
HomePod 
mini

Apple

Apple

AirPods (2019)

24.291 kr.
Fullt verð: 26.990 kr.

Apple

HomePod mini

22.491 kr.
Fullt verð: 24.990 kr.

Apple

AirPods Pro

39.990 kr.
Fullt verð: 44.990 kr.

Bara á nova.is fyrir alla hjá Nova. 
Engin röð og endalaus gleði!

Apple iPhone

11 Pro Max 64GB 

179.990 kr.
Fullt verð: 194.990 kr.

Fullkomnaðu heimilið með þessum snjalla sambýling.
Forsala hafin á nova.is – afhending 14. des.

Apple Watch

SE LTE 40mm

64.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Afmælisdílar 
í allan dag!

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Urbanista

Stockholm Plus

9.742 kr.
Fullt verð: 12.990 kr.

Samsung 

Galaxy Buds+

16.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

Hyper Massage 3

Rafnuddari

17.990 kr.
Fullt verð: 22.990 kr.

Xiaomi

Band 5

5.994 kr.
Fullt verð: 9.990 kr.

Xiaomi

TS Skjágleraugu

2.994 kr.
Fullt verð: 4.990 kr.

Nova

Spjallspjöld

1.043 kr.
Fullt verð: 1.490 kr.

15% af Sonos 20% af Philips Hue 20% af aukahlutum

Rúllaðu inn í aðventuna Afhending 14. desember

Xiaomi

Rafskúta 1S

54.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Xiaomi

Rafskúta Pro 2

59.990 kr.
Fullt verð: 79.990 kr.

Power

Zero 8

67.990 kr.
Fullt verð: 82.990 kr.

Xiaomi

Rafskúta Essential

39.990 kr.
Fullt verð: 49.990 kr.

Finndu fleiri díla 
bara á nova.is

Nýtt
eSIM



Engin röð og endalaus gleði!

Úrlausn hjá Nova

Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Passar vel 
í pakkann!

Nokia

3310 3G

8.991 kr.
Fullt verð: 9.990 kr.

OnePlus

N100 64GB

34.990 kr.
Fullt verð: 39.990 kr.

OnePlus

8T 128GB

119.990 kr.
Fullt verð: 129.990 kr.

Apple Watch 
Series SE LTE 40mm

64.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 5G 128GB 

159.990 kr.
Fullt verð: 169.990 kr.

Apple iPhone

11 64GB

119.990 kr.
Fullt verð: 129.990 kr.

Apple iPhone

11 Pro 64GB

164.990 kr.
Fullt verð: 174.990 kr.

Apple iPhone

SE 64GB

74.990 kr.
Fullt verð: 84.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro Max 128GB 

219.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro 128GB 

199.990 kr.

Apple iPhone

12 64GB 

159.990 kr.

Apple iPhone

12 mini 64GB 

139.990 kr.

Samsung Galaxy

A51 128GB

54.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 FE 5G 128GB 

119.990 kr.
Fullt verð: 139.990 kr.

Samsung Galaxy

A20e 32GB 

24.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Sonos

Move

54.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Apple

iPad Wifi (8th GEN)

61.990 kr.
Fullt verð: 66.990 kr.

Ring

Dyrabjalla 3

24.990 kr.
Fullt verð: 34.990 kr.

Xiaomi Roborock S6

Snjallsuga

79.990 kr.
Fullt verð: 99.990 kr. Novasvellið er opið!

Nældu þér í nettengt snjallúr og skildu 
símann eftir heima með Úrlausn hjá Nova!

Apple Watch

Series 5 LTE 40mm

84.990 kr.
Fullt verð: 89.990 kr.

Apple Watch

Series 6 LTE 40mm

94.990 kr.
Fullt verð: 99.990 kr.

Samsung Galxy Watch

Active 2 LTE 44mm 

39.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.
Ál útgáfa

Samsung  Galaxy Watch

3 LTE 41mm

79.990 kr.
Fullt verð: 84.990 kr.

Fleiri dúndurdílar 
bara á nova.is

eSIM eSIM
Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM

Tilboðin gilda á nova.is út þriðjudaginn 1. desember til miðnættis.

Galaxy 
Buds Live
fylga með!
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+ www.hekla.is/audisalur

Vinsæli fjórhjóladrifni rafbíllinn

Verð frá 8.890.000 kr.
Dæmi um búnað: 20” álfelgur, loftpúðafjöðrun, 
íslenskt leiðsögukerfi, hiti í stýri

NÁTTÚRUVÁ „Það þarf að taka tillit 
til þess í ríkisviðbúnaði að virkin 
eru hvergi fullkomlega örugg,“ segir 
Tómas Jóhannesson, fagstjóri og 
sérfræðingur í ofanflóðamálum hjá 
Veðurstofu Íslands. „Þegar aðstæð-
ur verða mjög slæmar er möguleiki 
á að grípa þurfi til rýmingar til að 
tryggja öryggi.“

Nýtt hættumat hefur verið gert 
fyrir Flateyri og hættusvæðið 
útfært. Á þriðja tug húsa eru nú 
komin inn á hættusvæði C, sem er 
efsta stigið, og um sjötíu á ýtrasta 
rýmingarstig. Þá fer C-svæði 250 
metrum lengra inn á höfnina og inn 
á land sunnan og vestan við hana. 
Mikið tjón varð á höfninni í snjó-
flóði úr Skollahvilft í janúar.

„Þessi áhrif, sem voru þekkt fyrir, 
eru öflugri en við gerðum ráð fyrir,“ 
segir Tómas. Segir hann þurfa að 

finna leiðir til að komast hjá því að 
f lóð endi í höfninni. Tekur Tómas 
því undir með hafnarstjóra Ísa-
fjarðar en hann benti á það í nýlegri 
skýrslu að garðarnir hefðu beint 
flóðinu inn í höfnina sem væri óvið-
unandi fyrir atvinnulíf þorpsins.

Í ljósi þess að það f læddi yfir 
garðana á Flateyri, inn í byggð, 
er verið að vinna hættumat fyrir 
fimm sambærilega varnargarða. Á 
Ísafirði, Bíldudal, Siglufirði, Ólafs-
firði og Neskaupstað. „Það er gert 
ráð fyrir ákveðinni hættu á yfir-
flæði og að snjódýpt verði meiri en 
stoðvirki eru hönnuð fyrir. Það er 
undantekningarlaust hættusvæði 
undir öllum þessum varnarvirkjum 
og ákveðin áhætta í byggðinni þar 
undir,“ segir Tómas. „Flóðin á Flat-
eyri sýndu okkur að hættan er meiri 
en við gerðum ráð fyrir.“

Hafsteinn Pálsson, verkfræðing-
ur hjá umhverfis- og auðlindaráðu-
neytinu, segir að vinna sé hafin við 
að skoða endurbætur á görðunum 
á Flateyri, út frá sviðsmyndum og 
líkanakeyrslum. „Ég á von á því að 
sú mynd skýrist snemma á næsta 
ári,“ segir hann.

Kostnaðurinn liggur hins vegar 

ekki fyrir vegna endurbóta á Flat-
eyri. Enn þá liggi ekki fyrir hvort 
garðarnir á hinum fimm stöðunum 
verði styrktir eða þeim breytt.

„Við erum í miðri á,“ segir Haf-
steinn um stöðu ofanflóðavarna í 
landinu, sem voru efldar eftir snjó-
f lóðin á Flateyri og Súðavík árið 
1995. Enn þá séu margir staðir að 
hluta óvarðir og stór verkefni eftir. 
Nefnir hann garða á Patreksfirði, 
Bíldudal, Tálknafirði, Hnífsdal, 
Siglufirði, Seyðisfirði, Neskaupstað 
og Eskifirði.

Gangi fjárlagafrumvarpið eftir 
verða fjárveitingar til Ofanf lóða-
sjóðs tæpir 2,7 milljarðar á næsta 
ári. Er það aukning um 1,6 millj-
arða. Er fjármagnið bæði ætlað til 
að byggja og bæta varnargarða og 
til uppkaupa á íbúðarhúsnæði á 
hættusvæðum. – khg

Tugir húsa á nýju hættusvæði
Með nýju mati Veðurstofunnar fyrir Flateyri færast á þriðja tug húsa á hættusvæði C. Von er á nýju hættu-
mati fyrir fimm aðra staði. Sérfræðingur hjá Veðurstofunni segir varnargarða hvergi fullkomlega örugga.

Þegar aðstæður 
verða mjög slæmar 

er möguleiki á að grípa þurfi 
til rýmingar til að tryggja 
öryggi.
Tómas Jóhannes-
son fagstjóri

Vaskir fjallaskíðagarpar nýttu sér veðurblíðu á sunnudag og gengu á Skálafell til að renna sér eina góða ferð í nýsnævinu. Hundurinn fór léttfættur fyrir leiðangrinum. Í dag viðrar ekki vel 
til útivistar því spáð er hvassviðri og rigningu. Eftir  að lægðin gengur yfir tekur við frostakaf li sem samkvæmt Veðurstofu Íslands stendur fram á sunnudag. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

LÍFIÐ Fótboltamömmurnar Berg-
lind Ingvarsdóttir og Tobba Ólafs-
dóttir tóku málin í sínar hendur 
þegar þær komust að því að hvergi 
væri að f inna jóladagatöl með 
myndum af knattspyrnukonum.

„Dóttir mín sá sem sagt stráka-
fótboltajóladagatal og sagði við mig 
að hana langaði í svona. Bara með 
stelpum,“ segir Berglind sem fékk 
Tobbu í lið með sér við að útbúa sitt 
eigið dagatal.

„Undirtektirnar voru strax þann-
ig að ekki var um að villast að það 
væri eftirspurn,“ segir Tobba um 
dagatalið. – þþ / sjá síðu 26

Sérsniðin 
jóladagatöl



Húsin mjakast upp

Framkvæmdir við nýja byggingu Landsbanka Íslands sunnan við Hörpu ganga sinn gang þrátt fyrir heimsfaraldur kórónaveiru, vaxandi skamm-
degi og versnandi veður eftir því sem veturinn herðir tökin. Áætlað er að nýjar höfuðstöðvar verði teknar í notkun á árinu 2022. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AUSTURLAND „Við erum bara á 
öruggasta stað í heimi, held ég,“ 
segir Björt Sigfinnsdóttir, skóla-
stýra og einn stofnenda listalýð-
skólans LungA á Seyðisfirði. Þrátt 
fyrir COVID-19 hefur tekist að 
halda starfi skólans nánast óbreyttu 
þær tvær annir sem faraldurinn 
hefur geisað.

„Þetta hefur tekist hjá okkur 
vegna þess að við lifum sem ein 
fjölskylda. Nemendur búa saman og 
tilheyra því sama sóttvarnahólfi,“ 
segir Björt. Um sautján nemendur 
sækja skólann á hverri önn, ásamt 
tveimur starfsnemum og um fjórum 
einstaklingum sem dvelja þar í lista-
mannadvöl. „Í eðlilegu árferði fáum 
við til okkar tólf til fimmtán gesta-
kennara en núna höfum við nýtt 
það góða fólk sem er hér í bænum í 
meira mæli,“ útskýrir Björt.

„Nemendurnir búa saman á Haf-
öldunni, fallegasta farfuglaheimili 
í heimi, og þar eiga þau öll sitt her-
bergi en deila eldhúsi og sameigin-
legum rýmum, svo deila þau með 
sér verkum,“ segir Björt. Í skólanum 
er nemendum, sem eru á aldrinum 
18-36 ára, kennd lífsfærni í gegnum 
skapandi hugsun. Þau fá að kynnast 
hinum ýmsu listformum og tækni 
en Björt segir skólastarfið alls ekki 
hefðbundið.

„Skólinn hættir ekki klukkan 
fjögur heldur fer mikið af lærdómn-
um fram eftir að skipulögðu skóla-
starfi lýkur,“ segir hún. „Þau læra 
mikið á því að búa saman því þarna 
er komið saman mikið af fólki með 
ólíkan bakgrunn og á ólíkum aldri, 
þau taka ábyrgð á heimilishaldinu 
og læra hvert af öðru allan sólar-
hringinn,“ bætir Björt við.

Þá segir hún faraldurinn hafa haft 
ýmiss konar áhrif á skólahaldið 

þrátt fyrir að ekki hafi verið mikið 
um breytingar. „Við erum vön að 
halda sýningar og bjóða nærsam-
félaginu í heimsókn en núna höfum 
við haldið okkur út af fyrir okkur. 
Svo hafa einhverjir nemendur þurft 

að hætta við,“ segir hún.
Vanalega eru um 40 prósent 

nemenda í skólanum Íslendingar 
en 60 prósent erlendir ríkisborg-
arar, í ár hefur skiptingin verði jöfn, 
helmingur frá Íslandi og helmingur 
erlendur. 

„Faraldurinn hefur ekki breytt 
miklu í aðsókn að utan. Við erum 
náttúrulega hér á Seyðisfirði þar 
sem ekkert smit hefur greinst og 
miðað við restina af heiminum 
erum við mjög heppin,“ segir Björt.

Hún segir nánast alla þá erlendu 
nemendur sem stunduðu nám við 
skólann á vorönn hafa ílengst á 
Íslandi. „Þau ákváðu öll að vera 
hérna að minnsta kosti mánuði 
lengur og sum eru hér enn því að 
þeim finnst öruggara að vera hér,“ 
segir hún. birnadrofn@frettabladid.is

Skólahaldið nánast 
óbreytt í faraldrinum
Skólahald hefur haldist nánast óbreytt í listalýðskólanum LungA á Seyðisfirði 
því að nemendahópurinn býr sem ein fjölskylda. Mikil aðsókn er að utan í 
skólann og kunna erlendu nemendurnir vel að meta öryggið hér á Íslandi.

Hluti af aðstöðu skólans er í þessu húsi sem stendur út með Seyðisfirð-
inum. Erlendir nemendur kunna vel að meta öryggið á Íslandi. MYND/AÐSEND

Þetta hefur tekist 
hjá okkur vegna 

þess að við lifum eins og ein 
fjölskylda.
Björt Sigfinnsdóttir, 
skólastýra
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mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is
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Hægtað pantasteikt ogósteikt

REYK JAVÍK „Við erum að skoða 
hraðalækkandi aðgerðir um alla 
borg og ég vonast til að þær verði 
samþykktar fyrir áramót,“ segir 
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, for-
maður skipulags- og samgönguráðs 
Reykjavíkur. Borgin bað íbúaráðin 
um umsögn um hámarkshraða-
áætlun nú í haust og er nú unnið úr 
athugasemdum.

Tillögurnar snúa að því að lækka 
hámarkshraðann inni í hverfum 
úr 60 niður í 50 og 50 niður í 40 eða 
30. Sem dæmi er lagt til að hraðinn 
á Borgavegi í Grafarvogi fari úr 50 
niður í 40 og í Vesturbergi í Breið-
holti niður í 30 úr 50 kílómetra 
hámarkshraða.

Talsvert hefur verið rætt um 
frumvarp Andrésar Inga Jóns-
sonar, þingmanns utan flokka, um 
lækkun hámarkshraða. Sigurborg 
var honum innan handar við smíði 
frumvarpsins. „Sú tillaga snýr að 
lagarammanum, að götur í þéttbýli 
séu ekki sjálf krafa með 50 kíló-
metra hámarkshraða, heldur 30. Svo 
líka að það sé á ávallt á forræði sveit-
arfélaga að ákvarða hámarkshraða 
í þéttbýli, ekki Vegagerðarinnar,“ 
segir hún. „Nágrannaþjóðir okkar 
eru að lækka viðmiðunarhraðann í 
þéttbýli, síðan er það sveitarfélaga 
að rökstyðja breytingar á því.“ – ab

Draga úr hraða 
fyrir áramótin

Sigurborg Ósk 
Haraldsdóttir, 
formaður skipu-
lags- og sam-
gönguráðs

REYKJAVÍK Faghópur Úrbótasjóðs 
tónleikastaða í Reykjavík vill að 
komið verði upp viðspyrnusjóði 
tónleikastaða til að styðja við við-
burðahald á aðventunni í formi 
streymis. Þannig fái mikilvægir tón-
leikastaðir verkefni og tónlistarfólk 
laun á krefjandi tímum.

Reykjavíkurborg myndi leggja 
sjóðnum til rúmar 3,5 milljónir 
króna sem til stóð að úthluta sem 
styrk til tónlistarstaða fyrr á árinu. 
Alls átti að úthluta 9,5 milljónum í 
ýmis verkefni hjá níu stöðum, gegn 
jafnháu mótframlagi þeirra. Aðeins 
tókst að greiða styrki út til fimm 
staða en hinir fjórir urðu gjaldþrota 
áður en til úthlutunar kom. Þá voru 
dæmi þess að styrkir væru afþakk-
aðir því staðir höfðu ekki efni á 
mótframlaginu. – bþ

Styrktarfé lagt í 
viðspyrnusjóð STJÓRNMÁL Fjölmiðlafrumvarp 

Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og 
menningarmálaráðherra, verður 
lagt fram í vikunni.

Málið var afgreitt úr þingflokk-
um stjórnarflokkanna í gær, nokkr-
ir þingmenn Sjálfstæðisf lokksins 
gerðu þó fyrirvara.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun frumvarpið ekki ná 
til umsvifa Ríkisútvarpsins á aug-
lýsingamarkaði.

Fyrirkomulag styrkveitinga verð-
ur ekki óbreytt frá fyrra frumvarpi 
sem komst ekki í gegnum þingflokk 
Sjálfstæðisf lokksins. Þegar hafði 
verið greitt út 400 milljónir króna 
til einkarekinna miðla samkvæmt  
fyrra frumvarpi og því verða sömu 
fjárhæðir undir nú.   Opnað verður 
á skilgreiningu á því hvaða fjöl-
miðlar geta sótt um styrki. Meðal 
þeirra sem opnað verður á eru fjöl-
miðlar sem sérhæfa sig í umfjöllun 
um íþróttir – ab

RÚV ekki inni í 
frumvarpi Lilju
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BJÓÐUM UPP Á  
35” - 40” BREYTINGARPAKKA

FRÁ BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL 
AFHENDINGAR STRAX

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

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

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

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

NÝ SENDING! LONGHORN ÚTGÁFA NÚ FÁANLEG

SAMFÉLAG Hugmyndin að Mæla-
borði barna er byggð á vinnu Kópa-
vogsbæjar, UNICEF á Íslandi og 
félags- og barnamálaráðuneytisins 
að sögn Hjördísar Evu Þórðardóttur, 
sérfræðings í félags- og barnamála-
ráðuneytinu, sem sér um þróun og 
innleiðingu mælaborðsins.

Hún segir mælaborðið styðja við 
samþættingu, forgangsröðun og 
stefnumótun í hinu nýja kerfi sem 
Ásmundur Einar Daðason, félags- og 
barnamálaráðherra, kynnti í gær.

„Öll þjónusta á að byggja á töl-
fræði og greiningu gagna sem eru 
á mælaborðinu,“ segir Hjördís Eva.

Hún segir nánari útfærsla mæla-
borðsins vera í vinnslu innan stýri-
hóps á vegum Stjórnarráðsins. Í 
stýrihópnum eiga níu ráðuneyti 
fulltrúa, auk Hagstofu Íslands, 
umboðsmanns barna og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. Unnið er að 
uppsetningu mælaborðs fyrir ríki 
og sveitarfélög. Gögnin sem mynda 
mælaborðið eru fengin víða úr sam-
félaginu, frá Hagstofunni, Rann-
sóknum og greiningu, barnavernd, 
HSBC rannsókn og Skólapúlsinum.

„Til að tryggja aukið jafnræði 
barna og tryggja að við séum að 
stuðla að því að viðkvæmasti 
hópur barna og þau málefni sem er 
brýnt að tekið sé á hverju sinni séu 
aðgengileg. Það er til mjög mikið af 
gögnum og skýrslum um börn sem 
koma fram og vekja athygli, umtal 
og umræðu en enda ofan í skúffu. 
Það vilja allir gera vel en það hefur 
vantað heildstæða sýn og mark-
vissa eftirfylgni með tölfræðigögn-
unum. Með því að setja þau fram í 
mælaborðinu erum við að tryggja að 
þessi gögn séu nýtt með markvissari 
hætti en líka að það sé verið að nota 
gagnreyndar aðferðir og gögn til að 
marka stefnu um börn á Íslandi og 

ekki síst viðkvæmustu hópa barna,“ 
segir Hjördís Eva.

Í mælaborðinu eins og það er í 
Kópavogi er að finna vísitölu barn-
væns sveitarfélags og segir Hjördís 
Eva að starfshópurinn sem vinni 
að mælaborðinu muni skoða hvort 
fara eigi sömu leið. Það verði þó gert 
í fullu samráði við þau sveitarfélög 
sem koma til með að taka þátt í verk-
efninu.

„Vísitala er möguleg leið fyrir ríki 
og sveitarfélögin til að fylgjast með 
þróun á líðan og velferð barna, hvort 

þróunin sé jákvæð eða neikvæð, 
jafnt sem hún styður við forgangs-
röðun málefna sem eru brýnust 
hverju sinni.

Með því að nýta tölfræðigögn um 
velferð barna í stefnumótun með 
markvissari hætti er stuðlað að 
betri forgangsröðun og ráðstöfun 
fjármuna. Við megum líka aldrei 
gleyma því að, að baki tölunum eru 
auðvitað börn og líf og því er gríðar-
lega mikilvægt að bregðast við,“ 
segir Hjördís Eva.
lovisa@frettabladid.is

Að baki tölunum eru börn
Félags- og barnamálaráðherra kynnti í gær breytingar á barnaverndarkerfi sem eiga að tryggja samþætt-
ingu þjónustu í þágu farsældar barna. Eitt markmiðið er að safna gögnum um börn á Mælaborð barna.

Hugmyndin að mælaborðinu byggist á vinnu Kópavogs, Unicef á Íslandi og ráðuneytis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Öll þjónusta á að 
byggja á tölfræði og 

greiningu gagna sem eru á 
mælaborðinu.

Hjördís Eva Þórðar-
dóttir, sérfræð-
ingur í félags- og 
barnamálaráðu-
neytinu

SELTJARNARNESBÆR Ásgerður Hall-
dórsdóttir, bæjarstjóri Seltjarnar-
nesbæjar, segir að ekki standi til 
að hækka útsvar né fara í harðan 
niðurskurð á rekstri bæjarins. 

Mikill hallarekstur hefur verið 
á bæjarsjóði undanfarin fimm ár 
og sér ekki fyrir endann á þeirri 
þróun. 

Á fundi bæjarstjórnar í síðustu 
viku var lögð fram fjárhagsáætlun 
næsta árs og var þar gert ráð fyrir 
neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp 
á 136 milljónir króna. Minnihluti 
bæjarstjórnar lagði til að útsvar 
yrði hækkað úr 13,70 prósentum í 
14,48 prósent til að stemma stigu 
við ósjálf bærum rekstrinum. 

Ásgerður sló þær hugmyndir út af 
borðinu og lét bóka að fjárhagsstaða 
bæjarins væri sterk og skuldir langt 
undir viðmiðunarmörkum. – bþ

Óbreytt útsvar 
á Seltjarnarnesi

HEILBRIGÐISMÁL Vinna stendur yfir 
við að fjarlægja asbest úr risi aðal-
byggingar Landspítalans við Hring-
braut  „Þarna er um að ræða asbest-
klæðningar í tæknirými í risinu. Við 
breytingar á loftræstikerfum í þeim 
hluta voru fengir viðurkenndir 
aðilar til að fjarlægja allt asbest 
á því svæði og koma til förgunar 
samkvæmt reglum þar um. Þessi 
vinna fór fram að hluta árið 2019 
en vinnan sem nú stendur yfir ætti 
að klárast á næstu dögum,“ segir 
Birna Helgadóttir, forstöðumaður 
aðfanga og umhverfis á þjónustu-
sviði Landspítalans

Að hennar sögn er asbestklæðn-
ingar að finna á takmörkuðum 
svæðum í eldri húsum Landspítal-
ans sem byggð voru á árunum 1930-
1960.  – bþ

Asbest hverfur 
úr spítalanum

Landspítalinn við Hringbraut. 

Ásgerður  
Halldórsdóttir

DÓMSMÁL Þótt endanleg niðurstaða 
Mannréttindadómstóls Evrópu í 
landsréttarmálinu liggi fyrir í dag, 
gæti réttaróvissa vegna málsins 
varað lengur.

Í dómi MDE sem féll 12. mars í 
fyrra segir það sé íslenska ríkisins 
að finna leiðir til að binda enda á 
brot þess. Er meðal annars vísað til 
heimilda til endurupptöku máls í 
þeim tilfellum þar sem brot átti sér 
stað.

Þeir fjórir dómarar sem málið 

tekur til dæmdu 120 einkamál og 85 
sakamál á þeim rúmu 14 mánuðum 
frá því þeir voru skipaðir og þar til 
dómur MDE var kveðinn upp.

Staðfesti yfirdeild MDE fyrri dóm 

réttarins í málinu kunna einhverjir 
að leita eftir endurupptöku sinna 
mála.

Nú ber hins vegar svo við að lög 
um nýjan endurupptökudóm taka 
gildi í dag og skipun endurupptöku-
nefndar er fallin niður. Dómarar við 
hinn nýja dómstól hafa hins vegar 
ekki verið skipaðir en einn nefndar-
manna í dómnefnd sem metur hæfi 
umsækjenda um dómaraembætti 
lýsti sig vanhæfa til setu í nefndinni.

Alþingi fékk beiðni frá dómsmá-

aráðuneytinu 13. október um kosn-
ingu nýs nefndarmanns en kosning 
hans fór ekki fram fyrr en rúmum 
sex vikum síðar eða 26. nóvember. 
Þetta kemur fram í svari ráðuneyt-
isins við fyrirspurn Fréttablaðsins.

Í svarinu kemur einnig fram 
að sjö beiðnir um endurupptöku 
sem bárust fyrir 1. desember muni 
flytjast yfir til Endurupptökudóms 
og ljóst að afgreiðsla þeirra muni 
frestast þar til dómurinn er full-
skipaður. – aá

Dómaralaus endurupptökudómur tekinn til starfa
Þeir fjórir dómarar sem 

málið tekur til dæmdu 120 
einkamál og 85 sakamál
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Núna er einfaldara að bóka og breyta. Ef þú vilt skipta  
um áfangastað eða breyta dagsetningum greiðir þú ekkert 
breytingagjald. Ef þú þarft að fresta ferð getur þú breytt  
farmiða í ferðainneign og ef aðstæður kalla á skyndilega  
heimferð gerum við allt sem við getum til að koma því í kring,  
svo þú getir lagt áhyggjulaus af stað.

Allt þetta og fleira til felst í uppfærðum ferðaskilmálum okkar. 

Kynntu þér uppfærða skilmála á icelandair.is

Bókaðu eða breyttu. Sveigjanleiki er alltaf innifalinn. 

