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Starfsemi Vöku við Héðinsgötu í Reykjavík hefur breyst mikið síðustu mánuði og vikur en markmiðið er að minnka mengun frá starfseminni. Blátt bann hefur verið lagt við því að staf la 
bílum utandyra og eru bílar nú aðeins kramdir innandyra. Slökkvilið hefur gert úttekt á húsnæðinu og starfseminni og verður tekið á öllum frávikum. Sjá síðu 2 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 
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VIÐSKIPTI Formlegt söluferli á Dom-
ino’s á Íslandi hefur staðið yfir frá 
því í októberlok. Sala fyrirtækisins 
er í umsjón Deloitte en frestur til 
að skila inn tilboðum í seinni fasa 
söluferlisins rennur út í næstu viku. 
Má reikna með að draga muni til 
tíðinda í janúar á næsta ári. 

Eigandi íslenska rekstrarfélags-
ins er breska fyrirtækið Domino’s 
Pizza Group sem keypti reksturinn 
í tvennu lagi árin 2016 og 2017 fyrir 
um 8,4 milljarða króna.

Rekstur fyrirtækisins hefur verið 
undir væntingum undanfarin ár  
en helstu ástæðurnar fyrir því eru 
aukin samkeppni sem hefur leitt til 

lægra vöruverðs sem og hækkandi 
launakostnaður.

Þannig herma heimildir Frétta-
blaðsins að mikið tap verði á 
sölunni og líklegt sé að endanlegt 
kaupverð verði á bilinu 2 til 3 millj-
arðar króna. Tap núverandi eigandi 
er því um  5-6 milljarðar króna.

Talsverður áhugi er á fyrirtækinu 
og herma heimildir Fréttablaðsins 
að nokkur tilboð hafi þegar borist, 

bæði frá innlendum og erlendum 
aðilum. Þar á meðal er hópur sem 
Birgir Þór Bieltvedt er í forsvari fyrir 
en hann staðfesti á dögunum að til-
boð hefði verið lagt fram.

Birgir kom að stofnun Domino’s 
á Íslandi árið 1993. Eftir farsælan 
rekstur seldi hann fyrirtækið árið 
2005 en þá var fyrirtækið verðmetið 
á um 1,1 milljarð króna. Árið 2011 
keypti Birgir síðan reksturinn aftur 
af Landsbankanum fyrir rúmlega 
helming þeirrar upphæðar, eða 560 
milljónir króna. Hann hagnaðist því 
verulega á sölunni á árunum 2016 
og 2017 og undirbýr nú þriðja snún-
ing á f latbökurisanum. – bþ

Stórtapa á Domino’s
Tilboð í rekstur Domino’s á Íslandi hafa borist frá innlendum og erlendum 
aðilum. Söluverð verður brot af upphæðinni sem núverandi eigendur greiddu.

Líklegt er að endanlegt 
kaupverð verði á bilinu tveir 
til þrír milljarðar króna.

GOLF Dómstóll Golfsambands 
Íslands staðfesti á dögunum eins árs 
bann yfir kylfingnum Sturlu Hösk-
uldssyni fyrir að hafa svindlað við 
skráningu forgjafar í aðdraganda 
Íslandsmótsins í höggleik.

Forgjöf Sturlu hefur verið felld 
niður en málið var tekið upp eftir að 
ákvörðun aga- og forgjafarnefndar 
Golfklúbbs Akureyrar var kærð.

Sturla hafði leikið þrjá hringi 
undir lok júlímánaðar þar sem 
skráður ritari var ekki meðspilandi 
þann daginn. 

Meðal þess sem vakti grunsemdir 
var besti hringur sumarsins þegar 
kylfingurinn lék á pari vallarins. 
Hann viðurkenndi að hafa hætt 
leik á þeim hring eftir tvær holur en 
sagðist hafa klárað hringinn síðar 
um daginn einsamall. 
– kpt / sjá síðu 12

Árs bann fyrir 
forgjafarsvindl

LÍFIÐ „Vegna fjölda áskorana ætl-
uðum við að endurtaka leikinn 
núna í nóvember en vegna veiru-
fárs varð ekkert úr því,“ segir leik-
konan Hrefna Hallgrímsdóttir sem 
myndar tvíeykið Skoppu og Skrítlu 
ásamt Lindu Ásgeirsdóttur.

Þær tóku upp á því að færa leik-
sýninguna Brot af því besta af sviði 
Hörpu og yfir í bíó svo að hægt væri 
að eiga töfrandi jólastund með 
kátum krökkum. – þþ / sjá síðu 36

Snúa á veiruna
Skoppa og Skrítla eru ráðagóðar.



Það hefur færst í 
aukana síðustu 

vikur að fólk er að koma 
með bílinn því það vantar 
bara peninginn.

Reynir Þór Guð-
mundsson, 
framkvæmda-
stjóri Vöku

Þriðji til byggða

Stúfur, stubburinn sá, hittir börn úr Ísaksskóla á Þjóðminjasafninu og sýnir þeim pönnu sem hann hefur krækt sér í þegar kostur var á. Eins og er 
alkunna er Stúfur þriðji jólasveinninn sem kemur til byggða og á það til að hleypa sjálfum sér í pönnur í eldhússkápum hjá grandlausum fjöl-
skyldum. Honum þykja brenndir bitar á pönnunum lostæti sem eru því miður á undanhaldi með tilkomu tef lon wok-panna. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

UMHVERFISMÁL „Ég skil íbúana 
mjög vel, ástandið var ekki gott 
en nú erum við að koma þessu 
öllu í lag,“ segir Reynir Þór Guð-
mundsson, framk væmdastjóri 
Vöku. Hefur hann unnið hörðum 
höndum síðustu fimm mánuði að 
því að rétta af rekstur fyrirtækisins, 
vinna niður magnið sem hafði safn-
ast upp. Talsverðrar óánægju hefur 
gætt meðal íbúa í nágrenninu.

Vaka var til húsa í Skútuvogi en 
missti lóðina með skömmum fyrir-
vara. Reynir var áður í stjórn Vöku 
en tók við sem framkvæmdastjóri 
í júlí síðastliðnum. „Byrjunin á 
þessu vandamáli var að Vaka missti 
niður starfsemina við f lutningana. 
Við fórum í mikla rassíu í sumar. 
Ég hef engan áhuga á að hafa þetta 
allt í rusli, þú rekur ekki fyrirtæki 
á slíku og ég er ekki þekktur fyrir 
að hafa skítugt í kringum mig,“ 
segir Reynir. Nýlega voru 12 gámar 
f luttir í burtu. 

Sjálfur ver hann langmestum 
tíma sínum á gólfinu. „Þetta er búið 
að vera mikil barátta við að breyta 
kúltúrnum hér innandyra.“

Fyrirtækið er einnig með lóðir 
í Hafnarfirði og við Tungumela í 
Mosfellsbæ þar sem hægt verður 
að fara í uppbyggingu. „Ég segi það 
reglulega, það vilja allir hafa okkur 
en það vill enginn sjá okkur.“

Allt niðurrif fer nú fram innan-
dyra og bendir Reynir á að sérstakt 
efni sé borið á gólfið ef olía fellur 
til. Þá er byrjað að nota náttúrulegt 
sápuefni sem brýtur niður olíu sem 
runnið hefur út í jarðveginn. Búið 
er að fjarlægja alla vökva úr bílum 
áður en þeir eru kramdir. Bensín af 
þeim er notað á bifreiðar Vöku. 

Vörubíll f lytur á brott um tíu 
bíla í einu. „Við f luttum 2.200 tonn 

úr landi í ágúst, það voru bílar sem 
safnast höfðu upp.“

Inni og á stæðinu fyrir utan eru 
nú að minnsta kosti 150 bílar sem 
eru tilbúnir á uppboð, en engin 
uppboð hafa farið fram. „Það hefur 
færst í aukana síðustu vikur að fólk 
er að koma með bílinn til úrvinnslu 
því það vantar bara peninginn,“ 
segir Reynir. Eigandi fær 20 þúsund 
króna skilagjald á bíl. „Ég hef tekið á 
móti grátandi fólki.“

Reynir reiknar með að 6.000 til 
8.000 bílar renni í gegnum Vöku í 
ár, hluti fer í úrvinnslu, aðrir eru 
leystir út eða fara á uppboð. Á bretti 
sem er á leiðinni inn er ónýtur bíll. 
„Þessi var sóttur að beiðni Reykja-
víkurborgar, hann fannst á víða-
vangi,“ segir hann. „Það eru mörg 
dæmi um að fólk eða fyrirtæki skilji 
bílana sína eftir hér fyrir utan án 
þess að láta okkur vita. Það eru líka 
dæmi um að verktakar hafi fyllt 
sendiferðabíla af rusli, taki verk-
smiðjunúmerið af og skilji þá eftir 
fyrir sveitarfélögin til að hreinsa á 
sinn kostnað.“

Þá bendir hann á bláa Toyotu. 
„Það kom í ljós að númerin á þess-
um passa ekki við verksmiðjunúm-
erið. Kom í ljós að það var búið að 
stela plötunum af öðrum bíl.“ 

Hefur nú verið hafist handa við 
að mála gámana sem snúa að veg-
inum og listamaður verður fenginn 
til að skreyta þá. arib@frettabladid.is

Mikil barátta við að 
breyta kúltúrnum
Reynir Þór Guðmundsson tók við sem framkvæmdastjóri Vöku fyrir fimm 
mánuðum og hefur unnið ötullega að því að laga reksturinn og umgengni við 
Héðinsgötu. Færst hefur í aukana að fólk komi með bíla til að fá skilagjaldið.

Inni í húsinu bíða fjölmargir bílar eigenda sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

DÓMSMÁL Yfirdeild Mannréttinda-
dómstóls Evrópu kveður upp dóm 
í máli lögmannanna Gests Jóns-
sonar og Ragnars H. Hall næsta 
þriðjudag. Gestur og Ragnar voru 
verjendur tveggja sakborninga í Al-
Thani málinu. Þeir sögðu sig frá því 
í mótmælaskyni, þar sem þeir töldu 
sig ekki fá sanngjarnan tíma til að 
kynna sér gögn ákæruvaldsins. 

Þegar dómur var kveðinn upp 
í máli sakborninganna í héraði, 
lagði dómari réttarfarssekt á þá; 
eina milljón króna á hvorn um sig, 
án þess að gera þeim viðvart um að 
til skoðunar væri að sekta þá eða 
veita þeim nokkurn andmælarétt.

Í kæru þeirra til Mannréttinda-
dómstólsins byggja þeir á því að 
þeir hafi verið dæmdir til refsingar 
án þess að njóta réttlátrar málsmeð-
ferðar í samræmi við 6. grein Mann-
réttindasáttmála Evrópu.

Vísuðu þeir meðal annars til þess 
að sektin hefði verið margfalt hærri 
en nokkru sinni hefði verið lögð á 
lögmenn, en ekki er kveðið á um 
neitt hámark slíkra sekta í lögum.

Í fyrri dómi Mannréttindadóm-
stólsins, sem kveðinn var upp í 
október 2018, var talið að ekki 
hefði verið brotið gegn rétti þeirra. 
Var meðal annars vísað til dóms 
Hæstaréttar í málinu um að máls-
aðilar í sakamálum hafi heimild til 
að leiða vitni í Hæstarétti. Svo er þó 
alls ekki og í málf lutningi sínum í 
Strassborg lögðu  lögmennirnir 
áherslu á að aðili að sakamáli hefði 
aldrei í íslenskri réttarsögu fengið 
að leiða vitni við aðalmeðferð í 
Hæstarétti. – aá

Yfirdeild MDE 
dæmir íslenskt 
mál eftir viku

Frá blaðamannafundi Gests og 
Ragnars 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Í fyrri dómi Mannrétt-
indadómstólsins, sem 
kveðinn var upp í október 
2018, var talið að ekki hefði 
verið brotið gegn rétti 
þeirra.

LÖGREGLUMÁL Karlmaður á fer-
tugsaldri sem var handtekinn í 
byrjun mánaðarins er grunaður að 
hafa beitt dóttur sína kynferðislegu 
ofbeldi. Myndefni sem sýnir barna-
níð fannst á heimili mannsins og er 
talið að eitthvað af því sé íslenskt. 
Þetta kom fram í kvöldfréttum RÚV 
í gær.

Maðurinn er starfsmaður í grunn-
skóla á höfuðborgarsvæðinu en 
hann er ekki grunaður um að hafa 
brotið gegn börnum í skólanum sem 
hann starfaði hjá. Lögreglan hand-
tók manninn þann 2. desember eftir 
að hafa fengið ábendingu um málið 
sama dag. Honum var sleppt að lok-
inni skýrslutöku því ekki var talin 
ástæða til að fara fram á gæsluvarð-
hald. Ekki fengust upplýsingar um 
í hvaða grunnskóla á höfuðborgar-
svæðinu maðurinn starfaði. Fram 
kom í fréttinni að búið væri að upp-
lýsa stjórnendur skólans um málið 
en foreldrar barna í skólanum hafa 
hins vegar ekki verið upplýstir. – okp

Grunaður um 
barnaníð
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30-50%
Kvenvara frá 

Kringlunni     552 8600

Opið virka daga frá kl. 11 til 18  

laugardaga frá kl. 11 til 17  
sunnudaga frá 13 til 17     

Suðurlandsbraut  54
Sími 568 9512     

bláu húsin  (við faxafen)  
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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

SVEITARFÉLÖG Hönnuðurinn Gréta 
V. Guðmundsdóttir bar sigur úr 
býtum í samkeppni um byggða-
merki fyrir hið nýja sveitarfélag 
Múlaþing. „Merkið er nútímalegt og 
klassískt í senn,“ segir dómnefndin.

Um sjötíu tillögur bárust. Múla-
þing er sameinað sveitarfélag Fljóts-
dalshéraðs, Seyðisfjarðar, Djúpa-
vogs og Borgarfjarðar eystri. Nú 
tekur við að Gréta fullvinni nýja 
merkið til notkunar fyrir Múlaþing.

