
UMHVERFISVÆ

N  OG  ENDURUNNIN HEILSÁRS
DE

KK

Umhverfisvæn Green Diamond

*www.hardkornadekk.is/pages/profanir-dekk

Öruggasti valkosturinn 
í stað nagladekkja* 

www.hardkornadekk.is611  7799
PANTIÐ Á:
panta@hardkornadekk.is

Hárbeittiriðnaðar-demantarná í gegnum allt slitlagdekksins

Þegar þú velur Green Diamond Harðkornadekk stuðlar þú að bættum 
loftgæðum, endurvinnslu og sjálfbærni og eykur um leið öryggi þitt.
Nagladekk valda svifryki og skemmdum á malbiki auk þess sem sýnt 
hefur verið fram á að þau geta skert öryggi við algengustu aðstæður.

  – Íslenskt hugvit og þróun

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



Green Diamond harðkorna-
dekkin eru íslensk hönnun 
fyrir íslenskar aðstæður sem 

henta í f lestum tilvikum betur en 
nagladekk, menga margfalt minna 
og endast einstaklega vel. Green 
Diamond eru einu umhverfisvænu 
og vistvænu dekkin sem bjóðast 
fyrir einkabílinn hér á landi.

„Það sem er kannski skemmti-
legast við þetta er ekki bara að 
framleiðsla dekkjanna sé byggð á 
íslensku einkaleyfi, heldur hvað 
þetta er f lott vara,“ segir Kristinn 
Sigurðsson, seljandi dekkjanna. 
„Að sjálfsögðu notum við 100% 
náttúrulegt gæðagúmmí í slitlagið 
og við blöndum iðnaðardemanti í 
allt slitlag Green Diamond dekkja. 
Virknin varir því allan líftíma 
dekksins, en það eru á bilinu 300- 
400 grömm af iðnaðardemanti í 
hverju fólksbíladekki. Sumir leyfa 
sér að auglýsa harðkornadekk sem 
hafa kannski 20 grömm af iðn-
aðardemanti, sem er mulningur í 
efsta yfirborðinu. Mér finnst það 
vera hrein og klár vörusvik.“

Það stuðlar mjög að sjálf-
bærni að endurnýta dekk
„Sumum bregður þegar ég nefni 
að dekkin séu endursóluð, en það 
eru þau dekk þar sem belgurinn 
er endurnýttur og nýr gúmmí-
slitflötur settur á. Tækninni í 
endursólun hefur fleygt fram og 
gallatíðni er sambærileg við ný 
dekk, við framleiðsluna er notuð 
sambærileg tækni og þekkist hvort 
tveggja hjá Formúlu 1 og í f lug-
vélabransanum,“ segir Kristinn. 
„Belgurinn sem við notum er líka 
framleiddur til að vera endur-
nýttur, en hann er allt að 75% af 
nýja dekkinu. Við spörum nálægt 
100 lítra af jarðefnaeldsneyti á 
einum dekkjagangi og það er engin 
spurning að við verðum að endur-
nýta allt sem við getum. Hvert 
einasta kolefnisspor skiptir miklu 
máli og margt smátt gerir eitt stórt. 
Allir sem fylgjast með umræðunni 
um loftslags- og umhverfismál 
hljóta að vera sammála mér.“

Koma vel út í prófunum
„Við eigum próf frá annarri af 
tveimur stofnunum í heiminum 
sem hafa alþjóðlega vottun til að 
gera samanburðarrannsóknir 
á dekkjum, VTI (Vej og Teknik 

Institut), sem er hliðarfyrirtæki 
við sænsku vegamálastofnunina,“ 
segir Kristinn. „Samkvæmt upp-
lýsingum frá Umferðarstofu eru 
algengustu óhappaskilyrðin hér 
á höfuðborgarsvæðinu þegar það 
er blautur ís við frostmark og þau 
skilyrði voru endursköpuð á rann-
sóknarstofunni. Green Diamond 
reyndist hafa 36% meiri virkni 
í bremsuprófi en það dekk sem 
kom næst og 32% meiri virkni í 
beygjuprófi. Hér skilur milli lífs og 
dauða.“

Nagladekk eru barn síns 
tíma og veita falskt öryggi
„Green Diamond harðkornadekk 
hafa mikilvæga kosti fram yfir 
nagladekk. Ítarleg rannsókn dr. 
Haraldar Sigþórssonar umferðar-
verkfræðings gefur í fyrsta lagi 
sterkar vísbendingar um að 
naglarnir geti gefið falskt öryggi 
og ökumenn á negldum hjólbörð-
um valdi hlutfallslega f leiri slysum 
en aðrir,“ segir Kristinn. „Öku-
menn á nöglum keyra hraðar, sem 
þýðir lengri bremsuvegalengd, og 
á höfuðborgarsvæðinu er oftast 
keyrt á þurru eða blautu malbiki, 
en við slík skilyrði er hemlunar-
vegalengd bifreiða á nagladekkj-
um almennt lengri. Þá þekkist það 
við ákveðnar aðstæður að bílar 
á nöglum geta „skautað“ og það 
skapar hættu.

Ég leyfi mér bara að orða það 
þannig að naglar drepa. Læknar 
segja að allt að 80 Íslendingar deyi 
ótímabærum dauða árlega vegna 
svifryksmengunar og mörg hund-
ruð glíma við heilsufarsvandamál. 

Það má rekja allt að 25% af upp-
sprettu svifryks til nagladekkja,“ 
segir Kristinn. „Þegar naglarnir 
sverfa göturnar myndast líka djúp 
hjólför sem fyllast af vatni og geta 
skapað slysahættu, auk þess sem 
tjaran úr malbikinu sest á dekk og 
minnkar veggrip. Green Diamond 
dekkin sverfa vegina hins vegar 
14 sinnum minna. Nagladekk eru 
barn síns tíma.“

Traustir viðskiptavinir og 
áhersla á umhverfisvernd
„Það er alveg ljóst að forgangs-
bifreið Björgunarsveitarinnar á 
Flúðum væri ekki búin að vera 
á Green Diamond dekkjum í sjö 
vetur ef þau væru ekki að virka,“ 
segir Kristinn. „Ef Green Diamond 
virkar í uppsveitum Árnessýslu þá 
þarf engin nagladekk á suðvestur-

horni landsins. Það er komin góð 
reynsla á notkun Green Diamond 
dekkja frá traustum og ábyrgum 
aðilum en við erum meðal annars 
í traustu sambandi við Hafnar-
fjarðarbæ, Isavia, Ístak og fjölda 
annarra stórra aðila. Ístak kaupir af 
okkur nálægt 150 dekk á hverju ári. 
Þessi viðskipti eru eðlilega komin 
til vegna almennrar ánægju með 
dekkin en einnig sannarlega vegna 
þeirrar stefnu fyrirtækjanna og 
stofnananna að stuðla að aukinni 
sjálf bærni og umhverfisvernd.

Í ljósi stöðugt aukinnar umræðu 
um mikilvægi umhverfisverndar 
og bættra loftgæða trúum við 
því að mörg fyrirtæki, stofnanir 
og sveitarfélög hljóti að skoða til 
hlítar þann möguleika að setja 
bifreiðar sínar á umhverfisvæn 
Green Diamond harðkornadekk.“

Einstakt grip allan líftíma 
dekksins fækkar tjónum
„Athuganir sýna að það virðast allt 
að þrisvar sinnum meiri líkur á að 
ökumenn á slitnum hjólbörðum 
valdi árekstri en þeir sem eru á 
nýlegum hjólbörðum og flestöll 
dekk byrja strax að missa grip 
þegar þau slitna,“ segir Kristinn. 
„Green Diamond dekkin halda 
virkninni aftur á móti miklu betur 
af því að iðnaðardemanturinn er í 
öllu slitlaginu, en ekki bara efst, og 
það er sama góða gúmmíið í öllu 
dekkinu. Green Diamond dekkin 
geta því fækkað tjónum heilmikið 
og þannig sparað þjóðarbúinu 
hluta af þeim kostnaði sem fylgir 
umferðaróhöppum, en samkvæmt 
Samgöngustofu er hann áætlaður 
yfir 30 milljörðum á hverju ári.“

Eru Green Diamond dekkin sam-
keppnishæf í verði?

„Já, þau eru það. Green Diamond 
dekkin eru ekki ódýrustu dekkin á 
markaðnum, en maður ætti aldrei 
að gefa afslátt af öryggi og þau eru 
mjög endingargóð, þannig að þetta 
eru sannarlega hagstæð kaup,“ 
segir Kristinn. „Það er vel þess 
virði að fjárfesta í gæðadekkjum, 
bæði til að tryggja öryggi, vernda 
umhverfið og spara umfelgun.“

Nánari upplýsingar má finna á 
 hardkornadekk.is og í síma 611 
7799. Einnig má senda póst á 
panta@hardkornadekk.is. Þegar 
ákvörðun um kaup liggur fyrir 
er dekkjunum komið á tiltekið 
dekkjaverkstæði.

Kristinn R. Sigurðsson, seljandi dekkjanna, segir að Green Diamond dekkin séu einu umhverfisvænu og vistvænu dekkin sem bjóðast fyrir einkabíla á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

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.

Framhald af forsíðu ➛
Guðmundur Sigurðsson, 
eigandi og framkvæmda-
stjóri ferðaþjónustu-
fyrirtækisins GTice:
„Ég hef verið atvinnu-
bílstjóri í 47 ár. Green 
Diamond dekkin eru 
bestu vetrardekk sem 
ég hef ekið á. Við höfum 
notað Green Diamond 
dekkin í sex ár. Dekkin 
hafa alveg ótrúlegt grip. 
Bílarnir skríða aldrei til 
að aftan, þeir eru eins og 
negldir við veginn. Það er 
sama hversu mikið Green 
Diamond dekkin slitna, 
það er alltaf frábært grip í 
dekkjunum.“

Green Diamond 
reyndist hafa 36% 

meiri virkni í bremsu-
prófi en það dekk sem 
kom næst og 32% meiri 
virkni í beygjuprófi.
Kristinn R. Sigurðsson

Iðnaðardemanturinn í Green Diamond dekkinu er vel sjáanlegur og nær  
hann  gegnum allt slitlag dekksins. Virknin varir því allan líftíma dekksins.
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Jórunn, löggiltur fasteigna
sali hjá Mikluborg, kynnir 
til sölu eina af glæsilegustu 

íbúðum borgarinnar með panor
amaútsýni og risastórar þak
svalir í nýbyggingu við Hraunbæ 
103B, íbúð 601. Húsið er teiknað 
af Kristni Ragnarssyni og er níu 
hæða fjöleignarhús með íbúðum 
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar án gólfefna en 
með flísum á votrými. Bílastæði í 
lokuðum bílakjallara fylgir íbúð
inni og eru rafhleðslubox fyrir 
raf bílahleðslu í bílastæðahúsi.

Ártúnið er rótgróið hverfi og 
gott aðgengi er til útivistar. Stutt er 
í alla þjónustu, verslanir og stofn
braut, og stutt í allar áttir.

Íbúð 601 er glæsileg endaíbúð á 
sjöttu hæð. Í holi eru skápar. Bað
herbergið er flísalagt með góðri 
snyrtiaðstöðu, sturtu, innrétt
ingum með spegli og skápum undir 
handlaug. Einnig er tengt fyrir 
þvottavél og þurrkara á baði. Gott 
aukaherbergi með fataskápum. 
Hjónaherbergið er rúmgott og bjart 
með skápum og auka baðherbergi 
með sturtu. Eldhús og stórar stofur 

eru eitt í björtu rými og þaðan er 
útgengt á rúmgóðar svalir. Eyja 
í eldhúsi er klædd kvarssteini. 
Geymsla fylgir eigninni.

Húsið er staðsteypt og einangr
að að utan, klætt með vandaðri 
álklæðningu og gluggar úr áltré. 
Mynddyrasími og upphitaðar 
gangstéttar að húsi.

Allar nánari upplýsingar um 
eignina veita Jórunn löggiltur 
fasteignasali í síma 845-8958 og í 
tölvupósti: jorunn@miklaborg.is

Glæsieign með panorama-útsýni

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

FJALLASKÁLAR ÍSLANDS
MEÐ SIGMUNDI ERNI RÚNARSSYNI 

Eftir meira en 5000 ekna kílómetra 
og 750 kílómetra á göngu, einni 
bílvél fátækari, einni felgu og tveimur 
pústkerfum snauðari, með sprungin 
dekk, gegnblautir og skólausir í 
einum skála kemur þriðja þáttaröðin, 
stórkostlegri sem aldrei fyrr.

Miðvikudaga kl. 20.00.
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Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Ólafur Gísli  
Sveinbjörnsson
Lögg. fasteignasali
BA í lögfræði
olafur@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg 3ja – 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 

í steinsteyptu húsi í miðborginni. Frá stofu 
og af svölum er útsýni að Reykjanesi og frá 
eldhúsi, borðstofu og herbergjum er útsýni að 
Hallgrímskirkju.

• Aukin lofthæð er í íbúðinni og allir innveggir 
hennar eru léttir og því hægt að breyta skipulagi 
að vild. Íbúðin var öll innréttuð árið 2014 og öllu 
innra skipulagi hennar breytt. 

• Stofa og borðstofa í opnu rými með miklum 
gluggum og útgengi á svalir. Eldhús opið við 
stofu með eyju. Tvö svefnherbergi. 

• Gengið er inn í stigahús frá Válastíg. 
Verð 56,9 millj.

Baldursgata 30. 3ja – 4ra herbergja endurnýjuð íbúð.

 

• Virkilega glæsilegt og vandað 517,0 fm. ein-
býlishús 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.  

• 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.

• 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 bað-
herbergi.  