Simply Travel – einfaldleiki 
og sveigjanleiki í flugi

Nýir tímar kalla  
á nýja nálgun

Hvað þýðir Simply Travel?



Við færum ekki út í 
þetta nema við 

teldum alla íbúa hagnast á 
því.

Anton Kári Halldórs-
son, sveitarstjóri 
Rangárþings 
eystra

Ríkið niðurgreiðir 
heyrnartæki barna að fullu 
en lítinn hluta gleraugna-
kostnaðar.

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

SUÐURLAND Sveitarstjórnir fimm 
sveitarfélaga á Suðurlandi taka 
ákvörðun í desember um að fara 
í formlegar viðræður um sam-
einingu. Þegar hafa verið haldnir 
fimm rafrænir kynningarfundir 
fyrir íbúa Rangárþings eystra og 
ytra, Mýrdalshrepps, Skaftárhrepps 
og Ásahrepps.

Ef verður af sameiningu myndast 
víðfeðmasta sveitarfélag landsins 
sem þar með slær meti Múlaþings 
við, en það varð til eftir sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga í haust. Íbúa-
fjöldinn yrði rúmlega fimm þúsund 
manns.

„Sameining myndi þýða að við 
hefðum sterkari rödd við borðið í 
samtalinu við ríkið og hægt væri að 
auka fagmennsku og sérhæfingu á 
öllum stigum stjórnsýslunnar,“ 
segir Anton Kári Halldórsson, 
sveitarstjóri Rangárþings eystra og 
formaður verkefnahópsins. 

Hann segir að vegna faraldursins 
hafi viðræðurnar tafist, stefnt hafi 
verið að því að taka ákvörðun um 
formlegar viðræður í haustbyrjun. 
Núna sé ekki ólíklegt að kosið 
verði um sameiningu í bindandi 
íbúakosningu um mitt næsta ár. En 
fulltrúar munu samt vanda sig og 
taka sér sinn tíma.

Zenter rannsóknir gerðu nýlega 
skoðanakönnun á afstöðu íbúanna. 
Kom þar fram að 69 prósent þeirra 
eru hlynnt en 16 prósent andvíg. 
Hlutfallið er nokkuð jafnt í fjórum 
stærstu sveitarfélögunum. Í Ása-
hreppi var 41 prósent hlynnt og 43 
prósent andvíg.

Anton segir að verði sameining 
felld í einhverju sveitarfélaganna 
þýði það ekki að hin myndu samt 
sameinast. Þá væri það sveitar-

stjórna að taka umræðuna upp 
aftur og þá hugsanlega leggja fram 
nýja tillögu án þeirra sem höfnuðu.

„Vissulega hefur fólk áhyggjur af 
ýmsum hlutum. En tilgangurinn er 
að bæta alla þjónustu en ekki skerða 
hana. Við færum ekki út í þetta 
nema við teldum alla íbúa hagnast 
á því,“ segir Anton. Í Múlaþingi var 
nokkru valdi haldið í byggðarlög-
unum með stofnun heimastjórna, 
til dæmis á Seyðisfirði og Djúpa-
vogi. Anton segir að slíkar lausnir 
hafi einnig verið ræddar í tengslum 
við sameiningu á Suðurlandi. Það 
væri þó umræða sem þyrfti að eiga 
sér stað í formlegum viðræðum.

„Við viljum að f lest störf sem 
verða til í sveitarfélaginu verði störf 
án staðsetningar. Að fólk geti valið 
sér búsetu hvar sem er innan þess,“ 
segir hann.

Öll fimm sveitarfélögin reiða sig 
mikið á ferðaþjónustu og hafa orðið 
fyrir hvað mestu tekjufalli á landinu 
í ár vegna faraldursins. Fyrir utan 
tafir og rafræna fundi segir Anton 
að núverandi fjárhagsstaða hafi 
ekki breytt neinu varðandi samein-
ingaráformin. „Við erum bjartsýn á 
að ferðaþjónustan hljóti að jafna sig 
og komast aftur á fullt skrið þegar 
mesta faraldrinum sleppir,“ segir 
hann. kristinnhaukur@frettabladid.is

Um sjötíu prósent fylgjandi 
sameiningu sveitarfélaganna
Stuðningur við sameiningu fimm sveitarfélaga á Suðurlandi er mikill í öllum nema einu. Sveitarstjórnir 
taka ákvörðun um formlegar viðræður í desember og kosningar gætu orðið um mitt næsta ár. Saman-
lagður íbúafjöldi yrði um fimm þúsund manns og myndi þýða að sveitarfélagið hefði sterkari rödd.

Mýrdalshreppur hefur fundið  verulega fyrir efnahagslegum afleiðingum faraldursins. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

FÉLAGSMÁL Fimm þingmenn Fram-
sóknarf lokksins hafa lagt fram 
þingsályktunartillögu um að sam-
ræma greiðsluþátttöku á gleraugum 
og heyrnartækjum barna. Ríkið 
niðurgreiðir heyrnartæki að fullu 
en niðurgreiðslur gleraugna eru tak-
markaðar.

Niðurgreiðsla gleraugna getur 
verið allt að 7.500 krónur á gler 
miðað við styrk og 9.000 krónur ef 

um er að ræða sterk sjónskekkjugler. 
Umgjarðir, sundgleraugu og hreyf-
ingargleraugu eru ekki niðurgreidd 
og börn 9 til 17 ára eiga aðeins endur-
greiðslurétt annað hvert ár.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er langalgengast að for-
eldrar fái 4.000 krónur niður-
greiddar á hvert gler. Það er 8.000 
krónur af gleraugum sem kosta 
yfirleitt á bilinu 30 til 40 þúsund 

krónur. Hafi reglurnar ekki breyst 
síðan árið 2005. Það ár var niður-
greiðslan lækkuð um 1.000 krónur 
á gler og hefur verið föst krónutala 
síðan þá og ekki fylgt verðlagi. Hafa 

endurgreiðslurnar sem hlutfall af 
heildarkostnaði því sífellt lækkað 
með hækkandi verði gleraugna.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, fyrsti 
f lutningsmaður tillögunnar, segir 
að málið hafi ekki verið rætt í þing-
inu en á ekki von á að það verði mjög 
umdeilt. Reglurnar þurfi að uppfæra 
og laga. „Ég held að f lestum þyki 
þetta vera þarft réttlætismál,“ segir 
hún. – khg

Auka þurfi niðurgreiðslur á gleraugum barna

HAFNARFJÖRÐUR Bæjarstjórn Hafn-
arfjarðar hefur samþykkt að undir-
rita bindandi samkomulag við 
220 Fjörð ehf., rekstraraðila sam-
nefndrar verslunarmiðstöðvar, um 
að kaupa eða leigja á bilinu 1.200 - 
1.500 fermetra rými af fyrirtækinu. 

220 Fjörður ehf. ráðgerir að 
byggja allt að 6.000 fermetra 
nýbyggingu á lóð að Strandgötu 
26-30 en ekki hefur verið ákveðið 
hvort bærinn fái rými í nýbygging-
unni eða gamla húsnæðinu. Aðilar 
samkomulagsins eru sammála um 
að bókasafn bæjarins muni f lytja í 
rýmið. Ráðgert er að framkvæmdir 
hefjist á tímabilinu 2021-2023 og 
síðan fær bærinn rýmið afhent til-
búið til innréttinga á tímabilinu 
2023-2026. – bþ

Bókasafn flytur 
í nýtt húsnæði 

Verslunarmiðstöðin Fjörður.

UMHVERFISMÁL Landvernd efnir í 
dag til ráðstefnu á Facebook-síðu 
sinni um af hverju þjóðgarður á 
hálendi Íslands sé góð hugmynd.

„Náttúra Íslands er verðmæt auð-
lind og sameign okkar allra. Á ráð-
stefnunni verður skoðað hvernig 
þjóðin getur sem best notið þessara 
verðmæta, bæði í efnahagslegum 
skilningi og til þess að auðga lífið,“ 
segir í tilkynningu Landverndar.

Meðal þeirra sem flytja erindi á 
ráðstefnunni eru Katrín Jakobsdótt-
ir forsætisráðherra og Carol Ritchie, 
framkvæmdastjóri EUROPARC, 
sambands verndarsvæða í Evrópu. 
Samkvæmt frumvarpi á Alþingi 
yrði land í sameign þjóðarinnar 
innan miðhálendislínu gert að þjóð-
garði. „Hálendisþjóðgarður myndi 
ná yfir um 30 prósent af Íslandi, en 
um helmingur mögulegs Hálendis-
þjóðgarðs nýtur nú þegar verndar,“ 
segir í tilkynningunni. – gar

Tilgangurinn 
með þjóðgarði

Katrín Jakobs-
dóttir forsætis-
ráðherra.
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99.990kr

Enox Clarity Line 65” snjallsjónvarp CL65S-4K. Ný 2021 lína. Frábær mynd. 
Sérstaklega aðlagað að Netflix, líka Netflix takki á fjarstýringu. Upplausn 3840x2160. 
60Hz. 1860800

husa.is

65” snjallsjónvarp á einstöku verði

Þýsk gæði

65”

Ein bestu sjónvarpskaupin
fyrir þessi jól!



Kínversk stjórnvöld 
ættu að skammast 

sín fyrir þessa birtingu. 
Þetta lítillækkar þau í 
augum heimsins.

Scott Morrison, forsætisráðherra 
Ástralíu

Eldgos í Indónesíu

Þúsundir íbúa hafa f lúið heimili sín á eyjunni Lembata í Indónesíu eftir að gos hófst í eldfjallinu Ili Lewotolok á sunnudag. Samkvæmt fulltrúa 
almannavarna í landinu lést enginn í gosinu. Indónesía er eitt virkasta eldfjallasvæði heims en þar eru alls 129 virk eldfjöll. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÁSTRALÍA Ástralir eru ævareiðir 
Kínverjum eftir að fulltrúi utan-
ríkisráðuneytis Kína, Zhao Lijian, 
birti umdeilda mynd á Twitter-
reikningi sínum. Um var að ræða 
sviðsetta mynd af áströlskum her-
manni þar sem hann heldur hníf 
að hálsi afgansks drengs undir yfir-
skriftinni: „Ekki vera hræddur, við 
erum að koma á friði.“

Er um að ræða tilvísun í niður-
stöður nýlegrar skýrslu þar sem 
haldið var fram að ástralskir her-
menn hefðu drepið 39 óbreytta 
borgara og fanga í Afganistan. Hefur 
skýrslan vakið gríðarlega athygli í 
Ástralíu en þrettán hermönnum var 
vikið úr starfi eftir að hún var gerð 
opinber. Þá hefur ástralski herinn 
farið fram á að rannsakað verði 
hvort hermennirnir hafi gerst sekir 
um stríðsglæpi.

Auk myndbirtingarinnar skrifaði 
Lijian að hann væri miður sín yfir 
morðum ástralskra hermanna og að 
Kínverjar fordæmdu slíkar gjörðir 
og gerðu kröfu um að þeim sem 
bæru ábyrgð á þeim yrði refsað.

Scott Morrison, forsætisráð-
herra Ástralíu, hefur krafist þess 
að Twitt er fjarlægi myndina sem 
hann segir ósmekklega og falsaða. 
Þá fór hann einnig fram á að utan-
ríkisráðuneyti Kína bæðist form-
lega afsökunar á birtingunni. „Kín-
versk stjórnvöld ættu að skammast 
sín fyrir þessa birtingu. Þetta 
lítillækkar þau í augum heimsins.“ 
Játaði forsætisráðherrann að það 
andaði köldu milli þjóðanna en að 
þetta væri ekki leiðin til að leysa 
deilurnar.

Samskipti Ástrala og Kínverja 
hafa verið kuldaleg undanfarið 
þrátt fyrir mikil viðskipti milli 
þjóðanna. Ástralar hafa á undan-
förnum árum gagnrýnt Kínverja 
fyrir hernaðarbrölt í Suður-Kína-
hafi, meðferð á Úígúrum, afskipti 
af Hong-Kong og Taívan og ýmis 

mannréttindabrot. Í apríl voru 
Ástralir í hópi þjóða sem kölluðu 
eftir alþjóðlegri rannsókn á upp-
runa kórónaveirunnar sem féll í 
grýttan jarðveg hjá kínverskum 
yfirvöldum. Svöruðu Kínverjar 
með því að setja margs konar höml-
ur á innflutning ástralskra matvæla 
til Kína, til að mynda hærri tolla og 
margs konar tafir við innf lutning 
á landamærum. Þrátt fyrir erj-
urnar voru Kínverjar og Ástralir 
í hópi fimmtán ríkja Austur-Asíu 
og Eyjaálfu sem skrifuðu undir 
gríðarstóran fríverslunarsamning 
í byrjun nóvember.

Um miðjan nóvember skrifuðu 

Ástralir undir varnarsamning við 
Japan sem Kínverjar líta á sem 
beina ögrun. Kínverjar líta á Ástrali 
sem eina helstu bandamenn Banda-
ríkjamanna í Vestur-Kyrrahafi og 
töldu þeir að samningurinn við 
Japani væri að undirlagi Banda-
ríkjamanna. „Ástralir taka síendur-
teknar ákvarðanir sem ganga gegn 
hagsmunum Kína, sem er ástæðan 
fyrir hratt hnignandi samskiptum 
þjóðanna á þessum erfiðu tímum,“ 
sagði áðurnefndur Lijian á blaða-
mannafundi við það tækifæri og 
sagði að ábyrgðin á versnandi sam-
skiptum ríkjanna lægi hjá Ástralíu. 
bjornth@frettabladid.is

Krefst afsökunarbeiðni Kína
Samskipti Ástralíu og Kína eru við frostmark eftir umdeilda myndbirtingu háttsetts kínversks embættis-
manns á Twitter. Kínverjar segja Ástrali endurtekið hafa tekið ákvarðanir gegn þeirra hagsmunum.

Scott Morrison, forsætisráðherra Ástralíu, fordæmdi myndbirtingu kínverska embættismannsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

ÍR AN Íranskur ör yg gisfulltrúi 
hefur sakað Ísrael um að beita 
fjarstýrðum vopnum við morðið 
á kjarnorkuvísindamanninum 
Mohsen Fakhrizadeh. Fakhriza-
deh var myrtur í skotárás skammt 
frá höfuðborginni Teheran síðast-
liðinn föstudag. Hann var hátt-
settur í íranska hernum og talið er 
að hann hafi verið yfir kjarnorku-
vopnaverkefni landsins. Írönsk 
yfirvöld sögðu í fyrstu að morðið á 
Fakhrizadeh hefði verið framið af 
mönnum vopnuðum vélbyssum og 
sprengiefni. 

Ali Shamkani, ritari þjóðarör-
yggisráðs Íran, varpaði hins vegar 
ásökununum fram í útför Fakhriza-
deh þar sem hann sagði að enginn 
árásarmaður hefði verið á staðnum 
og að aðgerðinni hefði verið fjar-
stýrt. Íranska ríkisfréttastofan 
Fars hefur einnig greint frá því að 
Fakrizadeh hafi verið myrtur með 
fjarstýrðri vélbyssu úr kyrrstæðum 
bíl sem hafi sprungið nokkrum 
mínútum síðar. Yfirvöld í Ísrael 
hafa ekki sent frá sér neinar yfir-
lýsingar vegna morðsins en Íranir 
hafa hótað hefndum. – atv

Íranir segja 
morðið fjarstýrt

Frá útför Fakhrizadeh. 

NÍGERÍA Minnst 110 létust í árásum 
Boko Haram í norðausturhluta 
Nígeríu á sunnudag. Þetta er haft 
eftir talsmönnum Sameinuðu 
þjóðanna í landinu.

Árásin átti sér stað við þorpið 
Koshobe þar sem árásarmenn-
irnir réðust á almenna borgara úti 
á hrísgrjónaökrum. Samkvæmt 
sjónarvottum var fórnarlömbun-
um safnað saman og þau bundin 
áður en árásarmennirnir tóku þau 
af lífi með því að skera þau á háls.

Muhammadu Buhari, forseti 
Nígeríu, hefur fordæmt árásina 
og segir „landið allt hafa verið 
sært með þessum tilgangslausu 
morðum“.

Þetta er ein hræðilegasta árás 
á svæðinu síðastliðna mánuði en 
í síðasta mánuði létust 22 akur-
yrkjubændur í árás Boko Haram. 
– atv

Minnst 110 
látnir í árás 
Boko Haram

Íranska ríkisfréttastofan 
Fars segir Fakrizadeh hafa 
verið myrtan með fjar-
stýrðri vélbyssu úr kyrr-
stæðum bíl.

Fjölmargir lágu í valnum. 
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Nú er því 
tíminn til að 
fara að gera 
skemmtileg 
plön með 
fáum 
útvöldum 
sem komast 
inn í þína 
kúlu.

 

Það er löngu 
tímabært að 
Alþingi 
bregðist við 
skýrslu 
rannsóknar-
nefndar 
Alþingis og 
endurreisi 
Þjóðhags-
stofnun.

Smitandi smit
Burkni er með kóvið. Sambýlis-
maður hans smitaði hann. Þeir 
fóru í einu og öllu eftir því sem 
Burkni hafði sjálfur sagt öðrum 
að gera. Fengu ekki nema tutt-
ugu gesti í heimsókn dagana á 
undan að smitið kom í ljós. Það 
var Addi Palli, Bergþóra, Stína 
stuð, Kalli og Bimbó, Hanna og 
Ella kroppur, Þura og Anna. En 
líka Kalli Jóns og Gústi læknisins 
og Nonni Sæmundar og Halli 
rakarans og Fúsi Sigurleifs og 
Palli á Goðanum og Denni í Efsta-
bæ. Kommon, það var passað 
upp á sameiginlega snertif leti og 
allt. Nema kannski glös, bolla, 
hnífapör og diska. Vá, hvað þetta 
smit er smitandi. Það þarf að 
herða á sóttvörnum almennings.

Þyrluhljóm
Flugvirkjar Landhelgisgæsl-
unnar eru aftur komnir til starfa 
með tilheyrandi þyrluhljóm. Það 
er eins og englasöngur í eyrum 
þeirra sem hafa áhyggjur af öllu. 
Blessaðir flugvirkjarnir, sem 
hafa til þessa þurft að sætta sig 
við eina komma átta í meðal-
laun með þann hæsta í tveimur 
komma fimm, eru komnir með 
mál sitt í gerðardóm. Hefst nú 
lotteríið um hvort þangað rati 
vitringarnir sem sögðu að mögu-
lega væru kannski vísbendingar 
um að hjúkrunarfræðingar væru 
vanmetin kvennastétt, eða hvort 
þeir detti í lukkupottinn og fái 
jólasveinana úr kjararáði sem 
gefa í skóinn alla daga allt árið.

Fyrsti sunnudagur í aðventu er nú að baki. 
Spádómskertið logaði glatt á fjölmörgum 
heimilum landsins um helgina þrátt fyrir 
bullandi samkomubann og þá staðreynd 
að fram undan er aðventa ólík öllum fyrri 
aðventum.

Faraldurinn er í línulegum vexti hér á landi og sótt-
varnalæknir hefur skilað ráðherra minnisblaði með til-
lögum að því hvað taki við þegar gildandi reglur falla úr 
gildi nú á miðnætti. Þó svo nýjar reglur hafi ekki verið 
gefnar út þegar þessi orð eru rituð er ljóst að lítið rými 
er til tilslakana á gildandi samkomutakmörkunum.

Við vitum sem er, að í ár verður aðventan, jóla-
hátíðin og áramótin með öðru móti en við erum vön og 
vonuðumst til.

Hátíðin sem vanalega einkennist af vinafögnuðum 
og fjölskyldumótum mun nú í ár bera meiri keim af 
hausatalningu og fjarlægðaráminningum. Við erum 
meira að segja vinsamlegast beðin um að vera ekkert að 
syngja!

Við hefðum kannski bara átt að fresta jólunum 
eins og Castro gerði fyrir um fimm áratugum? Nú 
liggur mögulega meira við en björgun sykurreyrsupp-
skerunnar sem Castro vildi ekki fórna fyrir jólahátíð-
ina árið 1969. Bólusetning er innan seilingar og við 
sjónarröndina glittir í stórveislur og hópknús svo örlítil 
seinkun kæmi kannski ekki að sök?

Nei, það sem þessi þjóð þarf einmitt nú eru jól! Jafn-
vel þó að jólahlaðborðið verði við borðstofuborðið 
heima, rétt eins og jólagjafainnkaupin, þá er eitthvað 
við jólin sem fær okkur til að hugsa betur hvert um 
annað og nú er engin vanþörf á því.

Okkur þyrstir í uppbrot í hversdaginn, við þráum 
gleði, samkennd og skemmtun. Þó að mánuðurinn sem 
framar öðrum er frátekinn í hefðir, verði sannarlega 
ekki eins og árin á undan, þá verður hann samt góður. 
Ef við ákveðum það.

Mælst er til þess að fólk velji sér sína jólakúlu, það 
er þá aðila sem það ætlar sér að hitta yfir hátíðirnar og 
reyni eftir getu að halda samskiptum sínum innan þess 
hóps. Nú er því tíminn til að fara að gera skemmtileg 
plön með fáum útvöldum sem komast inn í þína kúlu. 
Leyfa sér að hlakka til.

Á fáum stöðum í heiminum er jólunum fagnað eins 
innilega og eins lengi og hér á Íslandi. Hátíð ljóss og 
friðar kemur á kærkomnum tíma þegar sólin er hvað 
lægst á lofti og hitastig í ákveðnu lágmarki ár hvert og 
nú kemur hún eins og kölluð.

Það virðast allir vera löngu farnir að skreyta og í 
óðaönn að baka og föndra. Kannski fáum við jafnvel 
handskrifuð jólakort inn um lúguna í ár? Þetta verða 
jólin sem við leitum inn á við, lesum sem aldrei fyrr, 
prófum stresslausa jólahátíð og þurfum ekki að lifa á 
pakkasúpu í janúar til að greiða Vísareikninginn.

Hver veit nema að árið 2020, árið þegar COVID stal 
jólunum, verði til þess að við lærum eins og Trölli að 
jólin eru einmitt í hjörtum mannanna og okkar hjörtu 
stækki um þrjú númer?

Kannski væmið, en alla vega virkilega jólalegt!
Njótið aðventunnar í ykkar kúlu!

Jólakúlan 2020

STJÓRNANDINN
Upplýsandi og fróðleg þáttaröð um konur, 
fyrirmyndir og fjölbreytileikann í íslensku
atvinnulífi í umsjá Huldu Bjarnadóttur.
 
Þriðjudaga kl. 21:30, bara á Hringbraut. FÉLAG KVENNA Í ATVINNULÍFINU

Í KVÖLD
KL. 21.30!

Hvernig má það vera að þjóð sem hefur farið í 
gegnum alvarlega efnahagskreppu eftir hrun 
bankanna haustið 2008, skuli ekki hafa endur-

reist Þjóðhagsstofnun en láti þess í stað hagsmunaað-
ilum eftir að greina og meta ákvarðanir stjórnvalda?

Aðstæður nú í heimsfaraldri sýna með skýrum 
hætti að við þurfum óháða stofnun sem heyrir undir 
Alþingi og er hæf til að benda á hættur sem geta falist í 
ákvörðunum stjórnvalda í efnahagsmálum, ásamt því 
að gefa ráð um hvað betur mætti fara með hagsmuni 
almennings að leiðarljósi.

Á árunum 1974–2002 var starfandi Þjóðhagsstofnun 
hér á landi sem átti að fylgjast með árferði og afkomu 
þjóðarbúsins, vinna að hagrannsóknum og vera 
ríkisstjórn og Alþingi til ráðgjafar í efnahagsmálum. 
Ákvörðun um að leggja niður Þjóðhagsstofnun hefur 
alla tíð verið mjög umdeild.

Nú er umhverfið annað. Samtök aðila vinnu-
markaðarins leggja fram greiningar í efnahagsmálum 
og greiningardeildir eru að störfum innan bankanna 
og aðrir aðilar svo sem Viðskiptaráð stunda greiningar 
á efnahagshorfum. Allt er þetta gagnlegt en þetta eru 
samt hagsmunasamtök og mikilvægt að muna það. 
Þess vegna er brýnt að í landinu sé stofnun sem treysta 
má með nokkurri vissu að dragi ekki taum ákveðinna 
hagsmunaafla heldur hafi þjóðarhagsmuni að leiðar-
ljósi.

Í 1. bindi í Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna árið 
2008 segir: „Til þess að skapa hlutlausan grundvöll 
fyrir samhæfingu efnahagsstefnunnar mætti fela 
sjálfstæðri ríkisstofnun það hlutverk að spá fyrir um 
efnahagshorfurnar og meta ástand efnahagsmála og 
líklega þróun að gefnum forsendum um mismunandi 
efnahagsstefnu.“

Það er löngu tímabært að Alþingi bregðist við 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og endurreisi 
Þjóðhagsstofnun líkt og frumvarp Samfylkingarinnar 
þar um gerir ráð fyrir.

Endurreisum 
Þjóðhagsstofnun

Oddný G. 
Harðardóttir
þingmaður Sam-
fylkingarinnar
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Eiguleg bók eftir Guðrúnu Hannele 
Henttinen með nýjum útfærslum á  
fallegum og sígildum vettlingamynstrum.

ÞJÓÐLEGIR VETTLINGAR 
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Rannsóknir sýna að skipulagt 
íþróttastarf hefur jákvæð 
áhrif á líðan barna og mikið 

forvarnargildi. Börnum sem eru 
virk í skipulögðu íþróttastarfi líður 
betur, vinna betur í hóp og eru ólík-
legri til að neyta vímuefna. Niður-
stöður úr Ánægjuvoginni 2020 sýna 
að tæp 90% barna eru ánægð með 
þjálfarann sinn og íþróttafélagið 
sitt og finnst gaman á æfingu. 
Íþróttastarf barna á Íslandi þykir 
svo vel heppnað að tekið hefur verið 
eftir.

Börn fengu ekki að stunda skipu-
lagt íþróttastarf í sjö vikur á vor-
önn og sex vikur á haustönn vegna 
faraldursins. Æfingabann barna og 
ungmenna eldri en 15 ára stendur 
enn yfir og er ófyrirséð hversu 
lengi það mun standa. Fyrir utan 
öll jákvæðu áhrifin sem skipulagt 
íþróttastarf hefur á börn, þá eru 

heilbrigt líferni og hreyfing talin 
draga úr áhættuþáttum COVID-19.

Íþróttafélögin hafa mörg staðið 
sig mjög vel með fjaræfingum og 
hvatningu til iðkenda. Það kemur 
þó aldrei í staðinn fyrir samskiptin 
og handleiðsluna sem fylgir skipu-
lögðu íþróttastarfi. Þegar er farið að 
bera á brottfalli og það þarf ekki að 
fjölyrða um hversu slæmar afleið-
ingar það mun hafa fyrir framtíð-
ina. Sérstaklega fyrir þau börn sem 
eru að stíga sín fyrstu skref í íþrótt-
um og þau sem eru á viðkvæmasta 
aldrinum með tilliti til brottfalls.