„Tákn byggðamerkisins skal hafa 
tilvísun í áberandi einkenni í nátt-
úru sveitarfélagsins, sögu þess eða 
ímynd,“ sagði um skilmála sam-
keppninnar. Verðlaun sigurvegar-
ans eru 500 þúsund krónur. – gar

Múlaþing fær 
byggðamerki

Tillaga Grétu V. Guðmundsdóttur.

HEILBRIGÐISMÁL Fyrir helgi kynnti 
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra að rúmum 1,7 millj-
örðum króna yrði bætt við í mál-
efni hjúkrunarrýma á næsta ári. 
Stærstur hluti þess fjármagns, eða 
1.350 milljónir, eiga hins vegar að 
fara í fjölgun rýma á höfuðborgar-
svæðinu um 90. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í október hefur fjölgun 
hjúkrunarrýma verið afar lítil frá 
bankahruni og biðlistar lengst 
mikið, sérstaklega á Norðurlandi.

Eftir stendur þá 365 milljóna 
króna aukning til hjúkrunarheim-
ilanna á landinu, það er daggjöld 
til rekstraraðila. „Þau eru klárlega 
að reyna að bæta í rekstrargrunn-
inn, eitthvað sem við höfum kallað 
eftir í mörg ár. En ég held að allir 
sem hafa verið viðloðandi þennan 
málaflokk sjái að 365 milljónir eru 
ekki nóg,“ segir Valgerður Freyja 
Ágústsdóttir, sérfræðingur hjá Sam-
bandi íslenskra sveitarfélaga. Upp-
hæðirnar sem sveitarfélögin greiði 
með rekstrinum á hverju ári séu 
mun hærri.

Nú stendur yfir greiningarvinna 
innan heilbrigðisráðuneytisins, 
leidd af Gylfa Magnússyni, um 
fjárþörf hjúkrunarheimilanna og 
framtíðarskipulag málaflokksins. 
Samband sveitarfélaga og Samtök 
fyrirtækja í velferðarþjónustu eiga 
aðild að þeim starfshóp. Gagnaöfl-
un er nýlega lokið og vonast er til að 
starfshópurinn geti skilað tillögum 
til ráðherra fyrir jól.

Fjögur sveitarfélög hafa sagt 
upp samningum við Sjúkratrygg-
ingar Íslands um rekstur á hjúkr-
unarheimilum, það er Akureyri, 
Vestmannaeyjar, Fjarðabyggð og 
Hornafjörður. Sem millileik hafa 
Sjúkratryggingar boðið þeim að 
gera þriggja mánaða samning þar 
til niðurstaða fæst frá ráðuneytinu.

Hornfirðingar hafa ákveðið að 
hafna tilboðinu vegna heimilisins 
Skjólgarðs. „Bæjarstjórn ræddi 
málið á fimmtudag og þar var 
uppsögn samningsins staðfest,“ 
segir Matthildur Ásmundsdóttir 
bæjarstjóri Hornafjarðar. Frestur-
inn vegna Skjólgarðs rennur út 1. 

febrúar og hefur bæjarstjórn ekki 
fengið nein viðbrögð frá Sjúkra-
tryggingum. 

Eyjamenn hafa hins vegar ákveð-
ið að taka tilboðinu, en rekstri 
þeirra á heimilinu Hraunbúðum 
átti að ljúka um áramót. „Þær 
aðgerðir sem kynntar hafa verið af 
ríkinu duga ekki til og því er aðeins 
gerður tímabundinn samningur til 
þriggja mánaða,“ segir Íris Róberts-
dóttir, bæjarstjóri í Vestmanna-
eyjum.

Á Akureyri átti allt að vera frá-
gengið. Bæjarstjórn sagði upp 
samningum í sumar og í ágúst var 
tilkynnt að Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands tæki tímabundið yfir 
reksturinn um áramót. Ingi Þór 
Ágústsson, forstöðumaður Austur-

hlíða hjá Öldrunarheimilum Akur-
eyrar (ÖA), hefur hins vegar ekki 
enn heyrt neitt um hvernig þetta 
muni fara fram.

„Við höfum ekki heyrt neitt, ekki 
púst,“ segir Ingi en nú er aðeins 
hálfur mánuður til stefnu.

Um er að ræða tvenns konar starf-
semi, rekstur hjúkrunarheimilis 
sem ríkið ber ábyrgð á og síðan dag-
þjálfun, heimsendan mat og f leira 
sem Akureyrarbær hefur séð um en 
enginn nýr samningur verið gerður 
um. „Starfsfólkið mun halda áfram 
að vinna en það stendur hvergi í 
fjárlögum hver á að borga okkur 
laun. Við viljum fá svör um hvernig 
þessari þjónustu á að vera háttað og 
einhverja framtíðarsýn,“ segir Ingi.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Mikil óvissa og tímaþröng
Fyrir helgi tilkynnti heilbrigðisráðherra aukningu upp á 1,7 milljarða til hjúkrunarheimila. Aðeins lítill 
hluti fer í aukin daggjöld en mest í að fjölga rýmum í Reykjavík um 90. Alger óvissa ríkir nú á Akureyri.

Sveitarfélögin tóku misvel í tilboð Sjúkratrygginga um frestun uppsagnar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Við höfum ekki 
heyrt neitt, ekki 

púst.
Ingi Þór Ágústs-
son, forstöðu-
maður hjá ÖA

ORKUMÁL Gjaldskrá Hitaveitu Mos-
fellsbæjar á heitu vatni er í mörgum 
tilfellum mun lægri en hjá Veitum. 
Þetta kemur fram í svari Veitna við 
fyrirspurn Eyþórs Arnalds, stjórn-
armanns í Orkuveitu Reykjavíkur.

„Þetta er sláandi munur. Þetta er 
nákvæmlega sama vatnið í Mos-
fellsbæ og í Reykjavík,“ segir Eyþór. 

Sem dæmi er almennur taxti 24 
prósentum lægri hjá Hitaveitu Mos-
fellsbæjar, munar um 32 krónum á 
rúmmetra. Fast gjald á dag er eilítið 

hærra en hjá Veitum, munar um tíu 
krónum á dag á meðalstórum mæli. 
Þá er verð Hitaveitu Mosfellsbæjar 
43 prósentum lægra til gróðurhúsa 
og tæplega 15 prósentum lægra til 
sundlauga.

Hitaveita Mosfellsbæjar gerði 
samning við Orkuveitu Reykjavík-
ur, áður Hitaveitu Reykjavíkur, um 
að kaupa heitt vatn á heildsöluverði, 
sem er 40 prósent af smásöluverði 
vatns samkvæmt gjaldskrá Veitna 
á hverjum tíma. Hitaveita Mosfells-

bæjar ákveður svo alfarið smásölu-
verð til sinna viðskiptavina. Samn-
ingnum er ekki hægt að segja upp 
nema með samþykki beggja aðila. 

Segir í svarinu að verðlagning 

hjá Veitum byggi á ákvörðunum 
stjórnar og forsendum eigenda um 
arðsemi. Samkvæmt Eyþóri leiðir 
samanburður í ljós að gjaldskrá 
Veitna til almennrar notkunar sé 
32 prósentum hærri en í Mos-
fellsbæ. „Stóra hitaveitufyrirtækið 
ætti að vera með langhagstæðasta 
verðið. Ég tel að það sé allt of lítill 
áhugi hjá Orkuveitunni á að lækka 
verð til notenda, forgangsmálið er 
frekar að greiða arð til Reykjavíkur-
borgar.“ – ab

Sama vatnið kostar meira í Reykjavík en Mosfellsbæ 

Eyþór Arnalds, 
stjórnar-
maður Orkuveitu 
Reykjavíkur

SVE ITAR STJÓRNIR „Bæjarstjórn 
Stykkishólmsbæjar lýsir von-
brigðum sínum með þá fækkun 
sem orðið hefur á stöðugildum 
ríkisstarfa í Stykkishólmi á síðustu 
árum sem annað hvort hafa verið 
lögð niður, f lutt annað með ákvörð-
un forstöðumanna eða stjórnenda 
stofnana eða fyrirtækja á vegum 
ríkisins eða með því að fjárveiting-
ar hafi verið skornar niður,“ segir 
bæjarstjórn Stykkishólms.

Bæjarstjórnin segir að stöðugild-
um á vegum ríkisins hafi fækkað í 
Stykkishólmi um nær 20 prósent 
frá 2013. 

„Forstöðumenn hafa oft verið til-
neyddir til þess að segja upp starfs-
mönnum sem unnið hafa af trú-
mennsku við að sinna mikilvægum 
verkefnum,“ bókaði bæjarstjórnin 
og hvatti þingmenn til að beita sér 
fyrir aðgerðum. – gar

Færri ríkisstörf 
í Stykkishólmi

Í Stykkishólmi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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ÖLFUS Stefnt er að því að fara í fram-
kvæmdir við höfnina í Þorlákshöfn 
fyrir 2,3 milljarða á næstu árum, 
segir í Fjárhags og framkvæmda-
áætlun Ölfuss til 2024 sem sam-
þykkt var í síðustu viku. Hluti 
Þorlákshafnar er um 862 milljónir. 
Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir 
að fjárfest verði fyrir 672 milljónir 
og hluti sveitarfélagsins sé um 241 
milljón. Elliði Vignisson, bæjar-
stjóri í Ölfusi, segir að mikil tæki-
færi séu tengd höfninni og að eftir 

breytinguna verði hægt að taka á 
móti stærri skipum en þeim Myk-
inesi og Akranesi sem sigla í dag 
með vörur til hafnarinnar. 

„Í dag erum við að taka á móti um 
130 metra skipum en með þessum 
breytingum, sem eru þó með fyrir-
vara um fjárframlög ríkisins, getum 
við tekið á móti 180 metra löngum 
og 34 metra breiðum. Það eru orðin 
skip sem er sambærileg við Nor-
rænu,“ segir hann. 

Viðræður eru í gangi um að fá tvö 

til þrjú skipafélög til að hefja sigl-
ingar í Þorlákshöfn. Þá með farþega, 
frakt og bíla – líkt og þekkist með 
Norrænu sem leggst að á Seyðisfirði.

Hann segir að það hafi legið fyrir 
lengi að þegar hafskip gætu tekið 
stefnuna á Þorlákshöfn myndu skip 
sigla þangað enda sparar það bæði 
tíma og peninga að þurfa ekki að 
fara fyrir Reykjanesið. 

„Smyril Line hefur sýnt með 
úrvalsþjónustu að það er hægt að 
stytta siglingaleiðina um nærri 

sólarhring. Það sparar bæði tíma, 
og peninga og ekki síður er minna 
kolefnisspor. 

Það er falleg sinfónía þegar 
rekstrarleg, umhverfis- og fjár-
hagsleg sjónarmið fara saman,“ 
segir Elliði sem ætlar að skipuleggja 
iðnaðarlóðir í kjölfarið svo að þær 
verði einnig tilbúnar þegar skipin 
fara að leggjast að bryggju. Hann 
segist ekki efast um það að tölu-
verða vinnu verði að fá í Þorláks-
höfn verði þetta að veruleika. – bb

Það er falleg sin-
fónía þegar rekstr-

arleg, umhverfis- og fjár-
hagsleg sjónarmið fara 
saman.
Elliði Vignisson

S TJ Ó R N M Á L  „ H á l e n d i s þ j ó ð -
garðurinn yrði sá stærsti í Evrópu 
og gæti hann skapað ótal tæki-
færi í ferðaþjónustu,“ segja Þórey 
Edda Elísdóttir og Magnús Vignir 
Eðvaldsson sem ekki eru sammála 
meirihluta sveitarstjórnar Húna-
þings vestra sem lýsir sig alfarið 
andvígan hálendisþjóðgarði.

Frumvarp Guðmundar Inga Guð-
brandssonar umhverfisráðherra 
um stofnun víðfeðms þjóðgarðs á 
miðhálendinu mætir harðri and-
stöðu umliggjandi sveitarfélaga. 
Frumvarpið var lagt fram fyrir viku 
og er nú til meðferðar hjá umhverf-
is- og samgöngunefnd Alþingis

Í nýrri bókun sveitarstjórnar 
Húnaþings eru áréttaðar fyrri 
kröfur um að land innan marka 
sveitarfélagsins verði ekki hluti 
fyrirhugaðs þjóðgarðs.

„Sveitarstjórn telur að framkom-
ið frumvarp um Hálendisþjóðgarð 
taki ekki tillit til stjórnarskrárvar-
inna réttinda sveitarfélaga varð-
andi sjálfstjórn og leggst alfarið 
gegn framkomnu frumvarpi um 
stofnun þjóðgarðs á hálendinu. 
Sveitarstjórn skorar á önnur sveit-
arfélög í landinu að gera slíkt hið 
sama og sýna þannig samstöðu í 
að standa vörð um sveitastjórnar-
stigið og lýðræðislegan rétt íbúa til 
að hafa áhrif á ákvörðunartöku er 
varðar nærumhverfi þeirra,“ segir í 
bókun fimm af sjö sveitarstjórnar-
fulltrúum.

Þau Þórey Edda Elísdóttir og 
Magnús Vignir Eðvaldsson, full-
trúar Nýs af ls, greiddu atkvæði 
gegn bókun meirihlutans. „Með 
stofnun Hálendisþjóðgarðs yrði 

þeim meðal annars tryggð vernd, 
vistkerfi þeirra yrðu endurheimt og 
saga svæðisins varðveitt,“ bókuðu 
Þórey Edda og Magnús sem, eins 
og fyrr segir, telja Hálendisþjóð-
garðinn geta skapað „ótal tækifæri“ 
í ferðaþjónustu.

„Ferðaþjónustu sem með tækjum 
stýringar yrði búið svo um hnútana 
að allir gætu notið á sjálf bæran 
hátt. Að auki mun þjóðgarður-
inn skapa störf á landsbyggð-
inni. Fulltrúar sveitarfélag-
anna yrðu skipaðir í stjórn 
Hálendisþjóðgarðs, í stjórn 
rekstrarsvæða hans og 
ættu einnig fimm af níu 
fulltrúum í umdæmis-
ráðum hans,“ segir í 
bókun þeirra. Fulltrúar 
sveitarfélaganna hefðu 
því aðkomu að ákvörð-
unum í öllu stjórnkerfi 
Hálendisþjóðgarðsins.