• Baklóð hússins er með mjög skjólsælli viðarver-
önd til suðurs, heitum potti, steyptum veggjum.

Verð 124,9 millj.

Haukanes - Garðabæ. Sjávarútsýni.

Lundur 22 – Kópavogi. Tvær íbúðir eftir !

Íbúðirnar verða til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.45
• 2ja herbergja 78,8 fm. íbúð á jarðhæð bæði með 

sérinngangi og sameiginlegum. Íbúðin var öll 
innréttuð á vandaðan og smekklegan máta árið 
2017. Lofthæð í íbúðinni er um 2,75 metrar. 

Verð 44,9 millj.
• 3ja herbergja 108,3 fm. íbúð á jarðhæð með 

sérinngangi. Íbúðin var öll endurnýjuð árið 2017. 
Lofthæð í íbúðinni er um 2,75 metrar. Rúmgott 
eldhús. Björt stofa með gluggum í tvær áttir. 
Tvær sérgeymslur fylgja íbúðinni. 

Verð 59,9 millj.
Verið er að klára framkvæmdir við eignina að 

utan og verða þær greiddar af seljanda.

• Afar falleg og vel skipulögð 65,5 fm. 2ja her-
bergja íbúð á 4. hæð að meðtaldri sér geymslu á 
hæðinni í góðu fjölbýlishúsi við Laugaveg 86-94.

• Íbúðin er virkilega vönduð með svölum til suðurs 
og innréttuð á smekklegan hátt. Gólfihiti er í íbúð 
og myndavéladyrasími.

• Stofa með stórum gluggum til suðurs. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. Baðherbergi með marmara-
steini á gólfum og veggjum.

Stæði fyrir íbúðir á baklóð og stórt bílastæðahús 
er undir húsinu. 

Verð 45,9 millj.

Laufásvegur 19. Tvær endurnýjaðar íbúðir.

Laugavegur 86-94. 2ja herbergja íbúð.Hverafold. Vel staðsett og glæsilegt einbýlishús.

• Nýtt og stórglæsilegt um 400,0 fm. einbýlishús/
keðjuhús með tveimur aukaíbúðum á  glæsilegri 
lóð við opið svæði við Lautarveg neðst í Foss-
vogi. 

• Húsið er byggt á afar vandaðan máta og úr 
vönduðum byggingarefnum. Skipulag er virkilega 
gott.  Lofthæð á aðalhæð er 3,5 m., lofthæð á 
efri hæð er 2,7 m. og lofthæð í kjallara er 2,5 m.  
45,8 fm. innb. flísalagður bílskúr.   

• Tvær aukaíbúðir eru í kjallara, hvor um sig með 
sérinngangi og aðkomu frá göngustíg sunnan við 
húsið.  Mögulegt er að stækka aðalíbúð hússins 
með því að opna inn í aðra þessara íbúða.

• Húsið að utan er klætt með lerki og trefjasem-
entsplötum og því viðhaldslétt.  Eign sem vert 
er að skoða.  Verð 179,5 millj.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 5 herbergja lúxusíbúðum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist.  

• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefn-
um 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 um bygginguna á 

 Lautarvegur - Fossvogur. Einbýlishús með tveimur aukaíbúðum. 

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• 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 innrétt-
ingum 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. 

Naustavör 11 – Kópavogi. Tvær íbúðir eftir !  
• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 

fimm lyftuhúsum. 
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-

staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

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

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

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

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Sumarbústaðalóð í Skorradalshreppi.
Lóðin er eignarlóð 3.456,0 fermetrar að stærð og er byggingarhæf nú þegar. 
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Bjarkarholt 7-9
270 Mosfellsbær
Nýtt 40 íbúða lyftuhús í Miðbæ Mosfellsbæjar.  
2-4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílageymslu.

FASTEIGNASALA MOSFELLSBÆJAR • KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FAST. 

Svanþór Einarsson 
Löggiltur fasteignasali, 698-8555, 
svanthor@fastmos.is

Sigurður Gunnarsson 
Löggiltur fasteignasali S: 899-1987  
sigurdur@fastmos.is

Bókaðu skoðun eða 
fáðu nánari upplýsingar

Eignirnar afhendast fulbúnar án gólfefna en  baðherbergi og forstofa 
eru flísalögð

Frábær staðsetning 

Stutt er í alla 

helstu þjónustu

Bjarkarholt 7-9 – 270 Mosfellsbær

SÍMI

586 80 80
www.fastmos.is

3ja herbergja íbúðir 80,6 m2 til 97,6 m². 
Verð frá 44,9 m. til 55,6 m.

4ra herbergja íbúðir 108,2 m² til 112,6 m². 
Verð frá 54,9 m til 58,3 m.

Penthouse íbúðir á 5. hæð. 
4ra herbergja íbúðir með bílskúr og bíla-
stæði 
í bílageymslu. 162,1 m² til 193 m². 
Verð frá 86,9 m til 99,9 m.

Hafðu samband og bókaðu skoðun – Sýnum daglega.



Greniteigur 4, 230 Reykjanesbæ, 
EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

Vel skipulagt 120 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 36,5 fm 
íbúðarskúrs. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 
baðherbergi, eldhús, þvottahús og íbúðarskúr. Húsið er einstak-
lega vel staðsett á rólegum og fjölskylduvænum  stað í  Reykja-
nesbæ. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og íþróttasvæði.  
Verð 54 millj. Pantið tíma fyrir skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

Þingvellir / Efristígur 2, 
GLÆSILEGT SUMARHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ

Einstaklega vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er 
um 115 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 atrkitekt teiknaði húsið.  
Góð rúm fyrir 11 manns. Þetta er einstaklega glæsileg eign á frá-
bærum stað í Þingvallaþjóðgarðinum. Sjón er sögu ríkari.

Vatnsendahlíð, Skorradalur. 
BÚSTAÐUR OG GESTAHÚS. GOTT VERÐ!

Tvö sumarhús á frábærum stað í Skorradal:  Annað er með 
tveimur svefnherbergjum, baðherbergi m/sturtu og eldhúsi. Hitt 
er byggt 2013 og skiptist í stofu, svefnherbergi, baðherbergi m/
sturtu og lítið eldhús. Frábær staðsetning með útsýni yfir vatnið 
og fjöllin. Sannkölluð sumarparadís fyrir fjölskylduna. Verð aðeins 
15,9 millj. Bóka skoðun: fold@fold.is eða í síma 5521400.

Tryggvagata 4 
STÓDÍÓ Á 2. HÆÐ.

Góð stúdíó íbúð á annari hæð með sjávar útsýni. Opið rými með 
parketi á gólfi. Baðberbergi með sturtu og tengt fyrir þvottavél. 
Laus strax.
Bókið einkaskoðun hjá fasteignasölum Foldar. 
Verð 24,9  millj.

Hafnarbraut, Kóp., 4ra hrb. + st. í bílag. 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN

Glæsileg endaíbúð á frábærum stað við smábátahöfnina í Kópa-
vogi ásamt stæði í bílageymslu. Laus fljótlega. Eignin skiptist í 
þrjú rúmgóð svefnherbergi, stóra stofu, opið eldhús, baðherbergi 
og gestasnyrtingu. Gólfefni eru ljóst harðparket nema á vot-
rýmum, þar eru flísar. Verð 69,9 millj. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI 
EIGN! Vinsamlegast bókið skoðun hjá fasteignasölum Foldar.

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

- íbúðum í öllum hverfum 
Reykjavíkur til kaups eða leigu 

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 
Einar Marteinsson 

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

Hlynur Ragnarsson 
aðstoðarmaður fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

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

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

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

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

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

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Bergþórugata 5

4 nýjar íbúðir 2ja 3ja og 4ra.
- Húsið endurbyggt 2018-2020
- Framkvæmdir metnaðarfullar og vandaðar
- Húsið er klætt að utan
- Nýjar lagnir og vandaðar innréttingar
- Góðar svalir og mikið útsýni af efri hæð
- Fallegur sameiginlegur garður.
Opið hús miðvikud. 18 nóv. frá kl. 17:00-17:30 

Uppl. Ásta  897-8061   Dan Wiium 896-4013

OPIÐ HÚS

RAÐHÚS EÐA PARHÚS ÓSKAST 
TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR 
RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI, 160-250 FM.

Æskileg staðsetning:  Melar, Hagar eða Ægisíða. 
Afhendingartími samkomulag.
 
Góðar greiðslur í boði.

Æskileg staðsetning:  Háaleitishverfi 

Afhendingartími samkomulag.

Góðar greiðslur í boði.

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR 
140-200 FM SÉRHÆÐ Í VESTURBORGINNI.

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS
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Með þér alla leið

sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

2015
  2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

Barbara R. Bergþórsd.
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339

Falleg 90 fermetra íbúð 
með sérinngangi á 
jarðhæð 
 • Stór stofa opin við eldhús 

 • Suð-vestur svalir

 • Bílastæði í bílakjallara

 • Frábær staðsetning 
steinsnar frá miðbænum

Bræðraborgarstígur 30
101 Reykjavík

Verð:  54,9 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þresti í síma 897 0634

Nánari upplýsingar veitir: 

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
sími: 897 0634 
throstur@miklaborg.is

Vönduð og algjörlega 
endurnýjuð 2ja herbergja 
56,6 fm risíbúð
 • Aukin lofthæð og stærri gólfflötur
 • Reisulegt steinhús á þessum 
eftirsótta stað í 101

 • Búið er að endurnýja íbúðina 
að innan á vandaðan máta. 
T.d. innréttingar, gólfefni, 
raflagnir og ofnalagnir. 

 • Húsið er í góðu ásigkomulagi. 

 • Skolp og dren er endurnýjað.

Veghúsastígur 1
101 Reykjavík

Verð:  44,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

OPIÐ HÚS
 miðvikudaginn  18. nóv

 kl: 17:00 - 17:30

Glæsilegt 189 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum í Ásunum
 • Húsið skiptist í anddyri, 
eldhús,borðstofu, stofu,  
rúmgott sjónvarpsherbergi,  
tvö baðherbergi,  
þrjú svefnherbergi, 
þvottahús og bílskúr. 

 • Stór timburverönd er við 
húsið ásamt heitum potti 
og skjólsælum garði.

Greniás 7
210 Garðabæ

Verð:  108,9 millj.

Glæsilegt 5 herbergja 232 fm  
raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr.  
 • Eignin er skráð 231,9 fm og 
skiptist í 4 - 5 svefnherbergi, 
tvö baðherbergi, eldhús, stofu 
/ borðstofu, þvottaherbergi, 
geymslu og bílskúr. 

 • Falleg eign.

Árakur 14
210 Garðabæ

Verð:  121 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515 PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312



.       

– Með þér alla leið

Íbúð 101 er glæsileg 79,6 fm íbúð á  
1. hæð með 27,3 fm sérafnotafleti til suðurs  

 • Eigninni fylgir 5,9 fm geymsla  ásamt 
stæði í bílageymslu B-39. 

 • Eignin skipar:  Hol og anddyri, hjónherbergi  með 
fatah., baðherbergi  og  sér  þvottahús innaf eldhúsi. 

 • Eldhús með eyju sem er opið inn í stofu. 

 • Stofa  er  rúmgóð og björt  með 
útgengi á sérafnotaflötinn.  

 • Íbúð  með vönduðum innréttingum 
á besta stað í borginni. 

 • Afhendist fullbúin án gólfefna

Íbúð 401 er glæsileg 94,6 fm íbúð  
á 4. hæð (efsta hæð) með svalir. 

 • Eignin skipar: hjónasvíta með fataherbergi. 

 • Baðherbergi með góðri snyrtiaðstöðu, 
sem gengið er inn í úr holi. 

 • Forstofa með góðum fataskápum. 

 • Eldhúsið með eyju er opið inn í stofu. 

 • Sér þvottahús/búr innaf eldhúsi, 
með góðri vinnuaðstöðu. 

 • Stofur mjög rúmgóðar og bjartar 
með útgengt út á svalir. 

 • Afhendist fullbúin án gólfefna 

Íbúð 317 er glæsileg 141,2 fm íbúð 
á 3. hæð með 11,5 fm suðursvalir. 

 • Eigninni fylgir geymsla 14,7 fm ásamt 
stæði í bílageymslu B-57. 

 • Eignin skipar: anddyri, forstofa, hjónasvíta með 
fatah, tvö minni herb, tvö baðherbergi, 

 • Eldhús með eyju sem er opið inn í stofu. 

 • Stofur rúmgóðar og bjartar með útgengt á svalir. 

 • Um er að ræða einstaklega glæsilega 
íbúð á besta stað í borginni. 

 • Afhendist fullbúin án gólfefna 

Skógarvegur 6-8
Glæsileg nýbygging með 69 íbúðum

Vandaðar innréttingar með steyptum borðplötum

Íbúðir afhendast án gólfefna

Gólfhiti í öllum íbúðum

Stærðir frá 59,3-171,9 fm

Stutt í alla þjónustu

Rótgróið hverfi

Verð :  49,9 millj. Verð :  66,95 millj.Verð :  84,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar: 

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

Nánari upplýsingar: 

Barbara R. Bergþórsdóttir
lögg. fasteignasali 
Sími: 823 0339
barbara@miklaborg.is

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Húsið Skógarvegur 6-8 í Fossvogsdal 
Staðsteypt 4. hæða hús
Einangrað og klætt að utan  /  K einangrunargler  /  Mynddyrasími
Húsið teiknaði Guðmundur Gunnlaugsson Archus ehf
Stæði fyrir 69 bíla og mögulegt að koma fyrir rafbílahleðslu í bílakjallara
Afhending frá des 2021 – mars 2022

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

NÝTT  
Í SÖLU
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.       

 Verð :   59,9 millj.