Faraldurinn er ekki að hverfa úr 
okkar daglega lífi á næstunni. Það er 
því mikilvægt að geta brugðist hratt 
við þegar upp koma tímabil þar sem 
takmarka þarf íþróttaiðkun barna. 
Ástæðan fyrir æfingabanni barna 
í október var að ekki mætti blanda 
saman börnum milli skóla. Það þarf 
að finna leiðir svo skólar og íþrótta-
félög geti unnið saman til að halda 
þessu mikilvæga starfi gangandi. 
Lausnin þarf ekki að vera sú sama 
fyrir hvert íþróttafélag eða skóla, 
en það þarf að opna á þetta samtal 
og samstarf. Íþróttastarf barna er 
nefnilega eitt mikilvægasta lýð-
heilsumálið.

Spriklandi 
frísk börn

Katrín 
 Atladóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

Mikilvægt er að greina á milli 
vástjórnunar (krísustjórn-
unar) og efnahags- eða 

heilbrigðisaðgerða á venjulegum 
tímum. Lykilorð eru sveigjanleiki 
en ekki fyrirsjáanleiki og snarar 
ákvarðanir til að mæta/breyta 

þróun yfirvofandi hættu en ekki 
langtímaáætlanir. Um leið verður 
að gæta þess að fara vandlega eftir 
lögum þeim sem snúa að vánni. Í 
okkar tilviki nú eru það sett sótt-
varnalög og þau leyfa eðlilega fram-
kvæmdavaldinu að vera í brúnni frá 
degi til dags, ekki löggjafanum.

Alþingi er í brúnni þegar þarf að 
endurskoða og breyta lögunum. 
Alþingi gegnir einnig því hlutverki 
að ræða varnarskrefin sem þegar 
eru samþykkt og safna reynslu til 
þess að breyta lögunum. Það er ekki 
farsælt að ætla löggjafanum að sam-
þykkja nánast sérhverja tillögu að 
sóttvarnaaðgerð og alla hlykkina 

á leiðinni, örar breytingar á við-
brögðum í takt við ófyrirsjáanlegan 
eða lítt spáanlegan feril veiru í sam-
félaginu. Slíkt myndi til dæmis setja 
Alþingi heilt yfir í þá röngu stöðu að 
hafa eftirlit með eigin sóttvarna-

ákvörðunum – fyrir utan þá snúnu 
stöðu að setja bráðnauðsynleg við-
brögð í pólitíska, iðulega langvinna 
umræðu og til afgreiðslu (atkvæða-
greiðslu). Ekkert af þessu væri í sam-
ræmi við meginreglur vástjórnunar. 
Þar skiptir sem réttust tímasetning 
höfuðmáli.

Hingað til hefur ríkisstjórnin 
haldið í rétta stefnu, stundað árang-
ursríka vástjórnun og mildað áhrif 
faraldursins eftir getu samfélagsins 
og ríkissjóðs (og sveitarfélögin að 
sínu leyti). Gagnrýni og sjálfsmat 
hafa oftar en ekki hrifið og leitt til 
breytinga og öll milljarðahund-
ruðin gert mikið gagn, nú síðast 

viðbrögð sem nema allt að 70 ma. kr. 
kostnaði. Of seint segja sumir. Vel 
ásættanlega í tíma, tel ég, og miða 
þá við þann forgang aðstoðarleiða, 
sem varð að viðhafa, álag á ríkissjóð 
og stöðu efnahagsmála. Þessi veg-
ferð öll staðfestir gagnsemi stjórn-
arsamvinnunnar, trausta forystu 
formannanna þriggja og yfirvegun 
og frumkvæði VG. Svo má þakka/
hrósa samfélaginu fyrir þolinmæði, 
fylgni við sóttvarnaaðgerðir og 
mikla samstöðu í heild. Við eigum 
það skilið. Með því að halda áfram 
eftir helstu leiðum vástjórnunar, og 
með tilkomu góðra bóluefna, náum 
við væntanlega marki á næsta ári.

Kúrsinn fram á við
Ari Trausti 
Guðmundsson
þingmaður  
Vinstri grænna

Gagnrýni og sjálfsmat hafa 
oftar en ekki hrifið og leitt 
til breytinga.

Fyrir utan öll jákvæðu áhrif-
in sem skipulagt íþróttastarf 
hefur á börn, þá eru heil-
brigt líferni og hreyfing talin 
draga úr áhættuþáttum 
COVID-19.
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FÓTBOLTI Það gæti ráðist í kvöld 
hvort íslenska kvennalandsliðið í 
knattspyrnu tryggir sér þátttöku-
rétt í lokakeppni Evrópumótsins 
sem fram fer á Englandi sumarið 
2022. Örlög íslenska liðsins ráðast 
bæði af úrslitum í leik liðsins gegn 
Ungverjalandi í lokaumferð F-rið-
ils sem og úrslitum í öðrum riðlum 
undankeppninnar.

Ísland hefur nú þegar tryggt sér 
annað sæti í riðli sínum og þar af 
leiðandi mun liðið fá tækifæri til 
þess að komast í lokakeppnina 
í gegnum umspil. Þá gæti sigur í 
leiknum gegn Ungverjalandi í Búda-
pest í dag f leytt liðinu beint áfram 
til Englands.

Dagný Brynjarsdóttir sem skor-
aði eitt marka Íslands í 4-1 sigri 
liðsins gegn Ungverjum í fyrri leik 
liðanna á Laugardalsvellinum í 
ágúst árið 2019 segir að það gæti 
orðið þolinmæðisverk að brjóta 
ungverska liðið á bak aftur í þess-
um leik. Dagný glímir við meiðsli 
og getur þar af leiðandi ekki leikið 
með íslenska liðinu að þessu sinni.

„Ég hef mjög góða tilfinningu 
fyrir þessum leik og ég held að 
spennustigið hjá leikmönnum liðs-
ins sé mjög gott líka. Við verðum 
hins vegar að muna að við vorum 
í vandræðum með að finna glufur 
á þéttum varnarleik þeirra í fyrri 
leiknum á Laugardalsvellinum,“ 
segir Dagný um leik liðanna í dag í 
samtali við Fréttablaðið.

„Ég býst við því að Jón Þór 
[Hauksson] haldi sig áfram við það 
að vera með Berglindi Björgu [Þor-
valdsdóttur] og Elínu Mettu [Jen-
sen] í framlínunni  og spili leikkerf-
ið 4-4-2. Þegar taktur komst í leik 

liðsins í seinni hálf leik þá fannst 
mér það virka vel að spila það kerfi. 
Við munum líklega herja á þær af 
köntunum og markmiðið verður að 
Agla María [Albertsdóttir] og Hall-
bera Guðný [Gísladóttir] annars 
vegar og svo Gunnhildur Yrsa [Jóns-
dóttir] og Sveindís Jane [Jónsdóttir] 
hins vegar tvöfaldi á köntunum og 
dæli boltanum inn í teig,“  segir 
sóknartengiliðurinn enn fremur.

„Þá er gott að hafa öf luga fram-
herja eins og Berglindi Björgu og 
Elínu Mettu inni í vítateig Ungverja 
til þess að klára sóknirnar. Við skor-
uðum þrjú af fjórum mörkum okkar 
í fyrri leiknum eftir fyrirgjafir og ég 
held að það verði leiðin sem verður 
farin í sóknaraðgerðum liðsins að 
þessu sinni. Leikmenn liðsins þurfa 
að sýna þolinmæði í aðgerðum 
sínum og passa sig að það komi 

ekki pirringur þó að mörkin láti á 
sér standa,“ segir hún aðspurð um 
líklega leikmynd þessa leiks.

„Mér fannst aðalmunurinn á fyrri 
og seinni hálfleik í leiknum gegn Sló-
vökum hvað íslenska liðið var sam-
stilltara í pressu sinni í þeim seinni. 
Kannski var spennustigið ekki rétt 
stillt í þeim fyrri en það sem gekk 
ekki vel var lagað í hálfleik og ég er 
viss um að það hafi verið farið vel 
yfir þessi atriði á æfingunum milli 
leikjanna.

Liðið sýndi svo þann karakter 
og yfirvegun að örvænta ekki þrátt 
fyrir að hafa lent undir í leiknum 
við Slóvakíu. Það var meiri ró í spil-
inu þegar líða tók á leikinn og við 
hefðum getað skorað fleiri mörk. Ég 
hef ekki áhyggjur af því að spennu-
stigið verði of hátt hjá leikmönnum 
liðsins, ég hef meiri áhyggjur af því 
hvernig ég verði stillt heima í sófa,“  
segir Dagný um hvað íslenska liðið 
getur tekið með sér úr sigrinum í 
síðasta leik í undankeppninni.

„Það má svo ekki gleyma því að 
fjölmargir leikmenn liðsins eru ekki 
í leikformi og það er ekkert óeðlilegt 
að það hafi verið ryð í leikmönnum 
fyrstu mínútur leiksins.

Það sást til dæmis á leikmönnum 
eins og Öglu Maríu hvað henni óx 
ásmegin eftir því sem líða tók á leik-
inn. Sama á við um fleiri leikmenn. 
Nú eru leikmenn komnir með einn 
leik undir beltið og það skiptir miklu 
máli. Ég held að þær klári þennan 
leik og vonandi dugar það til þess að 
komast beint á EM,“ segir Dagný sem 
er þriðji markahæsti leikmaðurinn 
í sögu kvennalandsliðsins með 29 
mörk í þeim 90 leikjum sem hún 
hefur spilað. hjorvaro@frettabladid.is

Gæti siglt sætinu á EM í örugga höfn
Ísland mætir Ungverjalandi í lokaumferð F-riðils í undankeppni Evrópumóts kvenna í knattspyrnu í Búdapest klukkan 14.30 í dag. 
Sigur gæti dugað til þess að tryggja íslenska liðinu öruggt sæti í lokakeppni mótsins sem haldið verður í Englandi sumarið 2022.  

Leikmenn íslenska liðsins fagna marki gegn Ungverjalandi í leik liðanna í ágúst í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég hef mjög góða 
tilfinningu fyrir 

þessum leik og ég held að 
spennustigið hjá leikmönn-
um liðsins sé mjög gott líka.
Dagný Brynjarsdóttir 

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug nýsköpun 
kallar á samstarfsaðila sem skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar

arionbanki.is
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FÓTBOLTI Sama dag og Ísland mætir 
Ungverjalandi í lokaleik Stelpnanna 
okkar í undankeppninni fyrir EM 
2023 verður þjálfarateymið eflaust 
með annað augað á nokkrum viður-
eignum samdægurs. Í lok dags ætti 
að liggja fyrir hvort kvennalands-
liðið öðlist beinan þátttökurétt á 
fjórða Evrópumótinu í röð eða þurfi 
að fara í umspil líkt og fyrir EM 2009 
og 2013. Undankeppninni lýkur 
ekki í dag því einhverjar viðureignir 
fara fram í febrúarmánuði. Myndin 
ætti að vera nokkuð skýr  í kvöld, 
hvort kvennalandsliðið geti farið að 
huga að undankeppninni fyrir HM 
2023 með EM á Englandi 2022 bak 
við eyrað eða hvort það þurfi að fara 
í sex liða umspil sem fer fram í apríl.

Fyrir leiki dagsins er Belgía með 
bestan árangur af þeim liðum sem  

eru í öðru sæti, með átján stig, 
tveimur stigum á undan Íslandi og 
Austurríki en þessi þrjú lið eiga einn 
leik eftir. Ítalir sem eru með fimm-
tán stig og eiga tvo leiki eftir geta 
því jafnað Belga að stigum en þurfa 
til þess að vinna sigur á geysisterku 
liði Dana í dag. Fyrri leik Dana og 
Ítala lauk með 4-0 sigri Dana og geta 
Danir gert Stelpunum okkar stóran 
greiða í dag með sigri.

Það sama á við um lið Sviss sem 
mætir Belgíu í dag þar sem allt 
annað en jafntefli hentar íslenska 
liðinu vel. Ef Belgar tapa geta Stelp-
urnar okkar skotist upp fyrir Belga 
og ef Sviss tapar og Ísland afgreiðir 
sinn leik er Ísland jafnt Sviss að 
stigum og með betri markatölu.

Markatalan gæti aftur komið inn 
í leik í G-riðli þar sem Austurríki, 

líkt og Sviss, er hársbreidd frá því að 
komast í lokakeppni Evrópumótsins 
annað skiptið í röð. Austurríki er 
líkt og Ísland með sextán stig þegar 
ein umferð er eftir og átján mörk 
í plús í markatölu fyrir leik gegn 
Serbíu á heimavelli. Ísland verður 
því að jafna árangur Austurríkis í 
kvöld til að halda þeim fyrir neðan 
okkur á listanum yfir stigahæstu 
liðin í öðru sæti sem komast beint 
inn á Evrópumótið.

Staðan er heldur f lóknari í E-
riðli þar sem Portúgal, Finnland og 
Skotland berjast sín á milli um efstu 
tvö sætin og eiga öll þrjá leiki eftir 
og eiga eftir að mætast innbyrðis. 
Annað sætið getur enn náð tuttugu 
stigum en líklegt er að þau skipti 
stigunum eitthvað á milli sín á loka-
sprettinum. – kpt

Fylgjast með úrslitum 
úr hinum riðlunum
Íslenska kvennalandsliðið fer langt með að tryggja sæti sitt á EM með sigri 
í dag en það er enn háð úrslitum úr öðrum leikjum. Í lok dags ætti að vera 
nokkuð ljóst hvort að Ísland fái þátttökurétt á EM eða fari í umspilið í apríl.

Líklegt er að Hlín, Berglind Björg og Hallbera Guðný haldi allar sæti sínu í byrjunarliðinu í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug nýsköpun 
kallar á samstarfsaðila sem skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar

arionbanki.is

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt

Google Jólalakkrís 300x250, 336x280, 728x90, 300x600 og 320x100 - skil 26. nóv
Facebook / Instagram Jólalakkrís 1080x1350/2048x1072 - skil 27. nóv
Vefborðar Jólalakkrís 310x400 og 300x250 - skil 27. nóv
Morgunblaðið (3. des) Jólalakkrís - skil 2.des
Fréttablaðið (8. des, 15. des, 19. des) Jólalakkrís - skil 7. des
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Baldvin, frændi minn, Jónsson 
umboðsmaður flutti Kinks inn 
og ég sagði honum ekki fyrr en í 
fyrra að ég teiknaði þrjá miða á 
Kinks-tónleikana.

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
María Steinunn Gísladóttir 

frá Skáleyjum, 
Hlaðhömrum 2,  

Mosfellsbæ,
 verður jarðsungin frá Seljakirkju 

fimmtudaginn 3. desember kl. 13 að viðstöddum nánustu 
ættingjum. Athöfninni verður streymt frá vef Seljakirkju, 

seljakirkja.is. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
minningarsjóð Flateyjarkirkju, reikningur  

0309-26-012652, kt. 550169-5179.

Leifur Kr. Jóhannesson
Jóhanna Rún Leifsdóttir Kristján Á. Bjartmars
Sigurborg Leifsdóttir Hörður Karlsson
Heiðrún Leifsdóttir Lárentsínus Ágústsson
Eysteinn Leifsson Guðleif B. Leifsdóttir
Jófríður Leifsdóttir Ingimundur Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, amma og systir, 
Sólrún Helgadóttir

lést þann 19. nóvember. Sólrún 
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 

miðvikudaginn 2. desember kl. 13.30. 
Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða 

einungis nánustu aðstandendur viðstaddir 
en athöfninni verður streymt á Facebook-síðunni 

„Jarðarfarir í Akureyrarkirkju – beinar útsendingar“. 
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á Heimahlynninguna á 
Akureyri eða Krabbameinsfélag Akureyrar.

Tómas Helgi, Jón Birkir, Andri Már og Alda Ósk, 
barnabörn og systkini hinnar látnu.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
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Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 
Guðjón Tómas Brewer

fæddur í Reykjavík 10. apríl 1944, 

lést á heimili sínu að Hamrahlíð 17 
mánudaginn 26. október.  

Útför hefur farið fram í kyrrþey.   
Jarðsett var í Kópavogskirkjugarði.

Kolbrún Fjóla Kristensen Guðmundur Rúnar Rúnarsson
Róbert Þór Guðjónsson María Kristiansdóttir
Tómas Guðbrandur Guðjónsson
Edvard Kristinn Guðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Sem gamall fréttarefur hlustaði 
ég lengi á alla íslenska frétta-
tíma, þannig er það nú ekki 
lengur en auðvitað fylgist ég 
með þeim,“ segir hinn sjö-
tugi Sigurður G. Tómasson 

sem vann í áratugi í útvarpi, allt frá því 
Bylgjan fór í loftið 1986. „Enn eru á Bylgj-
unni menn sem ég vann með, Kristófer 
og Þorgeir Ástvalds. Sá síðarnefndi kom 
til mín í sumar. Við erum gamlir vinir. Ég 
sá hann þegar hann spilaði fyrst í Tempó 
þegar Kinks kom hingað til lands, það 
var hans fyrsta gigg. Baldvin, frændi 
minn, Jónsson umboðsmaður f lutti 
Kinks inn og ég sagði honum ekki fyrr en 
í fyrra að ég teiknaði þrjá miða á Kinks-
tónleikana. Það mál var fyrnt!“

Af Bylgjunni fór Sigurður á Ríkisút-
varpið, þar var hann þegar Dægurmála-
útvarpið og Þjóðarsálin á Rás 2 voru og 
hétu og var ráðinn dagskrárstjóri, því 
embætti gegndi hann svo á Útvarpi Sögu 
um tíma. Síðar varð eitt af afrekum hans 
að hanna Tímamótasíðu Fréttablaðsins. 
„Það var Kári Jónasson ritstjóri sem bað 
mig að forma þennan þátt í blaðinu. Ég 
reyndi að finna eitthvað sem tilheyrði 

hverjum útgáfudegi og tíunda það. Var 
með bókastafla í kringum mig og netið 
í tölvunni.“

Er lögblindur
Nú á Sigurður ekki jafn auðvelt með að 
lesa og áður, hann fékk augnbotnahrörn-
un af völdum sykursýki og er lögblindur 
en hefur ratsjón og kveðst geta lesið 
fyrirsagnir í blöðum og á netinu, það sem 
hann stækkar upp. „Þetta er mikil fötlun 
fyrir mann sem hefur verið lesandi síðan 
hann lærði það,“ viðurkennir hann.

Jarðfræði og íslenska urðu fyrir valinu 
af hlaðborði háskólans hjá Sigurði og 
eitthvað kveðst hann hafa lært í sögu. 
Fróðleiksþorsti er honum í blóð borinn 
og honum svalar hann með ýmsu móti 
þrátt fyrir allt. „Ég er í Blindrafélaginu 
og hef því aðgang að Hljóðbókasafninu, 
hlusta líka stundum á hljóðbækur í sím-
anum gegnum Storytel, því sonur minn 
nýtir ekki allan rétt sinn þar. Svo fylgist 
ég með erlendum útvarpsstöðvum, til 
dæmis BBC og stundum NPR (National 
Public Radio) í Bandaríkjunum og skoða 
fyrirsagnir á New York Times og fleiri 
stórblöðum.“

Réð reykmeistara
Sigurður G. býr á fögrum stað í Mos-
fellsbæ með frúnni sinni, Steinunni Berg-
steinsdóttur listakonu, og á þessum árs-
tíma er einkar búsældarlegt hjá þeim því 
þau eru með eigin reykkofa. „Ég þurrsalta 
kjöt fyrir reykinguna og Steinunn býr til 
bjúgu,“ lýsir Sigurður. „En félagi minn 
Ævar Örn Jósepsson sér um að kveikja 
upp. Hann byrjaði sem lærlingur en er 
orðinn reykmeistari.“
gun@frettabladid.is 

Nýtir sér marga miðla
Sigurður G. Tómasson útvarpsmaður er sjötugur í dag. Flestir landsmenn þekkja hann 
af Bylgjunni og Rás 2. Hitt vita færri að hann formaði Tímamótasíðu Fréttablaðsins.

„Ég reyndi að finna eitthvað sem tilheyrði hverjum útgáfudegi,“ segir Sigurður um Tímamótasíðuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

1974 Hús Jóns Sigurðssonar er formlega vígt í Kaup-
mannahöfn.

1983 Ríkisútvarpið byrjar útsendingar á FM-bylgju sem 
Rás 2.

1986 Bylgjan byrjar að senda út stöðugt allan sólar-
hringinn, fyrst íslenskra útvarpsstöðva.

1990 Verkamenn í Ermarsundsgöngunum slá í gegn.

1991 Hilmar Örn Hilmarsson hlýtur Felix-verðlaunin 
fyrir tónlist sína í kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, 
Börnum náttúrunnar.

Merkisatburðir
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Hildur Þórðardóttir með eitt af frönsku viskustykkjunum sem hvert og eitt er einstakt listaverk og sannkölluð eldhúsprýði. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lúxus og gæði þurfa 
alls ekki að vera dýr
Í Rúmföt.is fást nú æðisleg tyggjókúlubleik rúmföt handa stelpum á öllum 
aldri, heimsins fínustu gæsadúnssængur frá Kanada og franskir dúkar og 
viskustykki sem eru listaverk. Gott verð og gæði eru í hávegum höfð. ➛2



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.

Við eigum endilega að láta 
eftir okkur að sofa í góðum 
rúmfötum. Því meiri lúxus 

sem við leyfum okkur, því meiri 
allsnægtir drögum við til okkar 
samkvæmt aðdráttarlögmálinu. 
Og lúxus þarf alls ekki að vera dýr. 
Rúmfötin okkar standast algjör-
lega verðsamanburð við aðrar 
verslanir og ég hef hvergi annars 
staðar séð jafn falleg rúmföt og hjá 
okkur,“ segir Hildur Þórðardóttir 
hjá rúmfataversluninni Rúmföt.is.

Verslunin var opnuð á Nýbýla-
vegi 28 fyrir tveimur árum og er nú 
að stækka um helming.

„Þegar Fatabúðin og Verið lögðu 
upp laupana myndaðist stórt 
skarð í rúmfataframboðið og fyrr-
verandi viðskiptavinir þeirra eru 
alsælir með okkur, enda bjóðum 
við upp á falleg gæðarúmföt á 
góðu verði,“ upplýsir Hildur.

Sem dæmi má nefna úrval af 300 
þráða settum á 10.900 krónur, sem 

er einstaklega gott verð miðað við 
gæði.

„Til viðmiðunar eru rúmföt hjá 
stóru keðjunum allt niður í 120 
þráða og ekkert mikið ódýrari. 
Rúmfötin okkar eru mjúk, þau 
anda vel og eru straufrí ef tekin 
strax úr þvottavélinni og hengd 
upp,“ segir Hildur.

Jarðbundin rómantík
Hjá Rúmföt.is geta allir fundið 
sinn draumarúmfatnað úr vönd-
uðum og fallegum efnum.

„Uppáhaldið mitt þessa 
stundina er tyggjókúlubleikt með 
alls kyns blómum, fullkomið fyrir 
stelpur á öllum aldri. Við erum 
með heillandi blómamynstur 
fyrir þá rómantísku. Þeir sem 
eru jarðbundnari velja frekar 
geometrísk áprentuð mynstur og 
þeir stílhreinu eru mjög hrifnir 
af einlita satíninu sem kemur í 
öllum mögulegum litum. Aðrir 
vilja ekkert annað en klassískt 
damask með fallegu mynstri sem 

er ofið í efnið og gefur því smá 
líf. Við erum líka með gott úrval 
af verum fyrir tvíbreiðar sængur 
og settum þau öll saman í hillu, 
damask, satín og silkidamask, til 
að auðvelda fólki valið.“

Heimsins fínasti gæsadúnn
Í gegnum tíðina hafa Rúmföt.is 
boðið upp á dýrindis sængur.

„Nú vorum við að fá lúxus dún-
sængur frá þýska merkinu Black 
Forest. Í sængunum er heimsins 
dýrasti og fínasti gæsadúnn frá 
Kanada og vegna þess hversu litla 
álagningu við erum með, kosta 
þær minna hjá okkur en í versl-
unum í Þýskalandi. Það verður 
engum kalt undir þessum gæða-
sængum og þær standast fyllilega 
samanburð við íslensku æðardún-
sængurnar,“ segir Hildur.

Þá má líka nefna fisléttar silki-
sængur eða ábreiður úr 100 prósent 
silki, bæði ytra byrðið og fyllingin.

„Silki temprar vel og heldur 
jöfnum hita, hvort sem er hlýtt 

eða kalt í herberginu. Ég get 
ímyndað mér að silkisængurnar 
henti vel fyrir þá sem eru við-
kvæmir og þola ekki mikla þyngd 
ofan á sér eða bara alla sem vilja 
sofa með létt. Þær eru líka á góðu 
verði, rétt rúmlega 20 þúsund 
krónur,“ upplýsir Hildur.

Dúkar sem eru listaverk
Hildur dregur fram litrík og ægi-
fögur viskustykki frá Frakklandi.

„Þau eru hreinustu listaverk, 
hönnuð af listafólki og aðeins 
framleidd í ákveðnu magni. Eins 
og sjá má eru þau hvert öðru 
fallegri og ég er alltaf með mín 
hangandi á bakaraofninum til 
að bæta aðeins lífi og fegurð í 
eldhúsið,“ segir Hildur um visku-
stykkin sem eru á ótrúlega góðu 
verði, aðeins 1.990 krónur, sem er 
sama verð og fyrir tíu árum. „Ég 
er búin að eiga mín einmitt í tíu ár 
og þau eru alltaf jafn falleg.“

Hjá Rúmföt.is hafa einnig 
fengist gullfallegir borðdúkar 

frá sama fyrirtæki en nú eru þeir 
allir komnir í Þvottahús A. Smith í 
Bergstaðastræti 52, sem er systur-
félag Rúmföt.is.

„Ég hvet fólk til að kíkja í 
Þvottahúsið, því hver dúkur er 
listaverk og nú er líka hægt að fá 
þá vaxhúðaða til hversdagsbrúks. 
Að sjálfsögðu er líka hægt að fá 
vandaða hvíta sparidúka í ýmsum 
stærðum,“ upplýsir Hildur.

„Við erum alltaf að leita leiða til 
að þjónusta viðskiptavinina sem 
best. Án þeirra værum við ekki 
til og við erum svo þakklát fyrir 
hvað fólk hefur tekið okkur fagn-
andi. Við munum halda áfram að 
bjóða falleg og góð sængurföt á 
góðu verði og svo ýmislegt óvænt 
sem dettur inn á borð til okkar.“

Rúmföt.is er á Nýbýlavegi 28 í 
Kópavogi. Sími 565 1025. Verslunin 
er opin virka daga klukkan 12 til 
17 og laugardaga klukkan 11 til 15. 
Skoðið úrvalið á rumfot.is.