Þá benda Þórey Edda 
og Magnús á að í frum-

varpinu um Hálendisþjóðgarð sé 
ákvæði um að hefðbundin land-
nýting, svo sem búfjárbeit, fugla-
veiði, hreindýraveiði og veiði í ám 
og vötnum, verði áfram heimil fyrir 
rétthafa séu nytjarnar sjálf bærar.

„Vegna þessa teljum við að með 
stofnun Hálendisþjóðgarðs felist 
ýmis tækifæri fyrir Húnaþing 
vestra í formi beinna og af leiddra 
starfa, rannsókna, uppbyggingar á 
ferðamannastöðum og landvernd-
ar. Ætti sveitarstjórn Húnaþings 
vestra að fagna frumvarpinu og 
um leið sækjast eftir því að starfs-
stöð stofnunar um Hálendisþjóð-
garð yrði staðsett í sveitarfélaginu,“ 
segja Þórey Edda og Magnús.

Þriðji fulltrúi Nýs af ls, Magnús 
Magnússon, var með í bókun meiri-
hluta Framsóknarf lokks og ann-
arra framfarasinna þar sem bent 
er á að í umsögnum fjölmargra 
sveitarfélaga sé lýst verulegum 

áhyggjum af inntaki frum-
varpsins um Hálendisþjóð-

garðinn.
„Ganga mörg þeirra 

jafnvel svo langt í bók-
unum sínum að leggjast 
alfarið gegn stofnun 
þjóðgarðs á hálendinu. 
Sveitarstjórn telur að sú 
sátt um stofnun þjóð-
garðs á miðhálend-
inu sem tilgreind er í 
stjórnarsáttmála ríkis-
stjórnarinnar sé því ber-
sýnilega ekki til staðar,“ 
er undirstrikað í bókun 
sveitarstjórnar Húna-
þings vestra. 
gar@frettabladid.is

Þjóðgarði mótmælt en 
sumir sjá ótal tækifæri
Húnaþing vestra segir frumvarp um hálendisþjóðgarð ekki taka tillit til 
stjórnarskrárvarins réttar sveitarfélaga til sjálfstjórnar. Minnihlutinn í Húna-
þingi segir hins vegar þjóðgarðinn geta skapað ótal tækifæri í ferðaþjónustu.

Húnaþing vestra segir frumvarp um Hálendisþjóðgarð ekki standast kröfur stjórnarsáttmála. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Sveitarstjórn telur 
að sú sátt um 

stofnun þjóðgarðs á mið-
hálendinu sem tilgreind er í 
stjórnarsáttmála ríkis-
stjórnarinnar sé því bersýni-
lega ekki til staðar.

Sveitarstjórn Húnaþings vestra

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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Yfir 80 
tegundir af ostum

Við mælum með
Bocage Camembert Normandy  
frá Frakklandi
Primadonna frá Hollandi
Vacherousse d´argental  
frá Frakklandi
Gruyére frá Swiss
Gorganzola frá Ítalíu
Manchego frá Spáni
Raclette frá Swiss
Parmiagiano Reggiano DOP 
36 mánaða frá Ítalíu

Við sneiðum fyrir þig
Parma hráskinka frá Ítalíu
Franchi Mortadella frá ítalíu
Franchi Porchetta
Pancetta frá Ítalíu
Serrano hráskinka 12 & 18 mánaða     
frá Spáni
Iberico hráskinka frá Spáni
Mangalica hráskinka frá Spáni
Roastbeef frá Íslandi

Nýjungar
Buffalo Camembert frá Ítalíu
Emmantaler 18 mánaða frá Swiss
Parmigiano Reggiano 60 mánaða 
frá Ítalíu
Le Delice frá Frakklandi
Amaretto gráðaostur frá Ítalíu
Fetaostur  frá Grikklandi
Fleur Alpes frá Swiss
Crottin Paivre Madagascar  
frá Frakklandi

Me�a 
svona
alla daga

Eitt glæsilegasta 
sælkeraborð landsins 

er í Hagkaup Kringlunni 



Umræðan um 
aðskilnað einstakra 

ríkja hefur alltaf verið í 
gangi í Bandaríkjunum, 
mismikil og 
misalvarleg.
Silja Bára Ómars-
dóttir prófessor

BANDARÍKIN 538 kjörmenn í 50 
ríkjum Bandaríkjanna og Wash-
ingtonborg kusu forseta og vara-
forseta í gær. Enn eru nokkur skref 
eftir þangað til Joe Biden og Kamala 
Harris verða svarin í embætti þann 
20. janúar. Ríkisstjórnir ríkjanna 
eiga eftir að staðfesta atkvæði kjör-
manna og nýtt Bandaríkjaþing telur 
síðan atkvæðin þann 6. janúar.

Silja Bára Ómarsdóttir, prófess-
or í stjórnmálafræði við Háskóla 
Íslands, segir að kosning kjör-
manna ætti að binda enda á málið. 
Rætt hafi þó verið um að núverandi 
varaforseti, Mike Pence, sem hefur 
yfirumsjón með talningu þingsins 
gæti reynt að tefja málið.

„Mig grunar að þessar tilraunir 
til þess að grafa undan trúverðug-
leika kosningakerfisins og fá fólk til 
að efast um lýðræðið haldi áfram,“ 
segir Silja. En dómstólar hafa 
hafnað eða vísað frá nærri öllum 
málsóknum Trumps og stuðnings-
fólks hans til að ógilda kosningar 
eða hluta atkvæðaseðla. Nú síðast 
hæstiréttur Bandaríkjanna í tveim-
ur málum sem Trump sagðist binda 
miklar vonir við.

Silja segir ómögulegt að fá inn-
sýn inn í hugarheim Trumps, það 
er hvort hann raunverulega telji 
að hægt sé að snúa niðurstöðunni 
við. „Mér finnst ólíklegt að nokkur 
upplýst manneskja um stjórnarfar 
í Bandaríkjunum telji að hægt sé að 
snúa við þessari niðurstöðu. En eitt-
hvað telur hann sig vera að fá út úr 
þessu. Hugsanlega hefur þetta eitt-
hvað með hans eigin póli tísku fram-
tíð að gera eða framtíð barnanna 
hans, frekar en að hann sjálfur verði 
forseti næstu fjögur árin,“ segir hún.

Komið hefur fyrir að kjörmenn 
svíki lit en yfirleitt ekki nema örfáir, 
ef nokkrir, í hverjum kosningum. 
Árið 2016 kusu sjö kjörmenn aðra 
frambjóðendur, til dæmis Colin 
Powell, Ron Paul og Bernie Sanders, 
en þremur var snúið við af fylkis-
stjórnum. Í ljósi þess hversu stór 
meirihlutinn er, 36 kjörmenn, ættu 
hugsanleg svik ekki að hafa áhrif 
á úrslitin. Flokkarnir velja f lokks-
gæðinga til starfans.

Eftir að máli Texas og 17 ann-
arra ríkja til að snúa niðurstöðum 
í fjórum barátturíkjum var vísað 
frá hæstarétti viðraði Allen West, 
formaður Repúblikanaf lokksins í 
Texas, hugmyndir um „aðskilnað 

löghlýðinna ríkja“. Tuttugu og tvö 
ríki og svæði, þar á meðal New York 
og Kalifornía, andmæltu málsókn 
Texas.

„Umræðan um aðskilnað ein-
stakra ríkja hefur alltaf verið í 
gangi í Bandaríkjunum, mismikil 
og misalvarleg. Einnig umræða um 
að fjölga ríkjum,“ segir Silja. Frekar 
sé þó rætt um valdsvið einstakra 
ríkja heldur en aðskilnað, sem hafi 

ekki gerst síðan um miðja 19. öld í 
upphafi borgarastyrjaldar. Hvað 
þessa umræðu núna varðar bendir 
hún einnig á að þau ríki sem kjósa 
Demókrata séu efnaðri og borgi 
með sér inn í Bandaríkin. Yrði 
aðskilnaður í rautt og blátt, stæðu 
þau bláu mun betur að vígi.

Mikið hefur verið rætt um tök 
Trumps á Repúblikanaf lokknum, 
til að mynda hversu margir þing-
menn hafa annaðhvort stutt hann í 
málarekstrinum eða þagað þunnu 
hljóði. Hefur þetta verið tengt við 
aukakosningarnar í Georgíu þann 5. 
janúar, sem meirihlutinn í öldunga-
deildinni veltur á.

Silja segir ekki endilega hægt að 
að segja að Trump sé að nota flokk-

inn, heldur allt eins að f lokksfor-
ystan hafi nýtt sér Trump. Bendir 
hún á að Mitch McConnell, leiðtogi 
öldungadeildarinnar, hafi allt frá 
tíð Baracks Obama beitt sér fyrir 
að hafa hæstaréttinn sem íhalds-
samastan.

Þetta samband Trumps og flokks-
forystunnar sé þó nú að kljúfa 
flokkinn. Til dæmis veigrar Trump 
sér ekki við að úthrópa ríkisstjóra 
f lokksins í Georgíu og Arizona og 
hvetja fólk til að kjósa þá burt. „Það 
er ástæða fyrir því að fáir fara gegn 
Trump. Þeir óttast að vera teknir af 
lífi í fjölmiðlum,“ segir Silja.

„Ég vona að fjölmiðlar hætti að 
básúna allt sem hann setur fram,“ 
segir Silja aðspurð hvort minna 
muni heyrast frá Trump eftir 20. 
janúar. „Það er skiljanlegt núna 
þegar hann er forseti en eftir að 
hann fer frá skiptir hans skoðun og 
stefna minna máli.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Trump mun áfram reyna allt 
til að grafa undan lýðræðinu
Kosning kjörmanna er enn einn áfanginn í kjöri Joes Biden sem Bandaríkjaforseta. Donald Trump hefur 
þó ekki enn viðurkennt ósigur. Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, segir líklegt að 
Trump haldi áfram að véfengja kosningaúrslitin þó dómstólar hafi hafnað öllu frá herbúðum forsetans.

Trump heldur baráttu sinni gegn kosningaúrslitunum áfram milli golfhringja. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

RAFMAGNAÐ ÆVINTÝRI MEÐ ALVÖRU 4X4
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BANDARÍKIN Sandra Lindsay, hjúkr-
unarfræðingur í New York-ríki, 
varð fyrst Bandaríkjamanna til að 
vera bólusett gegn kórónaveirunni.

„Ég vil hjálpa fólki að treysta á 
öryggi bóluefnisins,“ sagði Lindsay í 
streymisútsendingu frá bólusetn-
ingunni. „Við erum í heimsfaraldri 
og þurfum öll að leggja okkar af 
mörkum.“

Í þessari fyrstu atrennu bólu-
setningarinnar í Bandaríkjunum 
fá um 150 sjúkrahús afhentar millj-
ónir skammta frá lyfjaframleiðend-
unum Pfizer og BioNTech.

Stefnt er á að bólusetja um 100 
milljónir Bandaríkjamanna fyrir 
marslok og aldraðir og heilbrigðis-
starfsfólk eru í forgangi.

Faraldurinn hefur verið í mikilli 
uppsveif lu í Bandaríkjunum frá 
því í nóvember og hafa um 300 þús-
und nú látist vegna kórónaveirunn-
ar þarlendis, mun fleiri en í nokkru 
öðru landi. – atv

Bólusetning 
hefst vestra

Sara Lindsay. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

BRETLAND Bretar hafa rýmkað regl-
ur um blóðgjafir karla sem stunda 
kynlíf með öðrum körlum. Karl-
kyns blóðgjafar sem hafa einungis 
átt einn maka í meira en þrjá mán-
uði mega nú gefa blóð, óháð kyni 
maka þeirra.

Niðurstöðurnar voru kynntar í 
gær í skýrslu nefndar sem saman-
stendur af fulltrúum blóðgjafar-
starfsfólks og meðlima úr hinsegin 
hópum. Þar kemur fram að í staðinn 
verði áhersla lögð á að bera kennsl 
á áhættuhegðun sem gildir um alla 
gjafa, óháð kynhneigð.

Til þessa hafa karlmenn í Bret-
landi ekki mátt gefa blóð hafi þeir 
stundað munnmök eða endaþarms-
mök með öðrum karlmanni allt að 
þremur mánuðum fyrr. Þá var ekki 
tekið tillit til langtímasambanda.  
– atv

Bretar liðka 
fyrir hinsegin 
blóðgjöfum Komið hefur fyrir að 

kjörmenn svíki lit en 
yfirleitt ekki nema örfáir, ef 
nokkrir.
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Þýskt gæðamerki

Þrjár hraðastillingar - Ræsing með lykli - Auðvelt að hækka og lækka stýrið 
Rafmagsgjöf í handfangi - Brjóta má stýrið saman með tveimur smellum
Framljós, afturljós og bremsuljós - Flauta - Hámarksþyngd notanda 100 kg
Lithium rafhlaða 36V/7,8Ah - LCD skjár fyrir hraða, rafhlöðustöðu  
og gíra - Fjöðrun að framan og aftan. 3903102

Umhverfisvænt - 300W - 25 km hraði - Drægni 22-28 km

Verð aðeins

34.900 kr

Sennilega allra bestu 
hlaupahjólakaupin 

fyrir þessi jól

Fæst í Húsasmiðjunni um allt land og á husa.is

Hlaupahjól ENOX ES200 

39.900 kr



Frá degi til dags
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Fólk sem 
hefur misst 
öll félagsleg 
tengsl í 
faraldrinum 
upplifir 
gríðarlega 
vanlíðan og 
vonleysi.

 

Verði tillaga 
Sjálfstæðis-
flokksins 
samþykkt er 
Reykjavíkur-
borg að taka 
fyrsta skrefið 
í átt að 
frelsun fólks 
úr viðjum 
kerfisins.

Sterkar vísbendingar eru um að jólin í 
ár gætu reynst einhverjum erfið. Nú 
hafa birst fyrstu niðurstöður rann-
sóknarinnar „Líðan þjóðar á tímum 
COVID-19“ og benda þær til þess að 
faraldurinn hafi haft neikvæð áhrif á 

geðheilsu þeirra sem komist hafa í snertingu við 
vírusinn.