Vel skipulögð 118 fm og 
mikið uppgerð 4ra herbergja 
íbúð á 4. hæð í fallegu húsi

 • Útsýni til sjávar

 • Góð staðsetning þar 
sem stutt er í skóla, alla 
helstu þjónustu og iðandi 
mannlíf miðbæjarins

Framnesvegur 27
101 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

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

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

.       

Verð :  79,9 millj.

Glæsileg 148 fm 4 herb. íbúð 
á þriðju og efstu hæð í fjölbýli

 • 23 fm bílskúr sem innangengt 
er í frá sameign 

 • Frábært útsýni til 
sjávar í átt að Esju 

 • Aukin lofthæð í stofu 
og eldhúsi 

 • Þvottaherbergi innan íbúðar

Langalína 18
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ásgrími í síma 865 4120

.       

Verð :  34,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. nóv. kl. 17 - 17:30

2ja herbergja íbúð á 1. hæð

 • Alls 68,1 fm með geymslu 

 • Ný endurnýjað baðherbergi 

 • Vel staðsett, stutt í 
þjónustu og stofnbrautir

Grensásvegur 58
108 Reykjavík

.       

Verð :  34,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 17. nóv. kl. 17 -17:30

Mjög rúmgóð 61 fm 2ja herb. 
íbúð á 2. hæð 

 • Stórt eldhús, mikið skápa-
pláss og uppþv. vél fylgir 

 • Tengi fyrir þvottavél 
á baðherbergi 

 • Svefnherbergi með fataskáp 
 • Útgengt á rúmlega 20 fm 
suðursvalir frá stofu 

 • Gott og öflugt húsfélag

Veghús 29
112 Reykjavík

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

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

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
S: 691 2312
osa@miklaborg.is

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
S: 691 2312
osa@miklaborg.is

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 695 5520 eða  691 2312

.       

 Verð :   68,5 millj.

4 herb. íbúð í nýlegu lyftuhúsi 
við Holtsveg í Urriðaholti 

 • Stærð 163 fm 

 • Tvennar svalir 

 • Þrjú svefnherbergi 

 • Baðherbergi og gestasnyrting 

 • Þvottaherbergi innan íbúðar  
Vandaðar innréttingar frá Axis 

 • Gólfsíðir gluggar í stofu 
og aukin lofthæð

 • Stæði í bílageymslu 

Holtsvegur 33
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ása í síma 865 4120

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

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 695 5520 eða  691 2312

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   59,4 millj.

Falleg og mikið endurnýjuð 
116 fm 4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð

 • Nýlegt eldhús, gólfefni 
og baðherbergi 

 • Þrjú góð svefnherbergi 

 • Tvennar svalir og fallegt útsýni 

Vesturgata 71
101 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 18. nóv. kl. 17 - 17:30

.       

 Verð :   84,9 millj.

Glæsileg 133,5 fm útsýnisíbúð  
á 8. hæð með yfirb. svölum. 

 • Íbúðin skiptist í alrými með  
stofu og eldhúsi, tvö svefnherb. 
og tvö baðherbergi með flísum.

 • Glæsilegt útsýni

 • Geymsla.

 • 25 fm bílskúr og stæði 
fyrir framan bílskúr

Bríetartún 9 (804)
105 Reykjavík

.       

Verð :   39,8 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 17. nóv. kl. 16:30-17:30

Falleg 62,5 m² íbúð 
 • Sérinngangur 
 • 3ja herbergja
 • Eignin var endurnýjuð að 
miklu leyti árið 2015 

 • Skipt um glugga og sett 
hurð út á verönd í suður 
siðastliðið sumar

 • Frábær staðsetning

Kirkjubraut 19
170 Seltjarnarnes

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   64,9 millj.

Glæsileg 127,4 fm 3-4ja 
herbergja íbúð á 2 hæð 
á Norðurbakkanum 

 • Lyftuhús við höfnina 
í Hafnarfirði 

 • Íbúðin er björt og vel skipulögð 
sem nær í gegnum húsið 
með tvennum svölum 

 • Stórar sameiginlegar þaksvalir/
terrase með glæsilegu útsýni

 • Stæði í bílageymslu

Norðurbakki 9b
220 Hafnarfjörður

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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

NÝTT  
Í SÖLU

.       

 Verð :   58,9 millj.

Glæsileg 102,4 fm 3ja 
herbergja íbúð
 • Gott alrými, opið er inn í bæði 
borðstofu og stofu úr eldhúsi.

 • Tvö svefnherbergi

 • Stæði í bílageymslu 

 • Yfirbyggðar svalir

 • Tvær geymslur

Mánatún 2
102 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

NÝTT  
Í SÖLU
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87,4 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð
 • 2 svefnherbergi
 • Stór stofa / borðstofa 
 • Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð

Verð :   41,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Háteigsvegur 14

s. 616 1313

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Nú er tækifæri að kaupa í þessu fallega húsi. 

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir

• Útsýnisíbúðir

• Vinsælar íbúðir

• Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð hjá Reykjavíkurborg 

 Verð :   109 millj.

Glæsileg 155,5 fm íbúð á 6. hæð með 
stórum þaksvölum og panorama útsýni

 • 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

Hraunbær 103 B (601)
110 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Nánari upplýsingar:

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

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun

Allir mæti með grímu og hanska og gætið 2ja metra reglunnar.

60+
Nýjar

íbúðir fyrir

Aðeins
tvær 3ja
herbergja

íbúðir  
eftir

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

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

LAUS  
STRAX

Sérlega fallegt einbýlishús á hornlóð 
 • Nýlega endurbyggt í upprunalegum stíl 
 • Stofa, borðstofa og eldhús á miðhæð 
 • Möguleiki á 2 svefnherbergjum, hiti í gólfum 2 snyrtingar 
 • Steyptur kjallari og stigahús 
 • Afgirtur pallur klæddur harðvið 

Verð :   76 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Þrastargata 1

s. 616 1313

107 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Stórglæsileg 73,5 fm 2ja herb  
útsýnisíbúð, á 4. hæð í lyftuhúsi

 • Íbúðin skiptist í eldhús U laga nýtt eldhús, stofu, svefnherbergi,  
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél og skjólgóðar suðursvalir.

 • Bílastæði í lokaðri bílageymslu
 • Sérgeymsla á hæðinni 5,3 fm

Verð :   32,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Krummahólar 6

s. 845 8958

111 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Valshlíð 2 – 212,6 fm horn íbúð 
með tveimur stæðum í lokaðri 

bílgeymslu
 • Hjónasvíta með fata herbergi 

og sér baðherbergi
 • Tvö önnur svefnherbergi til viðbótar

 • Fjölskylduherbergi, stórar 
stofur, opið eldhús

 • 13 fm vestursvalir

Verð :  130 millj.

Valshlíð 6 - 161 fm íbúð með 
tvennum útsýnissvölum

 • Hjónasvíta með fataherbergi 
og sér baðherbergi

 • Tvö önnur svefnherbergi til viðbótar
 • Sjónvarpshol, glæsileg stofa
 • Eldhús með miklu 
skápa- og vinnurými

 • Stæði í lokaðri bílgeymslu

                        Verð :  105,9 millj.

Valshlíð 2 og 6
102 Reykjavík

Glæsilegar íbúðir með miklu stofu og 
eldhúsrými sem njóta frábærs útsýnis  
í átt til miðbæjar og víðar.
Vel skipulagðar lúxus íbúðir með rúmgóðum vistarverum 
en íbúðunum verður skilað með eldhús- og baðinnréttingum 
ásamt fataskápum.

Einstaklega vandaðar frágangur. Sjón er sögu ríkari.

 

Aðeins tvær 

þakíbúðir 

eftir í sölu

HÁDEGISSÝNING 

miðvikudaginn 18. nóvember frá kl. 12-13

Sýningar á öðrum tímum einnig í boði,  

hafið beint samband við sölumenn.

51,5 fm fullbúin stúdíóíbúð á 4. hæð 
 • Parket, uppþvottavél og ísskápur 
 • Vandaðar innréttingar og tæki 
 • Suðursvalir

Verð :   36,9 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sunnusmári 23 (403)

s. 896 8232

201 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 8232

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
S: 691 2312
osa@miklaborg.is

3 herbergja 94,7  fm íbúð á 1. hæð
 • Rúmgott og opið stofu- og eldhúsrými 
með útgengi á tvennar svalir 

 •  Tvö svefnherbergi með fataskápum.
 • Baðherbergi með þvottaaðstöðu og sérgeymsla
 • Bílastæði í bílageymslu

Verð :   52,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Sunnusmári 25 íb.102

s. 616 1313

201 Kópavogur

Fyrir 60 ára 
og eldri

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313
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Hraunbær 103 

Nýjar íbúðir fyrir 60+ 

Íbúðirnar eru 2ja til 3ja herbergja og skilast fullbúnar án gólfefna. 

Frábær staðsetning í rótgrónu hverfi – einstakt útsýni.

• Stutt í útivist og alla þjónustu.

• Félagsmiðstöð Reykjavíkurborgar er staðsett í næsta húsi.

Byggingaraðili: Dverghamrar ehf

Bókið skoðun

Skógarvegur 6-8 

Íbúðakjarni með 69 íbúðum á 4 hæðum auk bílakjallara.

Íbúðirnar eru frá 73 fm – 172 fm.
Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna og hiti í gólfum. 
Vandaðar innréttingar.
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

• Stutt í vinsæl útivistarsvæði, fallegar gönguleiðir.
• Öll þjónusta í göngufæri.
• Kringlan, heilsugæslustöð, skólar í næsta nágrenni.
• Sléttan-þjónustumiðstöð DAS, veitingastaður, líkamsrækt
 í göngufæri.

Húsið er einangrað að utan, álklætt að stærstum hluta, 
ál-tré gluggar.

Við hönnun hússins er tekið mið af því að viðhald sé í lágmarki.

Arkitektar byggingarinnar: Archus ehf
Byggingaraðili: Dverghamrar ehf

Glæsilegar nýjar íbúðir
– einstök staðsetning

FOSSVOGSDALUR

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

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

HRAUNBÆR

Frá 42,5 millj. kr.

Verðdæmi:
2ja herbergja íbúðir frá 44,9 millj. kr.
3ja herbergja íbúðir frá 47,9 millj. kr.
4ra herbergja íbúðir frá 69,9 millj. kr.

Tilbúnar til afhendingar!
Örfáar íbúðir óseldar!

Þórður Heimir
Sveinsson
Lögmaður og
lögg. fasteignasali

Jónas Ólafsson
Viðskiptafræðingur

Sími 824 4320
jonas@valborgfs.is

Gunnar Biering 
Agnarsson
Nemi til löggildingar
Sími 823 3300
gunnar@valborgfs.is

María Sigurðardóttir
Viðskiptafræðingur
Lögg. fasteignasali
Sími 820 1780
maria@valborgfs.is

Allar upplýsingar veita:



Nýju íbúðirnar við Elliða-
braut í Norðlingahverfi 
eru vandaðar og bjartar og 

mikið lagt upp úr góðri hljóðvist, 
útsýni og framúrskarandi loft-
gæðum. Um er að ræða sex sjálf-
stæð hús með opnum svæðum 
á milli. Húsin tengjast með bíla-
geymslu og eru hönnuð með tilliti 
til algildrar hönnunar. „Lagt var 
upp með bjartar og opnar íbúðir. 
Við hönnun og byggingu fjöl-
býlishúsanna var mikil áhersla 
lögð á að lífsgæði íbúa yrðu sem 
mest. Þar má helst nefna að loft-
gæðin í íbúðunum eru með því 
besta sem þekkist á markaðnum. 
Í hverri þeirra er sjálfstætt loft-
ræstikerfi, sem skiptir hundrað 
prósent um loft á tveggja tíma 
fresti og kemur þannig í veg fyrir 
myglu- og rakamyndun í hús-
næðinu. Loftræstingin stuðlar að 
heilbrigði húss og íbúa, auk þess 
að vera orkusparandi. Við vildum 
gera enn betur en gerist og gengur 
í þessum efnum, með heilsu fólks 
í huga,“ segir Vignir, sem hefur 
yfirumsjón með framkvæmd-
unum.

„Íbúðirnar er rúmgóðar og vel 
skipulagðar, með góðu útsýni og 
stórum svölum, sem eru ýmist lok-
aðar eða með heimild til lokana. 
Í hverri þeirra eru rennihurðir, 
sem er gott í allri umgengni. Sam-
eignin er stór og björt og geymslur 
í kjallara fylgja öllum íbúðum. 
Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir 
f lestum íbúðum. Þá er sameiginleg 
hjóla- og vagnageymsla,“ upp-
lýsir Vignir en tvö ár eru frá því að 
framkvæmdir hófust.

Við hönnun fjölbýlishúsanna 
var lögð áhersla á góða hljóðvist. 
„Það hafði meðal annars áhrif á 
hönnun íbúðanna, hönnun bygg-
ingarhluta, sem og efnisval. Mikil 
áhersla var lögð á vönduð vinnu-
brögð við frágang veggja, hurða 
og lofta til að koma í veg fyrir 

hljóðleka á milli rýma. Efnisval í 
sameign er þannig úr garði gert að 
það kemur í veg fyrir glymjanda og 
sérstaklega var hugað að áhrifum 
umferðarhávaða á íbúðirnar og 
útisvæði. Einnig var hugað sérstak-
lega að hljóðstigi frá tæknibúnaði, 
svo sem lyftu, loftræstibúnaði og 
pípulögnum, en þetta skiptir gífur-
legu máli upp á að fólki líði vel á 
sínu heimili,“ segir Vignir.

Eldhúsinnréttingar og baðinn-
réttingar eru frá Axis og eru sér-
smíðaðar, blöndunartækin eru frá 
Grohe og helluborð, blástursofn og 
gufugleypir frá AEG.