Hildur heldur 
hér á fisléttri 
silkisæng sem 
er úr 100 pró-
sent silki, bæði 
ytra byrðið 
og fyllingin. 
Silkisængur 
henta vel þeim 
sem vilja ekki 
þungar sængur, 
silkið temprar 
vel og heldur 
jöfnum hita, 
hvort sem heitt 
eða kalt er í her-
berginu.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Verslunin Rúmföt.is er að stækka.

Þýskar Black Forest-dúnsængur fást ódýrari hjá Rúmföt.is en í Þýskalandi.

Frönsku viskustykkin eru listaverk hvert um sig og fást í úrvali í Rúmföt.is 
en frönsku dúkarnir eru komnir í Þvottahús A. Smith í Bergstaðastræti 52.

Litir auka vellíðan og silkirúmfötin hjá Rúmföt.is fást í fallegum litatónum.Það er ævintýri að velja sér draumarúmfatnaðinn í stærri og betri verslun.

Framhald af forsíðu ➛
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Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1100 
eða pontun@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE 
RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða. Veldu þaulreynda vöru 
frá gæðaframleiðanda.

6 8
Bílar
Bætir um 
betur

Toyota Yaris hefur löngum verið einn vin-
sælasti bíll landsins og örugglega vinsælasti 
smábíllinn. Meira en 14 þúsund slíkir hafa verið 
seldir hér á landi og nú er fjórða kynslóðin 
komin með enn fullkomnari tvinntækni. 4

Ber nafn með rentu Dögun nýrra tíma
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Umsjón blaðsins 
Njáll Gunnlaugsson
njall@frettabladid.isBílar

Auglýsingar: Atli Bergmann atli@frettabladid.is | Sími 550 5657 
Útgáfufélag: Torg ehf. | Kalkofnsvegur 2 | 101 Reykjavík | Sími 550 5000

Verða sýndir í fyrsta skipti 
á Íslandi í nýjum sýndarsal 
Mercedes-Benz á vefsíðunni 
syndarsalur.is.

Bílaumboðið Askja mun frum
sýna tvo nýjustu raf bíla Merced
esBenz, EQV og eVito Tourer, 
á fimmtudaginn, 3. desember. 
Bílarnir verða frumsýndir í nýjum 
sýndarsal MercedesBenz á vef
síðunni syndarsalur.is.

EQV og eVito eru 100% rafmagn
aðir fjölnotabílar. Um er að ræða 
nýja valmöguleika í rafmögnuðum 
samgöngum en bílanir henta vel 
fyrir akstur með minni hópa eða 
allt að níu manns. Báðir þessir 
bílar er góður kostur sem atvinnu
bíll, sem fágaður fjölskyldubíll eða 

vel útbúinn fjölnotabíll fyrir ólík 
verkefni í tengslum við vinnuna 
eða til einkanota.

Bílarnir koma í tveimur 
lengdum með sæti fyrir allt að 
níu manns og góðu plássi fyrir 
farangur. Bílarnir státa af miklu 
innanrými en rafgeymastæðan 
er undir gólfi bílsins og gengur 
því ekki á innanrýmið. Í lengstu 
útfærslu er farangursrýmið allt að 
1.410 l. Rafdrægni EQV er 356 km 
og eVito Tourer er 361 km á fullri 
hleðslu. Það tekur einungis um 
45 mínútur að hlaða frá 10% upp 
í 80% hleðslu í hraðhleðslustöð. 
EQV og eVito eru af bragðsgóðir í 
akstri og að sjálfsögðu með öllum 
þeim þæginda og öryggisbúnaði 
sem einkennir MercedesBenz. 

Fjöldi tengiltvinnbíla og rafdrif
inna fólksbíla frá MercedesBenz 
er þegar á boðstólum og nú bætast 
í hópinn þessir tveir hreinu raf
bílar sem eru mjög góð viðbót við 
úrvalið.

„Við hjá Öskju höfum hannað 
þennan nýja sýndarsal í samstarfi 
við Daimler, eiganda Mercedes
Benz. Sýndarsalinn er strax hægt 
að skoða að hluta en frumsýningin 
á EQV og eVito Tourer opnar þann 
3. desember klukkan 10.30. Við 
hlökkum mikið til að sýna þessa 
tvo nýju og spennandi bíla og leyfa 
viðskiptavinum okkar að njóta 
upplifunarinnar á þessum nýja 
vettvangi,“ segir Arna Rut Hjartar
dóttir, forstöðumaður markaðs og 
kynningarmála Öskju.

EQV og eVito Tourer frumsýndir
Toyota á Íslandi fær viðbót í 
vörulínu sína í janúar 2021 þegar 
Toyota Highlander verður kynntur 
í fyrsta sinn í VEvrópu. „Þessi 
bíll hefur notið vinsælda víða 
um heim frá því hann kom fyrst 
á markað árið 2000, ekki síst í 
Bandaríkjunum. Highlander er 
stór sportjeppi með mikið innan
rými, tveggja tonna dráttargetu 
og veghæð sem sæmir jeppa eða 
20,3 sm,“ segir í fréttatilkynningu 
frá Toyota á Íslandi. Hröðun hans 
er góð eða 8,3 sekúndur í 100 km 
á klst.

Highlander er í f lokki ESUV bíla 
þar sem Land Cruiser hefur verið 
áberandi hér á landi undanfarna 
áratugi. Með þessu skrefi býður 
Toyota upp á enn fleiri lausnir í 
einum kröfuharðasta flokki bíla á 
Íslandi með tæknilega vönduðum 
og rúmgóðum Hybrid sportjeppa. 
Tvö niðurfellanleg sæti eru aftast 
í bílnum og er því pláss fyrir sjö í 
Highlander.

Toyota Highlander Hybrid er 
með AWDI fjórhjóladrif og verður 

í boði í þremur útfærslum, GX, VX 
og Luxury. Highlander er knúinn 
áfram af fjórðu kynslóð Hybrid 
tækninnar auk bensínvélar sem 
skilar samanlagt 244 hestöflum. 
Eyðslan er samt hófleg eða frá 5,8 – 
8,2 lítrar á 100 km.

Toyota Highlander er 4.950 mm 
langur með 658 lítra farangurs
rými. Auðvelt er að fella niður tvær 
sætaraðir og mynda þannig 1.909 
lítra farangursrými með sléttu 
gólfi. Highlander er búinn Toyota 
Safety Sense 2.5 sem er nýjasta 
útgáfa af öryggiskerfi Toyota.

Toyota Highlander kemur í janúar

Þriðja kynslóð Peugeot 308 er 
væntanleg á næsta ári og líkt 
og hjá öðrum bílum Peugeot 
er von á honum með tvinn-
útfærslum, sem tengiltvinnbíl 
og sem 100% rafmagnsbíl.

Þessar njósnamyndir náðust 
nýlega af nýjum Peugeot 308 en 
hann verður kynntur á næsta ári. 
Mun hann þá kynda undir sam
keppni við Ford Focus og nýjan 
VW Golf. Hann verður líklega 
byggður á sama eVMPundir
vagninum og þriðja kynslóð 3008 
bílsins en sá undirvagn er endur
hönnun á EMP2undirvagninum 
sem er í núverandi kynslóð. Má 
því búast við 48 volta tvinnút

færslum, ásamt tengiltvinnbíl og 
rafmagnsbíl. Mun þá e308 vera 
ætlað að keppa við VW ID.3 til að 
mynda. Að sögn Peugeot getur 
eVMP undirvagninn innihaldið 
rafhlöðu sem hefur allt að 650 km 
drægi. Undirvagninn býður upp á 

bæði framhjóladrif eða fjórhjóla
drif og rafhlöður af stærðinni 
60100 kWst.

Grunnútfærslur ebílsins verða 
án efa með 134 hestafla rafmótor á 
framdrifinu en öflugustu útfærslur 
hans verða líklega 335 hestöfl og 
með fjórhjóladrifi. Líkt og í VW 
Golf eru ekki róttækar breytingar 
á útliti og myndirnar gefa ekki 
mikið uppi þar. Búast má við 
breiðari ljósum og grilli ásamt 
afturljósum sem ná alveg yfir 
afturenda bílsins. Þar sem breitt 
var yfir innréttinguna á mynd
unum var ekki hægt að sjá hvort 
breytingar yrðu á henni en í 208 
bílnum er 10 tommu upplýsinga
skjár ásamt þrívíddarmælaborði.

Njósnamyndir af nýjum Peugeot 308

Toyota Highlander er öflug viðbót við jeppalínu Toyota.

Nýr Mercedes-Benz EQV verður frumsýndur í nýjum sýndarsal á netinu.

Ekki er að sjá 
miklar breyt-
ingar á útliti 
bílsins undir 
dulargerfinu 
en grill og ljós 
verða breiðari 
en áður.

Breitt var yfir mælaborð og miðju-
stokk til að fela hugsanlegar 
breytingar á innréttingu bílsins.

Volkswagen er að þróa lítinn, 
rafdrifinn smábíl fyrir fjöldafram
leiðslu til að mæta betur meng
unarreglum Evrópusambandsins. 
Kemur þetta fram hjá frétta
veitunni Reuters sem séð hefur 
gögn um þetta, en engar myndir af 
bílnum fylgja fréttinni. 

Áætlunin kallast „Lítill BEV“ og 
stendur BEV fyrir Battery Electric 
Vehicle og er áætlað að bíllinn 

muni kosta á bilinu 2025.000 
evrur. Það myndi gera hann 
ódýrari en ID.3 en óvíst er hvort 
hann muni leysa VW Polo alveg af 
hólmi. 

Volkswagen Group hækkaði 
fjárhagsáætlanir sína fyrir raf bíla 
nýlega, upp í 73 milljarða evra á 
næstu fimm árum. Áætlar VW að 
smíða 1,5 milljónir raf bíla árið 
2025.

Volkswagen með lítinn rafbíl á næstunni
Volkswagen e-Up er rafdrifinn smábíll sem byggir á eldri hönnun.

Með þessu skrefi 
býður Toyota upp á 

enn fleiri lausnir í einum 
kröfuharðasta flokki 
bíla á Íslandi með tækni-
lega vönduðum og 
rúmgóðum Hybrid 
sportjeppa.



EQV og eVito Tourer. 
100% rafmagnaðir.
Mercedes-Benz EQV og eVito Tourer eru 100% rafmagnaðir fjölnotabílar sem taka allt að níu manns og eru 
afar vel búnir. Drægi þeirra er um 350 km og henta því báðir bílarnir vel sem atvinnubílar, fjölskyldubílar eða 
fjölnotabílar fyrir ólík verkefni. 

EQV og eVito Tourer verða frumsýndir í nýjum sýndarsal Mercedes-Benz þar sem hægt er að skoða bílana 
í þrívíðu umhverfi og nálgast allar helstu upplýsingar. 

Kynntu þér nýja valmöguleika í rafmögnuðum samgöngum. Við opnum á syndarsalur.is á fimmtudag kl. 10:30.

Rafræn frumsýning á syndarsalur.is á fimmtudaginn.

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur okkur á Facebook 
„Mercedes-Benz Ísland“
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KOSTIR OG GALLAR

Toyota Yaris
Grunnverð: 3.240.000 kr.
Hestöfl: 116 
Hröðun 0-100 km: 9,7 sek. 
Hámarkshraði: 175 
Eyðsla bl. ak: 3,8 l./100 km 
CO2: 87 g/km 

L/B/H: 3.940/1.745/1.500 
Hjólhaf: 2.560 mm 
Eigin þyngd: 1.080 kg 
Dráttargeta: 450 kg 
Farangursrými: 286 l. 
Hljóðstig í akstri: 70 dB 

n Kraftur 
n Eyðsla
n Búnaður

n Höfuðrými aftur í
n Hurðaopnarar frammi í

KOSTIR GALLAR

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Smábílaflokkurinn á undir 
högg að sækja vegna aukinna 
krafna ESB um minni mengun 
og þar kemur nýr Toyota Yaris 
inn af krafti.                             

Fjórða kynslóð Toyota Yaris er nú 
komin á markað og er að mestu 
í boði sem tvinnbíll. Þannig 
stendur hann nokkuð sér á parti 
í samkeppninni þar sem slík 
tækni er dýrari og því oftar en 
ekki sleppt í minnstu bílunum. 
Hann hefur verið vinsælasti 
smábíll landsins síðan hann kom 
á markað. Alls höfðu 14.074 Yaris-
bílar verið skráðir frá upphafi 
í október og af þeim eru 11.609 
ennþá í notkun eða 82,5% allra 
bílanna sem verður að teljast gott 
því að hann kom á markað hér um 
aldamótin.

Sportlegri bíll
Bíllinn hefur breyst nokkuð á 
milli kynslóða og óhætt er að 
segja að nýi bíllinn sé nokkuð 
sportlegur í útliti. Að framan eru 
hvassari línur í ljósum og loftinn-
tökum og brettin, og þá sér í lagi 
afturbrettin, eru breiðari. Einnig 
er hægt að fá bílinn í tvískiptum 

lit. Bíllinn kemur á nýjum GA-B 
undirvagni sem er 37% stífari 
en áður og það finnst vel í akstri 
bílsins. Stýrið er létt og f ljótt að 
svara hreyfingum ökumanns og 
fjöðrunin er mátulega stíf, enda 
þarf talsvert til að hann missi grip 
sitt við veginn. Helsta vélin sem er 
í boði er 1,5 lítra þriggja strokka 
vél sem skilar 114 hestöflum og 
er hún tengd við lítinn rafmótor. 
Við vélina er hægt að fá 6 gíra 
kassa eða CVT-skiptingu sem er 
kannski ekki sú sportlegasta en 
skilar ágætlega sínu. Gallinn við 
hana er að þegar bílnum er gefið 
inn er hann fljótur upp á snúning 
sem eykur hávaðann í farþega-
rýminu. Með þessari vél er bíllinn 
mjög sprækur og ekki skemmir 
rafmótorinn fyrir upptakinu auk 
þess sem hann hefur góð áhrif á 
eyðsluna.

Plássið í meðallagi
Að innan er bíllinn bæði smekk-
legur og vel búinn. Yngri kaup-
endur kunna vel að meta þá stað-
reynd að snertiskjárinn er með 
blátannarbúnaði, bakkmyndavél 
og síðast en ekki síst Apple 
CarPlay og Android Auto. Það er 
þægilegt að nota alla hnappa og 
hefðbundin snúningsstilling á 
miðstöð sem er með loftkælingu 
er kostur. Eitt var það þó sem hefði 
mátt bæta, en hurðarhandfang í 

innréttingu er svart að lit og frekar 
illa staðsett, þannig að það tók 
alltaf smátíma að finna það til að 
byrja með. Þótt bíllinn sé fimm 
millimetrum styttri en fyrirrenn-
arinn er hjólhafið 50 mm lengra. 
Bíllinn er einnig 50 mm breiðari 
en 40 mm lægri enda finnst það 
vel í höfuðrými aftur í. Fótarými 
er viðunandi fyrir bíl í þessum 
flokki og það sama má segja um 
pláss annars staðar, hann setur 
engin ný viðmið í plássi en sleppur 
vel fyrir horn. Sama má segja um 
farangursrými, en 286 lítrar er í 
meðallagi í þessum flokki bíla. 
Afturljósin taka sitt pláss en stærð 
opsins er samt ágætt. Það er helst 
hvað stuðarar eru fyrirferðar-
miklir þegar kemur að hleðslu.

Hvað er í boði?
Samkeppnin kemur aðallega 
frá Renault Clio, Volkswagen 
Polo og Ford Fiesta, sem einnig 
er fáanleg með tvinnútfærslu. 
Reyndar er Honda Jazz það einnig 
ásamt Suzuki Swift þótt þeir séu 
ekki eins algengir. Þegar kemur 
að samanburði á verði er nauð-
synlegt að hafa möguleika á 
tvinnútfærslu í boði en ódýrasta 
útgáfa Yaris með tvinnútærslu 
er Live Hybrid sem er á 3.770.000 
kr. Tvinnútgáfa Ford Fiesta er frá 
3.090.000 kr., Suzuki Swift frá 
3.275.000 kr. og Honda Jazz frá 
3.990.000 kr. Aðeins Jazz er einnig 
í boði sjálfskiptur eins og Yaris í 
tvinnútfærslum en Fiesta og Swift 
aðeins beinskiptir.

Toyota Yaris bætir um betur

Útlit bílsins er 
mun sportlegra 
með ákveðnari 
línu og breiðari 
hjólaskálum. 
MYNDIR/TRYGGVI 
ÞORMÓÐSSON

Innanrýmið er vel hannað og þægilegt að nota allan stjórnbúnað.

Bíllinn liggur vel í akstri og þótt hann lyfti hér aðeins afturdekki þegar lagt 
er snöggt á hann er hann fljótur að ná gripinu aftur.

Þriggja strokka 1,5 lítra vélin er að 
verða aðalvélin í Yaris-línunni.

Höfuðrými er í minna lagi í aftur-
sætum og þeir sem eru 180 sm og 
yfir munu reka sig upp undir.

Farangursrými er talsvert minna en 
hjá helstu samkeppnisaðilum.

Hliðarhurðir taka mikið af hliðarrými bílsins eins og sjá má en það auð-
veldar aðgengi um þennan litla bíl til muna.



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.



KOSTIR OG GALLAR

Maxus Euniq MPV
Grunnverð: Ekki fáanlegt
Hestöfl: 177
Tog: 310 Nm
Hámarkshraði: 160 km
Rafhlaða: 52,5 kWst

Hleðslutími AC: 8 klst.
Hleðslutími DC 80%: 30 mín.
Drægi skv. WLTP: 325 km
Eigin þyngd: 1.810 kg
Dráttargeta: 400 kg

L/B/H: 4.825/1.825/1.778 mm
Hjólhaf: 2.800 mm
Veghæð: 164 mm
Farangursrými: 1.026/485 lítrar

n Rými
n Verð

n Felling miðjusætis
n Enginn útihitamælir

Maxus er eitt af nýju raf bíla-
merkjunum sem nú hasla sér 
völl í Evrópu og á Íslandi og 
bjóða ört vaxandi úrval raf bíla.

Enginn rafmagnsbíll fyrir f leiri en 
fimm farþega hefur verið í boði 
fyrir utan Tesla Model X, en nú er 
allt í einu svo að hægt er að velja 
um tvo slíka bíla í viðbót. Annar 
þeirra verður kynntur eftir ára-
mót og er frá nýja Maxus-merkinu 
úr Skeifunni. Bíllinn heitir Maxus 
Euniq MPV og ber sannarlega 
nafn með rentu. Þetta er annar 
raf bíll merkisins á Íslandi en 
hann er framleiddur á SAIC sem 
einnig á MG. Maxus Euniq er 
einnig framleiddur með bruna-
hreyf lum og er því engin nýsmíði, 
enda þegar verið framleiddur í 
stórum stíl fyrir Asíumarkað.

Vel búinn í grunninn
Það dylst engum að Maxusinn er 
stór bíll þegar komið er upp að 
honum. Það er nánast allt stórt 
við bílinn, hurðir, skjáir, sæti og 
margt f leira. Það verður enginn 

í vandræðum með að koma sér 
fyrir í þessum bíl og sjaldan eða 
aldrei hefur bílaprófari Frétta-
blaðsins reynt bíl með jafn mikið 
höfuðrými og þennan. Bíllinn er 
vel búinn í grunninn, með stórum 
rafdrifnum leðursætum, rafdrifnu 
sólþaki, stórum upplýsingaskjá, 
360 gráðu myndavél og meira að 
segja gamaldags sígarettukveikj-
ara. Einnig má nefna neyðar-
hemlun, blindhornsskynjara, fjar-
lægðarskynjara og Apple CarPlay 
og Android Auto. Til að virkja 
Apple CarPlay þarf að nota snúru 
og þar sem hann er ekki búinn 
leiðsögubúnaði er gott að geta 
haft þann möguleika. Upplýs-
ingaskjárinn í bílnum er af stærri 
gerðinni eða 12,3 tommur, en það 
dugir samt ekki til að sýna alla 
möguleikana á heimaskjánum. 
Þarf að renna fingri á skjánum 
til að færa útsýnið til sem verður 
að teljast ansi sérstakt. Annað 
sem vakti athygli undirritaðs er 
vöntun á útihitamæli, og ekki 
í fyrsta skipti í bílum frá SAIC. 
Maður hefði haldið að í jafn vel 
búnum bíl og þessum hefði verið 
hægt að splæsa í einn slíkan.

Allt í yfirstærð
Það er nánast alveg sama hvar það 
er skoðað, plássið er alls staðar 

Maxus Euniq MPV ber nafn með rentu
Hliðarsvipur bílsins minnir einna helst á smárútu og hurðirnar eru risastórar en það auðveldar mikið umgengni um bílinn. MYNDIR: TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Maxus Euniq MPV er byggður á bíl með brunahreyfli og því er nóg pláss í kringum rafmótorinn sem ekki er nýtt.

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 
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FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
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Fold fasteignasala s. 5521400, 
fold@fold.is kynnir: Stórglæsi-
lega íbúð á fyrstu hæð í litlu 
fjölbýlishúsi á góðum stað í Urr-
iðaholtinu. Frábært útsýni yfir 
Urriðavatn og gengið út á stóran 
sólpall til suðurs og vesturs.

Íbúðin er skráð 141,1 fm og er á 
góðum stað í Urriðaholtinu. Hún 
skiptist í anddyri, þrjú rúmgóð 
svefnherbergi, stofu, eldhús, 
þvottahús og tvö baðherbergi, 8,8 
fm geymsla er á hæðinni. Auk þess 
fylgir sérstæði í yfirbyggðri bíla
geymslu og sérstæði við húsið.

Nánari lýsing: Anddyri er með 
eikarparketi. Stór hvítlakkaður 

forstofuskápur. Eldhús er með 
fallegri hvítlakkaðri innréttingu 
með góðri eyju. Stofa og borðstofa 
er rúmgóð með eikarparketi og frá 
henni er útgengt á ca. 60 fm viðar
pall með frábæru útsýni.

Barnaherbergi eru tvö með eik
arparketi, annað er mjög rúmgott 
og gengið frá því út á viðarpall. 
Hjónaherbergi er með eikarpark
eti. Útgengt er á pall. Gengið er inn 
í hjónaherbergi frá holi, þar sem 
er fataskápur og frá því er gengið 
inn í baðherbergi eitt sem er með 
gráum flísum á gólfi. Upphengt 
salerni og sturtuklefi. Góð hvít
lökkuð innrétting með góðum 
skápum. Opnanlegur gluggi.

Gengið er inn í baðherbergi 2 frá 
gangi og er það með gráum flísum. 
Upphengt salerni og baðkar. Góð 
hvítlökkuð innrétting með góðum 
skápum. Opnanlegur gluggi er á 
baðinu. Þvottahús með hvítum 
skápum og tengi fyrir þvottavél og 
þurrkara. Gólfhiti er í íbúðinni. 
Rúmgóð geymsla er á hæðinni.

Þetta er mjög falleg eign með 
glæsilegu útsýni í Urriðaholtinu 
sem vert er að skoða, stutt er í golf
velli og gönguleiðir. 

Vinsamlegast bókið einkaskoðun 
hjá löggiltum fasteignasölum 
Foldar.

Falleg íbúð í Urriðaholti
Íbúðin er stórglæsileg með fallegu útsýni. 

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

 Sýnum daglega hafi ð samband                 Thelma sími 860 4700 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

Tveggja herbergja 122,8 fm þakíbúð
Skemmtilegar útsýnissvalir 25 fm 
Tvöfaldur bílskúr, innangengt í stigagang  
Verð 63,9 m.
 
www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

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

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



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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.

• 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.

• Byggingaraðili er ÍAV hf. sem er eitt stærsta, elsta 
og öflugasta verktakafyrirtæki landsins. 

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

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

 

• Parhús með tveimur íbúðum í útleigu á 351,0 
fermetra afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum á 
virkilega góðum stað í miðborginni.  

• Tvær 2ja herbergja íbúðir eru í húsinu, ein á 
hvorri hæð, og eru þær báðar í útleigu. Góðir 
tekjumöguleikar til lengri tíma.

• Parhúsið er í þokkalegu ástandi að innan og 
utan, en þarfnast einhvers viðhalds og endur-
bóta.

• Mögulegt væri að leigja út bílastæði á lóðinni 
til viðbótar, en nýtt rafmagnshlið var sett upp 
á lóðina fyrir nokkrum vikum síðan og hún því 
lokuð fyrir óviðkomandi umferð.

• Ný og glæsileg 4ra herbergja íbúð í 3ja hæða 
glæsilegri nýbyggingu við Naustavör 9 í Bryggju-
hverfinu í vesturbæ Kópavogs.

• Íbúðin er 129,2 fm og er með innréttingum frá 
Brúnás og AEG eldhústækjum.

• Eigninni fylgir 23,7 fermetra verönd til austurs.
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., 
 www.bygg.is
• Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning. 
 

• Virkilega falleg og mjög mikið endurnýjuð 3ja 
herbergja 108,3 fm. íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi í steinsteyptu húsi við Laufásveg í 
Reykjavík.

• Íbúðin var öll innréttuð á vandaðan hátt árið 
2017. Lofthæð í íbúðinni er um 2,75 metrar. 
Tvær sérgeymslur fylgja íbúðinni.

• Stofa með gluggum í tvær áttir. Rúmgott endur-
nýjað eldhús. Tvö rúmgóð herbergi. 

• Ný gólfefni og innihurðir. Raflagnir og tafla 
endurnýjuð sem og neysluvatnslagnir, ofnar og 
ofnalagnir. 

Verð 59,9 millj.
Verið er að klára framkvæmdir við eignina að 
utan og verða þær greiddar af seljanda.

Ingólfsstræti. Parhús með tveimur íbúðum.

Naustavör 9  – Kópavogi. Ein íbúð 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

• 3ja herbergja rúmgóð og björt íbúð með sérinn-
gangi í kjallara í nýlega viðgerðu og steinuðu þrí-
býlishúsi á þessum eftirsótta stað í vesturbænum.

• Íbúðin er þó nokkuð endurnýjuð m.a. baðherbergi 
og gólfefni að stórum hluta sem og ofnar og ofna-
lagnir að mestu leyti.

• Húsið var allt viðgert að utan og steinað upp á 
nýtt fyrir um 7 árum síðan.

• Lóðin er gróin og rækuð með tyrfðri flöt, trjágróðri, 
nýlegri hellulögn upp við húsið og steyptum 
veggjum í kring. 

Verð 47,9 millj.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Grenimelur 32. 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.Laufásvegur 19. 3ja herbergja endurnýjuð íbúð.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra her-

bergja íbúð á 1. hæð.
• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 

baklóð í sérstæðu húsi. 
• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í 

góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.
•  Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við 

Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar 
íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 64,9 millj.

• 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. 

Leifsgata 9. Tvær íbúðir- 3ja – 4ra herbergja íbúð og studióíbúð.

Lundur 22 – Kópavogi. Tvær íbúðir eftir !