Jólakvíði og jólastress eru orð sem f lestir 
hafa heyrt, hvort sem fólk hefur upplifað slíkt á 
eigin skinni eða í kringum sig. Síðustu dagana í 
desember snýst nefnilega allt um að gera vel við 
sig í mat og drykk, hitta ástvini og gleðja hvert 
annað með gjöfum. Þeir sem einhverra hluta 
vegna geta ekki tekið þátt í slíku finna oft fyrir 
vanmætti og vanlíðan.

Ástvinamissir, fjárhagsáhyggjur, einangrun 
og f leira getur orðið til þess að þessi árstími er 
allt annað en tilhlökkunarefni og leiða má líkur 
að því að í ár reyni enn meira á. Þeir sem eru 
í áhættuhópi og geta því lítið hitt ástvini yfir 
hátíðarnar, þeir sem orðið hafa fyrir verulegu 
tekjutapi vegna sóttvarnaaðgerða og þeir sem 
ekki geta ferðast til fjölskyldu sinnar vegna 
þeirra hlakka líklega ekki mikið til jólanna í ár.

Rannsókn Háskóla Íslands, Landspítala, Emb-
ættis landlæknis og sóttvarnalæknis á andlegri 
líðan fólks í heimsfaraldri kórónuveirunnar 
hefur staðið yfir frá því í vor og hafa um 22 
þúsund manns tekið þátt hér á landi. Rann-
sóknin er hluti af alþjóðlegri rannsókn um áhrif 
faraldursins og aðgerða til að stemma stigu við 
honum.

Frumniðurstöður sýna fram á að þeir sem 
veikst hafa alvarlega af COVID-19, eiga ættingja 
sem hafa veikst eða hafa þurft að vera í sóttkví 
eru í 30 til 40 prósent meiri hættu á að finna 
fyrir einkennum þunglyndis og áfallastreitu.

Birg ir Örn Stein ars son, fag teym is stjóri Píeta 
sam tak anna, sagði í samtali við Stundina í 
síðustu viku að um þessar mundir fái sam tök in 
oft á dag sím töl frá ein stak ling um í bráðri sjálfs-
vígs hættu, símtöl sem áður voru kannski einu 
sinni í mán uði.

Píeta samtökin sinna forvarnastarfi gegn 
sjálfsvígum og sjálfsskaða en verkefnum sam-
takanna hefur fjölgað um 146 prósent frá því 
í maí. Eins eru tilvikin alvarlegri og algengt 
að bregðast þurfi hratt við. Birgir segir ýmsar 
ástæður liggja að baki eins og til dæmis fjár-
hagserfiðleika en félagsleg einangrun vegi þó 
þyngst. Fólk sem hefur misst öll félagsleg tengsl 
í faraldrinum upplifir gríðarlega vanlíðan og 
vonleysi.

Því ættu allir sem geta að velja vel fólkið inn í 
jólakúluna sína, passa vandlega upp á tengslin 
og gefa sem mest af því sem raunverulega skiptir 
máli – kærleik og gleði.

Það er jólagjöfin í ár.

Vináttujól

Í dag leggja borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks til 
við aðra umræðu fjárhagsáætlunar borgarinnar 
að gera áætlun til þriggja ára sem geri leigjendum 

Félagsbústaða mögulegt að eignast húsnæðið sem 
þeir búa í og leigja af borginni. Útfærslan verði 
unnin í samvinnu við Félagsbústaði og Reykjavíkur-
borg.

Núverandi eignasafn Félagsbústaða hljóðar upp á 
rúmlega 2.700 íbúðir. Lágar tekjur eru skilyrði fyrir 
úthlutun íbúðar og því geta leigjendur ekki aflað 
sér viðbótartekna án þess að eiga á hættu að missa 
húsnæðið. Enn fremur eru eignarmörk mjög lág. Það 
þýðir að fólk getur ekki safnað sér fyrir útborgun í 
íbúð á sama tíma og það leigir félagslegt húsnæði.

Fátæktargildra kerfisins er því þannig byggð 
upp að einstaklingum sem nýta félagslega úrræði 
Reykjavíkurborgar er gert ókleift að bæta kjör sín til 
dæmis með framgangi í starfi. Samkvæmt tölfræði 
síðustu tíu ára hefur einungis 1% þeirra sem búa í 
íbúðum Félagsbústaða komist út úr kerfinu, á ári 
hverju, en slík tölfræði undirstrikar mikilvægi þess 
að breyta þurfi núverandi fyrirkomulagi kerfisins. 
Samkvæmt leigumarkaðskönnun Íbúðalánasjóðs 
frá 2018 vilja aðeins 8% þeirra sem eru á leigumark-
aði búa í leiguhúsnæði, en um 80% þeirra sem eru í 
leiguhúsnæði vilja eignast eigin eign.

Verði tillaga Sjálfstæðisflokksins samþykkt er 
Reykjavíkurborg að taka fyrsta skrefið í átt að 
frelsun fólks úr viðjum kerfisins. Félagslega kerfið 
yrði því með gjörbreyttu sniði og byggt upp á þann 
veg að það grípi fólk í neyð en hjálpi því jafnharðan 
aftur út í lífið þegar færi gefst á því.

Núverandi kerfi – sem er raunar fátæktargildra 
enda kemur það í veg fyrir að fólk afli sér hærri tekna 
og eignist sitt eigið húsnæði – er byggt á póli tískri 
ákvörðun. Pólitískri ákvörðun um að leiða fólk í 
gildru. Við leggjum til breytingar á kerfinu með það 
fyrir augum að koma fólki á fætur enda yrði þetta 
tækifæri fyrir fólk til að standa á eigin fótum.

Frelsum fólk  
úr viðjum kerfisins

Egill Þór Jónsson
borgafulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

Löngu heitin
Það er áberandi árátta stjórn-
valda að lengja nöfn. Lík-
legast er það gert til að forðast 
tengingu við Maó. Í gær ákvað 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra, Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir, að f lytja 
Efna-, gas- og textílgreiningar 
Nýsköpunar- og ráðgjafarmið-
stöðvar Íslands, til Haf-, fjöru-, 
lækja- og vatnarannsóknastofn-
unar, rannsókna- og ráðgjafar-
stofnunar hafs og vatna. Gera 
þurfti kaffihlé þegar þetta var 
lesið upphátt í hádegisfrétt-
unum. Lengingaráráttan nær til 
alls konar hluta. Skemmst er að 
minnast ákvörðunar Jóla-, 17. 
júní- og páskastofu um jóla-
sveininn sem kom í nótt, 
Þvöru-, sleifar- og aususleiki.

Tensjón
Það er margt sem reynir á þol-
rifin og ærir óstöðugan undan-
farið. Í síðustu viku greip um 
sig mikið panikk þegar Mess-
enger á Facebook lá niðri og 
kvittur um að um gagnaleka 
væri að ræða komst á kreik. Í 
gær tók panikkið sig upp á ný 
þegar sjálfur Gúgúl fór á hliðina. 
Allt í einu vissi enginn neitt 
því ekkert var hægt að gúgla. 
Nagandi óvissan um gagnaleka 
tók sig upp, enda pósthólfin full 
af alls konar rugli. Það var ekki 
einu sinni hægt að horfa á jútjúp 
til að róa taugarnar. Ekki meira 
af svona, takk. Taugarnar eru 
þegar komnar að þolmörkum.

Hafðu samband í síma 568 8000  
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is

Gefðu
kæró
drama
um jólin
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Opið bréf til stjórnenda Orku-
veitu Reykjavíkur.

Þriðja árið í röð mega 
höfuðborgarbúar búa við að vera 
af stjórnendum OR varaðir við yfir-
vofandi vatnsskorti hjá Hitaveitunni 
vegna þess að spáð er frostdögum 
næstu daga. Í fjölmiðlum er slegið 
upp fyrirsögnum um að viðbragðs 
áætlun veitunnar hafi verið virkjuð, 
geta kerfisins komin að þolmörkum 
þess, sem er sögð vera um 18.000 
[m3/h] í hámarks rennsli, sam-
svarandi um 1.015 [MW] í varma-
af li (miðað við nýtingu vatnsins 
80/30°C).

Takið eftir, nú er árið 2020. Síðast 
tæmdust miðlunargeymar Hitaveit-
unnar 4. janúar 1968, fyrir meira en 
hálfri öld! Upp frá því tókst að full-
nægja þörfum veitunnar þar sem vel 
tókst til við boranir, þróun áreiðan-
legra öxul-borholudæla, byggingu 
miðlunargeyma og svo framvegis, 
þrátt fyrir ævintýralegan vöxt Hita-
veitunnar þegar öll hverfi borgar-
innar voru tengd veitunni. Síðar tók 
við tenging nágranna byggðarlag-
anna Kópavogs, Garðabæjar, Hafn-
arfjarðar, Álftaness og Kjalarness 
samhliða ört vaxandi höfuðborg.

Veturna 1988/89 og 1989/90 skall 
hurð oft nærri hælum, þar sem 
stöðugt dró úr af kastagetu bor-
holudæla vegna lækkunar á vatns-
borði jarðhitakerfanna þriggja á 
höfuðborgarsvæðinu svo og þeirrar 
afdrifaríku þróunar að taka þurfti 
4 af 56 vinnsluborholum veitunnar 
varanlega úr rekstri til að varna 
frekari skemmdum á kerfunum, 
vegna sjávar- og grunnvatnsleka inn 
í þau, þar sem álagið á þau, lækkun 
vatnsborðs, hafði farið fram úr 
sjálfbærri nýtingu þeirra. Þessa tvo 
vetur tókst að afstýra vatnsskorti, 
tæmingu miðlunargeyma, með 
rekstri 90 [MW] olíukyndistöðvar 
svo dögum skipti. Þegar Nesjavalla-
virkjun var loks tekin í notkun á 
elleftu stundu í byrjun september 
1990, snerist taflið við.

Spurt er, hvernig getur það staðist 
að aflgeta Hitaveitunnar nægir nú 
ekki til að standa undir álagi þegar 
frost er úti samfellt í nokkra daga? 
Á sama tíma hefur veitan aðgang að 
margfalt meiri varmaorku á Nesja-
völlum og Hellisheiði, óbeislaðri 
svo ekki sé minnst á þá sem þar er 
sóað vegna ágengrar raforkuvinnslu 
langt umfram þarfir Hitaveitunnar. 
Ljóst er að nýting jarðhitakerfanna á 
höfuðborgarsvæðinu hefur verið frá 
gangsetningu Nesjavallavirkjunar 
fyrir 30 árum í jafnvægi og sjálf-
bær. Reynslan hefur kennt veitunni 
áþreifanlega samanber ofangreint að 
ekki er í boði að auka álagið á þau.

Það sem gerir þessa stöðu veit-
unnar enn óskiljanlegri er að 
nýlega hefur dregið úr afkastagetu 
Hitaveitunnar meðal annars vegna 
(hámarks aflgeta sögð 1015 [MW]):

1.  Önnur af öf lugustu borholum 
Laugarnessvæðis hefur verið tekin 
úr umferð nú í vetur. Afkastageta 
hennar er um 17 [MW] eða 1,7% 

Kuldaboli enduruppvakinn?
af heild. Hvers vegna? Opinbera 
skýring veitunnar er að það hafi 
myndast tappi í henni. Samkvæmt 
ársskýrslu veitunnar er í ársbyrjun 
2020 ekkert lát sagt vera á afkasta-
getu hennar. Hverju skal trúa?

2.  Eru fleiri borholur á höfuðborgar-
svæðinu úr rekstri?

3.  90 MW olíukyndistöð Hitaveit-
unnar á Ártúnshöfða, um 9% af 
heild. Hvað varð um hana? Hún 
sem gagnaðist svo vel áður fyrr 
sem toppaflsgjafi.

4.  Nokkrir af miðlunargeymum 
veitunnar á Öskjuhlíð hafa verið 
teknir undir aðra starfsemi. Nýt-
ing þeirra til dægurmiðlunar og 
sem toppaflsgjafa aflögð. Hvers 
vegna?

5.  Flutningsgeta Nesjavallaæðar 
hefur skerst um 18% (70 MW), 
vegna mistaka í rekstri Nesjavalla-
virkjunar. Ótrúlega miklu magni 
af varmaorku frá virkjuninni 
er enn fargað í grunnvatnskerfi 
staðarins í stað þess að nýta hana 

fyrir Hitaveituna eins og virkj-
unin var í upphafi fyrst og fremst 
hönnuð fyrir og byggð til að gegna. 
Hvers vegna líðst það enn? „Öll 
sóun jarðvarmans stríðir á móti 
hagfræðilegum og siðferðilegum 
sjónarmiðum,“ ritaði Jóhannes 
Zoëga í æviminningum sínum 
2006. Það eru orð að sönnu.

Eigendur Hitaveitunnar, íbúar 
höfuðborgarsvæðisins, eiga rétt á 
að vera upplýstir um hvers vegna 

hún hefur hafnað í þessari ótrúlega 
slæmu stöðu að geta ekki í kulda-
tíð fullnægt hitaþörf notenda. Þessi 
staða uppkomin, þrátt fyrir að gjald-
skrá Hitaveitunnar er nú hærri borin 
saman við helstu hitaveitur lands-
ins? Sú var tíðin að gjaldskrá Hita-
veitunnar var lægst. Hvernig hyggst 
Orkuveita Reykjavíkur koma í veg 
fyrir hættu á vatnsskorti hjá Hita-
veitunni til framtíðar (Plan 2)? Það 
er enginn skortur á möguleikum til 
að veruleikagera það.

Árni Gunnarson
fyrrverandi 
yfirverkfræð-
ingur Hitaveitu 
Reykjavíkur

Eigendur Hitaveitunnar, íbú-
ar höfuðborgarsvæðisins, 
eiga rétt á að vera upplýstir 
um hvers vegna hún hefur 
hafnað í þessari ótrúlega 
slæmu stöðu að geta ekki í 
kuldatíð fullnægt hitaþörf 
notenda.

Opið alla virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 16 fram að jólum.    

Einnig sunnudag 20. des. frá kl. 13 - 16.

Öll tilboð gilda út desember 2020 eða meðan birgðir endast.

Jól 2020

Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út. 
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 

Uppþvottavélar,
iQ 300
SN 43HS60CE (stál)
SN 43HW60CE (hvít)

14 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hnífaparaskúffa. Zeolith®-þurrkun. 
Hljóð: 44 dB. 