Góður tími til að  
kaupa fasteign
Íbúðirnar við Elliðabraut 12-22 
hafa verið mjög eftirsóttar en 
aðeins eru eftir tuttugu íbúðir af 
alls 128 íbúðum. Þegar er búið að 
afhenda fyrstu íbúðirnar og þær 
næstu verða afhentar í febrúar og 
næsta vor. „Núna er góður tími 
til að kaupa fasteign, sér í lagi því 
vaxtakjör eru með því besta sem 
hefur gerst í langan tíma,“ bendir 
hann á. „Íbúðirnar henta vel fyrir 
fjölskyldufólk jafnt sem einstakl-
inga. Margir af okkar kaupendum 
eru að kaupa sína fyrstu eign, en 

það er alltaf skemmtilegt og sér-
stök tilfinning að afhenda fólki 
sína fyrstu íbúð. Margir sem eru 
að minnka við sig hafa fest sér 
íbúð við Elliðabraut en íbúðirnar 
ættu að henta flestum fjölskyldu-
stærðum,“ segir Vignir.

Stutt í útivistarperlur
Norðlingahverfið er friðsælt og 
stutt er í nokkrar af helstu útivistar-
perlum Reykjavíkur, svo sem Heið-
mörkina, að Elliðavatni og Rauðhól-
ar eru í næsta nágrenni. „Það gefur 
mikla möguleika til útivistar, hvort 
sem fólk er gangandi, hjólandi eða 

á hestbaki. Í hverfinu eru grunn-
skólar og leikskólar sem þykja mjög 
góðir og eru með þeim eftirsóttustu 
á höfuðborgarsvæðinu,“ segir hann 
og bætir við að samgöngur í og úr 
hverfinu séu góðar.

MótX var stofnað árið 2005 og 
hefur starfað óslitið síðan. MótX 
hefur mikla reynslu af nýbygg-
ingum fasteigna og er meðal fram-
sæknustu fyrirtækja í byggingar-
geiranum. Um er að ræða traust 
félag með mikinn metnað. „Við 
erum eitt af umsvifamestu fyrir-
tækjunum í byggingargeiranum 
undanfarin ár og höfum meðal 
annars reist tvö glæsileg fjölbýlis-
hús í Kópavogi sem bæði fengu 
viðurkenningu bæjaryfirvalda 
fyrir vandaðan og metnaðarfullan 
frágang,“ segir Vignir að lokum.

Nánari upplýsingar:   
fasteignamidlun.is og 
ellidabrautin.is

Útsýnisíbúðir við Elliðabraut
MótX stendur að byggingu glæsilegra íbúðarhúsa við Elliðabraut 12-22 í Norðlingaholti. Vignir 
Steinþór Halldórsson húsasmíðameistari hefur um langt skeið starfað innan byggingargeirans. 

Vignir Steinþór 
Halldórsson, 
stjórnarfor-
maður MótX, 
hefur yfirumsjón 
með byggingu 
íbúðarhúsanna við 
Elliðabraut. Gunn-
ar Bergmann, hjá 
Fasteignamiðlun, 
er með þær í sölu 
en um 20 íbúðir eru 
eftir af 128.

Við hönnun og byggingu fjölbýlishúsanna var mikil áhersla lögð á að lífsgæði íbúa yrðu sem mest. Íbúðirnar við 
Elliðabraut eru með góðu útsýni og stutt er í nokkrar helstu náttúruperlur Reykjavíkur.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Við hönnun og 
byggingu fjölbýlis-

húsanna var mikil áhersla 
lögð á að lífsgæði íbúa 
yrðu sem mest. Þar má 
helst nefna að loftgæðin í 
íbúðunum eru með því 
besta sem þekkist á mark-
aðnum. Í hverri þeirra er 
sjálfstætt loftræstikerfi, 
sem skiptir hundrað 
prósent um loft á tveggja 
tíma fresti og kemur 
þannig í veg fyrir myglu- 
og rakamyndun í hús-
næðinu.
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sími 839-1600 
gunnar@fasteignamidlun.is

Nánari upplýsingar um eignirnar 
veitir Gunnar bergmann jónsson

Sverrir Pálmason  Lögmaður og löggiltur fasteignasali
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir
100 mm

Öflugir blásarar með minni pláss þörf og 
léttari hönnun.  Plast skel.

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Dreifðu varmanum
-fáðu hitann niður

Loftviftur

Hljóðlátar 
baðvifturVatnshitablásarar

Verð
frá kr/m1.450

 

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Verð frá 99.990 kr

Ósontæki
Hreinsar loft og 
eyðir örverum.

Verð
 kr

9.733
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI

Sm
á 

ak
st

ur
sg

ja
ld

 b
æ

tis
t v

ið
 ú

t á
 la

nd
 

M
eð

 fy
rir

va
ra

 u
m

 p
re

nt
vi

llu
r o

g 
up

ps
el

da
r v

ör
ur

.

129

Hér hvíla hjónin

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

Blessuð sé minning ykkar

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

214.900 kr.

139.685 kr.
415.900 kr.287.900 kr

451.900 kr.

 430.900 kr.

355.900 kr. 343.900 kr.
338.925 kr.

 257.925 kr.
367.900
275.925 kr.

311.925 kr.

266.925 kr.

 323.175 kr. 277.425 kr

215.925 kr.

455.900 kr.
341.925 kr.

265.425 kr.353.900 kr.

 369.900 kr

25% - 35% afsláttur af öllum legsteinum og fylgihlutum*

TILBOÐI LÝKUR Í LOK NÓVEMBER

25% afsláttur á viðhaldi legsteina
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Bílar 
Farartæki

 Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
Hybrid. Flottasta typa með öllum 
búnaði. Til sýnis á staðnum 
í nokkrum litum með og án 
króks. Langt undir Tilboðsverði 
umboðsins Verð: 5.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER
Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-17

SÓFI + SKAMMEL TIL SÖLU !
Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

JÁRNABINDINGAR /  
IRON JOB

Vantar vana járnamenn. Mikil vinna. 
Uppl. í s. 897 1995 og jarnaverk@
internet.is

Tilkynningar

 Einkamál

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

Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar  

eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

 Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 16. nóvember 2020, virðis-
aukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2020 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið 
hafa í eindaga til og með 16. nóvember 2020, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisauka-
skatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, 
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri 
framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, 
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, ofgreiðslu stuðnings úr 
ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðs-
leyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
 Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatrygg-
ingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan fjár-
magnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur, sérstakur 
skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

 Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð 
er allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til 
að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
 Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök greiðsluáskorun 
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 17. nóvember 2020

Protak ehf 
Hljóðvarnir • Veiruvarnir • Eldvarnir • Reykvarnir 

692 7909
protak@protak.is • www.virusvarnir.is

Langtíma NANO  
yfirborðsmeðferð gegn covid

Drepur allar veirur 
og bakeríur í allt að 

7-10 daga

Við mætum  
á staðinn 
og berum  

veiruvarnir á

Hægt að panta  
heimsókn og  

hreinsanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

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

Ástkær sonur minn, bróðir okkar, 
frændi og vinur, 

Gunnlaugur V. Viðarsson 

varð bráðkvaddur  
laugardaginn 31. október sl.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Arndís Kristjánsdóttir 
Auður Kristrún Viðarsdóttir

Arna Sigrún Viðarsdóttir
Sonja Guðrún Viðarsdóttir

og aðrir aðstandendur.

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma, dóttir og systir,

Ingibjörg Björgvinsdóttir
hjúkrunarfræðingur, 

Akurhvarfi 7,
varð bráðkvödd á heimili sínu 
miðvikudaginn 4. nóvember.  

Útförin fer fram frá Lindakirkju fimmtudaginn  
19. nóvember kl. 13.00. Vegna aðstæðna verða aðeins 

nánustu aðstandendur viðstaddir. Útförinni verður 
streymt á slóðinni: https://youtu.be/zMM-HTiGiTY

Brynjar Stefánsson Tinna Jóhönnudóttir 
Baldur Freyr Stefánsson Sóldís Dröfn Kristinsdóttir

Darri Jökull, Ársól, Sesar Jan, Emiliana Ósk, Elías Orri, 
Fanney Rán og Sonja Sól

Ólína Þorleifsdóttir
Hansína Ásta, Þorleifur, Jón Björgvin, Eyþór og  
Elín Ebba Björgvinsbörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar og afi,

Jón Vilhjálmsson
rafmagnsverkfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans 
föstudaginn 13. nóvember 2020.  

Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 
mánudaginn 23. nóvember klukkan 13.00. Vegna 

aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir. 
Útför verður streymt af: youtu.be/JLunPCX_xik

Jóhanna Rósa Arnardóttir
Vilhjálmur Jónsson
Svavar Brynjúlfsson
Erna Dís Brynjúlfsdóttir Valur Tómasson

Birta Rós, Brynjar Smári og Sóldís Rún

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Elías Ólafur Magnússon
frá Veiðileysu, Árneshreppi,

lést á Hjúkrunarheimilinu Höfða 
þriðjudaginn 10. nóvember.  

Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 20. nóvember kl. 13. Í ljósi aðstæðna verða 
einungis nánustu aðstandendur viðstaddir athöfnina. 

Athöfninni verður streymt frá vef Akraneskirkju,  
www.akraneskirkja.is.

Magnús Guðberg Elíasson
Guðmundur Elíasson
Unnar Aðalsteinn Elíasson Margrét Þórðardóttir
Ingibjörg Anna Elíasdóttir Þröstur Karlsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Okkar elskaða
Guðbjörg Karlsdóttir

Gautsdal,
andaðist á líknardeild Landspítalans 

hinn 10. nóvember. 
Útför hennar fer fram frá Reykhólakirkju 

þann 21. nóvember næstkomandi. 
Vegna fjöldatakmarkana verða eingöngu nánustu 

aðstandendur viðstaddir útförina en streymt verður frá 
athöfninni. Hægt er að nálgast streymið á youtube.com 

undir Reykhólakirkja.
Fyrir hönd aðstandenda,

Kristján S. Magnússon

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Óskar Þór Þráinsson
bifreiðasmíðameistari,  

Prestastíg 8,
lést á Landspítalanum Hringbraut 

þann 6. nóvember. Útförin fer fram frá 
Grafarvogskirkju, 19. nóvember kl. 15.  

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða aðeins nánustu 
aðstandendur viðstaddir. Streymt verður frá athöfninni á 
Facebook-síðu kirkjunnar – Grafarvogskirkja Grafarvogi.

Anna Guðmundsdóttir
Guðrún Óskarsdóttir  Agnar Örn Arason
Katrín Óskarsdóttir  Kristján Ingi Úlfsson
Þráinn Óskarsson  Inga Hrönn Häsler

Ari Páll, Óskar, Ólafur Andri, Anna Rakel,  
Eldey og Hafrún

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma, dóttir og systir,
Þórey Hvanndal

(Tóta)
lést 5. nóvember.  

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 23. nóvember kl. 15. 

Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar og vinir 
viðstaddir útförina.

H. Þóra Hvanndal            Andri H. Guðmundsson
Eydís Björt A. Hvanndal
Aldís Ósk A. Hvanndal
Jón Eggert Hvanndal

Dóra Hvanndal
Björg Hvanndal

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma

og langamma,
Láretta Bjarnadóttir

(Lallý) 
Sunnuhlíð, Kópavogi,

 lést miðvikudaginn 4. nóvember.  
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn  

18. nóvember klukkan 13. Streymt verður frá athöfninni á 
Facebook-síðu kirkjunnar – Grafarvogskirkja Grafarvogi.

Bjarni Guðmundsson Britt-Marie Guðmundsson
Guðmundur Guðmundsson  Rakel Bergsdóttir
Lára Guðmundsdóttir  Hörður Harðarson
Jóhann Guðmundsson  Thu thi Nguyen

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristjana Indriðadóttir 
(Mimma frá Gilá)  

saumakona,  
Hátröð 7, Kópavogi,

andaðist á Landspítalanum 4. nóvember. 
Starfsfólki er þökkuð ástúðleg og kærleiksrík umönnun. 
Útför fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík miðvikudaginn 

18. nóvember. Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu 
aðstandendur viðstaddir.  

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 
hennar er bent á Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar,  

kt. 660612-1140, reikn. 515-14-407333.

Gylfi Sveinsson Sigríður Anna Þorgrímsdóttir
Guðbjörg Sveinsdóttir
Kristín Sveinsdóttir Einar Oddgeirsson
Jóna Sveinsdóttir Lárus Óli Þorvaldsson
Sveinn Goði Sveinsson Silja Viem Thi Nguyen

Faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Magnús Hallgrímsson

sem lést sunnudaginn 8. nóvember 
verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni  

                   í Reykjavík miðvikudaginn  
                                18. nóvember kl. 13.  

Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu 
viðstaddir athöfnina. Streymt verður frá athöfninni á 

YouTube og er nóg að leita þar að Magnús Hallgrímsson. 
Einnig má nota slóðina rb.gy/oxxkil eða hlekk á andlátsvef 

Morgunblaðsins, mbl.is/andlát. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík.