• Vel staðsett 266,7 fm. heila húseign með 4 x 
stúdíóíbúðum auk 3 x íbúðaherbergja með sam-
eiginlegu baðherbergi og eldhúsi á góðum stað í 
miðborginni. 

• Miklir tekjumöguleikar í langtímaleigu.
• Skipulagi eignarinnar var nýlega breytt og innrétt-

aðar fjórar 2ja herbergja íbúðir auk 3ja íbúðarher-
bergja.  Allar eldhúsinnréttingar, öll baðherbergi 
og gólfefni að stórum hluta eru nýleg.  

• Lóðin er 650,0 fermetrar, frágengin og tyrfð.  Á 
lóð er nokkuð rúmgóður geymsluskúr. 

Verð 135,0 millj.

Auðarstræti – Heil húseign
• Afar vel staðsett um 320,0 fm. einbýlishús, jarð-

hæð, efri hæð og ris við Freyjugötu 47 í Reykja-
vík auk 63,0 fm. bílskúrs. Rishæð hússins, sem 
byggð var síðar, er ekki skráð í Fasteignaskrá en 
fyrir liggja samþykktar teikningar vegna hennar. 

• Sér 3ja herbergja íbúð er á jarðhæð hússins. 
Risloft er óinnréttað og með góðum gluggum til 
allra átta og útgengi á svalir til suðurs með frá-
bæru útsýni. Risloftið er mjög vel manngengt að 
stórum hluta. 

• Eignin stendur á rólegum og eftirsóttum stað 
á 620,0 fm. eignarlóð sem er ræktuð með 
steyptum veggjum í kring að hluta, steyptri inn-
keyrslu og hellulögðum stéttum. 

Verð 159,0 millj.

Freyjugata. Heil húseign.

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

 Strikið – Sjálandi Garðabæ. 60 ára og eldri.
Ein 2ja herbergja íbúð eftir!   Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

BÓKIÐ

SKOÐUN
BÓKIÐ

SKOÐUN

BÓKIÐ

SKOÐUN
BÓKIÐ

SKOÐUN



Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

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

Mjög gott og fallegt 186,3 fm 
endaraðhús, þar af 
innbyggður bílskúr 27,8 fm  
 • Frábært útsýni og staðsetning 
í Ásahverfinu Í Hafnarfirði. 

 • Húsið er að mestu á einni 
hæð en tv/stofa og eitt 
svefnherbergi á efri hæð. 

 • Rólegt og gott umhverfi og 
stutt í leik- og grunnskóla.  

 • Fjöldi fallegra gönguleiða.

Þrastarás 53
220 Hafnarfjörður

Verð:  88,8 millj.

Glæsilegt 356 fm einbýlishús 
með 3 aukaíbúðum 

 •Eignin skiptist í aðalhús (4ra 
herbergja og bílskúr) - 3ja herbergja 
íbúð á neðri hæð með sérinngangi 
 •Bakhús sem er útfært sem 2 íbúðir 
 •Önnur er stærri og er 3ja herbergja
 •Minni íbúðin er stúdíóíbúð 
 •Stór geymsla í gestahúsinu 
og önnur minni við hliðina 
á studio íbúðinni 
 •Hellulagt bílaplan

Dimmuhvarf 27
203 Kópavogur

Verð:  192 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsilegt mikið endurnýjað 
249 fm einbýlishús
 • Eldhús, tvö baðherbergi,  
3-4 herbergi, stofa, 
sjónvarpsrými, baðstofa, 
geymslur og bílskúr

 • Gróinn garður, verönd 
og heitur pottur

 • Stutt í Laugardalinn, 
skóla og alla þjónustu

Dragavegur 3
104 Reykjavík

Verð:  127 millj.

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar: 

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

Vel skipulagt 190 fm parhús 
með aukaíbúð í kjallara 
 • Eldhús, stofa og borðstofa 
á aðalhæðinni 

 • Tvö stór svefnherbergi 
á efri hæðinni 

 • Góð leigueining í kjallara

Mánagata 2
105 Reykjavík

Verð:  86,9 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312
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Verð :   Tilboð

2ja herbergja íbúð á 1. hæð
 • Alls 68,1 fm með geymslu 
 • Ný endurnýjað baðherbergi 
 • Vel staðsett, stutt í þjónustu og stofnbrautir

Verð :   34,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Óskar S. Axelsson  aðst. fasteignasala 

Nánari upplýsingar:

Grensásvegur 58

s. 695 5520
s. 691 2312

108 Reykjavík

Ný glæsileg 112,6 fm 4ra herb. þakíbúð 
við Elliaðaárvoginn 

 • Vandaðar Íslenskar innréttingar frá Sérverk, 
 • Innfelld lýsing í lofti 
 • Afhending í janúar með gólfefnum 
 • Svalalokun, stæði í bílageymslu. Sjá nánar Kuggavogur.is

Verð :   79,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

Nánari upplýsingar:

Drómundarvogur 4

s. 616 1313

104 Reykjavík

– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

Sunnusmári 25 - 102 Sunnusmári 23 - 301

• Íbúð 102
• 95 fm 3ja herbergja
• Verð 52,9 millj.

• Íbúð 403
• 51,5 fm studío íbúð 

með suðursvalir
• Verð 36,9 millj.

• Íbúð 301
• 3ja-4ra herbergja  

endaíbúð með tvennar 
svalir 

• Stærði í bíla geymslu
• Verð 68,9 millj.

Sunnusmári 23 

Sunnusmári 
201 Kópavogur

www.201.is/
miklaborg

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

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

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

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

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

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

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is
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Nú fer hver að verða síðastur  
að tryggja í sér íbúð í Sólborg  
og Stuðlaborg, óseldum íbúðum  
fer mjög hratt fækkandi 

Nokkur dæmi um íbúðir í Stuðlaborg
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!   –   www.105midborg.is/miklaborg

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

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

HÆÐ EIGN HERB. STÆRÐ VERÐ

1 101 3 89,4 fm 55,9 millj.

1 106 4 142,6 fm 84,9 millj.

1 111 3 101,2 fm 62,9 millj.

1 113 2 65,7 fm 44,9 millj.

2 208 4 163,9 fm 99,9 millj.

3 304 3 90,6 fm 60,9 millj.

3 313 2 84,1 fm 56,9 millj.

3 314 3 93,0 fm 62,9 millj.

4 404 3 91,7 fm 64,9 millj.

4 405 2 63,3 fm 49,9 millj.

4 411 3 117,8 fm 84,9 millj.

4 412 2 66,9 fm 53,5 millj.

5 501 2 61,8 fm 54,9 millj.

5 503 2 63,8 fm 54,9 millj.

5 508 3 100 fm 79,9 millj.

5 509 3 114,8 fm 88,9 millj.

5 510 2 70,7 fm 56,9 millj.

5 511 2 85,3 fm 64,9 millj.

Íbúð 207 er glæsileg 92 fm  
íbúð á 2. hæð með  
6,3 fm norðursvölum  

Íbúð 114 er glæsileg 119 fm  
endaíbúð á 1. hæð með 
23,9 fm sérafnotafleti 

Íbúð 209 er glæsileg 81,7 fm 
íbúð á 2. hæð með 7 fm  
suðursvölum 

Verð :  69,9 millj. Verð :  51,9 millj.Verð :  55,9 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar! Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg nýbygging með 69 íbúðum við  
Skógarveg 6-8 í Fossvogsdal

F O S S V O G S D A L

SKÓGARVEGUR

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

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

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

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

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

2ja3ja4ra

Þökkum  
frábærar 
móttökur 
2/3 íbúða 
seldust á 
2 vikum 

 • Vandaðar innréttingar með 
steyptum borðplötum

 • Stærðir frá 59,3-171,9 fm

 • Íbúðir afhendast án gólfefna
 • Gólfhiti í öllum íbúðum
 • Rótgróið hverfi, stutt í alla þjónustu

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

.       

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2 des kl. 12-12:45

Falleg 3ja herbergja 125,3 fm íbúð á 
miðhæð hæð auk bílskúrs

 • 92,4 fm íbúð, endurnýjað eldhús, 2 svefnherbergi og góð stofa.
 • 32,9 fm bílskúr og bílastæði fyrir allt að 4 bíla fyrir framan bíilskúr. 
 • Vatn og rafmagn í bílskúr.

Verð :   59,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Leifsgata 22

s. 775 1515

101 Reykjavík

Björt og góð 57 fm 2ja herbergja búð  
á 2.hæð (1.hæð Skólabrautarmegin)

 • Stofan er björt og er útgengt á suður svalir með fallegu útsýni. 
 • Svefnherbergið er með skápum, en gluggalaust. 
 • Baðherbergi með góðri innréttingu, tengi fyrir þvottavél og sturtuklefi.

Verð :   38,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólabraut 3

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 822 2307

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

159 fm parhús með bílskúr og 15 fm 
geymsluskúr í garði

 • Fjögur svefnherbergi í húsinu auk unglingaherbergis 
með baðherbergi og eldhúskrók í bílskúrnum

 • Allt tréverk, gluggar og þak var málað 2018 ásamt 
því að þakkantur og rennur voru endurnýjaðar

 • Eign með mikla möguleika

Verð :   67,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallavegur 34

s. 778 7272

104 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 778 7272

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 822 2307

eða 616 1313

Aðeins nokkrar íbúðir eftir á þessum vinsæla stað  
– Tryggðu þér nýja eign í dag

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 2312

e ð a  6 9 5  5 5 2 0

s. 822 2307

.       

Verð :  34,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. des. 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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 695 5520 eða  691 2312

Sérlega glæsileg 152,2 fm íbúð á 4. hæð 
(efstu) í mjög góðu lyftuhúsi

 • Stórar stofur og eldhús.  
 • Mikil lofthæð í borðstofu og svefnherbergi.  
 • Vel staðsett stæði í bílageymslu.  
 • Fyrir 50 ára eða eldri. Aðgangur að þjónstu í Jónshúsi.

Verð :   97 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

17. Júnítorg 7

s. 896 8232

210 Garðabær

Snyrtileg, vel skipulögð og mikið endur-
nýjuð 123,7 fm sérhæð á 1.hæð (miðhæð) 

 • Í góðu þríbýli á Seltjarnarnesi með sér inngangi
 • Útgengt á stórar svalir með útsýni til suðurs 
 • Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni. Þak endurnýjað árið 2019  
og húsið sprunguviðgert á s.l. tveimur árum

Verð :   75,9 millj.

Páll Þórólfsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melabraut 6

s. 893 9929

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 3232

NÝTT  
Í SÖLU

Lyngbrekka - lóð
• Einstaka lóð niður við Elliða

vatn í göngufæri við byggðina  
í Norðlingaholti. 

• Lóðin sem er 5225 fm liggur 
að læk niður við vatnið þaðan 
sem stórbrotið útsýni er yfir 
Elliðavatn og til fjalla.  

Suðurlandsvegur – Lyngbrekka 
110 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Nánari upplýsingar:

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

Innan við 

þriðjungur 

íbúðanna  
óseldur 

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Verð :   Tilboð

2ja herbergja íbúð á 1. hæð
 • Alls 68,1 fm með geymslu 
 • Ný endurnýjað baðherbergi 
 • Vel staðsett, stutt í þjónustu og stofnbrautir

Verð :   34,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Óskar S. Axelsson  aðst. fasteignasala 

Nánari upplýsingar:

Grensásvegur 58

s. 695 5520
s. 691 2312

108 Reykjavík

Ný glæsileg 112,6 fm 4ra herb. þakíbúð 
við Elliaðaárvoginn 

 • Vandaðar Íslenskar innréttingar frá Sérverk, 
 • Innfelld lýsing í lofti 
 • Afhending í janúar með gólfefnum 
 • Svalalokun, stæði í bílageymslu. Sjá nánar Kuggavogur.is

Verð :   79,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali

Friðrik Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala 

Nánari upplýsingar:

Drómundarvogur 4

s. 616 1313

104 Reykjavík

– Með þér alla leið VEGNA COVID-19 SÝNUM VIÐ NÚ ALLAR EIGNIR EFTIR PÖNTUN 
Hafið samband við sölumenn okkar og bókið skoðun – Gott að byrja leit á vefnum okkar miklaborg.is

Sunnusmári 25 - 102 Sunnusmári 23 - 301

• Íbúð 102
• 95 fm 3ja herbergja
• Verð 52,9 millj.

• Íbúð 403
• 51,5 fm studío íbúð 

með suðursvalir
• Verð 36,9 millj.

• Íbúð 301
• 3ja-4ra herbergja  

endaíbúð með tvennar 
svalir 

• Stærði í bíla geymslu
• Verð 68,9 millj.

Sunnusmári 23 

Sunnusmári 
201 Kópavogur

www.201.is/
miklaborg

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

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

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

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

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

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

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

L
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S

Nú fer hver að verða síðastur  
að tryggja í sér íbúð í Sólborg  
og Stuðlaborg, óseldum íbúðum  
fer mjög hratt fækkandi 

Nokkur dæmi um íbúðir í Stuðlaborg
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!   –   www.105midborg.is/miklaborg

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

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

HÆÐ EIGN HERB. STÆRÐ VERÐ

1 101 3 89,4 fm 55,9 millj.

1 106 4 142,6 fm 84,9 millj.

1 111 3 101,2 fm 62,9 millj.

1 113 2 65,7 fm 44,9 millj.

2 208 4 163,9 fm 99,9 millj.

3 304 3 90,6 fm 60,9 millj.

3 313 2 84,1 fm 56,9 millj.

3 314 3 93,0 fm 62,9 millj.

4 404 3 91,7 fm 64,9 millj.

4 405 2 63,3 fm 49,9 millj.

4 411 3 117,8 fm 84,9 millj.

4 412 2 66,9 fm 53,5 millj.

5 501 2 61,8 fm 54,9 millj.

5 503 2 63,8 fm 54,9 millj.

5 508 3 100 fm 79,9 millj.

5 509 3 114,8 fm 88,9 millj.

5 510 2 70,7 fm 56,9 millj.

5 511 2 85,3 fm 64,9 millj.

Íbúð 207 er glæsileg 92 fm  
íbúð á 2. hæð með  
6,3 fm norðursvölum  

Íbúð 114 er glæsileg 119 fm  
endaíbúð á 1. hæð með 
23,9 fm sérafnotafleti 

Íbúð 209 er glæsileg 81,7 fm 
íbúð á 2. hæð með 7 fm  
suðursvölum 

Verð :  69,9 millj. Verð :  51,9 millj.Verð :  55,9 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar! Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg nýbygging með 69 íbúðum við  
Skógarveg 6-8 í Fossvogsdal

F O S S V O G S D A L

SKÓGARVEGUR

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

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

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

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

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

2ja3ja4ra

Þökkum  
frábærar 
móttökur 
2/3 íbúða 
seldust á 
2 vikum 

 • Vandaðar innréttingar með 
steyptum borðplötum

 • Stærðir frá 59,3-171,9 fm

 • Íbúðir afhendast án gólfefna
 • Gólfhiti í öllum íbúðum
 • Rótgróið hverfi, stutt í alla þjónustu

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

.       

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 2 des kl. 12-12:45

Falleg 3ja herbergja 125,3 fm íbúð á 
miðhæð hæð auk bílskúrs

 • 92,4 fm íbúð, endurnýjað eldhús, 2 svefnherbergi og góð stofa.
 • 32,9 fm bílskúr og bílastæði fyrir allt að 4 bíla fyrir framan bíilskúr. 
 • Vatn og rafmagn í bílskúr.

Verð :   59,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Leifsgata 22

s. 775 1515

101 Reykjavík

Björt og góð 57 fm 2ja herbergja búð  
á 2.hæð (1.hæð Skólabrautarmegin)

 • Stofan er björt og er útgengt á suður svalir með fallegu útsýni. 
 • Svefnherbergið er með skápum, en gluggalaust. 
 • Baðherbergi með góðri innréttingu, tengi fyrir þvottavél og sturtuklefi.

Verð :   38,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skólabraut 3

s. 822 2307

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 822 2307

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

159 fm parhús með bílskúr og 15 fm 
geymsluskúr í garði

 • Fjögur svefnherbergi í húsinu auk unglingaherbergis 
með baðherbergi og eldhúskrók í bílskúrnum

 • Allt tréverk, gluggar og þak var málað 2018 ásamt 
því að þakkantur og rennur voru endurnýjaðar

 • Eign með mikla möguleika

Verð :   67,5 millj.

Axel Axelsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hjallavegur 34

s. 778 7272

104 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 778 7272

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 822 2307

eða 616 1313

Aðeins nokkrar íbúðir eftir á þessum vinsæla stað  
– Tryggðu þér nýja eign í dag

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 2312

e ð a  6 9 5  5 5 2 0

s. 822 2307

.       

Verð :  34,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 1. des. 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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 695 5520 eða  691 2312

Sérlega glæsileg 152,2 fm íbúð á 4. hæð 
(efstu) í mjög góðu lyftuhúsi

 • Stórar stofur og eldhús.  
 • Mikil lofthæð í borðstofu og svefnherbergi.  
 • Vel staðsett stæði í bílageymslu.  
 • Fyrir 50 ára eða eldri. Aðgangur að þjónstu í Jónshúsi.

Verð :   97 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

17. Júnítorg 7

s. 896 8232

210 Garðabær

Snyrtileg, vel skipulögð og mikið endur-
nýjuð 123,7 fm sérhæð á 1.hæð (miðhæð) 

 • Í góðu þríbýli á Seltjarnarnesi með sér inngangi
 • Útgengt á stórar svalir með útsýni til suðurs 
 • Bílskúrsréttur fylgir íbúðinni. Þak endurnýjað árið 2019  
og húsið sprunguviðgert á s.l. tveimur árum

Verð :   75,9 millj.

Páll Þórólfsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Melabraut 6

s. 893 9929

170 Seltjarnarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 893 9929
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 3232

NÝTT  
Í SÖLU

Lyngbrekka - lóð
• Einstaka lóð niður við Elliða

vatn í göngufæri við byggðina  
í Norðlingaholti. 

• Lóðin sem er 5225 fm liggur 
að læk niður við vatnið þaðan 
sem stórbrotið útsýni er yfir 
Elliðavatn og til fjalla.  

Suðurlandsvegur – Lyngbrekka 
110 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

Nánari upplýsingar:

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

Innan við 

þriðjungur 

íbúðanna  
óseldur 

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna



H E I M S B O R G  V I Ð  H Ö F N I N A
A U S T U R HÖ F N

Austurhöfn er glæsileg bygging með metnaðarfullri hönnun á einstökum stað á lifandi hafnarbakkanum 
við tónlistar húsið Hörpu, í hjarta miðborgar Reykjavíkur. Allt það besta við borgarlífið er aðeins steinsnar í 
burtu. Útsýnið er óviðjafnanlegt, ýmist á fjallahringinn eða út á hafið með öllum sínum sviðbrigðum, höfnina 
eða nálægar borgargötur. Allar íbúðirnar eiga það sameiginlegt að ekkert hefur verið til sparað í efnisvali, 
sérsmíðuðum inn rétt ingum, lýsingu, heimilistækjum og almenns frágangs að innan sem utan. Húsinu fylgir 
sérlega fallegur inngarður sem allir íbúar hússins hafa aðgang að. Bílastæði fylgja flestum íbúðum.
 
Allar íbúðir eru búnar snjallheimiliskerfi sem býður upp á ótalmargar leiðir til að laga heimilið að þörfum íbúa 
með stýringu ljósa, hitastigi, gluggatjöldum, sjónvarpi o.fl.
 
Íbúðir eru fáanlegar allt frá 2ja herbergja íbúðum og stærri. Hér eru nokkur dæmi.

Með útsýni að Hörpunni  
103 fm
 
Íbúðirnar liggja meðfram göngu götu 
er leiðir að Hörpu. Stofan er opin og 
stór og baðherbergið rúmgott með 
fataherbergi og stóru baðherbergi. 
Tvennar svalir opna íbúðina í tvær 
áttir og gefa góða birtu. 

Ótrúlega notalegar íbúðir fáanlegar 
frá annari hæð upp að fimmtu.

 
Verð frá 95 millj.
 

Við Reykjastræti og 
inngarð Austurhafnar 
130 fm
 
Stórar og einstakar 2ja herbergja 
íbúðir og einstaklega vel skipu 
lagðar. Stofan er opin og stór 
og baðherbergið rúmgott 
með fataherbergi og stóru 
baðherbergi. Tvennar svalir  
opna íbúðina í tvær áttir og  
gefa góða birtu. 

Fáanlegar frá 2. hæð upp  
að 5. hæð.

 
Verð frá 120 millj.
 

Við inngarð Austurhafnar  
81 fm
 
Úr forstofunni er gengið beint 
inn í bjarta og stóra stofu. Úr 
svefnherberginu er gengt út á 
stórar svalir sem ná yfir allan 
endavegginn og snúa að líflegum 
miðbænum.

Fáanlegar á annarri, þriðju  
og fjórðu hæð

 
Verð frá 80,5 millj.

Við Reykjastræti og  
inngarð Austurhafnar 
72-75 fm
 
Bjartar og fallegar íbúðir  
sem eru vel skipulagðar, með 
útsýni yfir inngarð hússins 
sem veitir gott næði.

Fáanlegar á annarri, þriðju 
og fjórðu hæð

 
Verð frá 73,5 millj.

H a f ð u  s a m b a n d  o g  b ó k a ð u  s k o ð u n 

austurhofn.is



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.Íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           4.109.956 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      151.812 kr.

Búseturéttur:                           6.743.883 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      198.197 kr.

Búseturéttur:                         10.349.261 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      226.706 kr.

Búseturéttur:                           4.897.856 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      190.837 kr.

Búseturéttur:                          4.963.875 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     179.720 kr.

Búseturéttur:                        11.076.031 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      254.718 kr.

Búseturéttur:                          3.569.750 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     157.550 kr. 

Búseturéttur:                           4.513.500 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       209.914 kr. 

Búseturéttur:                          4.498.499 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     181.157 kr.

Búseturéttur:                         10.155.933 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       229.389 kr.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan jan.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.174.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 1.400.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í des.

Mögulegt lán: 1.200.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun mars.

Mögulegt lán: 5.538.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Miðjan jan.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan feb.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í feb.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í janúar.

Mögulegt lán: 5.077.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt, Norðlingaholt og Miðbær.
Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes. 

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

BJALLAVAÐ 9   ·   110 RVK.

ÞVERHOLT 21   ·   105 RVK.

92,7

109

3ja

3ja

101

ferm. ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb. herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                        12.303.712 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      260.770 kr.

Búseturéttur:                          8.249.070 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     241.637 kr.

Búseturéttur:                           5.126.450 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      233.113 kr.

Búseturéttur:                           5.113.238 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      173.455 kr.

Búseturéttur:                           7.482.370 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      190.735 kr.

Mögulegt lán: 6.151.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 2.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í janúar.

Mögulegt lán: 2.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í mars.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.741.185 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

EINHOLT 10  ·   105 RVK.

BOLLATANGI 20  ·  270 MOS.HAMRAVÍK 36   ·   112 RVK.

ARNARSMÁRI 6  ·   201 KÓP.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.
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Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
Umsóknarfrestur: Til 9. des. kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 10. des. kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar 
sem hæstbjóðandi er efstur. Þegar 
um sömu tilboðsfjárhæð er að ræða 
er farið eftir félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur 
á að ganga frá kaupum óháð 
félagsnúmeri. Ef ekki berst  
hámarkstilboð hefur seljandi  
rétt til að gera gagntilboð eða  
hafna tilboðinu.

ferm.
NÝTT 
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UPPGERÐ 2019SUÐURSVALIR

             EFSTA HÆÐ NÝUPPGERÐ

NÝTT PARKET SUÐURSVALIR

ÞAKÍBÚÐ MEÐ VERÖND Í SUÐVESTURSÉRAFNOTAREITUR

   ENDARAÐHÚS  ·  UPPGERT 2020

SVALIR SNÚA INN Í GARÐ SVALIR Í SUÐVESTUR

NÝTT PARKET  · BÍLSKÚR NÝTT PARKETUPPGERÐ 2018

SKJÓLSÆLAR SVALIR 

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK. ÞVERHOLT 15   ·   105 RVK. ÞVERHOLT 23   ·   105 RVK.

    

ferm. ferm. ferm. ferm.

herb. herb. herb. herb.

íbúð nr. íbúð nr. íbúð nr.íbúð nr.

Búseturéttur:                           8.198.485 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      196.795 kr.
Mögulegt lán: 4.099.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

83,3 110,2 91,2 84,5

2ja 3ja 3ja 3ja

SUÐURSVALIR

301 302 304405

ferm.

herb.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           8.061.481 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      192.267 kr.

Búseturéttur:                          11.021.039 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        254.434 kr.

Búseturéttur:                          10.060.068 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        225.476 kr.

Búseturéttur:                  9.437.767 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       208.760 kr.

Mögulegt lán: 4.030.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.510.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.030.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Miðjan feb.

Mögulegt lán: 4.718.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.
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201
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ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

        ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

ARNARSMÁRI 4  ·  201 KÓP.

EIÐISMÝRI 24   ·   170 SELTJ.  

ÞVERHOLT 17   ·   105 RVK.

KRISTNIBRAUT 65   ·  113 RVK.

BREIÐAVÍK 7  ·  112 RVK.

HAMRAVÍK 32   ·   112 RVK.

KRISTNIBRAUT 67   ·   113 RVK.

ÞVERHOLT 21   ·    105 RVK.  
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Sóleyjargata 
EINBÝLISHÚS MEÐ 10 SVEFNHERBERGJUM.

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn 
Sigurður Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933 en, það var 
endurnýjað 2014. Lóðin er 760 fm. eignarlóð. Í húsinu eru 10 svefnher-
bergi og eru 5 þeirra með sérbaðherbergjum með walk in sturtu. Húsið er 
skráð 358,4 fm. Efsta hæðin er óskráð þannig að samtals er húsið rúmir 
400 fm. Verð kr. 225.000.000.- Bókið skoðun: fold@fold.is.

Einbýli við Suðurmýri 
Á SELTJARNARNESI.

Rúmlega 93 fm. einbýli á tveimur hæðum á eignarlóð á Seltjarnarnesi.   
Á neðri hæð eru svefnherbergi, rúmgott baðherbergi og geymsla og á 
efri hæðinni eru stofur og eldhús. Hellulögð afgirt lóð. Einstakt tækifæri 
til að eignast lítið hús á Nesinu.  Verð 49,9 millj. 
Bókið einkaskoðun hjá lögg. fasteignasölum Foldar.

Hólaberg 82, 111 Rvk., 
EINBÝLI  MEÐ AUKABYGGINGU.

Fallegt og vel viðhaldið 293,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum + kjallari 
og 177,5 fm atvinnuhúsnæði, samtals 470,6 fm. Eign sem bíður uppá mikla 
möguleika, t.d. að breyta atvinnuhúsnæðinu í íbúðir. Húsið er byggt 1981. 
Parket og flísar á gólfum. Íbúðarhúsið er á tveimur hæðum og í kjallara 
og er sérinngangur í kjallarann. Nánari upplýsingar á skrifstofu og vel-
komið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is. Verð 124,9 millj.