Orkuflokkur

 
Pitbull öryggiskerfi 
SÆELPITBULL PRO 3G

Inniheldur Pitbull Alarm Pro öryggiskerfi 
(3G stjórnstöð með innbyggðum 
hreyfiskynjara) og eina KeyBOB 
fjarstýringu. Vaktar eignina allan 
sólarhringinn. Fæst í rafbúnaðardeild.

Fullt verð: 50.900 kr.

Jólaverð:

42.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 139.900 kr.

Jólaverð (stál): 

Jólaverð (hvít): 

119.900 kr.

114.900 kr.

Espresso
Hangandi ljós
AN15851-15

Fullt verð: 5.900 kr.

Jólaverð:

4.500 kr.

Þvottavél, 
Serie 6
WAT 2849MSN

Orkuflokkur A+++. Tekur mest 9 kg. 
Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus 
mótor með 10 ára ábyrgð. 

Fullt verð: 134.900 kr.

Jólaverð:

104.900 kr.
Kæli- og frystiskápur, 
Serie 4
KGV 36VWEAS

Hvítur. Hæð: 186 sm. „LowFrost“-
tækni. Orkuflokkur A++. 

Fullt verð: 149.900 kr.

Jólaverð:

114.900 kr.

Kæli- og frystiskápur, 
iQ 300
KG 36VVIEAS (stál)

Stál. Hæð: 186 sm. „lowFrost“-tækni. 
Orkuflokkur A++. 

Fullt verð: 149.900 kr.

Jólaverð:

117.900 kr.
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Næsta langtíma-
markmið er síðan 

að vera kominn í aðalliðs-
hópinn fyrir næsta keppnis-
tímabil. Annars tek ég bara 
eina æfingu og einn leik 
fyrir í einu.
Valgeir Valgeirsson,  
leikmaður Brentford

GOLF Dómstóll GSÍ staðfesti á dög-
unum árs bann yfir Sturlu Hösk-
uldssyni, kylfingi frá Akureyri, 
fyrir að hafa svindlað við skráningu 
forgjafar í aðdraganda Íslandsmóts-
ins í höggleik. Um leið var forgjöf 
kylfingsins felld niður en málið var 
tekið upp af dómstól GSÍ eftir kæru 
yfir ákvörðun aga- og forgjafar-
nefndar Golfklúbbs Akureyrar.

Í dómnum sem nálgast má á vef 
GSÍ kemur fram að umræddur kylf-
ingur hafi leikið þrjá hringi undir 
lok júlí þar sem skráður ritari hafi 
ekki verið meðspilandi þann dag-
inn. Þess í stað hafi foreldrar kylf-
ingsins staðfest skorkortið. Sturla 
gekkst við því að hafa sent á foreldra 

sína og vissi að hann hefði gert mis-
tök en sagði að hringirnir þrír væru 
allir rétt skráðir. Meðal hringja sem 
vöktu grunsemdir var besti hringur 
sumarsins þegar kylfingurinn lék á 
pari vallarins. Sturla viðurkenndi 
að hafa hætt leik eftir tvær holur og 
sagðist hafa klárað hringinn síðar 
um daginn einsamall.

Að mati dómstóls GSÍ var ábyrgð-
in hjá kylfingnum sem hann gengist 
við og kæmi það ekki til refsilækk-
unar að hann hefði unnið fyrir GSÍ 
og PGA-samtökin á Íslandi. Hér væri 
um ítrekuð alvarleg brot á reglum 
um forgjöf að ræða og staðfesti dóm-
stóllinn tólf mánaða keppnisbann 
og niðurfellingu forgjafar. – kpt

GSÍ staðfesti bann til eins 
árs vegna forgjafarsvindls

Kylfingurinn keppti á Íslandsmótinu í höggleik í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI „Ég er mjög ánægður 
hérna og það er mjög vel haldið utan 
um varaliðið hér. Stefnan er sú að 
finna unga og efnilega leikmenn og 
skila þeim upp í aðalliðið. Af þeim 
sökum er vel haldið utan um okkur 
í varaliðinu og við erum með sterkt 
lið.

Æfingahópurinn er góður og við 
höfum verið að vinna U-23 ára lið 
Arsenal og Leicester City sem dæmi. 
Síðan ég kom hingað hafa þrír leik-
menn úr varaliðinu fengið tækifæri 
í leik hjá aðalliðinu og einn þeirra 
var búinn að vera hérna í tvo mán-
uði þegar hann fékk sénsinn. Það 
er því augljóst að þeir sem standa 
sig með varaliðinu eru færðir upp,“ 
segir Valgeir Valgeirsson í samtali 
við Fréttablaðið.

Valgeir gekk til liðs við Brent-
ford frá HK í haust en þessi 18 ára 
leikmaður segist hafa þurft rúman 
mánuð til að aðlagast þeim hraða og 
leikstíl sem enska liðið leikur.

„Ég hef aldrei þurft að hlaupa jafn 
mikið á æfingum og í leikjum. Liðið 
vill halda boltanum, stýra leikjum 
og spila hápressu allan leikinn.

Það er enginn afsláttur gefinn og 
þú færð að heyra það ef þú ert ekki 
að hreyfa þig án bolta í sóknarleikn-
um og ert ekki með í hápressunni í 
varnarleiknum,“ segir HK-ingurinn 
um fyrstu mánuðina hjá Brentford 
en hann leikur þar sem lánsmaður 
út yfirstandandi keppnistímabil.

„Þjálfarateymið hjá Brentford 
hugsar mig sem kantmann eða 
vængbakvörð í leikkerfinu 3-4-3. 
Mér finnst ég hafa bætt mig í því að 
koma mér í góðar stöður inni í víta-
teignum og klára færin.

Ég hef skorað fjögur mörk í þeim 

níu leikjum sem ég hef spilað fyrir 
liðið og komið mér í góða stöður 
í öllum leikjunum. Nú er bara að 
halda áfram að standa mig í æfing-
um og leikjum og bæta mig,“ segir 
hann um þróun mála í Brentford.

Þvær af sér í baðinu á hótelinu
Brentford hefur haft þá stefnu 

síðan Matthew Benham keypti 
félagið árið 2012 að leggja áherslu 
á njósnarastarf sitt, öflun tölfræði-
gagna um þá leikmenn sem félag-
ið kaupir og að leiðin sé greið hjá 
ungum leikmönnum varaliðsins 
upp í aðalliðið.

„Ég setti mér það markmið þegar 
ég kom hingað að ná að æfa með 

aðalliðinu áður en þessu ári lýkur 
og ég æfði með aðalliðinu um dag-
inn þannig að það tókst.

Næsta langtímamarkmið er síðan 
að vera kominn í aðalliðshópinn 
fyrir næsta keppnistímabil. Annars 
tek ég bara eina æfingu og einn leik 
fyrir í einu,“ segir Valgeir um fram-
haldið.

„Ég hef búið á hóteli hérna fyrstu 
vikurnar þar sem það hefur ekki 
tekist að koma mér fyrir hjá fóst-
urfjölskyldu vegna COVID. Ég hef 
ekki aðgang að þvottavél þannig 
að ég hef þurft að þvo af mér með 
þvottaefni í baðinu á hótelher-
berginu.

Maður þarf bara að redda sér. 
Annars kann ég mjög vel við mig 
hérna í Brentford. Liðsfélagarnir 
og þjálfararnir hafa tekið mjög vel 
á móti mér og fólkið í borginni er 
mjög vingjarnlegt.

Mér líður mjög vel hérna og er 
bara sáttur við allt hingað til. Það er 
svo mikill uppgangur hjá félaginu 
og ég fann það strax þegar ég kom 
hingað að stefnan er sett á að lyfta 
liðinu upp á hærri stall.

Það á að gera með því að hugsa 
vel um innviðina og byggja upp 
leikmenn sem geta leikið með aðal-
liðinu. Vonandi komumst við upp 
í úrvalsdeild í vor,“ segir U-21 árs 
landsliðsmaðurinn. 
hjorvaro@frettabladid.is

Stefnir á aðalliðið fyrir næsta tímabil
Valgeir Valgeirsson hefur verið á mála hjá enska B-deildar knattspyrnuliðinu Brentford í tæpa þrjá mánuði. Valgeir leikur með vara-
liði félagsins en stefnir markvisst á að vera kominn í hóp aðalliðsins fyrir næsta tímabil eftir að hafa æft með því nú á dögunum.

Íslendingurinn hefur byrjað vel með B-liði Brentford sem leikur einna helst æfingaleiki. MYND/TWITTER-SÍÐA BRENTFORD 

Jólin eru hátíð ljósa og gleði. Fagnaðu á 
öruggan og áhyggjulausan hátt með okkur. 

Þú færð brunavarnapakka í nýrri 
vefverslun okkar www.securitas.is/jolin

Öryggiskerfi

SAMSTARFSAÐILI
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Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.

 Verða
þetta þín
 lukkujól?

Hildur Þórðardóttir með þýskar Black Forest sængur úr 100 prósent gæsadúni frá Kanada sem er með því fínasta sem gerist í heiminum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Of mikið grátt getur 
gert út af við hjónalífið
Rómantík og vellíðan er allsráðandi hjá Rúmföt.is. Þar fást nú dýrðleg rúmföt 
skreytt með ástarljóðum, litfagur rúmfatnaður fyrir tvíbreiðar sængur og 
indælt satín sem er ekki svo sleipt að það skili fólki í forundran út á gólf. ➛2

Það er fátt ef nokkuð 
jafn hátíðlegt og pipar-
kökurnar ljúffengu en 
þær eru í hugum flestra 
órjúfanlegur hluti af 
jólunum. Það á einnig 
við piparkökuhúsin sem 
mörg hver eru hreinustu 
listaverk.  ➛4



Grátt er greinilega mikill 
tískulitur og oftar en ekki 
er svefnherbergið meira eða 

minna grátt. Þá er kjörið að brjóta 
upp grámann með rúmfötum í 
lit,“ segir Hildur Þórðardóttir hjá 
Rúmföt.is.

Þar fást fölgrábleik rúmföt sem 
tóna afar vel við grátt en gefa mýkt 
með bleika litnum.

„Eða að fara í sterkari liti eins og 
blágrænt, sinnepsgult eða myntu
grænt til að gefa herberginu meiri 
hlýleika. Grár er sjarmerandi litur 
en ef allt er grátt virkar herbergið 
mjög kalt og fráhrindandi og getur 
hæglega gert út af við hjónalífið,“ 
segir Hildur sposk.

Hún segir græna liti hafa róandi 
áhrif.

„Ef fólk á erfitt með að sofna er 
tilvalið að hafa græn sængurver. 
Blátt er líka róandi því að sofa 
undir bláu sængurveri er eins og 
að liggja í grasinu og horfa upp í 
himininn í óendanlegu tímaleysi. 
Gult örvar vitsmunahugann og 
hentar þeim sem biðja um lausnir 
á kvöldin og vilja vakna með 
svörin á morgnana. Gult er líka 
litur gleðinnar og því fullkominn 
til að vega upp á móti gleðisnauð
um svarthvítum tónum.“

Allt frá ódýru yfir í lúxus
Af Rúmfötum.is er það helst að 
frétta að nýkomin eru lök frá 
Ítalíu, úr bómull að sjálfsögðu, 
og 600 þráða eins og í fína silki
damaskinu sem er einnig frá sömu 
verksmiðju.

„Ítalir kunna þá list að búa til 
alvöru rúmfataefni enda er mörg 
hundruð ára hefð fyrir þeim þar. 
Þegar sofið er með fína silki
damaskið dugar að sjálfsögðu 
ekkert minna en jafnfín lök,“ segir 
Hildur um dásamleg lökin sem 
koma í mörgum stærðum.

„Við tökum lökin alltaf aðeins 
stærri því þau hlaupa eins og öll 
góð bómullarefni. Eftir þrjá þvotta 
eru þau komin í rétta stærð. Þau 
fást í þremur litum, hvítu, ljósgráu 
og örlítið dekkra gráu, þannig 
að þeir sem voru orðnir lang
eygir eftir gráum lökum geta nú 
valhoppað galvaskir í búðina til 
okkar,“ segir Hildur kát og komin í 
jólaskap.

„Annars erum við með mjög 
breitt úrval rúmfata, allt frá góðum 
en ódýrum og upp í algjöran lúxus. 
Fyrir þá sem vilja sofa með fínna 
en allir hinir erum við með Quagl
iotti, eins og eru á fínustu fimm 
stjörnu hótelum heimsins, svo 
og Bauer sem er fínasta merkið í 
Þýskalandi. Quagli otti er klass
ískara, en Bauer er tilvalið fyrir 
þá sem vilja bæði íburð og tolla 
í tískunni, því þeir bjóða meðal 
annars upp á grá sængurföt og jafn
vel skreytt með ástarljóði.“

Þakklát fyrir viðtökurnar
Nú fæst sérlega gott úrval af tví
breiðum sængurverum í Rúm
föt. is, sem og sænguver fyrir lengri 
sængur.

„Margar týpur sem Margrét 
saumaði eru uppseldar nema í 
þeim lengri, eða 220 cm, þannig að 
þeir eru heppnir sem eiga lengri 
sængur,“ segir Hildur.

„Sumir halda að satínið okkar sé 
það sama og glansandi Polyester 
Sateenefnið sem var svo sleipt að 
fólk rann úr rúminu á nóttunni og 
vaknaði í forundran á gólfinu. En 
þetta er allt annað. Satínið okkar 
er úrvals langþráðabómull, 600 
þráða og með örlitlum glans til að 
gefa efninu líf.“

Hildur segir ánægjulegt hversu 
margir koma sérstaklega til að 
kaupa það sem er sérsaumað hjá 
Rúmföt.is og styðja íslenskt.

„Við erum svo þakklát fyrir 
frábærar viðtökur viðskiptavina. 
Margrét saumakona sat sveitt 

Rómantískt ástarljóð skreytir þessi gráu og fögru gæðarúmföt frá Bauer.
Dásamleg sængurföt frá ítalska framleiðandanum Quagliotti koma í 
þremur litbrigðum; hvítu, rjómalituðu og brúnbeige. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýju 600 þráða bómullarlökin frá Ítalíu eru eins og fínasta silkidamask og fást í hvítu, ljósgráu og dekkra gráu.