Hörður Magnússon Linda Björk Þórðardóttir
Hallgrímur Magnússon Elín Sigurveig Sigurðardóttir
Óskar Magnús Harðarson
Ásta Hlíf Harðardóttir
Snædís Hallgrímsdóttir
Magnús Snær Hallgrímsson
Halldís Ylfa Hallgrímsdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Þórhallur Arason
fv. framkvæmdastjóri 

og iðnrekandi, 
Espigerði 14, Reykjavík,

lést á Landakoti  
              8. nóvember síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, fimmtudaginn  
19. nóvember kl. 13.00. Vegna aðstæðna verða aðeins 
nánustu aðstandendur viðstaddir. Athöfninni verður 

streymt á slóðinni:  beint.is/streymi/thorhallur

Ágúst Á. Þórhallsson Hallbera Friðriksdóttir
Helgi Þórhallsson Bryndís Þorvaldsdóttir
Valdimar Á. Þórhallsson Nína Ármann

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,
Helga Pálsdóttir

Snorrabraut 56B,
lést á líknardeild LSH fimmtudaginn  

12. nóvember. Jarðarförin auglýst síðar.

Gunnlaugur Ingvarsson Guðrún Edda Andradóttir
Auður Ingvarsdóttir
Mímir Ingvarsson Erna Bára Magnúsdóttir
Kjartan Ingvarsson Nathalie Simon
Sigurður Ólafur Ingvarsson
Ólöf Vala Ingvarsdóttir Helgi Áss Grétarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Fyrsta tölublað Vikunnar kom út þennan mánaðardag 
árið 1938. Það var 24 síður að stærð og fjölbreytt að efni. 
Forsíðumynd þess var litprentuð, hún var úr hinu danska 
Hjemmet. Ástæða þess var sú að Þingeyingurinn Sigurður 
Benediktsson, fyrsti ritstjóri Vikunnar, sem hafði lært 
blaðamennsku hjá Politiken á árunum 1932 til 35, náði 
samningi við Hjemmet um að fá afnot af öllum mynda-
mótum blaðsins og líka birtingarrétt á teiknimyndasögunni 
Gyldenspjæt sem á íslensku fékk nafnið Gissur gullrass. 
Gissur varð gullegg fyrir blaðið, sakir vinsælda sinna og auk 
hans voru Binni og Pinni, (Knold og Tot) fastir gestir á síðum 
þess.

Fleira varð til þess að afla Vikunni vinsælda, svo sem 
hinn létti og leikandi stíll ritstjórans. Fljótlega var upplagið 
komið í 7.000 eintök.

Þeir Eggert Kristjánsson stórkaupmaður, Ragnar Jónsson í 
Smára og Steindór Gunnarsson prentsmiðjustjóri stofnuðu 
hlutafélag um Vikuna en nafnið á blaðinu átti Tómas Guð-
mundsson skáld, sem jafnan var ritstjóranum innan handar 
og læddi oft að honum gamansögum um þekkta menn í 
þjóðlífinu.

Heimild: Nýjustu fréttir  
eftir Guðjón Friðriksson.
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Vikan kom út í fyrsta sinn
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LÁRÉTT
1 ferma
5 tré
6 tveir eins
8 reytast
10 kvik
11 kjökur
12 seytl
13 margskonar
15 féfletting
17 staðfesta

LÓÐRÉTT
1 dauðyfli
2 ró
3 reyndar
4 nytjar
7 laglega
9 ofsaleg
12 vinkona
14 nagdýr
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 lesta, 5 eik, 6 ff, 8 trosna, 10 ið, 11 vol, 
12 vætl, 13 ýmis, 15 rúning, 17 sanna 
LÓÐRÉTT: 1 letidýr, 2 eirð, 3 sko, 4 afnot, 7 fal-
lega, 9 svæsin, 12 vina, 14 mús, 16 nn 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Spassky átti leik gegn Andruet 
í Þýskalandi árið 1988.

1…Df3! 2. gxf3 Rexf3+ 3. Kh1 
Bh3 0-1. 
Róbert Lagerman hefur verið 
sigursæll á netskákmótum 
undanfarið. Hann vann föstu-
dagsmót Víkingaklúbbins sem 
og sunnudagsmót TR. Í gær fór 
fram Vinamót Vinaskákfélags-
ins og í kvöld fer fram þriðju-
dagsmót hjá TR. 

www.skak.is:  Netskákmót.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðan- og norðaustan 
3-10 m/s, dregur smám 
saman úr vindi og úr-
komu síðdegis og kólnar 
meira í veðri. Frost víða 
1 til 8 stig.

7 9 2 4 1 5 3 8 6

5 6 1 3 7 8 2 9 4

4 3 8 6 9 2 7 5 1

3 4 9 5 6 7 1 2 8

6 1 7 8 2 3 9 4 5

8 2 5 9 4 1 6 3 7

9 8 3 7 5 6 4 1 2

1 5 6 2 3 4 8 7 9

2 7 4 1 8 9 5 6 3

7 2 9 6 3 4 5 8 1

6 5 3 7 8 1 9 2 4

8 4 1 9 5 2 3 6 7

4 3 2 5 1 6 8 7 9

5 7 6 2 9 8 4 1 3

9 1 8 3 4 7 2 5 6

3 9 7 1 2 5 6 4 8

1 8 5 4 6 3 7 9 2

2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5

9 5 2 4 7 8 3 6 1

3 6 4 2 1 5 7 8 9

1 4 6 3 9 7 8 5 2

2 7 3 5 8 6 1 9 4

5 8 9 1 2 4 6 3 7

7 2 5 6 3 1 9 4 8

6 9 8 7 4 2 5 1 3

4 3 1 8 5 9 2 7 6

7 6 2 8 9 5 4 1 3

4 8 3 7 1 6 2 5 9

5 1 9 2 3 4 6 7 8

9 2 8 5 4 3 1 6 7

6 4 1 9 7 8 5 3 2

3 5 7 6 2 1 8 9 4

8 9 4 1 6 7 3 2 5

1 7 5 3 8 2 9 4 6

2 3 6 4 5 9 7 8 1

7 5 9 4 6 1 2 8 3

8 4 2 9 7 3 1 5 6

1 6 3 5 2 8 7 9 4

9 7 4 1 3 5 6 2 8

2 8 1 6 9 4 5 3 7

5 3 6 7 8 2 9 4 1

6 2 7 3 4 9 8 1 5

3 9 5 8 1 7 4 6 2

4 1 8 2 5 6 3 7 9

8 2 9 3 5 6 4 1 7

3 1 6 7 8 4 2 5 9

7 4 5 9 1 2 3 6 8

5 7 1 8 2 9 6 3 4

2 9 4 1 6 3 7 8 5

6 8 3 5 4 7 9 2 1

9 3 8 2 7 5 1 4 6

1 6 2 4 9 8 5 7 3

4 5 7 6 3 1 8 9 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég fékk tölvupóst 
frá Kiss-hernum í 
Noregi í gær! Þeir 
vilja lækka mig í 

tign!

Af því 
að...

Ég er faðir! Og þeir vilja 
meina að ég kunni ekki að 

„rock’n’roll all night and 
party every day“ lengur! Þá 
sendi ég þeim þessa mynd!

Með 
textanum: 

Crazy, crazy 
nights!

Hækkaður í 
tign, í flokks-
foringja! Ég 
ætlaði að 

senda þeim 
mynd af „love 
gun’inu“ mína 
líka, en ákvað 
að sleppa því!

Og?

Það var 
líklega fyrir 
bestu, Jói!

Og nú 
upp.

Ég þekki 
æfinguna!

Ég hugsa að ég 
geti sleppt kaffinu í 

fyrramálið.

*Andvarp* Hver þarf vekjaraklukku 
þegar maður er með miðaldra 

kvíðaröskun í sínu liði?

*GISP!* Foreldrafundur! Brúðkaupsafmæli! 
Háskólagjöld!

Sjálfstætt framhald Nærbuxnaverk-
smiðjunnar og Nærbuxnanjósnaranna 
eftir Arndísi Þórarinsdóttur.

Myndir eftir Sigmund Breiðfjörð  
Þorgeirsson.  

SPRENGHLÆGILEG  

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   www.forlagid.is   
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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www.lyfsalinn.is   

OPIÐ
8.30 - 18.00

virka daga

Verið hjartanlega velkomin

HEFUR OPNAÐ APÓTEK
Í ORKUHÚSINU

URÐARHVARFI 8

Gerður Kristný hlýtur 
Verðlaun Jónasar 
Hallgrímssonar í ár. 
Í rökstuðningi dóm-
nefndar segir: „Við 
veitingu verðlaun-

anna að þessu sinni er tekið mið 
af fjölhæfni verðlaunahafans, en 
hún hefur skrifað fjölda bóka fyrir 
bæði börn og fullorðna, verk hennar 
hafa verið sett upp á leiksviði, ljóð 
hennar sungin auk þess sem hún 
hefur kennt fjölmargar ritsmiðjur 
fyrir börn.“

„Það er mikill heiður að fá verð-
laun kennd við Jónas Hallgrímsson. 
Tíðindin komu mér í opna skjöldu. 
Á dauða mínum átti ég von, eins og 
aðrir í heimsfaraldri, en ekki þessu,“ 
segir Gerður Kristný. „Eins og aðrir 
ljóðelskir Íslendingar hef ég taugar 
til Jónasar. Ljóðin hans eru í gömlu 
Skólaljóðunum og ég man eftir að 
hafa þulið upp kvæðið Ísland fyrir 
aftan stólinn minn í Álftamýrar-
skóla ellefu ára gömul. Við nem-
endurnir máttum skipta ljóðinu 
niður og fara með það í bútum en 
ég ákvað að læra það allt í einu og 
flytja í einni beit. Auðvitað á maður 
að fara með falleg ljóð standandi 
fyrir aftan góðan stól eins og þarna 
var gert. Þá finnur maður svo vel 

hrynjandina. Mér fannst gaman 
að læra ljóð utan að og man að ég 
lærði Ísland Jónasar í sömu viku og 
ég lærði um Sovétríkin. Ljóð Jónasar 
hafa enst betur en þau.“

Tungumálið er valdatæki
Í rökstuðningi dómnefndar er 
minnst á mikilvægi bókarinnar 
Myndin af pabba – sögu Thelmu en 
Gerður skrifaði hana þegar hún var 
blaðamaður. „Mér finnst dásamlegt 
að munað hafi verið eftir þessum 
áratug í lífi mínu. Sum þeirra mála 
sem ég skrifaði um í blaðamennsk-
unni hef ég haldið áfram að yrkja 
um í ljóðunum mínum. Á milli 
þessara heima er því skýr þráður,“ 
segir hún.

Í rökstuðningi dómnefndar segir 
einnig: „Rödd Gerðar Kristnýjar er 
mikilvæg í íslensku samfélagi ekki 
aðeins vegna þess hvernig hún segir 
hlutina heldur líka vegna alls þess 
sem hún hefur að segja.“

„Þetta er fallega sagt en Jónas 
nýtti líka ljóðagerðina til að benda 
fólki á fegurð landsins, tungunnar 

og þá ríku menningu sem Íslend-
ingar eiga. Ljóðið rúmar svo margt, 
meðal annars er hægt að nýta það 
til að gefa þeim rödd sem enga hafa í 
samfélaginu,“ segir Gerður. „Tungu-
málið er valdatæki og notað til að 
breiða yfir það sem enginn má vita 
af, snúa út úr og smána. Þolendur 
misréttis hafa ekki aðgang að réttu 
orðunum, orð þeirra sem beita þau 
valdi hafa hins vegar vægi og þannig 
er tungumálið notað til kúga. Þetta 
er skuggahlið tungumálsins og ég 
vil berjast gegn henni. Oft þarf að 
róta djúpt til að koma auga á sann-
leikann í tungumálinu því orðin 
hafa verið notuð svo lengi til að 
breiða yfir, í staðinn fyrir að segja 
satt. Orð benda samt alltaf að end-
ingu á það sem raunverulega er til, 
sársauka og þjáningu, en líka fegurð 
og reisn.“

Íslenskan stendur mér næst
Gerður kveðst engar áhyggjur hafa 
af stöðu íslenskunnar. „Íslenskan 
stendur mér næst í vinnunni og 
vekur endalaust hjá mér myndir, 
sögur og tilfinningar. Um leið á 
ég í sífelldu innra samtali við alla 
þá sem skrifað hafa á íslensku frá 
því fjöður var dýft í blek og kvæði 
rituð á kálfskinn. Íslenskan er vin-
kona mín og það væri erfitt að eiga 
vinkonu sem ég þyrfti sífellt að 
hafa áhyggjur af. Vissulega á hún 
stundum til með að draga mig út 
í óvæntar vitleysur, sem ég verð 
síðan að vinda ofan af, en þannig 
vinkonur eru jú alltaf bestar.“

Íslenskan er vinkona mín
Hin fjölhæfa Gerður Kristný hlýtur Verðlaun Jónasar Hall-
grímssonar. Íslenskan vekur endalaust hjá mér myndir, sögur 
og tilfinningar, segir Gerður sem segir heiður að fá verðlaunin.

Það er mikill heiður að fá verðlaun kennd við Jónas Hallgrímsson, segir Gerður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Félag ljóðaunnenda á Austur-
landi fékk sérstaka viðurkenn-
ingu fyrir störf í þágu íslensks 

máls á Degi íslenskrar tungu. 
Í rökstuðningi segir: „Félag ljóða-

unnenda á Austurlandi hefur starfað 
í á þriðja áratug. Það hefur vakið 
verðskuldaða athygli á skáldum og 
skáldskap landsfjórðungsins með 
vönduðu útgáfustarfi. … Félag ljóða-
unnenda á Austurlandi hefur með 
félagsstarfi sínu hlúð að grasrótinni 
í íslenskum skáldskap, aukið við 
flóru íslenskra góðskálda og haldið 
í heiðri minningu eldri skálda sem 
nú eru gengin. Félag ljóðaunnenda 
hefur sýnt að á Austurlandi er ekki 
aðeins eyjaval, eins og Jónas Hall-
grímsson orti heldur líka skáldaval.“

Sérstök viðurkenning

TÓNLIST

Stuart Skelton og Bjarni 
 Frímann Bjarnason 

á streymistónleikum Íslensku 
óperunnar
Norðurljósum í Hörpu
sunnudaginn 8. nóvember

Fyrsta lagið á streymistón-
leikum Íslensku óperunnar á 
laugardaginn var eftir brjál-

aðan mann. Eða kannski undar-
legan mann.