Skipholt: 
TVÖ SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI OG TVÆR ÍBÚÐIR. 

Samtals rúmlega 370 fm. húsnæði við Skipholt í 105 Reykjavík. Um er að 
ræða tvö skrifstofuhúsnæði á annari hæð, annars vegar 110,3 fm og hins 
vegar 93,9 fm. og tvær íbúðir á 3. hæð. annars vegar ca. 90 fm. og hins 
vegar ca. 77 fm. Þessi eign byður upp á mikla möguleika í endurskipulagn-
ingu, t.d. að breyta atvinnuhúsnæðinu í íbúðir. Möguleiki að kaupa saman 
eða sitt í hvoru lagi. Allar nánari upplýsingar hjá fasteignasölum Foldar.

Víkurgata: 
URRIÐAHOLTI, GARÐABÆ

Stórglæsileg rúmlega 141 fm. 4ra herbegja íbúð á 1. hæð á frábærum stað 
í Urriðaholtinu. Íbúðin er vel skipulögð, með 3 svefnherbergjum,  2 bað-
herbergjum, þvottaherbergi innan íbúðar og geymslu á hæðinni, vel búið 
eldhús með fallegri hvítri innréttingu. Útgengt er á fjórum stöðum úr íbúð-
inni á pall sem er í kringum íbúðina. Stæði í bílageymslu fylgir auk sér stæði. 
Verð 84,9 millj. Vinsamlegast bókið einkaskoðun 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

 

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



Miðjusætaröðin er á sleða til að auðvelda aðgengi sem er mun betra þegar 
stigið er hægra megin inn í öftustu sætaröðina.

Höfuðrými bílsins hæfir stærstu mönnum en eins og sjá má er meira en nóg 
eftir þótt fyrirsætan sé rúmir 180 sentimetrar á hæð.

Felling sæta í miðjusætaröð mætti vera betri en fyrirferðarmikil sætin falla ekki nógu vel niður.

Bíllinn kemur á 17 tommu felgum og hjólbörðum sem 
gera hann mýkri í akstri en búast má við af rafbíl.

Það er langt síðan greinarhöfundur hefur séð sígarettu-
kveikjara í nýjum bíl sem hafður er til prófunar.

Innréttingin er smekkleg og útsýni svo gott að manni líður vel undir stýri.

yfirdrifið í þessum bíl. Meira að 
segja er gott pláss til hliðanna í 
öftustu sætaröð sem er sjaldnast 
raunin. Fótarými er gott í bílnum 
og aðgengi í miðjusætaröð, enda 
er hurðir eins og áður sagði í yfir-
stærðum.

Farangursrými er mjög gott 
með sætin niðri en miðjusæta-
röð mætti falla betur niður, því 
að fyrirferðarmikil miðjusætin 
falla ekki nógu vel niður í gólfið. 
Aðgengi í öftustu sætaröð er ekki 
nógu gott ef komið er vinstra 
megin inn í bílinn. Það kemur 
til þar sem ekki er hægt að velta 
tveimur vinstri sætunum fram og 
þau renna ekki nógu mikið fram 
heldur. Aðgengi vinstra megin 
þar sem er aðeins eitt sæti er mun 
betra og auðveldara að færa sætið 
fram.

Virkar ekki stór í akstri
Akstur Maxus Euniq MPV er 
nokkuð sem kemur á óvart og 
hann er mjög hljóðlátur. Þrátt 
fyrir hefðbundna MacPherson-
fjöðrun að framan og sneril-
fjöðrun að aftan er fjöðrunin 

góð og laus við að virka þvinguð 
af þeim tæpu tveimur tonnum 
sem hann var að burðast með. 
Stýrið er létt og leggur vel á svo 
að auðvelt er að snúa honum 
þrátt fyrir stærðina. Það er ekki 
hægt að segja að stærðin hamli 
honum í akstri og ef einhver er 
ragur við stærðina eru alltaf fjar-
lægðarskynjarar. Gallinn við þá 
er að ekki er hægt að slökkva á 
frekar leiðinlegu píp-hljóði frá 
fjarlægðarskynjara. Af lið er gott 
fyrir bíl í þessum f lokki enda ekki 
á hverjum degi sem prófaður er 
sjö sæta fjölnotabíll með upptak 
undir 10 sekúndum Drægið með 
minni raf hlöðunni er viðunandi 
eða 325 km en hægt er að fá bílinn 

með 71 kWst raf hlöðu og er þá 
drægið 420 km.

Lítil samkeppni
Einu sjö sæta raf bílarnir fyrir 
utan Maxus Euniq MPV eru 
Mercedes-Benz EQV og Tesla 
Model X. EQV er talsvert lengri 
eða 5.140 mm, allt að 8 manna og 
töluvert dýrari eða frá 11.950.000 
kr. svo að samanburður við hann 
er frekar ósanngjarn. Það sama 
má segja um Tesla Model X sem 
kostar 11.672.000 í Long Range 
útgáfu. Að sögn Úlfars Hinriks-
sonar hjá Suzuki er endanlegt 
verð ekki komið á bílinn en það 
verður þó undir sjö milljónum 
sem verður að teljast ansi gott 
verð fyrir raf bíl í þessari stærð, og 
gerir almenningi kleift að eignast 
rafdrifinn, sjö sæta bíl.

Sjaldan hefur bíla-
prófari Fréttablaðs-

ins reynt bíl með jafn 
mikið höfuðrými og 
Maxus Euniq MPV.
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Bíllinn verður með 
fimmtu kynslóð 

eDrive rafmótora en þeir 
eru minni um sig en skila 
um leið meira afli en 
áður.

BMW iX er nýtt flaggskip 
BMW-merkisins og verður 
alveg rafdrifinn. Hann mun 
skila 500 hestöflum og hafa 605 
kílómetra drægi auk þess að 
nota 5G-farsímatæknina.

BMW gengur svo langt að segja að 
BMW iX sé dögun nýrra tíma hjá 
merkinu. Þótt bíllinn sé ennþá í 
þróun hefur BMW tekið ákvörðun 
um að frumsýna bílinn en hann er 
væntanlegur á markað í lok næsta 
árs. Bíllinn byggir á iNext-til-
raunabílnum sem frumsýndur var 
árið 2018 og er iX fyrsti bíll BMW 
sem byggður er á nýjum skalanleg-
um undirvagni sem verður undir 
framtíðarökutækjum BMW. Með 
fullkomnari hugbúnaði og öflugri 
tölvubúnaði getur bíllinn nýtt sér 
5G-tæknina til að keyra sjálfur og 
leggja sjálfur í stæði.

Bíllinn verður með fimmtu 
kynslóð eDrive-rafmótora en 
þeir eru minni um sig en skila um 
leið meira afli en áður. Rafhlaðan 
verður 100 kWst og skilar orku til 
tveggja rafmótora sitt á hvorum 
öxlinum. Hestaflatalan verður 500 
og upptakið í 100 km hraða undir 
fimm sekúndum. Það sem mestu 
máli skiptir er að nýja rafhlaðan 
verður með 605 km drægi sem er 
talsvert meira en er í boði í BMW-
raf bílum í dag. BMW segir einnig 
að hægt sé að hlaða rafhlöðuna 
með 200 kW hleðslu sem þýðir að 
hægt er að hlaða hana upp í 80% á 
undir 40 mínútum. Í 11 kW heima-
hleðslustöð er hægt að fullhlaða 
bílinn á 11 klst. Undirvagninn nýi 
verður með álgrind og umlukinn 
koltrefjum. Að sögn BMW er tölvu-
kerfi bílsins 20 sinnum öflugra en 
sést hefur áður í framleiðslubílum.

BMW hefur ekki gefið upp 
neinar stærðartölur um bílinn 
aðra en þær að hjólhafið verður 
þrír metrar sem verður að teljast 
allgott. Bíllinn verður þó svipaður 
BMW X5 að stærð. Hið þekkta 
nýrnagrill verður áberandi að 
framanverðu þótt það sé nánast 
lokað eins og búast má við af raf-
bíl. Þar verður myndavél, ásamt 
radar- og lidar-skynjurum komið 
fyrir. Díóðuljósin eru þynnri en 
við höfum séð áður í ökutækjum 

BMW kynnir iX-rafjepplinginn

Mazda, líkt og Suzuki, gæti verið 
á leiðinni með Mazda 2 í formi 
Yaris eftir tvö ár. Kemur það fram 
í nýrri kynningu fyrir fjárfesta á 
vegum fyrirtækisins, en þar er sagt 
frá samstarfi Mazda og Toyota 
og áætlunum um að smíða bíl 
byggðan á Yaris-tvinnútfærslunni. 
Líklega verður bíllinn smíðaður af 
Toyota við hlið Yaris í verksmiðju 
Toyota í Norður-Frakklandi.

Með því að bjóða upp á tvinn-
útfærslu getur merkið, líkt og hjá 
Suzuki, náð mengunarmörkum 
sínum. Núverandi Mazda 2 hefur 
verið á markaði síðan 2014 og er 
ekki með tvinnútfærslu. Hvort 
samstarfið muni ná til f leiri bíla í 
framtíðinni er óvíst, en hjá Suzuki 
hafa tveir Toyota-bílar fengið 
Suzuki-merkið. Eru það Corolla 
í formi Suzuki Swace og RAV4 í 
formi Across.

Ný Mazda í formi 
Yaris árið 2022 

Mazda notaði tækifærið og kynnti 
nýja sex strokka línuvél á hlut-
hafafundi á dögunum. Vélin 
mun líklega fara í 6-línuna og þá 
einnig langbakinn. Mazda hafði 
tilkynnt í fyrra að þessi vél væri 
á leiðinni en hún mun samt ekki 
koma í framleiðslubílum fyrr en í 
fyrsta lagi seint á árinu 2022. Hún 
verður fáanleg sem bæði bensín- 
og dísilvél og þá einnig í Skyactiv-X 
útgáfu. 

Mazda hefur ekki gefið mikið 
af tækniupplýsingum upp með 
vélinni. Vitað er að hún verður 
langsum í bílnum og verður tengd 
fjórhjóladrifi. Búast má við að 
næsta kynslóð Mazda 6, sem 
væntanleg er árið 2022, verði með 
vélina strax frá upphafi. Sá bíll 
verður einnig með afturdrifi svo 
líklega verða fleiri en ein vél í boði 
þegar hann kemur á markað. Með 
því að fara þessa leið mun Mazda 
geta keppt við bíla eins og BMW 
3-línu og Kis Stinger GT S svo eitt-
hvað sé nefnt. Hvort nýr Mazda 6 
verði svo boðinn í Evrópu á eftir 
að koma í ljós en talsmenn Mazda 
hafa forðast að svara spurningum 
þess efnis.

Mazda kynnir 
nýja línusexu

Það eru ekki allir aðdáendur BMW-merkisins sáttir við þennan framenda en BMW hefur þorað að taka áhættu þegar kemur að útliti.

Þótt afturendinn sé hefðbundnari setur hann nýjar línur með ílöngum afturljósum.

Endurhönnuð innréttingin er stílhrein með stórum upplýsingaskjáum sem 
verður eins og breiðtjald og nær yfir meginhluta innréttingarinnar.

BMW og hurðarhúnar sem koma 
út úr yfirbyggingunni er eitthvað 
sem við höfum ekki séð áður. Að 
innan verður flatt gólf sem eykur 
plássið fyrir alla fimm farþegana. 
Tveir stórir skjáir verða áberandi í 
mælaborðinu en þeir eru boga-
dregnir. Annar er 15 tommur að 
stærð meðan hinn er 12,3 tommur. 
Annað eins og miðstöðvartúður og 
hátalarar er meira falið í innrétt-
ingunni.

Næsta kynslóð Mazda 6 sækir út-
litið til Vision Coupe tilraunabílsins.

Mazda 2 gæti líkst Yaris fyrir utan 
atriði eins og ljósabúnað.

Samstarf Mazda og 
Toyota er til þess að 

merkið geti náð meng-
unarmarkmiðum sínum.

Með því að fara 
þessa leið mun 

Mazda 6 keppa við 
BMW 3-línu.
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522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið



BSA framleiddi mótorhjól frá 1910 
til 1978 og varð eitt þekktasta 
merkið á því sviði, og á tímabili 
var merkið stærsti framleiðandi 
mótorhjóla í heiminum. Hér á 
Íslandi voru þau vinsæl frá upp-
hafi og voru lengi vel ein vin-
sælustu mótorhjólin og nöfn eins 
og Spitfire og Gold Star voru eins 
og brennd inn í hugarheim allra 
þeirra sem höfðu áhuga á mótor-
hjólum fyrir um hálfri öld.

Með tilkomu ódýrari sam-
keppni frá Japan og getuleysi 
til að bregðast við, hrundi sala 
þeirra á sjöunda og áttunda áratug 
síðustu aldar og merkið leið undir 
lok. Núna, meira en fjórum ára-
tugum síðar, eru uppi áform um að 
endurvekja þetta fornfræga merki. 
Fyrirtækið á bak við þau áform er 
með djúpa vasa en það er indverski 
framleiðslurisinn Mahindra. 
Annað mótorhjólamerki sem á 
upphaf sitt að rekja til Bretlands 
er Royal Enfield, sem hefur verið 
framleitt á Indlandi í áratugi og er 
selt þar í tugum þúsunda eintaka 
á hverju ári. Það er þó ekki eina 
ástæðan fyrir áhuga Mahindra á 

merkinu, sem á fyrir ráðandi hlut 
í Peugeot Motorcycles. Með því að 
hefja mótorhjólaframleiðslu á Ind-
landi í stórum stíl undir merkjum 
BSA, og nota hluta þeirrar fram-
leiðslu hjá öðrum merkjum eins og 
Peugeot, sér Mahindra fyrir sér að 
geta markaðssett tvíhjóla fram-
leiðslu sína hratt og vítt.

Fréttir herma að áherslan verði 
lögð á rafdrifin mótorhjól og 
þróun þeirra í samstarfi við merki 
eins og KTM. Mahindra hefur 

samt einnig sagt að hefðbundnari 
mótorhjól verði einnig á boðstól-
um í náinni framtíð. BSA verður að 
hluta breskt áfram en með styrk 
frá breskum stjórnvöldum verður 
byggt þróunarsetur í Oxford þar 
sem um 250 manns fá vinnu. Að 
sögn talsmanna BSA/Mahindra er 
stefnan sett á að framleiða 10.000 
eintök á ári f ljótlega og selja á 
mörkuðum eins og Bandaríkj-
unum, Ástralíu og, kannski til að 
hefna fyrir sig, Japan.

BSA-mótorhjólin snúa aftur á næsta ári
BSA Thunderbolt var síðasti naglinn í líkkistu BSA en það var Triumph-hjól í grunninn og framleitt frá 1968-72.

BSA-merkið 
hefur breyst 
mikið í gegnum 
tíðina en BSA-
stjarnan er 
þeirra þekktast.

Honda kynnti nokkur ný módel 
fyrir 2021 í vikunni sem leið og 
meðal þeirra er stærri gerð Honda 
500 Rebel hjólsins. Verður hjólið 
með sömu 1100 rúmsentimetra 
vélinni og í Afraica Twin-hjólinu. 
Um tveggja strokka vél er að ræða 
sem skilar 87 hestöflum og 98 new-
tonmetra togi á 4.750 snúningum.

Vélin er endurhönnuð til að 
henta betur hjóli sem þessu og er 
með þyngri sveifarás og svinghjóli. 
Meðal tækniatriða er tölvustýrð 
bensíngjöf og þrjár gerðir aksturs-
stillinga. Auk þess er hægt að 
stilla afl á þrjá vegu og hjólið er 
einnig með prjónstýringu. Hægt 

er að panta hjólið sérstaklega 
með DCT-sjálfskiptingunni sem 
er með tveimur kúplingum til 
að tryggja hraðar skiptingar. Að 
framan verður hjólið með 43 mm 
fjölstillanlegum dempurum og 
fjögurra stimpla bremsudælum 
við fljótandi bremsudiska. Hjólið 
er nokkuð líkt Rebel 500-hjólinu 
í útliti en er með meira hjólhafi, 
enda hjólið talsvert stærra. Þyngd 
hjólsins með völvum er 223 kíló en 
ef það er búið sjálfskiptingunni fer 
þyngdin í 233 kíló. Umboðsaðili 
Honda á Íslandi er Askja en ekkert 
hefur heyrst af opnum á hjóla-
umboði þar ennþá.

Rebelinn endurfæddur með 1100 vél

Útlit Honda Rebel 1100 er svipað 
og á 500 gerðinni en hjólhafið er 
lengra og meiri halli á framgaffli.

Vespa er heiti á gerð mótorhjóla frá 
Piaggio en nafnið á þeim hefur fest 
við slíkar gerðir hjóla. Einkennast 
þau af breiðum afturenda sem 
inniheldur vél við afturdekk og 
bensíntank og opið rými kringum 
fætur. Framendinn er svo oftar en 
ekki með hlífum svo útlitið minnir 
nokkuð á geitung eða vespu. Á 
Íslandi hefur vantað gott nafn á slík 
farartæki og vespunafnið viljað 
loða við þau þótt íslenskun á enska 
nafninu scooter sé líka stundum 
notuð. Líkt og annars staðar í Evr-
ópu átti sér stað bylgja svokallaðra 
Vespu-hjóla eða „skútera“ á sjötta 
áratug síðustu aldar. Þar var hin 
eiginlega Vespa fremst í flokki og 
var nokkuð vinsæl á Íslandi. Hún 
var ekki eina tegundin sem kom 
frá Ítalíu því einnig komu nokkrar 
af Lambretta-gerð, og var ein slík 
gefin samgöngusafninu á Ýdölum 
í sumar.

Það var þó ekki þannig að skút-
er ar kæmu bara frá Ítalíu, síður 
en svo. Fyrsti skúterinn sem kom 
hingað til lands var amerískur af 
gerðinni Moto Scoot en hingað 
komu allavega tveir slíkir af árgerð 
1939. Moto Scoot var stofnað árið 
1936 af Norman Siegel sem setti 
aleiguna í að hanna og framleiða 
þessi hagkvæmu mótorhjól. Merkið 
var yfirtekið af fjárfestum í Chicago 
þegar Norman fór í stríðið og varð 
stærsta skútermerkið í Ameríku, 
stærra en Cushman enda selt víða í 
búðum eins og J&R Auto Parts.

Goggo-skúterarnir voru fram-
leiddir í Þýskalandi ásamt Goggo-
mobil-bílunum af GLAS sem 
var stofnað af Andreas Glas. Það 
byrjaði á framleiðslu á landbún-
aðartækjum en þegar Glas sá Vespu 
á sýningu í Verona á Ítalíu, hóf 
hann hönnun og síðar framleiðslu 
á Goggo. Alls voru 46.000 slíkar 
smíðaðar á þeim áratug sem þær 
voru í smíðum. Gerðin sem kom 
hingað til lands var 1954 árgerð 
og var skráð 2,5 hestöfl svo líklega 
hefur verið um stærstu gerðina að 
ræða sem var 200 rsm.

Frönsku Terrot-vespurnar hófu 
framleiðslu á sínum hjólum í lok 
fimmta áratugarins. Verksmiðja 
fyrir Terrot opnaði 1950 í Dijon og 
markmiðið var að smíða ódýr en 
áreiðanleg hjól í samkeppni við 
Vespuna og einnig til útflutnings. 
Fyrstu gerðirnar komu á markað 
árið 1951 en sú sem kom hingað til 
lands var 1953 árgerð og 5 hestöfl 
Það hefur þýtt að um VMS2-hjólið 
hefur verið að ræða sem var með 
125 rsm vél og fáanlegt í mörgum 
litum. Framleiðsla á Terrot-skút-
erum var allt til ársins 1957.

NSU framleiddi einnig skútera 
og voru þeir notaðir til lögreglu-
starfa, bæði í Reykjavík, Akureyri 
og á Keflavíkurflugvelli kringum 
1960. NSU var ekki eini fram leið-
andi skútera frá Tékkóslóvakíu því 
einnig kom hingað tegund sem hét 
Cezeta. Hófst framleiðsla þeirra 
árið 1957 og hingað kom eitt eintak 
af þeirri árgerð. Var það hjól í eigu 
konu á Akureyri sem hét Birgit og 
er það hjól enn til í dag og mun vera 
á leið í uppgerð.

Annars konar vespur fyrri tíma
Birgit á Cezeta-vespunni sinni hlaðinni farangri en eins og sjá má var hjólið 
engin smásmíði eða um tveir metrar að lengd.

Franski Terrot-skúterinn á auglýs-
ingaplakati frá sjötta áratugnum.

Þýsku Goggo-hjólin voru klunnaleg 
útlits en praktísk í notkun.

NSU Prima var meðal annars notuð 
af lögreglunni á Akureyri .

Moto Scoot vespan kom á markað 
1936 og var þekkt fyrir einfaldleika.

Eitt af framtíðarmódelum 
Harley-Davidson virðist ásamt 
Pan America-hjólinu sloppið við 
niðurskurð framleiðandans. Það 
er Custom 1250 Sportsterinn sem 
nú er áætlað að komi á markað 
strax síðla árs 2021. Hjólið var 
frumsýnt árið 2018 og verður 
með nýju Revolution Max-vélinni 
sem talin er nauðsynleg fyrir 
framtíð merkisins, ekki síst í 
Evrópu þar sem mengunarreglur 
eru mun strangari. Er hjólið líka 
talið nauðsynlegt til að reisa við 
minnkandi sölu merkisins en Har-
ley-Davidson hefur talsvert verið 
í fréttum að undanförnu vegna 
taps og væntanlegs niðurskurðar 
vegna þess. Hjól eins og Bronx 

Streetfighter sem nota á 975 rúm-
sentimetra útgáfu af Revolution-
vélinni hefur hins vegar verið 
sett á hilluna í bili. Revolution 
Max-vélin verður einnig í Pan 
America-hjólinu en hún á að gefa 
gott af l á lægri snúningi, og Pan 

America-hjólið kemur á markað 
á undan Custom-hjólinu. Custom 
1250-hjólið hefur ekki fengið 
almennilegt nafn ennþá en þess er 
ef laust að vænta á næstunni áður 
en það verður frumsýnt í fram-
leiðsluútgáfu.

Harley-Davidson Custom kemur á næsta ári

Línur Harley-
Davidson 1250 
Custom hjólsins 
er kraftalegar 
og nýja vélin er 
áberandi.
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Dekkjasalan,  Dalshrauni 16 ,  Hafnarfirði - 587 3757  -  dekkjasalan.is

Dekk og flottar felgur

ALLT Á EINUM STAÐ

Forritanlegir 
loftþrýstingsskynjarar

Felgurær og felguboltar fyrir 
flestar gerðir bíla

Miðjustýringar



Eftir að gagnrýni á mynda-
bandsupptökur af hraðameti 
SSC Tuatara bílsins komu 

fram hefur verið ákveðið að endur-
taka leikinn. Spurningar vöknuðu 
eftir stærðfræðingur sem skoðaði 
myndbandið og beitti reikniað-
ferðum á tækniupplýsingar bílsins, 
sagði að bíllinn hefði verið á nær 
400 km hraða í stað 533 km á klst.

Forstjóri SSC, Jerod Shelby 
lét hafa eftir sér í yfirlýsingu að 
mistök hefðu orðið við klippingu 
myndbandsins og þess vegna 
hefðu GPS-tölur ekki passað við 
klippingarnar. Til að bregðast við 
þessari gagnrýni var því ákveðið 
að bíllinn myndi reyna aftur við 
metið í náinni framtíð. Hvenær 
það verður nákvæmlega er þó ekki 
ákveðið og því er það spurning 
hvort Heimsmetabók Guinness 
viðurkenni metið endanlega fyrr 
en að seinni tilraun við það verði 
lokið.

SSC Tuatara ætlar 
að endurtaka 
hraðamet

SSC Tuatara reynir hér við heims-
metið á dögunum.

Guðmundur Jóhann Gíslason, 
leigubílstjóri hjá Hreyf li, fékk 
af hentan nýjan, 100% rafmagn-
aðan Volkswagen ID.3 fyrir 
nokkrum vikum og varð þar með 
fyrsti leigubílstjórinn á Íslandi 
sem ekur um á þessari nýju 
tegund raf bíla. Ekki hafa borist 
sögur af ID.3-leigubílum úti í 
heimi og því líklegt að hann hafi 
einnig verið sá fyrsti í heimi til að 
fá sinn af hentan.

Guðmundur hefur verið leigu-
bílstjóri í 30 ár og ber Volkswagen 
vel söguna. „Þau hjá Heklu hafa 
aðstoðað mig með mikilli prýði í 
mörg ár en þetta er sjötti Heklu-
bíllinn frá árinu 2011. Ég ákvað 
strax og sögur fóru að berast 
af ID.3 að ég myndi panta einn 
slíkan enda rafmagnsdrægið 
orðin nægt fyrir mig. 

Hingað til hefur nægt mér að 
hlaða bílinn bara heima hjá mér 
á nóttunni og hef ég í raun bara 
einu sinni verið að því kominn 
að klára rafmagnið en þá kom ég 
heim með um 20 kílómetra drægi 
eftir. Rekstrarkostnaðurinn á 
rafmagnsbílum er hverfandi og 
sparnaðurinn mikill en á venju-
legum mánuði geri ég ráð fyrir 

að spara allt að 90.000 krónur í 
rekstrarkostnað. Svo er líka afar 
gott að þurfa ekki að hafa bílinn í 
lausagangi á meðan maður bíður 
á milli ferða. Umhverfið græðir,“ 
segir Guðmundur og bætir við að 
plássið í bílnum komi viðskipta-
vinum einstaklega skemmtilega á 

óvart enda er hann mun pláss-
meiri að innan en ytra rýmið 
gefur til kynna.

Jóhann Ingi Magnússon, 
vörumerkjastjóri Volkswagen 
á Íslandi, segir nýjungarnar 
spennandi og að gaman hafi verið 
hversu mikla athygli bíllinn hans 

Guðmundar vakti í höfuðstöðv-
um Volkswagen í Þýskalandi. 
„Þetta eru spennandi tímar og 
þróunin hröð. Í dag er rafdrifinn 
leigubíll orðinn raunhæfur kostur 
og gaman að sjá leigubílstjóra 
nýta sér vistvænar lausnir sem fer 
fjölgandi.“

Fyrsti ID.3-leigubíllinn í heiminum

Guðmundur Jóhann Gíslason við sérmerktan ID.3-leigubílinn sem er áberandi í borgarumferðinni.