Ólíkir litir 
hafa sín áhrif 
á manninn og 
hægt er að velja 
úr fallegu úrvali 
litatóna í verum 
úr bómullar-
satíni fyrir lengri 
sængur, eða 220 
sentimetra.

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

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

Framhald af forsíðu ➛

Þegar sofið er með 
fína silkidamaskið 

dugar að sjálfsögðu 
ekkert minna en jafnfín 
lök og þeir sem voru 
orðnir langeygir eftir 
gráum lökum geta nú 
valhoppað galvaskir í 
búðina til okkar.

við síðustu daga svo saumavélin 
þagnaði ekki, en nú er hún flogin 
til Svíþjóðar til að heimsækja 
dætur sínar svo hún saumar ekki 
meira fyrir jólin. Margrét kemur til 
baka í janúar og heldur þá áfram 
að sauma, svo þeir sem ná ekki að 
kaupa heimasaumað núna geta 
endilega kíkt til okkar á næsta ári.“

Rúmföt.is er á Nýbýlavegi. Sími 
565 1025. Opið alla virka daga 
frá klukkan 12 til 18 og á laugar-
dögum frá klukkan 11 til 15. Sjá 
nánar á rumfot.is.
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Piparkökudeig býður upp 
á marga skemmtilega og 
skapandi valmöguleika. 

Á flestum heimilum er að finna 
hin ýmsu piparkökuform en þar 
eru hjörtu, jólastafir, jólatré og 
stjörnur einna algengust. Þá eru 
það hin metnaðarfullu piparköku-
hús sem eru nú einnig orðin hluti 
af jólahefð margra.

Saga piparkökunnar
Matarsagnfræðingar telja að 
engifer hafi verið notað í drykkjar- 
og matargerð frá örófi alda. Í 
bókinni „Making Gingerbread 
Houses“ kemur fram að fyrsta 
uppskriftin að piparköku hafi 
verið þróuð í Grikklandi 2400 fyrir 
Krist. Á tíundu öld höfðu Kín-
verjar einnig þróað sínar útgáfur af 
piparkökum.

Fyrstu piparkökurnar eru 
sagðar hafa verið bakaðar í Evrópu 
á seinni hluta 11. aldar eftir að 
krossfarar sneru til baka frá Mið-
Austurlöndum þar sem þeir höfðu 
kynnst töfrum kryddbrauðs. 
Þar var engifer í stóru hlutverki 
en það var ekki einungis góm-
sætt heldur gerði það að verkum 
að brauðið hafði lengri líftíma. 
Samkvæmt frönskum þjóðsögum 
var það armenskur munkur, og 
síðar dýrlingur, að nafni Gregory 
frá Nicopolis sem kynnti pipar-
kökur til sögunnar árið 992. Hann 
bjó í Frakklandi í sjö ár og kenndi 
prestum og kristnum að útbúa 
piparkökur sem innihéldu hunang 
og krydd.

Á miðöldum voru pipar-
kökurnar eins og við þekkjum 
þær byrjaðar að koma fram og 
nutu vinsælda á útimörkuðum í 
Englandi, Frakklandi, Hollandi og 
Þýskalandi. Harðar piparkökur 
voru stundum skreyttar með gull-
flögum og skornar út í formi dýra, 
konunga og drottninga. Elísabet 
drottning er sögð eiga heiðurinn 
af því að skreyta kökurnar eftir að 
hún lét útbúa þær þannig að þær 
líktust hefðarfólki sem heimsótti 
hirðina.

Með tímanum urðu til svokall-
aðir piparköku-markaðir þar sem 
boðið var upp á piparkökur sem 
breyttu um form eftir því hvaða 
árstíð var. Þannig voru kökur 

í formi blóma vinsælar á vorin 
og kökur í formi fugla á haustin. 
Vandlega skreyttar piparkökur 
urðu fljótt táknrænar fyrir fágun 
og sparileika. Vinsældir pipar-
kökunnar urðu svo útbreiddar að 
talað er um „piparköku-vinnu“ í 
arkitektúr á húsum við sjávarsíðu 
frá nýlendutímum í Ameríku. 

Piparkökuhúsasmíði
Piparkökuhúsin eiga uppruna 
sinn að rekja til 16. aldar Þýska-
lands. Húsin voru gjarnan skreytt 
með málmþynnum, meðal annars 
gullþynnum, og urðu fljótt hluti af 
jólahefðinni. Piparkökuhús voru 

svo talin verða enn vinsælli eftir að 
Grimmsbræður gáfu út ævintýrið 
um Hans og Grétu þar sem sögu-
hetjurnar eru yfirgefnar í skógi 
og enda í klóm nornar sem býr í 
sælgætishúsi. Þó er óljóst hvort 
piparkökuhúsin hafi orðið vinsæl 
í kjölfar ævintýrisins eða öfugt. 
Piparkökuhúsin voru kynnt til 
sögunnar í Bandaríkjunum þökk 
sé þýskum innflytjendum sem 
settust að í Pennsylvaníu og urðu 
þau þannig hluti af jólahefðum 
Bandaríkjamanna líkt og í Evrópu.

Piparkökuhús eru gerð úr pipar-
kökudeigi sem skorið er í form sem 
eru svo límd saman með bræddum 
sykri og skreytt. Húsin geta verið 
af ýmsu tagi en algengast er að þau 

séu í formi kofa með snæviþöktum 
þökum og er snjórinn gjarnan 
gerður úr sykurbráð og/eða sæl-
gæti.

Piparkökuhúsakeppnir eru 
þá árlegur viðburður víða, þar á 
meðal hér á landi, og hafa ótrú-
legustu listaverk komið úr slíkum 
keppnum. Metið fyrir stærsta 
piparkökuhús sögunnar var sett 
í Texas árið 2013. Piparköku-
húsið var 234 fermetrar að stærð, 
innihélt meira en 35,8 milljónir 
hitaeininga og meðal innihalds-
efna voru 1.327 kíló af púðursykri, 
829 kíló af smjöri, 7.200 egg og 
3.300 kíló af hveiti. Sækja þurfti 
um byggingarleyfi fyrir pipar-
kökuhúsinu.

Gómsæt og gleðileg jólahefð
Það er fátt ef nokkuð jafn hátíðlegt og piparkökurnar ljúffengu en þær eru í hugum flestra órjúf-
anlegur hluti af jólunum. Það á einnig við piparkökuhúsin sem mörg hver eru hreinustu listaverk.

Glæsilegt piparkökuhús með skemmtilegum og vel út-
færðum smáatriðum, þar á meðal strompi og svölum. 

Ævintýralegt 
piparkökuhús 
með nóg af 
girnilegum 
sykursnjó á 
þakinu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Einstaklega snoturt piparkökuhús skreytt með súkkulaðistjörnum. 

Frægasta æta 
húsið er án efa 
sælgætishús 
nornarinnar í 
ævintýrinu um 
Hans og Grétu. 

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:
Sími 550 5078 / serblod@frettabladid.is 

 

Miðvikudaginn 30. desember mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu. Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og 
fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum Fréttablaðsins.

Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni 
Fréttablaðsins.

Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 29. desember.
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi þriðjudaginn 22. desember.

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

HEILSA

Harðar piparkökur 
voru skreyttar með 

gullflögum og skornar út 
í formi dýra, konunga og 
drottninga. 

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U R



FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
5 0 .  T B L .  Þ R I ÐJ U DAG U R   1 5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0

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

Fasteignamarkaðurinn kynnir 
til sölu glæsilegt, vandað og 
vel staðsett einbýlishús við 

Haukanes 13 í Garðabæ. Húsið 
er vel byggt og vandað, á tveimur 
hæðum með stórum bílskúr. 
Að innan er eignin einstaklega 
vönduð með sérsmíðuðum inn-
réttingum, háum innihurðum, 
fallegum listum í loftum og háum, 
hvítum gólflistum.

Neðri hæðin skiptist í stóra, 
marmaralagða forstofu með fata-
skápum. Þaðan er innangengt í 
bílskúr. Holið er glæsilegt og bjart 
með mikilli lofthæð, marmaralagt 
og þaðan liggur stór, bogadreginn 
marmaralagður stigi með harð-
viðarhandriði upp á efri hæð húss-
ins. Gangur með glugga til vesturs. 
Þvottaherbergi með flísalögðu 
gólfi, innréttingu og vaski. Tvö 
barnaherbergi. Flísalögð snyrting 
og stórt f lísalagt baðherbergi með 
sturtu, gufubaði og útgengi á lóð 
til suðurs með viðarverönd.

Á efri hæð er björt, parketlögð 
stofa með stórum steyptum arni 
úr graníti. Úr arinstofu er útgengt á 
stórar, skjólsælar svalir til suðurs, 
með útiarni og steyptum heitum 
potti sem er felldur ofan í hluta 
svala. Frá svölum liggur breiður, 
fallegur stigi niður á skjólsæla 
viðarverönd til suðurs. Sjónvarps-
stofa er parketlögð og rúmgóð 
með fallegu útsýni. Mjög stór, 
parketlögð setustofa og borðstofa 
með gríðarfögru útsýni. Eldhúsið 
er stórt, parketlagt, með stórri 
borðaðstöðu. Nýlegar, vandaðar 
innréttingar með mósaíkflísum 
á milli skápa og granítborðum, 
tveimur nýjum ofnum, innbyggðri 
kaffivél, uppþvottavél og tvö-

földum ísskáp með klakavél. Inn af 
eldhúsi er búr.

Inn af stigapalli er stórt f lísalagt 
baðherbergi með stórri innrétt-
ingu og baðkari. Svefngangur er 
parketlagður með vinnuaðstöðu 
við glugga til vesturs. Tvö rúmgóð 
barnaherbergi með fataskápum og 
parketi, stórt hjónaherbergi með 
parketi og útgengi á stórar suður-
svalir með heitum potti. Flísalagt 
baðherbergi er inn af hjónaher-
bergi með sturtuklefa. Fataher-
bergi með góðum innréttingum og 
glugga.

Bílskúr er um 100 fermetrar, 
f lísalagður, með niðurföllum í 
gólfi. Innréttingar, vaskur og raf-
mótorar á bílskúrshurðum. Inn 
af bílskúr er steinteppalagt 30 fer-
metra herbergi og geymsla. Á neðri 
hæð er mögulegt að gera aukaíbúð.

Húsið er í góðu ástandi, var 
málað 2019 sem og allt tréverk. 
Þakefni er nýlegt og þakrennur 
og niðurföll í góðu ástandi. Lóðin 
er eignarlóð, alls 1.222 fermetrar, 
afgirt að miklu leyti með gras-
flötum, malarbeði og stórri 
skjólsælli viðarverönd. Framlóð 
er með stórri bomanite steyptri 
innkeyrslu og stéttum með hita-
lögnum undir.

Húsið stendur á eftirsóttum og 
rólegum stað þaðan sem er glæsi-
legt útsýni til sjávar, að Snæfells-
jökli, Esjunnar og víðar.

Nánari upplýsingar og tímapant-
anir á skoðun veitir Guðmundur 
Th. Jónsson, löggiltur fasteigna-
sali, í síma 570 4500 eða á netfang-
inu gtj@fastmark.is.

Glæsieign á Arnarnesi

Glæsilegt, vandað og vel staðsett einbýlishús við Haukanes 13 í Garðabæ.

FJALLASKÁLAR ÍSLANDS
MEÐ SIGMUNDI ERNI RÚNARSSYNI 

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

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

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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.

Íbúðin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30
• 3ja herbergja 108,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega 

viðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi með lyftu við 
Eiðistorg 13 á Seltjarnarnesi.

• Aukin lofthæð er í íbúðinni. Rúmgóð og björt 
stofa með svölum til vesturs. Útsýnis nýtur til 
vesturs og norðurs. Geymsla/Þvottaherbergi 
innan ibúðar. 

• Eignin getur verið laus til afhendingar fljótlega. 
Aðkoma að íbúðinni frá yfirbyggðu torgi og inn 
í stigahús en einnig frá bílastæðum vestan við 
húsið.

Verð 54,5 millj.

Eiðistorg 13 – Seltjarnarnes. 3ja herbergja íbúð.

 

Íbúðin verður til sýnis á morgun,  
miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega falleg 3ja herbergja 78,1 fm. íbúð á 

2. hæð með stórum svölum til suðurs og sér 
þvottaherbergi auk sér geymslu. Húsið er nýlega 
viðgert og málað og er á frábærum stað við 
Fossvogsdalinn. 

• Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð hið 
innra á sl. árum, m.a. eldhúsinnrétting og tæki, 
baðherbergi, fataskápar í hjónaherbergi, raflagnir 
og gólfefni að hluta o.fl. Ljósleiðari er kominn inn 
í íbúðina.

• Tvö svefnherbergi. Samliggjandi setustofa/borð-
stofa. Eldhús opið við stofu. Sameign er öll mjög 
snyrtileg. 

Verð 46,9 millj.

• 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

• Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 108,3 fm. íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinsteyptu 
húsi við Laufásveg í Reykjavík. 

• Íbúðin var öll innréttuð á vandaðan og smekk-
legan hátt árið 2017 m.a. gólfefni, innihurðir, 
eldhúsinnréttingar og tæki, baðherbergi og 
raflagnir.  Loft voru tekin niður að hluta og sett í 
þau innfelld lýsing.  

• Lofthæð í íbúðinni er um 2,75 metrar. Rúmgóð 
og björt stofa með gluggum í tvær áttir. Þvotta-
herbergi innan íbúðar. 

• Íbúðin er með sérinngangi, en einnig er hægt 
að ganga inn í hana úr sameiginlegu stigahúsi 
hússins. 

Verð 59,8 millj.

Furugrund 81- Kópavogi. 3ja herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Íbúðin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30
• Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 97,8 fm.  

íbúð á 2. hæð við Bogahlíð í Reykjavík.
• Íbúðinni fylgir sér íbúðaherbergi í kjallara með 

aðgengi að baðherbergi og er það herbergi í 
útleigu.  Yfirbyggðar stórar og opnanlegar svalir 
útaf stofum til vesturs.