Þetta var Percy Grainger, ástr-
alskur píanóleikari og tónskáld, 
sem var uppi á árunum 1882-1961. 
Hann var furðulegur út á við að því 
leyti að hann gekk yfirleitt í fötum 
sem hann hafði saumað úr gömlum 
handklæðum.

Einkalífið var einnig skraut-
legt; hann var sadómasókisti og 
fannst kynlífið með konunni sinni 
ekki spennandi nema þau lemdu 
hvort annað. Mamma hans barði 
hann þegar hann var lítill og hann 
dreymdi um að eignast börn svo 
hann gæti barið þau líka. Sem betur 
fer varð honum ekki að ósk sinni.

Seiðandi þjóðlag
Með þetta í huga var lagið Willow, 
Willow, sem var fyrst á efnisskránni, 
býsna venjulegt. En lagið sjálft var 
reyndar ekki eftir Grainger, þetta er 
þjóðlag og aðeins útsetningin eftir 
hann sjálfan. Lagið var fallegt og 
hljómarnir sem lágu til grundvallar 
voru seiðandi.

Textinn er um ástarsorg, ljóð-
mælandinn situr á trjábol og grætur. 
Tónlistin var einstaklega falleg í 
meðförum Stuarts Skelton, en hann 
er svokallaður hetjutenór. Slíkur 
tenór hefur volduga og kröftuga 
rödd, sérstaklega á mið- og neðra 
sviði raddarinnar, og á ýmislegt 
sameiginlegt með baritón. Skelton 
mótaði laglínurnar af smekkvísi og 
fegurð. Píanóleikur Bjarna Frímanns 
Bjarnasonar var safaríkur og skap-
aði viðeigandi andrúmsloft trega og 
eftirsjár.

Eftir Hollywood-stórlax
Næst á dagskránni var Lieder des 

Abschieds eftir Erich Wolfgang 
Korngold. Tónlistin var prýðilega 
flutt af söngvara og píanóleikara, en 
missti engu að síður marks. Korn-
gold var Austurríkismaður sem sló 
í gegn í Hollywood í kringum seinni 
heimsstyrjöld. Verkin hans, sem 
ekki voru samin við kvikmyndir, 
eru lítt spennandi. Tónlistin sem 
hér um ræðir einkenndist af hug-
vitsamlegri píanórödd, en frekar 
máttlausum sönglínum sem náðu 
aldrei f lugi. Fyrir bragðið virkaði 
hún klisju kennd.

Næsta atriði var miklu meira 
krassandi. Skelton er frægur 
Wagner túlkandi og arían All-
mächt’ger Vater úr Rienzi eftir tón-
skáldið var stórbrotin. Hún var full 
af dramatík og mögnuðum and-
stæðum sem framkölluðu gæsahúð. 
Sömu sögu er að segja um Niun mi 
tema úr Otello eftir Verdi og Winter-
stürme úr Valkyrjunni eftir Wagner. 
Þetta var einstaklega hrífandi og til-
komumikill flutningur.

Fersk og spennandi
Ég minntist á klisjur hér að ofan. 
Dein is mein ganzes Hertz eftir 
Lehár, sem heyrst hefur á ótal Vínar-
tónleikum í gegnum tíðina, er vissu-
lega klisja. Í meðförum Skeltons var 
hins vegar eins og maður væri að 
heyra lagið í fyrsta sinn, slíkur var 
áhrifamáttur túlkunarinnar. Hún 
var fersk og spennandi, og varð til 
þess að maður sá tónlistina í alveg 
nýju ljósi. Hvílík snilld!

Tónleikunum lauk með hinu 
gamla góða Draumalandi Sigfúsar 
Einarssonar, sem var heillandi hjá 
þeim Skelton og Bjarna Frímanni. 
Framburður söngvarans var lýta-
laus og stemningin í mjúkum píanó-
hljómunum var innileg.

Þetta voru frábærir tónleikar, 
hljómurinn í útsendingunni var afar 
góður og nánast eins og maður væri 
á staðnum sjálfur. Á þessum síðustu 
og verstu er varla hægt að biðja um 
meira.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Glæsilegir tón-
leikar þar sem saman fór flottur 
söngur og píanóleikur, og yfirleitt 
skemmtileg tónlist.

Óbrjáluð útsetning eftir brjálaðan mann
Skelton mótaði laglínurnar af smekkvísi og fegurð. MYND/AÐSEND

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ORÐ BENDA SAMT 
ALLTAF AÐ ENDINGU Á 

ÞAÐ SEM RAUNVERULEGA ER 
TIL, SÁRSAUKA OG ÞJÁNINGU, 
EN LÍKA FEGURÐ OG REISN.

Kjarnhiti, einkasýning Fritz 
Hendrik IV, stendur yfir í 
Harbinger. Vegna COVID- 

19 verður Harbinger lokað en hægt 
verður að berja sýninguna augum 
inn um gluggann.

Sýningin Kjarnhiti tekst á við 
væntingar, örlög og vonbrigði á 
tímum hnattrænnar hlýnunar og 
faraldssjúkdóma. Hægt verður að 
sjá sýninguna utan frá allan sólar-
hringinn fram að jólum.

Fritz Hendrik IV (f. 1993) er 
íslenskur myndlistarmaður sem 
býr og starfar í Reykjavík. Í mynd-
list sinni fjallar hann meðal annars 
um þá meðvituðu og ómeðvituðu 
sviðsetningu sem einkennir lífið, 

listir og menningu. Fritz fæst einnig 
við samband hefðar, skynjunar og 
þekkingar í verkum sínum.

Verk listamannsins eru í eigu 
fjölda einkaaðila og safnara og Lista-
safns Íslands og Listasafns Reykja-
víkur.

Lokuð sýning í Harbinger

Verk eftir Fritz Hendrik IV á lokaðri 
sýningu í Harbinger. MYND/AÐSEND
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.55 Heimsókn
08.15 God Friended Me
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Jamie & Jimmy’s Food Fight 
Club
10.50 First Dates
11.40 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 Britain’s Got Talent
13.20 Britain’s Got Talent
14.30 Britain’s Got Talent
14.50 Life and Birth
15.40 BBQ kóngurinn
15.55 Your Home Made Perfect
16.55 The Mindy Project
17.30 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Last Man Standing
19.30 Shark Tank
20.20 Hell’s Kitchen USA
21.05 The Sounds
21.50 Warrior
22.40 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.15 The Undoing
00.05 Mary Kills People
00.50 Mary Kills People
01.30 Mary Kills People
02.15Deadwater Fell
03.00 Deadwater Fell

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Splitting Up Together
21.05 Supernatural
21.55 Insecure
22.20 Orange is the New Black
23.20 Whiskey Cavalier
00.05 Friends
00.25 Friends
00.50 Splitting Up Together

12.00 LET Tour 2020  Bein út-
sending frá The Saudi Ladies Team 
International.
15.00 LET Tour 2020  Útsending frá 
The Saudi Ladies Championship.
18.00 European Tour 2020 - Hig-
hlights
18.25 LET Tour 2020  Útsending frá 
The Saudi Ladies Championship.
21.25 LET Tour 2020  Útsending 
frá The Saudi Laidies Team.
00.25 European Tour 2020 - Hig-
hlights

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Spaugstofan 2006 - 2007 
09.55 Á líðandi stundu 1986 
11.05 Íþróttaafrek sögunnar Bob 
Champion og Usain Bolt
11.35 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2007-2008 Kópavogur - Álftanes
12.20 Líf fyrir listina eina
14.00 Gettu betur 2019 MA - MR
15.05 Kvöldstund 1972 - 1973 
15.50 Séra Brown - Jólaráðgáta 
16.45 Í góðri trú - saga íslenskra 
mormóna í Utah 
17.20 Menningin - samantekt
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin 
18.29 Víkingaþrautin Herklæðin -  
18.39 Frímó Blöðruvandamál og 
Skóahögg
18.49 Lífið er lestur Í TJALDINU
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Okkar á milli
20.30 Við skjótum títuprjónum
21.00 Stephen Fry og geðhvörfin 
The Not So Secret Life of a Manic 
Depressive  Heimildarmynd um 
hvernig það er að vera með geð-
hvörf. Stephen Fry, sem sjálfur 
hefur rætt áhrif sjúkdómsins á líf 
sitt, sér um þáttinn og ýmist þekkt 
fólk kemur fram. Meðal annars 
Carrie Fisher, Robbie Williams og 
Richard Dreyfuss.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Þegar rykið sest Når støvet 
har lagt sig  Dönsk leikin þáttaröð 
í tíu hlutum sem segir sögu átta 
ólíkra einstaklinga dagana fyrir og 
í kjölfar hryðjuverkaárásar í Kaup-
mannahöfn.
23.15 Svikamylla Bedrag 
00.10 Dagskrárlok

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
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 Speechless 
19.30 mixed-ish 
20.00 The Block  Vinsælasta sjón-
varpssería Ástralíu er komin aftur 
til Íslands. The Block er frábær 
þáttaröð þar sem ólík pör keppast 
við að endurbyggja ónýtar íbúðir 
og búa til glæsileg híbýli. Stjórn-
andi þáttarins er Scott Cam.
21.00 Bull
21.45 Innan vi dör 
22.45 Love Island
23.40 The Late Late Show
00.25 Blue Bloods
01.10 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
01.55 Nurses 
02.40 68 Whiskey 
04.00 Síminn + Spotify

08.35 Bolton - Salford City
10.15 Sunderland - MK Dons
11.55 Svíþjóð - Króatía
13.35 Portúgal - Frakkland
15.15 NFL   Útsending frá leik í NFL.
17.50 Plymouth - Portsmouth
19.35 Frakkland - Svíþjóð  Bein út-
sending frá leik í Þjóðadeild UEFA.
21.45 Markaþáttur Þjóðadeildar 
Evrópu
22.05 Danmörk - Ísland  Útsending 
frá leik í Þjóðadeild UEFA.
23.45 Spánn - Þýskaland

09.00 Ísland - Ítalía  Útsending frá 
leik í Undankeppni EM U21 2020.
10.40 Seinni bylgjan - karla
11.55 Ísland - Ungverjaland 
 Gummi Ben hitar upp fyrir lands-
leik Íslands og Ungverjalands.
12.55 Ungverjaland - Ísland  Út-
sending frá leik í umspili fyrir EM.
14.35 Gönguþættir
14.55 Alvöru undirbúningur á 
Hrauninu
15.35 Æft með Gurrý
15.40 UEL Classic Matches  Eftir-
minnilegir leikir úr sögu Evrópu-
deildar UEFA rifjaðir upp. Fulham 
- Juventus (18.3.2010), Valencia 
- Sevilla (1.5.2014), Fiorentina - 
Gladbach (23.5.2017).
16.25 Íþróttaárið 2008
18.55 Seinni bylgjan - karla
20.10 Danmörk - Ísland
21.50 Danmörk - Ísland. Uppgjör
22.30 Belgía - England  Útsending 
frá leik í Þjóðadeild UEFA.

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 Ís-
landus  (24 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið  Þátturinn fjallar 
um bækur af öllu tagi, gamlar og 
nýjar, með viðtölum við skapandi 
fólk. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Sögustund  Sögustund er 
vettvangur rithöfunda og sagna-
skálda til að segja frá bókum 
sínum og fræðum. 

10.45 The Big Sick
12.45 Dan in Real Life
14.20 Austin Powers in Gold-
member
15.50 The Big Sick
17.50 Dan in Real Life
19.25 Austin Powers in Gold-
member
21.00 Happytime Murders
22.25 The Equalizer 2
00.25Don’t Go
01.55 Happytime Murders

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Fáðu innblástur
... fallegir tónar fyrir lifandi heimili

HERITAGE borðstofuborð 144.492 kr.  169.990  kr.
HERITAGE skenkur  144.492 kr.  169.990  kr.

HERITAGE bekkur 55.242 kr.  64.990  kr.

www.husgagnahollin.isS
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

CLEVELAND u-sófi, hægri eða vinstri tunga, grátt áklæði  
161.492 kr.  189.990  kr.

BRISTOL 
svart leður  
93.492 kr.  109.990  kr.

GALWAY 
counterstóll, fjórir litir  
15.992 kr.  19.900  kr.

FLAIR hægindastóll, þrír litir

ljósbrúnn, grár og svartur 
47.992 kr.  59.990  kr.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

www.nissan.is

VERÐ FRÁ: 4.950.000 KR.

Nissan Qashqai
VERÐ FRÁ: 4.250.000 KR.

Nissan Juke
VERÐ FRÁ: 7.290.000 KR.

Nissan X-Trail
Bensín, framhjóladrifinn, 
sjálfskiptur

Bensín, framhjóladrifinn, 
sjálfskiptur

Dísil, fjórhjóladrifinn, 
sjálfskiptur, 7 sæta

Öruggur reynsluakstur
á nýjum Nissan

Við sótthreinsum snertifleti áður en þú 
sest undir stýri. Komdu í heimsókn eða 
fáðu bílinn sendan heim í reynsluakstur.

Nánari upplýsingar á www.bl.is



Sífellt fjölgar streymisveit-
um sem við höfum aðgang 
að hér á landi, enda ekki 
seinna vænna í ljósi 
aðstæðna í samfélaginu. 
Fólk er hvatt til að hanga 

heima og því hefur komið sér vel að 
hafa greiðari aðgang að margvís-
legu afþreyingarefni en við höfðum 
hér áður fyrr. Norræna efnisveitan 
Viaplay hefur nú verið aðgengileg 
hér á landi síðasta hálfa árið. 