Umferðaröryggisstofnun Banda-
ríkjanna NHTSA rannsakar nú ört 
vaxandi tilkynningar um galla 
í fjöðrunarkerfum Model S- og 
Model X-bílanna. Með auknum 
aldri bílanna hefur tilkynningum 
vegna þess fjölgað að undan-
förnu og að sögn stofnunarinnar 
eru nú 43 tilkynningar á borði 

hennar. Gallinn lýsir sér þannig 
að dekkið nær að skrapast upp 
í innra bretti bílanna sem getur 
haft áhrif á öryggi þeirra í akstri. 
Flestar bilanirnar áttu sér stað á 
lítilli ferð eða 32 talsins, en sumar 
þeirra á vegum úti og fjórar á 
hraðbrautum. Engin óhöpp hafa 
samt orðið í þessum tilfellum sem 

eru til rannsóknar. Meira álag er 
á fjöðrunarkerfi rafmagnsbíla 
vegna aukins þunga þeirra. Rann-
sóknin nær til 2015-2017 árgerða 
Model S og 2016-2017 árgerða 
Model X. Ef rannsóknin leiðir til 
innköllunar mun hún því geta 
náð til allt að 115.000 Tesla bíla á 
heimsvísu.

NHTSA rannsakar galla í fjöðrunarkerfi Tesla

Það eru Tesla Model X og Model S 
sem eru til rannsóknar hjá NHTSA.

Nýlegt myndband af 
hraðameti SSC Tuatara 
hefur verið gagnrýnt að 
undanförnu.

JEPPADEKK
OG FELGUR

DEKKJAÞJÓNUSTA TÍMAPANTANIR Í SÍMA 540 4900

Vönduð amerísk jeppadekk sem henta 
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður. 
Stærðir 29 - 44”.

KANNAÐU ÚRVALIÐ!     VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is
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Tinna Trítlimús: 

Háskabrunnurinn er ný 

og spennandi bók eftir 

Aðalstein Stefánsson. 

Tinna og Koli taka 

sér ferð á hendur á 

hættulegar slóðir í leit 

að Kobba kanínupabba 

sem er týndur ...”

Bókin er skemmtileg 

og gagnleg fyrir krakka 

sem eru að æfa lestur.

Við mælum með bókum í jólagjafir

Maríella Mánadís er spæjari. 

Einkunnarorð hennar 

eru: Engin ráðgáta of 

dularfull, ekkert vandamál 

of flókið. En svo fara 

að birtast draugalegir 

naggrísir út um allan bæ 

og Spæjarastelpurnar 

(Maríella, Pála og Víóla) 

ákveða að leysa ráðgátuna.

Stórskemmtileg barnabók 

sem er fallega myndskreytt 

til að auka á ánægju 

lesandans.

Alls ekki opna þessa bók 

er nýjasta undrið í einum 

vinsælasta bókaflokki 

landsins. En það er alveg 

stranglega bannað að opna 

bókina, hvað þá að lesa 

hana! Betra væri að athuga 

hvort hún smellpassi ekki í 

ruslatunnuna!

Varúð: Allir í fjölskyldunni 

kútveltast um af hlátri með 

þessa í hönd.

Þú ert 17 ára ... 

Þú veist að halastjarna stefnir á Jörðina. 

Hvernig viltu eyða síðustu vikunum? 

Og með hverjum viltu vera þegar allt 

tekur enda? Endalokin er magnþrungin 

ungmennabók! 

Fjórar bækur 

eru komnar út í 

bókaflokknum.

Ný þrauta- og litabók um jólasveinana!

Þessi bók er alveg sérlega vinsæl hjá 

jólasveinunum. Þeir þramma ofan úr 

fjöllum með bækur í pokunum sínum og 

læða þeim svo í skóinn hjá þægum börnum.

Sneisafull bók af 

bæði gagnlegum 

og gagnslausum 

upplýsingum um 

hor. Er hættulegt 

að borða hor? 

Inniheldur það 

næringu? Hvaða 

tilgangi þjónar 

horið? Segir liturinn 

á horinu eitthvað um 

heilsu okkar? Frábær 

skemmtun! 



Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Nudd

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

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 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.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Lifandi þáttur um matargerð 
og bakstur í bland við innanhúss-
arkitektúr, hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 
mánudaga kl. 20.30

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

Komið og reynsluakið
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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 

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.



Tilkynningar

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 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU.
Til leigu í Garðabæ 

einstaklingsíbúð með sér 
inngangi,reyklaust og rólegt. Er 

laus.
Upplýsingar í síma: 892-8825.

Til leigu 2ja herb. 45 fm. kjallaraíb. 
á Laugarnesvegi 64. Sér inngangur, 
góðir gluggar. Leiga kr 140.000 
innifalið rafmagn , hiti og húsgjald. 
Laus 1.des. Uppl. í s. 8228612, Bjarni

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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ÚTBOÐ
BJARKARLAND, GATNAGERÐ OG LAGNIR

2. ÁFANGI 2020

Umsjón og eftirlit verkframkvæmda 

Fyrir hönd Sveitafélagsins Árborgar er óskað eftir 
tilboðum í verkið:

Bjarkarland, gatnagerð og lagnir 2. áfangi 2020 – Umsjón 
og eftirlit verkframkvæmda.

Verkefni eftirlitsaðila felst í að hafa umsjón og eftirlit, 
með verkframkvæmd þ.e. útboðsverkinu, „Bjarkarland, 
gatnagerð og lagnir, 2. áfangi“.

Verkframkvæmd felur í sér gatnagerð og lagnavinnu í 
Bjarkarlandi á Selfossi, þ.e. gröft, fyllingar, burðarlög 
og malbikun gatna og stíga, lagningu stofnlagna og 
heimæða fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 
fjarskiptalagna og götulýsingu.
Helstu magntölur verkframkvæmdar eru:

Gröftur 112.000 m³
Fyllingar 116.000 m³
Styrktar- og burðarlag 52.700  m³
Malbik  42.700  m²
Frárennslislagnir 6.800  m
Vatnslagnir 4.500  m
Hitaveitulagnir 4.500  m
Fjarskiptalagnir  12.600  m
Raflagnir götulýsingar 8.100 m
Götuljósastólpar  200  stk

Verkframkvæmdin er áfangaskipt á eftirfarandi hátt:
Áfangi A, Björkurstekkur 1. september 2021.
Áfangi B, Hólastekkur 1. september 2022.
 Hitaveitutenging um Hólastekk
 skal að fullu lokið: 1. desember 2021.
Áfanga C, Hluti Móstekks  1. október 2023.
Áfanga D, Móstekkur kláraður: 1. júní 2024.
Verkinu skal að fullu lokið: 1. júní 2024.

Útboðsgögn verða afhend í útboðskerfinu Ajour þar sem 
bjóðendur geta sótt gögn frá og með 1. desember 2020. 
Bjóðendur skrá sig inn á vef og hlaða niður gögnum.

https://is.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/0d968d22-
34c0-4acd-b3d2-2308dcb8bf93

Notkunarleiðbeiningar um kerfið má sjá hér  
https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/

Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Til-
boð skulu sett fram með þeim hætti sem sett er fram í 
útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða 
upp þeim skrám sem gerð er krafa um. Bjóðandi fær 
staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef en-
ginn póstur berst, hefur afhending ekki tekist. Bjóðendur 
skulu í þeim tilfellum leita til Ajour þjónustuaðila án tafar. 
Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist á réttum tíma og 
eru hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim 
inn.



LÁRÉTT
1 lögunar
5 óvissa
6 tveir eins
8 sterkar
10 í röð
11 f lökta
12 sníkjur
13 viðureign
15 hryggðar
17 ginna

LÓÐRÉTT
1 mælieining
2 niður
3 þrep
4 ástand
7 hyrningur
9 marðardýr
12 etja
14 stafur
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 forms, 5 efi, 6 tt, 8 rammar, 10 mn, 11 
iða, 12 snap, 13 leik, 15 angurs, 17 narra 
LÓÐRÉTT: 1 fermíla, 2 ofan, 3 rim, 4 staða, 7 
trapisa, 9 minkur, 12 siga, 14 enn, 16 rr 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Lukovnikov á leik gegn Losev 
í Sovétríkjunum sálugu árið 
1980.

1. Dxg6+! fxg6 2. Bc4+ Kg7 3. 
Bxf8+ Kxf8 4. Hhf1+ Kg7 5. 
Hd7+ Kh8 6. Hh1# 1-0. 
Íslandsmót ungmenna fór 
fram um helgina. Níu Íslands-
meistarar krýndir! Í gær lauk 
Skilling Open á Chess24. 
Carlsen og Wesley tefldu til 
úrslita. 

www.skak.is:  Þriðjudagsmót 
TR.         

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Snýst í suðvestan 13-
20 með skúrum með 
morgninum, en léttir til 
norðaustanlands. Hiti 
1 til 7 stig, en kólnar í 
kvöld.

7 9 6 3 5 2 1 4 8

8 3 5 4 9 1 2 7 6

1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

3 5 8 1 2 7 4 6 9

6 7 1 5 4 9 8 2 3

9 1 3 7 8 4 6 5 2

4 8 2 9 6 5 7 3 1

5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9

9 2 6 1 5 8 7 3 4

5 3 1 7 9 4 6 8 2

4 9 3 5 6 1 8 2 7

1 5 8 4 7 2 9 6 3

2 6 7 9 8 3 1 4 5

6 1 9 3 2 7 4 5 8

3 4 5 8 1 9 2 7 6

8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4

4 5 9 3 6 1 8 2 7

1 6 2 7 4 8 5 9 3

9 3 1 6 5 4 7 8 2

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

1 8 5 4 3 7 2 6 9

9 3 4 2 6 1 5 7 8

2 6 7 8 9 5 3 1 4

7 1 6 9 2 8 4 5 3

5 9 2 3 7 4 6 8 1

8 4 3 1 5 6 7 9 2

4 7 9 5 1 3 8 2 6

3 5 1 6 8 2 9 4 7

6 2 8 7 4 9 1 3 5

1 9 7 3 4 5 2 6 8

2 4 8 7 6 9 1 3 5

3 5 6 8 1 2 7 9 4

9 6 5 1 3 4 8 2 7

8 1 4 9 2 7 3 5 6

7 2 3 5 8 6 9 4 1

4 8 2 6 7 3 5 1 9

5 3 1 4 9 8 6 7 2

6 7 9 2 5 1 4 8 3

2 6 8 3 4 9 5 7 1

3 5 9 7 1 6 4 8 2

4 1 7 8 5 2 3 6 9

9 7 1 4 8 5 2 3 6

5 4 6 2 3 1 7 9 8

8 2 3 6 9 7 1 4 5

1 9 4 5 7 8 6 2 3

6 3 5 9 2 4 8 1 7

7 8 2 1 6 3 9 5 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hvað 
erum við 
að gera?

Eyða tímanum 
í vitleysu! Við 

þurfum að byrja 
á að hlaupa!

7. Hver var besti tími lífs þíns, 
og af hverju?

Ég myndi segja 
núna.

Vinnan gengur vel, við erum öll 
heilbrigð og við ættum að vera búin 

að borga húsnæðislánið eftir 4-5 ár.

Virkilega? Og svo verður 
þú fluttur út 

bráðum!

Kvöldmatur 
og sýning! 

Verður það 
betra?

Það var kannski ekki sniðug 
hugmynd að borða úti.

Persónuleg ljóð eftir Dag Hjartarson 
um börn og foreldra, líf sem kviknar 
og tegundir sem deyja, snuð, barna- 
vagna og loftslag. 

TÆR OG STERK
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FÖGNUM FULLVELDI
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI

Það var stór áfangi í lífi þjóðarinnar sem náðist með fullveldi þann 1. desember árið 
1918. Í dag er því stórmerkur hátíðisdagur sem við skulum fagna vel og rækilega yfir 
góðum og þjóðlegum mat með nánustu fjölskyldu. Og hvaða matur er betur til þess 
fallinn en íslenskt lambakjöt, sem hefur fylgt okkur frá upphafi landnáms, í 1146 ár, 

og átt svo ríkan þátt í áfangasigrum Íslendinga.

Búum til hefðir og borðum íslenskt – náttúrulega.
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Hamir er listaverka-
bók ef t ir l ist a-
konuna Önnu Jóu. 
Í bókinni eru lit-
prentanir af teikn-
ingum og vatnslita-

myndum ásamt ljóðrænum textum.
Spurð hvers konar hami hún sé 

að fjalla um segir Anna Jóa: „Ham-
irnir eru í grunninn fatnaður en 
svo vindur sú hugsun upp á sig. 
Hugmyndin að bókinni kviknaði 
árið 2016 þegar ég vann að undir-
búningi sýningar og hugurinn leit-
aði tólf ár aftur í tímann, til fáeinna 
blýantsteikninga af f líkum sem ég 
hafði lagt frá mér. Ég hafði hrifist af 
hversdagsfegurð þeirra, mynstrum 
og efnum, og á þeim tíma hafði ég 
byrjað að horfa á klæði sem hami 
og velta fyrir mér hliðstæðum þess 
að hafa fataskipti og taka ham-
skiptum.

Þessar teikningar komu í fram-
haldi af málverkum sem ég hafði þá 
unnið að um nokkurt skeið og fólu í 
sér hugleiðingar um vensl innri afla 
og yfirborðs, sjálfs og umhverfis. 
Þegar ég opnaði svo teikniblokkina 
með þessum teikningum skynjaði 
ég sterkt tímann sem liðinn var og 
tilfinningin fyrir hömum varð enn 
áleitnari. Ég leit í kringum mig, 
kom auga á uppáhaldstrefil, tók 
upp blýant, f letti upp á nýrri síðu í 
teikniblokkinni og byrjaði á nýrri 
mynd þar sem frá var horfið. Þá var 
eins og tíminn gufaði upp; ég stökk 
aftur í tímann en fann þó að ég var 
að ýmsu leyti hamskiptingur, enda 
liðin tólf ár. Minningar og hugsanir 
um myndbreytingar og umbreyt-
ingar kölluðu fram ljóðræn skrif 
samfara gerð nýrra teikninga og 
vatnslitamynda og úr varð bókin 
Hamir.“

Samspil mynda og texta
Spurð hvort hún hafi unnið texta 
og myndir nokkurn veginn sam-
hliða segir Anna Jóa: „Þetta var 
samhangandi ferli enda eru skrif 
og teikning náskyldar athafnir. 

Skrifin voru spunakennd, og gátu 
af sér knappa texta sem ég sýni við 
hlið teikninganna, sem eins konar 
hliðarsjálf þeirra. Í hönnun bókar-
innar er áhersla á andrými og sam-
leik mynda og texta, og líka stígandi 
í þeirri frásögn sem fólgin er í sam-
slættinum.“

Hún er spurð hvernig hún myndi 
skilgreina textann og svarar: „Text-
arnir eru ekki settir fram sem prósi, 
en kannski eru þeir á mörkum ljóða 
og prósaljóða. Ég hef stundum lýst 
innihaldi bókarinnar sem ljóða-
teikningum. Í bókinni er ef til vill 
fólgin viss frásögn en einnig má lesa 
einstaka texta, en einnig myndirn-
ar, sem ljóð. Og póesían er ekki síst 
í samspili mynda og texta.“

Töfrar vatnslita
Í bókinni eru 32 litprentanir af 
blýants- og litblýantsteikningum 
og myndum sem unnar voru með 
gvassi, sem er tegund vatnslita. 

„Ég minnist þess frá námsárunum 
í Myndlista- og handíðaskólanum 
að sagt var um teikningar mínar að 
þær væru malerískar, sem ég held 
að megi rekja til áhuga á birtu og 
hreyfingu, og nánar tiltekið á þeim 
fínlegu en mikilvægu hræringum 
sem íslenskan á um frábært orð: 
„blæbrigði“ – en það er eiginlega lág-
stemmd gerð hamskipta. Í Hömum 

er undirliggjandi frásögn af slíkri 
tjáningu og því hvernig hún magn-
aðist þegar ég tók upp vatnslitina. 
Ég hef alltaf dregist mjög að nánd og 
töfrum vatnslita.“

Ástríða fyrir eigin listsköpun
Spurð hvort hún hafi fengist mikið 
við skáldskap segir listakonan: „Lík-
lega má segja að ég hafi gert það, í 
víðum skilningi orðsins „skáld-
skapur“, enda fengist lengi við list-
sköpun. Ef hugsað er um skáldskap 
orðanna, þá hef ég notað texta í 
ýmsum myndlistarverkum, en það 
var fyrst með Hömum sem ég braust 
inn í rými hversdagsins með aðferð 
ljóðsins, eins og Jóhannes Dagsson 
orðar það í eftirmála sem hann 
ritar í bókina. Ég hef haldið margar 
sýningar á myndverkum mínum 
en þetta er fyrsta bókin mín, og ég 
er með þá næstu í smíðum. Af ein-
hverjum ástæðum hefur ljóðræn 
textagerð sótt á mig í tengslum við 

myndsköpunina og þetta hefur 
sett svip á síðustu sýningar mínar, 
til dæmis í Listasafni Árnesinga í 
fyrra og nú síðast einkasýningu í 
Nesstofu.“

Anna Jóa lauk námi í Myndlista- 
og handíðaskólanum og hélt til 
framhaldsnáms í París og lauk þar 
meistaranámi í myndlist árið 1996. 
Hún hefur sýnt talsvert í gegnum 
tíðina bæði hér heima og erlendis, 
aðallega olíumálverk, vatnslita-
myndir og teikningar, sem og texta- 
og ljósmyndaverk og stundum þrí-
víð verk. „Ég hef alltaf verið grúskari 
og haft áhuga á listasögu og því 
fór ég síðar í listfræði við Háskóla 
Íslands og lauk þar bæði BA- og 
MA-prófum. Í framhaldinu fór ég 
að vinna talsvert við umfjöllun 
um myndlist, bæði sem kennari, 
gagnrýnandi og fræðimaður. En sú 
reynsla hefur síður en svo dregið 
úr ástríðu minni fyrir eigin list-
sköpun,“ segir hún.

Minningar og hugsanir um myndbreytingar
Listakonan Anna Jóa sendir frá sér listaverkabók með myndum og ljóðrænum textum. Hún lýsir 
innihaldi bókarinnar sem ljóðateikningum og segist alltaf hafa dregist mjög að nánd og töfrum vatnslita. 

Hugmyndin að 
bókinni kvikn-
aði árið 2016, 
segir Anna Jóa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

SKRIFIN VORU 
SPUNAKENND, OG 

GÁTU AF SÉR KNAPPA TEXTA 
SEM ÉG SÝNI VIÐ HLIÐ TEIKN-
INGANNA, SEM EINS KONAR 
HLIÐARSJÁLF ÞEIRRA.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jóhann Waage jólasölu-og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550-5656 / johannwaage@frettabladid.is

Miðvikudaginn 9. desember gefur Fréttablaðið út sérblaðið

JÓLAGJÖF FAGMANNSINS
Á fagmaðurinn í fjölskyldunni ekki skilið bestu fáanlegu jólagjöfina, 

hvort sem hann er að ditta að bílnum, er að smíða í skúrnum, vinnur í 
garðinum, sinnir listum, eldar og svo margt fleira?

Jólagjöf Fagmannsins er frábært blað sem hefur komið út fyrir jólin 
síðustu 5 ár og núna horfum við til netverslunar í stórum mæli.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Samskiptin við okkar
nánustu eru dýrmætust

Beltone Amaze™

Hágæða heyrnartækin frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin 

batna til muna. Þessi nýja kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist 

beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú uppli�r nærveru við þína nánustu á 

nýjan hátt þegar þú leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis 

heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 



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

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Ultimate Veg Jamie
10.50 First Dates
11.35 NCIS
12.15 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.15 Life and Birth
14.00 Eldhúsið hans Eyþórs
14.25 Your Home Made Perfect
15.25 The Mindy Project
15.50 Grand Designs
16.35 Jólaboð Jóa
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Last Man Standing
19.10 Shark Tank
20.20 Hell’s Kitchen USA
21.05 The Sounds
21.55 Warrior
22.45 The Undoing
23.35 True Detective
00.35 True Detective
01.30 Grantchester
02.15 Shetland
03.10 Shetland

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.25 Friends
20.50 The Goldbergs
21.10 Supernatural
22.05 Game of Thrones
23.05 Game of Thrones
00.00 Slicon Valley
00.35 Friends
00.55 Friends
01.20 The Goldbergs

06.00 European Tour 2020  Út-
sending frá Alfred Dunhill Champ-
ionship.
11.00 European Tour 2020
16.00 2020 Champions Tour. Year 
in Review
16.50 European Tour 2020  Út-
sending frá Alfred Dunhill Champ-
ionship.
21.25 European Tour 2020

09.00 Stórsveit Samúels og Magga 
Stína
09.05 Kastljós 
09.20 Menningin 
09.25 Eldað með Ebbu - jól
09.55 Á líðandi stundu 1986 
11.20 Svona fólk Plágan - 1983-
1995
12.10 Okkar á milli Einar Þór 
Jónsson
12.45 Tónaflóð - Jóhanna Guðrún 
Jóhanna Guðrún - Tvær stjörnur
12.50 Bækur og staðir Kirkjuból
13.00 Dagur íslenskrar tónlistar
13.45 Jólalag RÚV 2016
13.50 Landakort Hústjórnarskól-
inn - jólaráð
14.00 Ungverjaland - Ísland  Bein 
útsending frá leik í undankeppni 
EM kvenna í fótbolta.
16.35 Cherrie - Út úr myrkrinu
16.55 Menningin - samantekt
17.15 Reikistjörnurnar í hnot-
skurnPlanets - Minisodes
17.25 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.26 Jólamolar KrakkaRÚV Jóla-
saga og jólatónlist
18.40 Jólamolar KrakkaRÚV Jóla-
tónlist
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Ávarp forseta Íslands
19.45 Kastljós
20.00 Menningin
20.20 Okkar á milli
21.05 Sannleikurinn um HIV Truth 
About HIV  Heimildarþáttur frá 
BBC þar sem Dr. Chris van Tulleken 
kynnir sér þróun vísindarann-
sókna á HIV-veirunni. Hann hittir 
lækna, vísindamenn og fólk með 
HIV. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Þegar rykið sest Når støvet 
har lagt sig 
23.20 Svikamylla Bedrag 
00.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 American Housewife 
14.25 Tveir mánar
15.25 BH90210
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 House of Cardin
21.40 Innan vi dör
22.40 The Chi 
23.30 The Late Late Show 
00.15 Emergence   Spennandi 
þáttaröð um lögreglukonu sem 
tekur að sér litla stelpu sem 
stendur ein, minnislaus eftir 
dularfullt slys.
01.00 Law and Order. Special Vic-
tims Unit
01.45 Nurses
02.30 Gold Digger 
03.25 Síminn + Spotify

06.45 Reading - Bristol City
08.25 Football League Show 
08.50 Sassuolo - Inter Milan
10.35 Real Madrid - Alavés
12.15 Ítölsku mörkin
13.05 Real Betis - Eibar
14.45 Torino - Sampdoria
16.25 Genoa - Parma
18.05 Spænsku mörkin 
18.55 Ensku bikarmörkin 
19.30 Meistaradeildarmessan
22.00Meistaradeildarmörkin
22.20 Shakhtar Donetsk - Real 
Madrid
00.00 Liverpool - Ajax

09.25 Coventry - Birmingham
11.05 Football League Show
11.30 Olympiacos - Manchester 
City
13.10 Bayern München - Salzburg
14.50 Inter - Real Madrid
16.30 Liverpool - Atalanta
18.10 Meistaradeildarmörkin
18.35 Seinni bylgjan - karla
19.35 FA Cup - Highlight Show
20.05 Barca - Valencia Basket Club 
 Bein útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni í körfubolta.
21.55 Seinni bylgjan - karla
22.55 Spænsku mörkin 
23.45 La Liga. Top Vintage Goals 
 Sérstakur þáttur þar sem mörg 
glæsileg mörk úr sögu spænsku 
úrvalsdeildarinnar eru rifjuð upp.
00.15 Porto - Manchester City 
 Útsending frá leik Porto - Manch-
ester City í Meistaradeild Evrópu.

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 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 Það sem skiptir máli
13.05 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 Tónlistarhátíð Rásar 1 
2020
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Atómstöðin. 
Lestur hefst  (1 af 17) 
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  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Stjórnandinn  Niðurtalning 
í Viðurkenningarhátíð FKA sem 
haldin verður 27. janúar 2021. Á 
hátíðinni koma framlína íslensks 
viðskiptalífs og félagskonur FKA 
saman til að heiðra konur úr at-
vinnulífinu.

11.35 The Art of Racing in the Rain
13.20 Batman. Hush
14.30 Say Her Name. The Life and 
Death of Sandra Bland
16.15 The Art of Racing in the Rain
18.00 Batman. Hush  Hörkuspenn-
andi teiknuð mynd um Batman.
19.15 Say Her Name. The Life and 
Death of Sandra Bland
21.00 Jurassic World. Fallen 
Kingdom
23.05 American Ultra
01.00Hunter Killer
02.35 Jurassic World. Fallen 
Kingdom

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

ÞITT BESTA 
ÁR HEFST  
MEÐ RÚMI  
FRÁ HÄSTENS

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði þess 
að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd með 
einstöku samspili handverks og hráefna þar sem hvergi eru 
gerðar málamiðlanir í gæðum náttúrulegra efna eða tíma 
við óþreytandi handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt 
finna fyrir því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu Hästens í 
Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.
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Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is

Viðskiptavinir Orkunnar hafa nú afhent Votlendissjóðnum 21.659.629 kr. 
sem safnast hafa sl. 15 mánuði. Saman hafa Orkan og viðskiptavinir hennar 
kolefnisjafnað sem samsvarar 88.568 hringjum í kringum landið. Með því 
að fylla aftur upp í skurði sem hafa lokið hlutverki sínu endurheimtum við 
votlendið. Votlendissjóðurinn tryggir að öll framlög nýtist á ábyrgan og 
áhrifaríkan hátt, umhverfinu og okkur öllum til heilla. 

21.659.629 þakkir!
Þið vitið hver þið eruð.

Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Gunnar, Margrét, Helga, Ólafur, Sigrún, Einar, Magnús, Ingibjörg, Kristján, 

María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Elín, Árni, Bjarni, Helgi, Halldór, Pétur, Arnar, Katrín, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, 

Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, Lilja, Guðjón, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, 

Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Óskar, Þóra, Kolbrún, Alexandra, Berglind, Bryndís, Karl, Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Sara, 

Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Justyna, Elfa, Haraldur, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, Kjartan, Smári, Tómas, Þórdís, Sigurjón, 

Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, Júlíana, Guðlaug, Aron, Bjarki, Hanna, Atli, Halla, Tanya, Sigurbjörg, Rakel, 

Hilmar, Eiríkur, Baldur, Rúnar, Anton, Kristjana, Sandra, Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Hjördís, Harpa, Alexander, Björg, Sverrir, 

Egill, Guðni, Örn, Hrefna, Rósa, Hólmfríður, Andrea, Aðalheiður, Björgvin, Brynja, Ragnhildur, Gunnhildur, Stefanía, Tinna, Andrea, 

Ómar, Áslaug, Helena, Ingvar, Sævar, Sindri, Ingólfur, Snorri, Gyða, Reynir, Arna, Ágústa, Kári, Halla, Garðar, Laufey, Kristófer, Viktor, 

Sigurlaug, Haukur, Hlynur, Þórir, Elsa, Ingunn, Þórarinn, Rannveig, Jakob, Þorbjörg, Dagný, Hafsteinn, Svava, Sóley, Ása, Tryggvi, Ívar, 

Ingi, Soffía, Grétar, Vilhjálmur, Ari, Hjalti, Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Arndís, Gunnar, Margrét, Helga, 

Ólafur, Sigrún, Einar, Magnús, Ingibjörg, Artur, Kristján, Hannes, María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Jean, Elín, Árni, Bjarni, Helgi, 

Halldór, Gerður, Pétur, Arnar, Katrín, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, Daði, Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, 

Lilja, Guðjón, Bjartur, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Óskar, Þóra, 

Kolbrún, Berglind, Ófeigur, Bryndís, Karl, Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Sara, Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Haraldur, 

Andrés, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, Kjartan, Ýr, Tómas, Þórdís, Sigurjón, Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, 

Ásmundur, Guðlaug, Aron, Bjarki, Hanna, Atli, Sigurbjörg, Rakel, Hilmar, Eiríkur, Nadezda, Baldur, Rúnar, Böðvar, Kristjana, Sandra, 

Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Hjördís, Harpa, Ásgerður, Alexander, Björg, Fannar, Sverrir, Egill, Guðni, Örn, Sigurborg, Hrefna, 

Rósa, Hólmfríður, Aðalheiður, Björgvin, Brynja, Ragnhildur, Stefanía, Tinna, Andrea, Ómar, Áslaug, Helena, Agnes, Ingvar, Sævar, Sindri, 

Ingólfur, Snorri, Reynir, Arna, Sebastian, Ágústa, Kári, Halla, Garðar, Laufey, Kristófer, Viktor, Hafþór, Sigurlaug, Hlynur, Þórir, Elsa, 

Ingunn, Þórarinn, Rannveig, Axel, Jakob, Þorbjörg, Dagný, Hafsteinn, Torfi, Svava, Sóley, Ása, Tryggvi, Ívar, Ingi, Soffía, Gretar, Ívan, 

Vilhjálmur, Ari, Hjalti, Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Gunnar, Margrét, Arnaldur, Helga, Ólafur, Sigrún, 

Einar, Magnús, Ingibjörg, Kristján, María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Elín, Árni, Kevin, Bjarni, Helgi, Halldór, Pétur, Arnar, Katrín, 

Pawel, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, Lilja, Guðjón, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, 

Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Indriði, Óskar, Þóra, Kolbrún, Berglind, Bryndís, Karl, 

Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Erling, Sara, Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Eiður, Haraldur, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, 

Kjartan, Heiðar, Tómas, Þórdís, Arnór, Sigurjón, Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, Guðlaug, Aron, Selma, Bjarki, 

Hanna, Atli, Sigurbjörg, Rakel, Hilmar, Eiríkur, Baldur, Rúnar, Kristjana, Sandra, Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Birta, Hjördís, 

Harpa, Alexander, Björg, Sverrir, Egill, Guðni, Örn, Hrefna, Rósa, Hólmfríður, Aðalheiður, Lína, Björgvin, Krzysztof, Brynja, Ragnhildur, 



Misbrigði er sam-
star fsverkefni 
fatahönnunar-
brautar og Fata-
söfnunar Rauða 
kross Íslands. 

Nemar á öðru ári í fatahönnun við 
Listaháskóla Íslands vinna línur 
unnar í samstarfi við Fatasöfnun-
ina.

„Það er tilkomið vegna áhuga 
beggja aðila á því að vekja athygli 
á því mikilvæga starfi sem Fata-
söfnun Rauða krossins sinnir og 
vandans sem fylgir textílsóun ann-
ars vegar og hins vegar að gefa fata-
hönnunarnemum tækifæri á áhuga-
verðu lærdómsferli. Það er von 
okkar allra sem komum að þessu að 
fólk átti sig á þeirri hættu sem stafar 
af sóuninni í dag, vandi betur valið 
þegar fatnaður er keyptur, reyni að 
lengja líftímann með öllum ráðum 
og að lokum að henda ekki neinum 
textíl heldur láta hann heldur af 
hendi rakna til Fatasöfnunarinn-
ar,“ segir Katrín María Káradóttir, 
fag stjóri fatahönnunardeildar við 
Listaháskóla Íslands.

Hún segir námskeiðið upphaflega 
hafa byrjað sem tilraunaverkefni en 
nú öðlast fastan sess á brautinni. 
Aukin áhersla hefur verið lögð á 
sjálf bærni, ekki bara í fatahönn-
unardeild, heldur skólanum öllum.

„Það er þó alltaf einhver þróun í 
því, til dæmis hvernig við nálgumst 
efnivið, lengd og nú breytta miðlun. 
Það hefur frá upphafi verið kennt 
á öðru ári og verið svona fyrsta 
verkefnið í náminu sem markvisst 
hefur verið unnið með það í huga að 
miðla út fyrir veggi skólans. 

Hvað sjálf bærni varðar þá hef ég 
lagt mjög aukinn þunga á sjálfbærni 
á fatahönnunarbrautinni og það má 
segja um allar brautir Hönnunar-

deildar og skólans alls í heild sinni 
enda ekki vanþörf á.“

Katrín segir að hugmyndin um 
að sýna í búðargluggunum hafi 
kviknað þegar þau áttuðu sig á að 
þau yrðu að vinna námskeiðið í 
kringum breyttan veruleika.

„Venjulega höfum verið verið 
með tískusýningu og svo í fram-
haldinu aðra sýningu sem fjallað 
hefur dýpra um ferlið og um fata-
söfnunina þar sem fólk hefur getað 
komið og skoðað skissubækur, 
ljósmyndir teknar bak við tjöldin, 
skoðað fötin í návígi og eitt árið 
gafst meira að segja tækifæri til að 
máta. Nú í haust var ekki hægt að 
treysta á að við gætum haft slíkt í 
boði en við sáum líka strax tækifæri 
sem annars konar miðlun býður 
upp á og ákváðum að gera mynd-
bönd.“

Katrín María segir breytt fyrir-
komulag hafi opnað á að geta sýnt 
víðar enda séu bæði Fatasöfnunin 
og Listaháskólinn að þjónusta allt 

landið.
„Við sáum fyrir okkur að í þessu 

ástandi væri gaman að nú, þegar 
allir eru úti að ganga þegar svo 
margt er lokað, gætu þeir séð verkin 
og kannski fengið innblástur fyrir 
eigin hugmyndir,“ segir hún.

Heimsfaraldurinn hefur eins og 
áður sagði haft áhrif á miðlun verk-
efnisins að sögn Katrínar.

„En svo hafa verið nokkuð tíðar 
lokanir eða þrengri opnun á sauma-
verkstæði, hópaskiptingar, grímur, 
hanskar og spritt. Við höfum verið 
heppin með að ekki eru margir 
nemendur á hverju ári en það hefur 
þurft að skipta upp og skiptast á og 
annað eins og gengur. Þetta hefur 
samt gengið ótrúlega vel og allir 
lagst á eitt um á að láta þetta ganga 
enda mjög skemmtilegt og skapandi 
verkefni og boðskapurinn auðvitað 
gríðarlega mikilvægur.“

Hægt er að skoða verkefnin nánar 
á misbrigdi.com.
steingerdur@frettabladid.is

Áherslan á sjálfbærni 
eykst með hverju ári
Aukin áhersla hefur verið lögð á sjálfbærni í hönnun síðustu árin. 
Annars árs nemar í fatahönnun við LHÍ hafa unnið línur í sam-
starfi við Fatasöfnun Rauða krossins. Tískusýning varð að bíða en 
hægt er að berja útkomuna augum í verslunum Rauða krossins.

Fatnaðurinn verður til sýnis í Rauðakrossbúðunum við Laugaveg, á Akureyri og Egilsstöðum. 

Línan De-
formography 
er eftir Halldór 
Karlsson. MYND/
VAKA NJÁLS-
DÓTTIR

„Meginstef línunnar eru hnútar sem hnýttir eru á ólíka vegu,“ segir Tekla 
Sól Ingibjartsdóttir um sína línu. MYND/EYRÚN HADDÝ HÖGNADÓTTIR

Luminous Desire eftir Örnu I. Arn-
órsdóttur. MYND/EGILL MAGNÚSSON

Christina Wärchter  vildi túlka vel-
líðan í flíkum. MYND/JANINA LINDROLLS

Línan 1940 
er innblásin 
af spænskum 
konum á eftir-
stríðsárunum 
og er eftir Maríu 
Sabaró. MYND/
MARÍA SABARÓ

Úr línunni Einurð eftir Atla Geir Alfreðsson en hann fékk meðal annars inn-
blástur frá mínímalískum íslenskum arkitektúr. MYND/ATLI GEIR ALFREÐSSON
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bjartur-verold.is

MEST SELDU

ÆVISÖGURNAR!
TIL HELJAR

OG HEIM!
1. SÆTI

ÆVISÖGUR

BÓKSÖLULISTINN

2. SÆTI
ÆVISÖGUR

BÓKSÖLULISTINN

Sakleysi æskunnar. Íslenska rappið og 
leiðin á toppinn. Að falla til botns í 

neyslu og leiðin til baka.
 

Sóli Hólm skrifar dramatíska og 
stórmerkilega ævisögu Herra 

Hnetusmjörs.

„Bókin rennur a lveg fer lega vel
. . .  þetta er  djúsí ,  það vantar

ekkert  uppá það.“
Jakob Bjarnar  Grétarsson,  Vís i r. is

„SETUR NÝ VIÐMIÐ“
„HRÍFANDI“

„AFBRAGÐSBÓK“

„Gunnhi ldur  Arna Gunnarsdótt ir  setur  um
margt ný viðmið í  ævisagnaskr ifum í  bókinni  

Berskjaldaður,  sem er  saga Einars  Þórs Jónssonar.  
. . .  snert i r  lesendur.“

Sigurður Bogi  Sævarsson,  Morgunblaðinu

„Hrífandi  ör lagasaga,  ful l  af  ör læti ,
óbi landi  ást  og mannúð.“

Sigmundur Ernir  Rúnarsson

 
„Afbragðsbók um ótrúlega

merki legan mann.“
Sigmar Guðmundsson

 



DÓTTIR MÍN SÁ SEM 
SAGT STRÁKAFÓT-

BOLTAJÓLADAGATAL OG SAGÐI 
VIÐ MIG AÐ HANA LANGAÐI Í 
SVONA. BARA MEÐ STELPUM.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is    
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@
frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Boston 160 x 200 cm  
Fullt verð: 279.900 kr.

209.925 kr.

Boston 200 x 200 cm  
Fullt verð: 349.900 kr.

262.425 kr.

Boston 180 x 200 cm  
Fullt verð: 299.900 kr.

224.925 kr.

Boston City koma í tveimur gráum. Botn, dýna og gafl eru klædd sama 
áklæði sem gefur rúminu glæsilegt útlit. Dýnan er svæðaskipt poka
gormadýna. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við líkama 
þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun.

BOSTON 
heilsurúm

dýna, botn, fætur og gafl

25%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

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 clickclack 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

Berglind Ingvarsdóttir 
og Tobba Ólafsdóttir 
segjast vera fótbolta
mömmur hjá „stór
veldinu í dalnum“, eins 
og þær kalla Þrótt, og 

brugðust skjótt við þegar Berglind 
komst að því að hvergi í heiminum 
virðist vera hægt að fá jóladagatal 
með myndum af knattspyrnu
konum.

„Dóttir mín sá sem sagt stráka
fótboltajóladagatal og sagði við 
mig að hana langaði í svona. Bara 
með stelpum. Ég sagði að þetta væri 
geggjuð hugmynd og að ég myndi 
gúggla þetta vegna þess að svona 
hlyti að vera til þótt ég hefði ekki 
séð það á Íslandi,“ segir Berglind 
sem taldi lítið mál að uppfylla ósk 
dóttur sinnar.

Engar stelpur
Leit Berglindar að fótboltastelpu
dagatali á netinu reyndist árangurs
laus. „Bara strákar. Mér fannst þetta 
svo fáránlegt að þetta væri ekki til 
þannig að ég sagði að ég myndi bara 
gera eitt heimatilbúið handa henni.“

Verkefnið reyndist umfangs
meira en hún ætlaði í upphafi þann
ig að hún ákvað að það yrði miklu 
skemmtilegra að gera dagatalið enn 
veglegra og endaði með að fá Tobbu 
í lið með sér.

„Þá auðvitað hugsaði ég strax 
til Tobbu sem rekur listagalleríið 
og prentverkstæðið Farva hérna í 
hverfinu og þau hjónin eru náttúr
lega miklir Þróttarar,“ segir Berglind 
og þær drifu í að framleiða jóladaga
tal með 24 fótboltaspjöldum með 
fremstu fótboltakonum í heimi.

„Það náttúrlega seldi mér þetta 
bara þegar Berglind sagði mér að 
þetta væri ekki til svona með kven
fyrirmyndum. Þá var mér bara alveg 
sama hvað ég ætti að gera. Ég yrði 
bara með,“ segir Tobba sem hann
aði spjöldin en Sæþór, maðurinn 
hennar, hellti sér í myndvinnsluna.

Of góð hugmynd
„Ég sá fyrir mér að prenta kannski 
tuttugu stykki fyrir fótboltavin
konurnar,“ heldur Berglind áfram 
en þær ákváðu síðan að þær þyrftu 
að leyfa fleirum að njóta. „Þetta var 
bara allt of góð hugmynd,“ segir 
Berglind.

„Undirtektirnar voru líka strax 
þannig að ekki var um að villast að 
það væri eftirspurn,“ bætir Tobba 
við um dagatalið sem samanstend
ur af 24 umslögum og jafnmörgum 
límmiðum sem leggja grunn
inn að dagatali sem hver og einn 
útbýr fyrir sig þannig að úr verður 
„skemmtilegasta jóladagatal ársins“ 
eins og þær orða það.

Strax eftir að hugmyndin kvikn
aði hjá Berglindi byrjaði hún að viða 
að sér upplýsingum og naut þess að 
landsliðskonan fyrrverandi Edda 
Garðarsdóttir er mjög góð vinkona 
hennar.

„Hún hjálpaði mér að velja 24 
stelpur,“ segir Berglind og Tobba 
bætir við að spjöldin hennar Berg
lindar séu frábrugðin hefðbundn

um fótboltaspjöldum. „Hún aflaði 
miklu meiri upplýsinga og við erum 
með miklu ítarlegri upplýsingar um 
þessar konur en eru á þessum hefð
bundnu fótboltaspjöldum.“

Spjöldin prýða myndir af fremstu 
fótboltakonum í heimi og sjálfsagt 
kemur fæstum á óvart að Sara Björk 
Gunnarsdóttir, landsliðskona og 
Evrópumeistari með Lyon, er þar 
fulltrúi Íslands.

Stelpan okkar
„Sara Björk er náttúrlega stjarnan í 
dagatalinu,“ segir Berglind og bætir 
við að hún komi að vitanlega upp á 
aðfangadag. „Hún er númer 24 og 
við gerðum hennar spjald svolítið 
öðruvísi til að draga hana út vegna 
þess að auðvitað er mega spenn
andi að íslensk kona sé bara á meðal 
þeirra allra fremstu í heimi.“

„Okkur langaði að gera hana 
aðeins einstakari heldur en hinar og 
þar sem við erum Íslendingar voru 
heimatökin hæg þannig að Berglind 
bara skrifaði henni og fékk náttúr
lega svar og Sara náttúrlega bara er 
einstök,“ heldur Tobba áfram.

„Henni fannst þetta bara geggjuð 
hugmynd og var strax til í að hjálpa 
okkur og sendi okkur myndirnar 
af sér. Hún var rosalega ánægð með 
þetta og við erum ekkert smá glaðar 
með það,“ segir Berglind.

Dagatalið er selt til styrktar fót
boltastelpum í 4. og 5. f lokki Þróttar 
í netverslun Farvi.is.
toti@frettabladid.is

Sara er aðalnúmerið  
í jólafótboltadagatali
Berglind Ingvarsdóttir og Tobba Ólafsdóttir brugðust við skorti 
á jóladagatali með fremstu knattspyrnukonum heims. Söru Björk 
fannst hugmynd þeirra frábær og hún er að sjálfsögðu númer 24.

Þróttaramömmurnar Berglind og Tobba með boltastelpurnar á milli sín. Margréti Lóu, sem ýtti eiginlega öllu af 
stað, og Sölku Elínu sem var sérlegur ráðunautur foreldra sinna í hönnun og myndavali. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Söru Björk leist svo vel á hugmynd-
ina að dagatalinu að hún sendi 
sjálf myndirnar sem notaðar eru á 
spjaldið hennar sem sker sig aðeins 
úr bunkanum. MYND/AÐSEND
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A.T.H. að tilboð gilda aðeins á www.penninn.is. Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 1. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

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

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

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

FRÍ HEIMSENDING**
EF PANTAÐ ER FYRIR 5.000 KR. 
EÐA MEIRA Á VEFNUM OKKAR.

Þú færð SMS og símtal áður en við mætum.  
Við gætum fyllsta hreinlætis og fylgjum ráðleggingum  

um sóttvarnir í öllum okkar afhendingum.
                **á ekki við um húsgögn.

20%
AFSLÁTTUR AF 

ÖLLUM VÖRUM!*

AUK FJÖLDA ANNARA FRÁBÆRA TILBOÐA
AÐEINS Á VEFNUM OKKAR WWW.PENNINN.IS

GILDIR 
AÐEINS Á 
WWW.PENNINN.IS

GILDIR 
AÐEINS Á 
WWW.PENNINN.IS

*á ekki við um húsgögn.

LÝKUR 
Í DAG!
LÝKUR 
Í DAG!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Fæst í verslunum okkar  
á Selfossi og í Ármúla 42 

KINDAsögur
2. BINDI

Beint í bílinn
úr lúgunni

Af fréttaf lutningi að 
heiman fæ ég ekki 
annað séð en að fólk 
sé almennt ánægt 
með framgöngu þrí-
eykisins, svokall-

aða, þó vissulega finnist skoðanir 
á öndverðum meiði. Sömu sögu 
er ekki að segja frá Spáni þar sem 
einn sóttvarnalæknir stendur 
með storminn í fangið. Hann 
heitir Fernando Simón og mega 
sumir ekki líta hann ógrátandi 
meðan aðrir sjá glettilegu hliðina 
á gremju sinni og kalla hann Don 
Simón.

Er spádómsgáfa hans sögð svo 
misheppnuð að sagt er að hann 
hafi spáð fyrir um að Bæjarar 
næðu ekki að valda neinum usla í 
vörn Börsunga fyrir leikinn sem 
Þjóðverjarnir unnu svo átta tvö. 
Helsta glappaskot hans í starfi var 
kannski þegar hann dró úr mikil-
vægi andlitsgríma þegar skortur 
var á þeim í upphafi, en vildi hann 
með því koma í veg fyrir uppþot. 
Eins var hann viðhlæjandi í gríni 
um föngulega hjúkrunarfræðinga 
sem var ekki til að bæta vinsæld-
irnar. En þegar kemur að vísind-
unum er erfiðara að henda reiður 
á afglöpum hans eða afrekum.

Þegar rýnt er nánar í almenn-
ingsálit þetta kemur í ljós að fólk 
skiptist alveg í tvö horn: vinstri-
menn virðast sjá þarna hálfgerðan 
Messías, meðan hægrimenn sjá 
hann sem mink í hænsnakofa. 
Ástæðan er sú að hann var ráðinn 
til verka af vinstristjórninni.

Svo er alltaf verið að tala um að 
umræður séu svo hollar, og þetta 
margfræga samtal sem allir eiga 
að taka. Jú, ef laust eru þær það þó 
oft geri þær ekki annað en að sýna 
manni hversu liðlega heili fólks 
rennur eftir fyrirfram lögðum 
f lokksteinum.

Sóttvarnalæknir 
í limbói

EITT MESTA 
ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

JÓLAGJAFIR sem gleðja
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HERRA-  
& DÖMU- 
SLOPPAR

  

JÓLAVERÐ
frá kr. 8.750.-

OOFOS HEILSUINNISKÓR
EINSTAKLEGA MJÚKIR, LÉTTIR OG ÞÆGILEGIR

JÓLAVERÐ kr. 9.990.- 

FALLEG HANDKLÆÐI
OG SLOPPAR

MIKIÐ ÚRVAL 
AF RÚMTEPPUM 
Í FLESTUM STÆRÐUM

STILLANLEGUR HEILSUKODDI 
AÐLAGAST FULLKOMLEGA AÐ HÁLSI OG HÖFÐI
Verð frá kr. 18.900.-  
JÓLATILBOÐSVERÐ kr. 15.120.-

NÝR 
2020
HEILSUKODDI

MJÚKU VAN DYCK LÖKIN
MEÐ ALOA VERA ÁFERÐ. MARGIR LITIR

BODYPILLOW / VIÐHALDSKODDINN 
ÚR ÞRÝSTIJÖFNUNAREFNI
Verð áður kr. 19.900.-
JÓLATILBOÐSVERÐ kr. 15.920.-

GLITRANDI JÓLAILMIR
FRÁ DURANCE

20%
AFSLÁTTUR

FRIGG/ÓÐINN 
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPTAR 
HEILSUDÝNUR Á FRÁBÆRU VERÐI
Með 5 svæðaskiptu pokagormakerfi. Góður mjóbaksstuðningur. 
Mýkra og betra axlasvæði. Þrýstijöfnunarefni í bólstrun. Vandaðar 
kantstyrkingar. Fullkomin nýting á svefnfleti. 

VÖNDUÐ, STILLANLEG HJÓNARÚM
9Q RAFBOTNINN uppfyllir allar þínar kröfur um þægindi. Hægt að lyfta 
undir höfuð og fótasvæði. Nuddtækni með fjórum bylgjukerfum og 
líkamsnuddi með 10 styrkleikastigum. Þráðlaus hleðslustöð með 
USB tengi til að hlaða snjalltæki.

BODYPRINT HEILSUDÝNA veitir fullkomna þyngdar-dreifingu sem styður 
við líkamann frá toppi til táar. Margsvæðaskipting dýnunnar ásamt 
sérsniðnum mjóbakstuðningi gefur einstaka þrýstijöfnun og færir 
okkur á nýjan stað í svefni. 

Góð
hvíld

10
0%

 SVEFN – 100% HEILSA
    100%

 SVEFN – 100% HEIL
SA

   

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ OG VERSLAÐU 
Í RÓLEGHEITUM Í VEFVERSLUN OKKAR

Á NÆSTU STÖÐ *NEMA ÚTSÖLUVÖRUR

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233  
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150 
UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

Þú færð glösin 
fyrir jólaboðið hjá okkur

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A



Engin röð og endalaus gleði!

Úrlausn hjá Nova

Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Passar vel 
í pakkann!

Nokia

3310 3G

8.991 kr.
Fullt verð: 9.990 kr.

OnePlus

N100 64GB

34.990 kr.
Fullt verð: 39.990 kr.

OnePlus

8T 128GB

119.990 kr.
Fullt verð: 129.990 kr.

Apple Watch 
Series SE LTE 40mm

64.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 5G 128GB 

159.990 kr.
Fullt verð: 169.990 kr.

Apple iPhone

11 64GB

119.990 kr.
Fullt verð: 129.990 kr.

Apple iPhone

11 Pro 64GB

164.990 kr.
Fullt verð: 174.990 kr.

Apple iPhone

SE 64GB

74.990 kr.
Fullt verð: 84.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro Max 128GB 

219.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro 128GB 

199.990 kr.

Apple iPhone

12 64GB 

159.990 kr.

Apple iPhone

12 mini 64GB 

139.990 kr.

Samsung Galaxy

A51 128GB

54.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 FE 5G 128GB 

119.990 kr.
Fullt verð: 139.990 kr.

Samsung Galaxy

A20e 32GB 

24.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Sonos

Move

54.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Apple

iPad Wifi (8th GEN)

61.990 kr.
Fullt verð: 66.990 kr.

Ring

Dyrabjalla 3

24.990 kr.
Fullt verð: 34.990 kr.

Xiaomi Roborock S6

Snjallsuga

79.990 kr.
Fullt verð: 99.990 kr. Novasvellið er opið!

Nældu þér í nettengt snjallúr og skildu 
símann eftir heima með Úrlausn hjá Nova!

Apple Watch

Series 5 LTE 40mm

84.990 kr.
Fullt verð: 89.990 kr.

Apple Watch

Series 6 LTE 40mm

94.990 kr.
Fullt verð: 99.990 kr.

Samsung Galxy Watch

Active 2 LTE 44mm 

39.990 kr.
Fullt verð: 59.990 kr.
Ál útgáfa

Samsung  Galaxy Watch

3 LTE 41mm

79.990 kr.
Fullt verð: 84.990 kr.

Fleiri dúndurdílar 
bara á nova.is

eSIM eSIM
Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM

Tilboðin gilda á nova.is út þriðjudaginn 1. desember til miðnættis.

Galaxy 
Buds Live
fylga með!



HomePod 
mini

Apple

Apple

AirPods (2019)

24.291 kr.
Fullt verð: 26.990 kr.

Apple

HomePod mini

22.491 kr.
Fullt verð: 24.990 kr.

Apple

AirPods Pro

39.990 kr.
Fullt verð: 44.990 kr.

Bara á nova.is fyrir alla hjá Nova. 
Engin röð og endalaus gleði!

Apple iPhone

11 Pro Max 64GB 

179.990 kr.
Fullt verð: 194.990 kr.

Fullkomnaðu heimilið með þessum snjalla sambýling.
Forsala hafin á nova.is – afhending 14. des.

Apple Watch

SE LTE 40mm

64.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Afmælisdílar 
í allan dag!

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Urbanista

Stockholm Plus

9.742 kr.
Fullt verð: 12.990 kr.

Samsung 

Galaxy Buds+

16.990 kr.
Fullt verð: 29.990 kr.

Hyper Massage 3

Rafnuddari

17.990 kr.
Fullt verð: 22.990 kr.

Xiaomi

Band 5

5.994 kr.
Fullt verð: 9.990 kr.

Xiaomi

TS Skjágleraugu

2.994 kr.
Fullt verð: 4.990 kr.

Nova

Spjallspjöld

1.043 kr.
Fullt verð: 1.490 kr.

15% af Sonos 20% af Philips Hue 20% af aukahlutum

Rúllaðu inn í aðventuna Afhending 14. desember

Xiaomi

Rafskúta 1S

54.990 kr.
Fullt verð: 69.990 kr.

Xiaomi

Rafskúta Pro 2

59.990 kr.
Fullt verð: 79.990 kr.

Power

Zero 8

67.990 kr.
Fullt verð: 82.990 kr.

Xiaomi

Rafskúta Essential

39.990 kr.
Fullt verð: 49.990 kr.

Finndu fleiri díla 
bara á nova.is

Nýtt
eSIM