• Íbúðin að innan er þó nokkuð endurnýjuð, m.a. 
fataskápar, innihurðir, raflagnir, rafmagnstafla og 
baðherbergi uppgert. Sameign er öll mjög snyrti-
leg.

• Húsið að utan er í góðu ástandi og nýlega var 
skipt um megnið af gleri og gluggum í húsinu.   

Verð 53,9 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 bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar.

• Innréttingar eru frá Brúnás ehf. 
• Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og 

Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar). Bygg-
ingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

• Íbúðir verða afhentar á tímabilinu des 2020. 

Bogahlíð 8. 4ra herbergja íbúð

Lundur 22 – Kópavogi. Ein íbúð eftir !Laufásvegur. 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.

• Mjög góð 134,3 fm. 4ra - 5 herbergja efri sér-
hæð í tvíbýlishúsi á frábærum útsýnisstað við Ell-
iðavatn. Sér bílastæði í bílageymslu. Skjólgóðar 
svalir til suðurs.

• Íbúðin sem er með gluggum í 4 áttir er mjög björt 
og vel skipulögð.  Bæði gestasnyrting og bað-
herbergi eru í íbúðinni, stórt þvottaherbergi með 
glugga og aukin lofthæð.

• Stórar og bjartar stofur með gluggum til suðurs 
og vesturs. Rúmgott hjónaherbergi. Tvö barna-
herbergi. Sjónvarpshol.

• Útsýnisstaður innst í botnlanga. Stutt er skóla, 
leikskóla og útivistarvæði. 

Verð 74,9 millj.

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

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

• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefn-
um og eru m.a. allir gluggar úr áli og klæðning 
hússins úr anodiseraðri álklæðningu. Klæðningin 
er sérhönnuð og meðhöndluð með sérstakri 
aðferð. Hljóðvist er verulega aukin í eigninni og 
er gengið mun lengra í þeim efnum en alla jafna 
tíðkast í íslenskum byggingum.

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

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

Asparhvarf – Kópavogi. Efri sérhæð með útsýni.

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum á 1.222 fm. eignarlóð með 
sjávarútsýni á Arnarnesinu.

• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum 
innréttingum. Aukin lofthæð á báðum hæðum. 
Stór flísalagður bílskúr. Extra háar innihurðir. Fal-
legir listar í loftum og extra háir hvítir gólflistar. 

• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr að 
mestu til suðurs.  Framlóð snýr til norðurs og er 
með mjög stórri bomanite steyptri innkeyrslu og 
stéttum, tyrfðri flöt og malarbeðum. 

 Haukanes - Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús. Sjávarútsýni.
• 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
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 Strikið – Sjálandi Garðabæ. 60 ára og eldri.
Ein 2ja herbergja íbúð eftir!   Leitið upplýsinga á skrifstofu. 
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Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar H. Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

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

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

Tæplega 140 fm, 5 herbergja 
íbúð með bílskúr
 • Fjögur svefnherbergi, bað
herbergi, eldhús, geymsla, 
stofa og svalir með útsýni 
á annarri hæð(íbúð 202) 

 • Bílskúr fylgir eigninni. 

 • Sérgeymsla er einnig í kjallara.  

Dalaland 12
108 Reykjavík

Verð:  75 millj.

Einstök staðsetning við 
Hljómskálagarðinn

 • Tvær íbúðir, á fyrstu hæð 
og í kjallara, ásamt bílskúr

 • Alls tæplega 240 fm á besta 
stað í 101 Reykjavík

 • Örstutt frá Reykjavíkurtjörn 

 • Stór og góður garður

Bjarkargata 8
101 Reykjavík

Verð:  129 millj.

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Tvær sérhæðir í sama 
stigagangi innst í botnlanga. 

 • Neðri sérhæð sem er skráð 111,8 
fm ásamt 52,6 fm bílskúr, samtals 
164,4 fm. Þrjú svefnherbergi  

 • Efri hæð þ.e. 3. hæðin er skráð 76,1 fm 
en gólfflötur er nokk stærri þar sem hluti er 
undir súð. Fjögur svefnherbergi, tvískipt stofa

 • Samtals er heildin 240,5 fm 
og selst í heilu lagi.  

 • Hæðirnar eru með sitthvort fastanúmerið 
og skv eignaskiptasamningi deila 
þau saman háalofti með óskráðum 
fermetrum sem nýta má sem geymslu, 
herbergi eða vinnuaðstöðu.

 • Húsið er í góðu ástandi og verið er 
að ljúka við endurnýjun þakjárns.

Bólstaðarhlíð 39
105 Reykjavík

 Verð:   115 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

Nánari upplýsingar veitir:

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

NÝTT  
Í SÖLU



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Verð frá 56,9 millj.

– 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

.       

 Verð :   89,9 millj.

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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

.       

 Verð :   69 millj.

Glæsileg 150,4 fm 4ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við 
höfnina á Norðurbakkanum 

 • Sérlega fallega hannað hús 

 • Gott aðgengi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Björt og mjög vel skipulögð 
íbúð með tvennum svölum 
til austurs og vesturs 

 • Stórar sameiginlegar þaksvalir/
terrase með glæsilegu útsýni 

Norðurbakki 9b
220 Hafnarfjörður

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

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

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

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

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

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

Elín Alfreðsdóttir 
aðst. fasteignasala
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. des.

kl. 16:00 – 16:30T I L B Ú N A R 
N Ý J A R 
Í B Ú Ð I R 

.       

 Verð :   92,9 millj.

Stórglæsileg, ný 117,5 fm 
íbúð í lyftuhúsi, á besta 
stað í miðbænum

 • Útsýni út á höfnina. 
aukinni lofthæð, stórir 
og bjartir gluggar og 
rúmgott svefnherbergi 
með baðherbergi inn af. 

 • Stofa er í alrými með 
glæsilegu eldhúsi með 
innbyggðum ísskáp, 
frystir og vínkælir.

Geirsgata 2
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð :  49,4 millj.

EIGNIN SÝND
miðvikudaginn 16. des. - Bókið tíma

Falleg 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð 88,2 fm

 • Gott skipulag, íbúðin 
er mikði endurnýjuð

 • Opið fallegt stofu 
og eldhúsrými

 • Tvö fín svefnherbergi, 
endurnýjað bað

 • Sér inngangur og 
útgengt úr stofu á lóð

Selvogsgrunn 24
104 Reykjavík

B Ó K I Ð  T Í M A 
hjá Atla í síma 899 1178

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

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN

Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

Verð frá: 43,9 millj.

Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn  
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm

Byggingaverktakar

Vandaður  
verktaki  
í 30 ár 

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

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

kuggavogur.is

Afhending  
jan 2021 KUGGAVOGUR

Frábær staðsetning í nýju 
hverfi við Voginn

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

3ja

4ra

2ja

5 herberg-ja

BÓKIÐ SKOÐUN 
hjá sölumönnum Mikluborgar

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

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður  
í Öndverðarnesi, Þrastarskógi

 • 4 svefnherbergi, setustofu, eldhús, stofa, gufubað, 
baðherbergi, aukabaðherbergi, þvottahús og geymslur 

 • Stór verönd allan hrnginn og heitur pottur.
 • Í næsta nágrenni við golfvöll og sundlaug 

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Rúmgóð 110,8 fm íbúð á 10 hæð
 • Borðstofa og stofa eru fallegar samliggjandi úr 
stofu er útgengi út á svalir. 3 svefnherbergi

 • Útsýni yfir til Esju 
 • Húsvörður 
 • Stæði í bílageymslu 

Verð :   57,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8 (1003)

s. 775 1515

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

FYRIR  
+60ára

220 fm einbýli í Mosfellsbæ á einni hæð
 • Erum með einbýli í Mosfellsbæ á einni hæð. 
 • Stærð um 220 fm
 • 4 svefnherbergi
 • Útsýni

Verð :   109 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einbýli í Mosfellsbæ

s. 775 1515

270 Mosfellsbær

.       

Verð :  65,9 millj.

118 m2, endaíbúð á jarðhæð 
í fjölbýlishúsi, ásamt 
stórum sólpalli (ca 77 m2) 

 • Fjölskylduvæn íbúð með 
útgangi út á stóra verönd 

 • Eignin skiptist í anddyri, þrjú 
svefnherbergi með skápum, 
eldhús, bjarta stofu með 
útgengi út á pall, þvottahús, 
baðherbergi og sérgeymslu

 • Stæði í bílageymslu

Strandvegur 10
210 Garðabær

LAUS 
STRAX

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

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

PANTIÐ SKOÐUN  
Í síma 775 1515 eða 697 9300

.       

 Verð :   53,5 millj.

Mjög vel skipulögð 110 fm  
4ra herb. íbúð á 2 hæð 
ásamt stæði bílageymslu.

 • 3 svefnherbergi 

 • Stórt alrými 

 • Góðar svalir 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Stæði í bílageymslu 
og sér geymsla

Selvað 7
110 Reykjavík

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Friðrik í síma 616 1313

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

.       

 Verð :   Tilboð

5145 fm atvinnuhúsnæði 
á besta stað í Kópavogi

 • 2423,6 m2 atvinnuhúsnæði 
á 4200 m2 eignarlóð við 
Dalveg 26 í Kópavogi 

 • Einnig er Dalvegur 24 
til sölu, sem er 2721,1 
m2 atvinnuhúsnæði á 
5000 m2 eignarlóð. 

 • Sami eigandi er af 
báðum eignunum.  

Dalvegur 24 og 26
200 Kópavogur

D-26
D-24

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð :  52,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. des. kl 17 - 17:30

Falleg og björt 98,5 fm 
3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í góðu lyftuhúsi

 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu 
 • Fallegt útsýni 
 • Stutt er í skóla og leikskóla 
 • Mikil uppbygging á sér 
stað í hverfinu, þ.mt. nýtt 
íþróttahús og sundlaug

Marteinslaug 3
113 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Óskari í síma 691 1931

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

OPIÐ HÚS 
þriðjudag 15. des
KL. 16 - 18

V O G A B Y G G Ð
PERLA  V IÐ  ELL IÐAÁRVOG INN

Skektuvogur 2

Dugguvogur 6 Dugguvogur 8

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis  
á höfuðborgarsvæðinu

• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur 

fylgir öllum íbúðum

• Parket er á öllum íbúðum

• Bílastæði fylgir flestum íbúðum

  Afhending strax eða fljótlega

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 
SÍÐAN 1998

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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

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

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

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

Skektuvogur  2
• 3-5 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 125 fm – 145,1 fm

Dugguvogur 6 - 8
• 1-4 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 111 – 135,1 fm

SÝNUM ALLA DAGA VIKUNNAR 
Pantið söluskoðun hjá sölumönnum

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:
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– 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

.       

 Verð :   89,9 millj.

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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

.       

 Verð :   69 millj.

Glæsileg 150,4 fm 4ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi við 
höfnina á Norðurbakkanum 

 • Sérlega fallega hannað hús 

 • Gott aðgengi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Björt og mjög vel skipulögð 
íbúð með tvennum svölum 
til austurs og vesturs 

 • Stórar sameiginlegar þaksvalir/
terrase með glæsilegu útsýni 

Norðurbakki 9b
220 Hafnarfjörður

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

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

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Bílskúrar fylgja stærri íbúðum 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

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

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

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

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

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

Elín Alfreðsdóttir 
aðst. fasteignasala
Sími: 899 3090
elin@miklaborg.is

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. des.

kl. 16:00 – 16:30T I L B Ú N A R 
N Ý J A R 
Í B Ú Ð I R 

.       

 Verð :   92,9 millj.

Stórglæsileg, ný 117,5 fm 
íbúð í lyftuhúsi, á besta 
stað í miðbænum

 • Útsýni út á höfnina. 
aukinni lofthæð, stórir 
og bjartir gluggar og 
rúmgott svefnherbergi 
með baðherbergi inn af. 

 • Stofa er í alrými með 
glæsilegu eldhúsi með 
innbyggðum ísskáp, 
frystir og vínkælir.

Geirsgata 2
101 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð :  49,4 millj.

EIGNIN SÝND
miðvikudaginn 16. des. - Bókið tíma

Falleg 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð 88,2 fm

 • Gott skipulag, íbúðin 
er mikði endurnýjuð

 • Opið fallegt stofu 
og eldhúsrými

 • Tvö fín svefnherbergi, 
endurnýjað bað

 • Sér inngangur og 
útgengt úr stofu á lóð

Selvogsgrunn 24
104 Reykjavík

B Ó K I Ð  T Í M A 
hjá Atla í síma 899 1178

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

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN

Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

Verð frá: 43,9 millj.

Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn  
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm

Byggingaverktakar

Vandaður  
verktaki  
í 30 ár 

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

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

kuggavogur.is

Afhending  
jan 2021 KUGGAVOGUR

Frábær staðsetning í nýju 
hverfi við Voginn

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

3ja

4ra

2ja

5 herberg-ja

BÓKIÐ SKOÐUN 
hjá sölumönnum Mikluborgar

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

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður  
í Öndverðarnesi, Þrastarskógi

 • 4 svefnherbergi, setustofu, eldhús, stofa, gufubað, 
baðherbergi, aukabaðherbergi, þvottahús og geymslur 

 • Stór verönd allan hrnginn og heitur pottur.
 • Í næsta nágrenni við golfvöll og sundlaug 

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

Rúmgóð 110,8 fm íbúð á 10 hæð
 • Borðstofa og stofa eru fallegar samliggjandi úr 
stofu er útgengi út á svalir. 3 svefnherbergi

 • Útsýni yfir til Esju 
 • Húsvörður 
 • Stæði í bílageymslu 

Verð :   57,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Árskógar 8 (1003)

s. 775 1515

109 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

FYRIR  
+60ára

220 fm einbýli í Mosfellsbæ á einni hæð
 • Erum með einbýli í Mosfellsbæ á einni hæð. 
 • Stærð um 220 fm
 • 4 svefnherbergi
 • Útsýni

Verð :   109 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einbýli í Mosfellsbæ

s. 775 1515

270 Mosfellsbær

.       

Verð :  65,9 millj.