Viaplay er með fjöldann allan af 
þáttaröðum, kvikmyndum, heim-
ildarmyndum og íþróttaefni í 
beinni útsendingu, bæði norrænu 
og með ensku tali. Á henni má 
meðal annars hámhorfa banda-
rískar þáttaraðir á borð við Lost, 
24, Buffy the Vampire Slayer og 
Criminal Minds. Hér eru dæmi um 
spennandi norrænar þáttaraðir sem 
eru sýndar á Viaplay.
steingerdur@frettabladid.is

   Spennandi 
þáttaraðir á     
     Viaplay
Síðasta árið hafa vafalaust margir eytt 
meiri tíma heima hjá sér en nokkurn 
tímann áður. Nú höfum við sem betur fer 
greiðari aðgang að afþreyingarefni þökk 
sé streymisveitum. Hér eru nokkur dæmi 
um þætti frá Viaplay, en norræna streymis-
veitan hefur verið aðgengileg hér í hálft ár.

Love Me (Älska Mig)
Önnur þáttaröðin af þessari vin
sælu sænsku sjónvarpsseríu sem 
hefur slegið í gegn er komin. 
Læknirinn Klara fer á lélegt 
stefnumót,  Aron er ástfanginn 
og pabbinn Sten finnur óvænt 
ástina. Íslenski leikarinn Sverrir 
Guðnason og Joshepine Bour
nesbush leika aðalhlutverkin 
í þáttunum. Sverrir hefur búið 
í Svíþjóð síðustu árin og gert 
það gott sem leikari. Hann lék 
meðal annars hlutverk sænsku 
tennisstjörnunnar Björns Borg í 
stórmyndinni Borg vs McEnroe. 
Með önnur stór hlutverk í Love 
Me fara Johan Ulveson og 
Gustav Lindh. Fyrsta þáttaröðin 
er einnig aðgengileg á streymis
veitunni.

Efterforskningen (The Investigation)

Þáttaröðin Rann sókn in, eða Efterforskningen, er 
sex þátta dönsk sería frá Viaplay. Þetta eru leiknir 
þættir og fjalla um um talaðasta morðmál Dan merk
ur frá upp hafi. Þætt irn ir gefa áhorfendum magnaða 
inn sýn í einstaklega flókna rann sókn Jens Møller 
rann sókn ar lög reglu manns og Kaup manna hafn ar
lög regl unn ar á morðinu á sænsku blaðakon unni Kim 
Wall. Þætt irn ir eru gerðir í sam starfi við Jens Møller 
og for eldra Kim. Ófáir þekktir leikarar frá Norður
löndunum koma fram í þáttaröðinni um kaf báts
málið sem skók all an heim sbyggðina. Jens Møller 
er leik inn af Søren Malling sem lék meðal annars í 
Borgen á sínum tíma, en Game of Thronesstjarn
an Pilou Asbæk leik ur sak sókn ar ann Jakob Buch
Jepsen. Sænsku leik ar arn ir Rolf Lassgård og Pernilla 
Aug ust eru í hlut verk um foreldra Kim Wall.

Face to Face (Forhøret)

Face to Face er spennuþáttasería með marga af 
bestu leikurum Danmerkur innanborðs. Þegar dóttir 
lögreglumannsins Björns finnst látin skoðar hann 
ítarlega síðustu dagana í lífi hennar. Eftir yfirheyrslu 
á sakborningum og þeim sem tengjast málinu 
stendur hann frammi fyrir erfiðum staðreyndum. 
Ekki bara um dótturina, heldur einnig sig sjálfan. 
Með aðalhlutverkin fara Ulrich Thomsen, Søren Mal
ling, Lars Ranthe og Clara Rosager.

Pros and Cons

Á yfirborðinu líta þau út eins og  algjörlega venjuleg fjölskylda en þau 
eru í raun alræmdir svikahrappar. Við fylgjumst með þeim reyna að 
púsla saman hversdagslífinu og glæpaferlinum. Engan grunar neitt 
um þau Erik og Ninu sem búa ásamt tveimur börnum í nágrenni lestar
stöðvar. Þegar kunningi úr fortíðinni birtist allt í einu, þá flækjast málin 
mikið. Helstu leikarar eru Lars Ranthe Lene, Lene Maria Christensen, 
Emma Marott, Kasper Stensbirk og Emil Tholstrup. 

Thicker than Water

Systkinin Lasse, Óskar og Jonna snúa aftur til gisti
heimilis í eigu fjölskyldu þeirra á eyjunni Sunnanö til 
að heimsækja móður sína. Þar á hvert þeirra gömul 
leyndarmál sem eru ekki ýkja vel falin. Heimkoman 
reynist þeim öllum mjög erfið og ýfir upp gömul sár 
og flóknar minningar sem systkinin hafa ýmist reynt 
að gleyma eða geyma með sjálfum sér. Aðalleikarar 
í þáttaröðinni eru Björn Bengtsson, Aliette Opheim, 
Joel Spira, Jessica Grabowsky og Molly Nutley.

Töfraveröld Míu og Fixí í Leikjalandi
Viaplay er með mikið 
af barnaefni og má þar 
nefna Fixí í Leikjalandi 
og Töfraveröld Míu. Þeir 
fyrrnefndu fjalla um Fixí 
og dróninn Elís, en þau 
búa í Leikjalandi.  Þau sjá 
til þess að kvikmyndir og 
þáttaraðir komi út, stöðva 
kvikmyndapöddur frá því 
að trufla og lenda í ævin
týrum þar sem börnin geta 
hjálpað þeim að finna 
vanrækta hluti. Í þáttunum 
Töfraveröld Míu fylgjumst 
við með Míu og tveimur 
bestu vinum hennar, Óskari og Hildi. Þau fara inn í 
ímyndað landið til að finna svör og lausnir sem þau 
geta notað svo í raunverulega heiminum.
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ÞAR SEM ÉG SEILIST 
EIGINLEGA ALDREI 

ORÐIÐ Í ÁFENGI LENGUR ÞÁ 
HUGSA ÉG AÐ ÉG FARI OG FÁI 
MÉR EINN RÓTSTERKAN KAFFI 
OG KANNSKI SKER ÉG MÉR EINA 
SNEIÐ AF GRÆNNI JÓLATERTU 
OG HELD UPP Á DAGINN.

Einar Bárðarson

Farin yfir milljón. Það 
er þjóðarátakið,“ segir 
Einar Bárðarson, höf-
undur lagsins Farin sem 
Skítamórall gerði vin-
sælt 1998 en er komið 

með 986.937 spilanir á Spotify 
þegar þetta er skrifað.

„Það er svolítið gaman að skoða 
þessi gömlu lög sem komu út löngu 
fyrir Spotify. Hvernig sum þeirra 
ná f lugi og önnur ekki. Það er sjálf-
sagt eitthvað í tengslum við það 
hvernig þau eldast. Þessar elskur,“ 
segir Einar þegar aðeins vantar rétt 
rúmar 13.000 hlustanir til að rjúfa 
milljóna múrinn.

Gegnum grobbmúrinn
Einar segist hafa rekið augun í það 
fyrir nokkrum vikum að „það var 
farið að glitta í milljón“ og hafa 
þá hugsað með sér að það væri 
ákveðinn áfangi fyrir lagahöfund 
að eiga lag sem hefur farið í milljón 
spilanir.

„Þótt unga fólkið, sem er að 
semja í dag, þekki þessa tilfinn-
ingu mjög vel vegna þess að eigin-
lega öll ný tónlist er kynnt og keyrð 
í gegnum þennan nýja miðil þá er 
þetta nýtt fyrir okkur gömlu karl-
ana með háu kollvikin. Þannig að 
þetta er svolítið spennandi og bara 
skemmtilegt,“ segir Einar og bætir 
við að hann geri þó ekki ráð fyrir 
stórkostlegum fagnaðarlátum.

„Svona áfangi gefur enga ástæðu 
til mikilla fjárútláta,“ heldur hann 
áfram og hlær. „Ég man ekki hvað 
það eru fáir aurar sem höfundur-
inn fær og þetta er fyrst og fremst 
yfirgengilegur grobbréttur sem 
fæst með þessu.

Það eru 22 ár síðan þetta var 
hripað niður í einhverri eymd og 
volæði og það er enn þá að gefa 
þannig að eins og ég segi, þá er 
þetta mjög skemmtilegt og aðallega 
svona montréttur sem þetta gefur 
svona gömlum manni,“ segir Einar 
og veltir fyrir sér gömlu milljóna 
fordæmi.

„Ég man eftir karli í Tungunum 
sem keyrði rússajeppann sinn yfir 
milljón kílómetra. Hann geymdi 
brennivínsf lösku aftur í bílnum 
og þegar hann keyrði yfir millj-
ón kílómetrana þá reif hann upp 
f löskuna,“ segir Einar og bætir við 
að þetta hafi að sjálfsögðu alls ekki 
verið til eftirbreytni. Síður en svo.

„En þar sem ég seilist eiginlega 
aldrei orðið í áfengi lengur þá 
hugsa ég að ég fari og fái mér einn 
rótsterkan kaffi og kannski sker ég 
mér eina sneið af grænni jólatertu 
og held upp á daginn,“ segir Einar 
mátulega spenntur og alls ekki 
farinn. Á taugum.
toti@frettabladid.is

Ertu þá farin…   
    í milljón

Skítamórall gerði lagið vinsælt og ódauðlegt ef marka má Spotify. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lagið Farin með Skítamóral nálgast óðum 
milljón spilanir á Spotify. Höfundurinn 
Einar Bárðarson fylgist spenntur með enda 
áfanginn ávísun á ákveðinn montrétt.

Einar 
Bárðarson 
telur upp í 

milljón.FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GVA

HAMINGJU-
ÓSKIR! 

Við óskum Gerði Kristnýju 
innilega til hamingju  
með verðlaun Jónasar  
Hallgrímssonar 2020!
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Iðunn & afi pönkHeimskaut

Sálumessa

Smartís

Marta smarta

Myndin af pabba: saga Thelmu

Ballið á Bessastöðum

Hestvík

Land hinna týndu sokka

Ísfrétt

Jóladýrin

Garðurinn

Höggstaður

Forsetinn, prinsessan og höllin sem svaf

Dúkka

Strandir

Drápa

Ljóðasafn – Gerður Kristný
Blóðhófnir

Bátur með segli og allt

Prinsessan á Bessastöðum

Launkofi

Ég veit þú kemur

Eitruð epli

Regnbogi í póstinum
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
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Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Markaðurinn er á
frettabladid.is
Markaðurinn færir þér nýjustu 
viðskiptafréttirnar og greinargóða 
um�öllun um viðskiptalí�ð.
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Þetta er dapurlegt en 
því miður kemur alltaf 
að því að maður verði 
að láta viðskiptalegu 
sjónarmiðin ráða,“ segir 
Klaus Ortlieb, eigandi 

og hótelstjóri á Hlemmi Square, sem 
treystir sér ekki til að halda rekstr
inum áfram í tómlegri Reykjavíkur
borg þar sem varla er lengur túrista 
að sjá.

Klaus hefur áratuga reynslu af 
hótelrekstri víða um heim og þótt 
hann hafi aldrei upplifað annað 
eins ástand og það sem nú er við að 
eiga segist hann upplifa persónu
leg vonbrigði þegar hann neyðist 
til þess að loka á Hlemmi eftir sjö 
ár og margra mánaða úthald og 
einbeittan vilja til þess að komast í 
gegnum kófið.

Náðarhögg annarrar bylgju
Klaus bætir við að um mitt sumar 
og fram í ágúst hafi hann verið að 
vona að þetta myndi hafast. „Þang
að til þessum hertu samkomutak
mörkunum var skellt á okkur aftur. 
Þá þyngdist róðurinn verulega og 
síðan þá hefur þetta bara orðið 
erfiðara.“

Klaus bendir á að hann hafi strax 
í upphafi ákveðið að halda hótel
inu opnu og hann hafi þó haldið út 
þetta lengi og segist ætla að halda 
aðeins lengur í vonina um að sögu 
Hlemms Square hafi ekki lokið 
endanlega þegar hann skellti í lás á 
sunnudaginn.

„Nú er bara að bíða og sjá hvernig 
allt þróast en ég er ekki vongóður 
um að neitt gerist á þessu ári. En 
sjáum hvað næsta ár ber í skauti 
sér,“ segir Klaus óbugaður og hljóm
ar merkilega brattur.

Spennandi tilraun
„Ég kýs að líta á þetta sem tíma
bundna lokun til þess að geta 
þraukað þetta og ætla að sjá til 
hvernig málin þróast í nánustu 
framtíð sem enn er öllum hulin.

„Það er óheppilegt að enginn veit 
hversu langan tíma þetta mun taka 
og það var mjög dapurlegt að þurfa 
að taka þessa ákvörðun en óhjá
kvæmilega hlaut að koma að þessu 
á einhverjum tímapunkti.“

Klaus segir að um spennandi 
tilraun hafi verið að ræða þegar 
hann opnaði ásamt félögum sínum 
Hlemm Square ofarlega á Laugaveg
inum fyrir sjö árum. „Við lögðum 
upp með að skapa eitthvað ein
stakt í Reykjavík; hótel, gistiheimili, 
veitingastað og bar. Allt undir sama 
þaki.“

Þyngra en tárum taki
Klaus tilkynnti lokunina á 
Facebook á sunnudags
kvöld og lét þess getið að 
staðurinn hefði verið 
bæði ferðafólki og sam
félaginu til ánægju og 
yndisauka.

„Það er eiginlega yfir 
þyrm andi hversu mikil 
og falleg viðbrögð ég hef 
fengið við tilkynningunni 
um lokunina.“ Klaus bætir 
við að hann sé hrærður yfir 
viðbrögðunum og að hann vonist 
til að geta uppfyllt óskir margra um 
að hann geti opnað aftur.

„Það er þyngra en tárum taki að 
Klaus hafi þurft að loka Hlemmi 
Square og auðvitað heldur maður í 
vonina um að þetta bjargist þegar 
ferðamenn koma aftur til lands
ins,“ segir Anna Margrét Björns
son, nágranni staðarins og vinkona 
Klaus.

Ekki bara hótel
„Hlemmur Square er nefnilega 
miklu meira en bara eitthvert hótel 
eða bar. Hlemmur Square blés lífi 
og sál í þetta hverfi og var virkilega 
mikil lyftistöng fyrir mannlífið,“ 
heldur Anna áfram en þeim Klaus 
varð f ljótt vel til vina þegar hún 
fór að venja komur sínar á hverfis
hótelbarinn.

„Klaus er í raun maðurinn sem 
lyfti þessu hverfi öllu á hærra plan 
og gerði það skemmtilegt og þetta 
er mikill missir fyrir Reykjavík og 
menningarlíf borgarinnar,“ segir 
Anna og bendir á að Klaus hafi stutt 
við ýmsa menningarstarfsemi og 
hátíðir á borð við Stockfish, RIFF 
og Reykjavik Fringe Festival. „Klaus 
er sjálfur svo örlátur og yndis
legur gestgjafi að fastakúnnar úr 
nágrenninu elska hann.“

Fer ekki strax
Sjálfur kolféll Klaus ungur fyrir 
Íslandi og löngu síðar heillaðist 
hann af litadýrð húsanna og and
anum í hverf inu á ofanverðri 

Hverfisgötu og Laugavegi 
og ákvað að hasla sér 

þar völl.
„Ég verð hérna 

eitthvað aðeins 
áfram og sé til 
hver nig þet t a 
fer allt saman og 
get kannski farið 

fram og til baka 
eins og venjulega,“ 

seg ir K lau s sem 
hefur verið með annan 

fótinn við Hlemm síðustu 
sjö ár en þess á milli á f lakki milli 
landa. Ekki síst í tengslum við hótel
rekstur sinn.

„Kannski endar þetta bara með 
því að ég geti tekið smá vetrarfrí 
til tilbreytingar,“ segir Klaus og 
hlær dátt þrátt fyrir óvissuna og 
framtíðina sem enn er hulin þoku 
heimsfaraldursins.
 toti@frettabladid.is

Klaus heldur í vonina 
um líf á Hlemmtorgi 
Klaus Ortlieb lokar Hlemmi Square með sorg í hjarta og segir það 
persónuleg vonbrigði að þurfa að loka eftir sjö lífleg ár og margra 
mánaða COVID-hark en vonar að þetta sé ekki fyrir fullt og allt.

Klaus Ortlieb hefur gefist upp fyrir kófinu eftir sjö ár á Hlemmi Square en lifir þó enn í voninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞAÐ VAR MJÖG 
DAPURLEGT AÐ ÞURFA 

AÐ TAKA ÞESSA ÁKVÖRÐUN EN 
ÓHJÁKVÆMILEGA HLAUT AÐ 
KOMA AÐ ÞESSU Á EINHVERJUM 
TÍMAPUNKTI.

Klaus Ortlieb

Anna syrgir 
Hlemm Square. 

DORMA HOME sængurföt

Sængurfötin frá Dorma Home eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði sem 
gefur frábæra endingu, viðkomu og mýkt. Þau eru með OEKO-TEX® 
vottun um að þau séu framleidd án allra skaðlegra efna. Sængurfötin 
koma í nokkrum mismunandi mynstrum/litum og fást í 3 stærðum. 

ROMA svefnsófi

Aðeins  74.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

Heima er best
>> Jólin 2020 <<

Gerðu góð kaup i verslunum okkar eða  
á dorma.is og við sendum allar vörur frítt

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

       

Vel bólstraður og mjúkur click-clack svefnsófi í sterku áklæði sem fæst 
í 5 mildum, fallegum litum. Hægt er að lyfta höfða- eða fótahluta. Bak 
er tvískipt; hægt er að leggja annan eða báða hluta niður. Hæð sófa í 
svefnstöðu er 50 cm og svefnpláss er 120x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Fullt verð
140 x 200 cm:  9.990 kr.

Aðeins: 7.992 kr.

Fullt verð
140 x 220 cm:  11.990 kr.

Aðeins:9.592 kr.

Fullt verð
200 x 200 cm:  16.990 kr.

Aðeins: 13.592 kr.

20%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

DORMA HOME sængurföt
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NÝTT Á STÖÐ 2 MARAÞON

Tryggðu þér skemmtilegri vetur á stod2.is

MYNDLYKILL APPLE TV VEFSJÓNVARP SNJALLTÆKI

Horfðu hvar og hvenær sem er



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

Við hjá BAUHAUS könnum reglulega sölu- og einingaverð sömu
vara á markaðnum og við bjóðum, til að þú getir verið viss um
að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur.

Slagorðið okkar „Við jöfnum verðið“ þýðir að ef þú finnur sömu
vöru og þú keyptir hjá BAUHAUS ódýrari hjá seljanda hér á 
Íslandi,
þá jöfnum við það verð. Svo einfalt er það!
Þú finnur nánari upplýsingar inn á heimasíðu okkar: bauhaus.is

bauhaus.is

A 
hólf 

Timbursala
Hellur

Múrefni
Einangrun 
Pallaefni 

Plötur

B 
hólf

  
Parket

Gluggar og hurðir
Flísar

Baðland
Upplýsingaborð

Salerni

C 
hólf 

Vélar og verkfæri
Háþrýstidælur

Plastkassar 
Hillur og hilluefni

Hreinsiefni
Bílavörur

D 
hólf 

 
Ljós

Ljósaperur 
Rafmagnsefni 

Málningarvörur 
Filmur og veggfóður 

Teppi 

E 
hólf 

 
Jólaljós

Jólavörur
Grill og fylgihlutir

Garðaland
Garðverkfæri

Silkiblóm

inngangur E

Opið virka daga frá kl.08.00-19.00 og 
um helgar frá kl.10.00-18.00.

Í ljósi aðstæðna með hámarksfjölda viðskiptavina 
höfum við þurft að loka af verslun okkar til að geta 
þjónustað fleiri. Athugaðu að nú eru inngangarnir 
fleiri og mismunandi vörur í hverju hólfi.  Ekki er 
innangengt á milli hólfa og ef versla á vörur sem 
ekki eru í sama hólfi þarf að greiða fyrst fyrir vörur 
í einu hólfi og fara svo út til að færa sig yfir í næsta 
hólf. Vertu búinn að kynna þér hvert þú átt að fara 
áður en þú kemur til að heimsóknin verði sem 
styst.  

Við biðjum viðskiptavini um að sýna 
þessum tímabundnu ráðstöfunum 
skilning, í ljósi aðstæðna verður skert 
þjónusta.

Nú getur þú hringt 
og pantað vörurnar 
sem þig vantar í 
BAUHAUS í síma 
515-0800

Hringdu í síma  515-0800 og pantaðu það sem þig vantar.  
Greiðsla fer fram í  gegnum öruggan  greiðslulink. 

 
Þegar greiðsla hefur gengið í gegn sendum* við vörurnar heim að  dyrum eða þú kemur  og sækir til okkar í  vöruhúsið.

HRINGDU & 
PANTAÐU

* Sendingarkostnaður skv. verðskrá

Rafhlöðukerti m/borða
2 stk. Í pakka. þv. 7,5 cm. Hæð 10 + 12,5 
cm. Með "ekta loga" áhrifum. Notar rafhlöður, 
fylgja ekki. Til notkunar innanhúss. Kopar GV: 
2007639B og silfur GV: 2007638B.

Vaxkerti með ljósaseríu
2 stk. Þv. 7,5 cm. Hæð 10 + 12,5 cm. Með 
flöktandi logum. Ljósasería í kringum kertið. Rafhl. 
fylgja ekki. Til notkunar innanhúss. Kopar GV: 
2007637B og silfur GV: 2007636B.

2.495.- 5.495.-

5.995.-
Jólatré m/LED ljósum
Með 60 LED ljósum. Hæð 120 cm. Með stálfæti 
og spennubreyti. IP44, vottað til notkunar 
utanhúss. GV: 2007629B.

5.995.-
Jólatré m/LED ljósum
Með 60 LED ljósum. Hæð 120 cm. Með stálfæti 
og spennubreyti. IP44, vottað til notkunar 
utanhúss. GV: 2007625B.

5.995.-

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18 Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá fimmtudegi 29. október til og með fimmtudeginum 24. desember, meðan 
birgðir endast.

4.995.-3.995.-

2.495.- 2.495.-

Gervi jólakrans
Rauður. Með könglum, stjörnum og snúru til að 
hengja upp. Þv. 33 cm. GV: 6104492B.

Gervi jólakrans
Náttúrulitaður. Með könglum, stjörnum, glimmer 
og snúru til að hengja upp. Þv. 31 cm. 
GV: 6104492B.

Jólaálfur með útdraganlegum fótum
Álfastrákur eða álfastelpa í rauðum velúr fötum. 
Stærð: 80-95 cm. GV: 6104373B.

Aðventukrans
Úr nátturuefni. Grófur krans fyrir 4 kerti. Þv. 30 
cm. GV: 6104261B.

9.995.-
Jólatré m/LED ljósum
Með 60 antíkhvítum LED ljósum. Hæð 120 cm. Grænt. Með stálfæti og 
spennubreyti. IP44, vottað til notkunar utanhúss.Jólatré m/led ljósum 
grænt 120 cm GV: 2100139A, 180 cm GV: 2100141A og 210cm GV: 
2002363A.

Með 120 LED perum. H180 cm. ............ 11.995.- 
Með 180 LED perum. H210 cm. ............ 15.995.- 

Kjarakaup

Jólaálfabarn með 
útdraganlegum fótum
Álfastrákur eða álfastelpa í svörtu og hvítu. 
Stærð: 90 cm. GV: 6104479B. 

7.995.- 
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000
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ÖLLUM ÚRUM
OG SKARTGRIPUM

Hafnartorg - michelsen.is
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Beint í bílinn
úr lúgunni

Það er auðvelt að vinna 
kosningar nú til dags. Þú 
bara auglýsir sigur þinn á 

Twitter og ferð svo í golf þar sem 
fólk úr öðrum raunveruleikaþátt-
um nær ekki til þín. Lífið á tímum 
valreynda og falsfrétta er einmitt 
raunveruleikaþáttur þar sem sá 
sem nær að breiða sinn veruleika 
sem víðast vinnur.

Þetta er kannski ekkert nýtt. 
Franco framleiddi ógrynni fals-
frétta, sem sumar hverjar lifa 
enn, enda duga engin sannindi 
til að viðhalda trú á einsleitri og 
samheldinni þjóð. Líklegast var 
hann þó ekki jafn af kastamikill 
og Santiago Abascal, formaður 
hægriöfgaf lokksins Vox, sem 
náði að gera sér mat úr fjórtán 
falsfréttum í ræðustóli spænska 
þingsins í síðasta mánuði. Ein af 
ósannindunum úr þeim ranni eru 
þau að innf lytjendur fái 2.000 
evrur í bætur meðan aldraðir 
verði að láta sér hungurlúsina 
duga.

Nú hefur spænska stjórnin 
skorið upp herör gegn hagsmuna-
lyginni en líklegast mun hún lifa 
eins lengi og við látum sviptivinda 
samfélagsmiðla ýfa upp ólguna 
milli eyrna okkar í stað þess að 
einbeita okkur aðeins að þeim 
veruleika sem blasir við fyrir 
augum okkar. Í mínu þorpi eru nú, 
til dæmis, komnir allmargir inn-
f lytjendur til að reyna að fá vinnu 
við ólífutínslu. Margir sofa úti á 
bekkjum í næturfrostinu en fara 
svo á rútubílastöðina að morgni 
þar sem landeigendur velja sér 
billegt vinnuaf l fyrir daginn. 
Og meðan enginn hefur næga 
sannleiksást til að spyrja þessa 
innf lytjendur hví fólk með tvö 
þúsund evrur á mánuði láti slík 
örlög yfir sig ganga lifir lygin eins 
og blómi í eggi.

Með trumpið 
uppi í erminni

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM
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MIKIÐ ÚRVAL AF 
NÝJUM STILLANLEGUM
RAFMAGNSRÚMUM

Alla Modulax 
stóla er hægt 
að sérpanta 
sem lyftustóla.

JAMES
STÓLL MEÐ SKEMLI
verð 149.900

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR
verð 219.900

IRIS
RAFSTILLANLEGUR
verð 209.900

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

BALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR  LANDSMANNA 
SEFUR Á DÝNU FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Í VEFVERSLUN OKKAR

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

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

PRÓFAÐU ÞÆGINDIN OG SLÖKUNINA SEM ÞÚ FÆRÐ
Í NÝJU MODULAX HVÍLDARSTÓLUNUM

MODULAX:
• 3-mótora hvíldarstóll. 
• Handvirk og þægileg
 höfuðpúðastilling 42°
• Innbyggð hleðslu-
 rafhlaða. Endist 250 
 sinnum fyrir alla mótora. 

ZERO
GRAVITY

ZERO
GRAVITY

modulax.be

OUTLET
FULLT AF

NÝJUM VÖRUM
20-50% AFSLÁTTUR

MODULAX HVÍLDARSTÓLAR
HÖNNUN OG ÞÆGINDI Á HVERT HEIMILI

NÝTT!
MODULAX

MARGAR GERÐIR