118 m2, endaíbúð á jarðhæð 
í fjölbýlishúsi, ásamt 
stórum sólpalli (ca 77 m2) 

 • Fjölskylduvæn íbúð með 
útgangi út á stóra verönd 

 • Eignin skiptist í anddyri, þrjú 
svefnherbergi með skápum, 
eldhús, bjarta stofu með 
útgengi út á pall, þvottahús, 
baðherbergi og sérgeymslu

 • Stæði í bílageymslu

Strandvegur 10
210 Garðabær

LAUS 
STRAX

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

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

PANTIÐ SKOÐUN  
Í síma 775 1515 eða 697 9300

.       

 Verð :   53,5 millj.

Mjög vel skipulögð 110 fm  
4ra herb. íbúð á 2 hæð 
ásamt stæði bílageymslu.

 • 3 svefnherbergi 

 • Stórt alrými 

 • Góðar svalir 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Stæði í bílageymslu 
og sér geymsla

Selvað 7
110 Reykjavík

BÓKIÐ TÍMA  
hjá Friðrik í síma 616 1313

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

.       

 Verð :   Tilboð

5145 fm atvinnuhúsnæði 
á besta stað í Kópavogi

 • 2423,6 m2 atvinnuhúsnæði 
á 4200 m2 eignarlóð við 
Dalveg 26 í Kópavogi 

 • Einnig er Dalvegur 24 
til sölu, sem er 2721,1 
m2 atvinnuhúsnæði á 
5000 m2 eignarlóð. 

 • Sami eigandi er af 
báðum eignunum.  

Dalvegur 24 og 26
200 Kópavogur

D-26
D-24

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Verð :  52,5 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 16. des. kl 17 - 17:30

Falleg og björt 98,5 fm 
3ja herbergja íbúð á efstu 
hæð í góðu lyftuhúsi

 • Þvottahús innan íbúðar 
 • Stæði í lokaðri bílageymslu 
 • Fallegt útsýni 
 • Stutt er í skóla og leikskóla 
 • Mikil uppbygging á sér 
stað í hverfinu, þ.mt. nýtt 
íþróttahús og sundlaug

Marteinslaug 3
113 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Óskari í síma 691 1931

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

OPIÐ HÚS 
þriðjudag 15. des
KL. 16 - 18

V O G A B Y G G Ð
PERLA  V IÐ  ELL IÐAÁRVOG INN

Skektuvogur 2

Dugguvogur 6 Dugguvogur 8

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis  
á höfuðborgarsvæðinu

• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur 

fylgir öllum íbúðum

• Parket er á öllum íbúðum

• Bílastæði fylgir flestum íbúðum

  Afhending strax eða fljótlega

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 
SÍÐAN 1998

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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

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

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

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

Skektuvogur  2
• 3-5 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 125 fm – 145,1 fm

Dugguvogur 6 - 8
• 1-4 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 111 – 135,1 fm

SÝNUM ALLA DAGA VIKUNNAR 
Pantið söluskoðun hjá sölumönnum

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:



Erum við að leita að þér?

Þarftu að ráða?
 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. Við komum 
til móts við þarfir fyrirtækja og 
sérsníðum lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

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

 Sýnum daglega hafi ð samband              Guðbjörg sími 899 5533 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

Tveggja herbergja 120.5 fm þakíbúð
Skjólgóðar útsýnissvalir 
Tvöfaldur bílskúr, innangengt í stigagang  
Verð 59,9 m.
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Við Asparskóga 6 á Akranesi mun rísa 15 íbúða fjölbýlishús. Húsið er lyftuhús á þremur hæðum. 
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, tækjum í eldhúsi og öllum gólfefnum.

Húsið er hannað með nútímakröfur í huga; rúmgóð hjóla- og vagnageymsla auk þess sem gert er ráð fyrir 
hleðslustöðvum fyrir rafknúin farartæki.

Kaup með Hlutdeildarláni:
 
Allar íbúðirnar uppfylla skilyrði um hlutdeildarlán og hafa hlotið samþykki Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. 
Umsækjendur hlutdeildarlána þurfa m.a. að uppfylla skilyrði um hámarkstekjur. 
Nánari upplýsingar er að finna á www.hlutdeildarlan.is

Í Asparskógum 6 eru 40-65 fermetra íbúðir með einu eða tveimur svefnherbergum. 

Verð frá 25,9mkr.
Dæmi um kaup með Hlutdeildarláni

Útborgun 5% = 1.295.000,-
Hlutdeildarlán 20% = 5.180.000,-
Áætluð afborgun af bankaláni = 77.000,-

A S P A R S K Ó G A R  6

Hlutdeildarlán
N Ý J A R  Í B Ú Ð I R  Á  A K R A N E S I



Bílar 
Farartæki

Ford C-Max 2/2104 ekinn aðeins 
115 þ. Km. Diesel. Sjálfskiptur. 
Álfelgur. Samlitur. Ofl. Ný skoðaður. 
Rúmgóður fjölskyldubíll á góðu 
verði. Verð: 1.450.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Nudd

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

 Hreingerningar

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

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
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

 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

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

VarmadæluskjólVarmadælubúðin

Heildsala síðan 1941

• kgg@kgg.is 
• 55-20000 
• Skemmuvegur 6
• Blá gata
• www.kgg.is

Áratuga reynsla í Noregi

Allt í einni búð - rör, lagnir, frágangur

Frágangshlífar

Vatnsdælur

Verð
frá kr29.990

-Öflug 
-Úr málm
-Vindþolin

Frágangshlutar

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AKU skórnir eru framleiddir á Ítalíu úr  
100% evrópskum íhlutum og efnum

AKU Superalp GTX

42.990 kr.

AKU Alterra GTX     
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Tribute II GTX     
Léttir gönguskór

28.990 kr.

AKU Riva High GTX  
Uppháir borgarskór

27.990 kr.

AKU Alterra GTX   
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Selvatica GTX    
Léttir göngu-/hlaupaskór

24.990 kr.

AKU Climatica Suede GTX   
Lágir göngu- / borgarskór

26.990 kr.

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr. 

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr.

Hafðu AKU með í valinu!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími jóla:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardaga 11-17,  Sunnudaga 12-16@ggsport.is @gg_sport

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Til að velja rétta gönguskó er nauðsynlegt að bera 
saman allar helstu gerðir. 

Best er að gefa sér góðan tíma, fara á alla helstu 
sölustaði, prófa, máta og taka upplýsta ákvörðun.

Mýkra leður til að minnka 
spennu og auka þægindi

Aukin mýkt  
við ökkla

Gore-Tex filma, 
100% vatnsvörn 

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar vel í  

íslensku hraunlendi

Dempun
IMS: Kerfi sem gefur auka 

mýkt niður í sólann

AKU Exoskeleton, innan- 
og utanfótarstuðningur

Reimalæsing, sitthvor stillingin 
fyrir rist og ökkla

Rúllukefli til að halda  
jafnri spennu á reimum 

2,6mm ekta ítalskt  
Nubuck leður

Custom fit innlegg

Vibram sóli



Svo er líka hægt að brasa 
svo ótalmargt gómsætt 
með rauðkáli. Heimagert 

rauðkál er ómissandi fyrir marga 
í kringum hátíðarnar og á hver 
fjölskylda sína eigin uppskrift. 
Einnig má steikja rauðkál á 
pönnu, nota í hrásalat, pikkla eða 
setja í súpu.

Klassískt  
heimagert rauðkál
1 kg rauðkál
50 g smjör
1 tsk. salt
2-3 msk. edik
Ca. 3 dl jarðarberjasaft

Byrjið á að hreinsa öll ljót og 
visnuð blöð utan af rauðkáls-
hausnum. Skerðu svo rauð-
kálið niður í fjóra hluta í gegnum 
stilkinn og fjarlægðu stilkinn. 
Skerðu rauðkálið niður eins og þú 
vilt hafa það. Klassískt er að skera 
það í þunnar ræmur.

Bræðið smjörið í stórum potti 
uns það freyðir, setjið rauðkálið 

út í og brúnið uns kálið rýrnar 
og glansar. Kálið er svo eldað við 
lágan hita í 1-1½ klst. Hrærið 
endrum og eins og bætið við saft 
eins og þarf. Salt og edik er sett út 
í eftir um 50 mínútna suðu. Einnig 
er gott að skvetta smá jarðarberja-
sultu í rauðkálið í lokin. 

Hrásalat  
með líbönsku ívafi
½ kg rauðkál
2 msk. tahini
Safi úr ½ sítrónu
2-3 msk. ólífuolía
Svartur pipar
2½ dl söxuð ítölsk steinselja 
(með flötum laufum)
1 tsk. hvítlauksduft (eða ½ rasp-
aður ferskur hvítlauksgeiri)
½ msk. þurrkuð mynta (eða ½ dl 
söxuð fersk mynta)
Örlítið hunang ef vill

Verkið rauðkál eins og í upp-
skrift að ofan og skerið í þunnar 
ræmur. Blandið með 1½ teskeið af 
salti og kremjið með höndunum. 
Látið standa í um 45 mínútur og 
kreistið svo vatnið úr áður en 
kálið er notað.

Blandið dressinguna saman 
í stóra skál. Byrjið á að blanda 

Þrír girnilegir rauðkálsréttir
Rauðkál er eitt fallegasta grænmeti sem vex hér á landi. Þessi fjólurauði kálhaus vekur alltaf 
jafnmikla lukku þegar hann er skorinn niður og við blasir fallegt fjólublátt og hvítt mynstrið.

Hefðbundið heimagert rauðkál er alger nauðsyn með jólasteikinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY.

Líbanskt rauðkálssalat er frábært meðlæti með þungum mat.

Hér er um að ræða eins konar hraðpikklun sem gefur stuttan geymslutíma. Svo borðið sem fyrst. Því ferskara, því betra.

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

saman tahini og sítrónusafa. 
Hellið ólífuolíu og svörtum pipar 
út í og blandið. Setjið svo rauð-
kálið út í með söxuðu steinselj-
unni og blandið. Ef það á að snæða 
salatið strax er gott að setja hvít-
laukinn og myntuna ferska út í. En 
annars er best að nota þurrkuðu 
útgáfurnar. Annars er hætta á að 
bragðið yfirgnæfi allt í salatinu.

Pikklað rauðkál
2½ dl hvítt edik
2½ dl vatn
1-2 msk. hvítur sykur
6 svört piparkorn
6 kóríanderfræ
1 vínviðarlauf

Skerið rauðkál í þunnar ræmur 
og troðið ofan í hitaþolna gler-
krukku, eða hitaþolið box með 
loki. Magnið af pikklunarvökvan-
um á að vera nóg til að fylla ílátið 
svo endilega mælið nóg af vökva 
til að tæplega fylla ílátið.

Setjið allt nema rauðkál í pott 
og hitið þar til vökvinn sýður. 
Hellið þá vökvanum yfir rauð-
kálið. Leyfið að kólna. Hægt er 
að geyma sýrða kálið í kæli í allt 

að viku, jafnvel lengur. En hafið 
í huga að eftir því sem þetta er 
geymt lengur, því súrara verður 
það. Pikklað rauðkál er frábær 
viðbót við taco-máltíðina til að 
ýfa upp ferskleikann. Einnig er 
það gott meðlæti með þyngri mat 

eða jafnvel út í salat. Svo má auð-
vitað skipta út rauðkálinu fyrir til 
dæmis rauðlauk, gulrótarskífur 
eða annað sem hugurinn girnist. 
Einnig má blanda ýmsu græn-
meti saman í krukkuna og pikkla 
saman.

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 

NÝJAR UMBÚÐIR
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Jólaleikur Fréttablaðsins

Dagana 12.- 24. desember munu jólasveinarnir birtast 
einhvers staðar í Fréttablaðinu þegar þeir koma til 
byggða.

Til að taka þátt í leiknum þarft þú að:

1.  Finna jólasvein dagsins í Fréttablaðinu 
 (suma daga verða þeir tveir)
2.  Fara inn á www.frettabladid.is/jolaleikur og 
 segja okkur á hvaða blaðsíðu þú fannst 
 jólasveininn eða -sveinana.

Daglega drögum við út einn heppinn þátttakanda sem 
svaraði rétt. Í lok leiksins drögum við út einn heppinn 
vinningshafa af öllum þátttakendum sem fær STÓRAN 
vinning. Það borgar sig að finna sem flesta jólasveina 
því þá aukast vinningslíkurnar til muna!

FINNUR ÞÚ JÓLASVEINANA Í FRÉTTABLAÐINU?
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ VEGLEGA VINNINGA!

Nánari upplýsingar um leikinn, 
vinningana og hvaða daga jólasveinarnir 
birtast í Fréttablaðinu er að finna á 

www.frettabladid.is/jolaleikur

VINNINGAR

14 x 10.000 kr. inneignarkort í Bónus

14 x Quality Street – 1 kg. 

1 x 10.000 kr. gjafabréf frá Brandson

1 x gjafabréf fyrir 2 í leyndarmál Matarkjallarans

11 miðar á Þorláksmessutónleika 
Bubba Morthens – heima í stofu 
(fyrstu ellefu fá miða)

1 x gisting og morgunmatur fyrir 
tvo hjá Íslandshótelum



 Til sölu

 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

 Húsnæði í boði

Til leigu 2ja herb. íbúð með öllu 
innbúi, á svæði 105 Rvk. Með góðu 
útsýni yfir sundin og Esjuna. Laus 1. 
jan. Uppl. í síma 893-3475.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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.

Jóhanna Karlsdóttir

• Grunnþekkingu á algengustu yogastöðunum (asanas). • Yoga anatómíu.
• Grunnþekkingu á heimspekinni á bak við yogafræðin. • Sögu yoga og kynning á helstu 
áhrifavöldum og lærimeisturum yoga-tegunda samtímans. • Kennslufræði og tilbúnar 

æfingaraðir auk leiðbeiningatexta.

Námið inniheldur:

Jóhanna Karlsdóttir er frumkvöðull Hot Yoga á Íslandi og hefur 12 ára starfreynslu í 
faginu.  Hún hefur aukið við sig þekkingu á öðrum tegundum yoga eins og Ashtanga 
yoga og Yin yoga sem var hluti af 500 tíma yoganámi (RYS500) viðurkennt af 
alþjóðlegu yoga stamtökunum Yoga Alliance.

Hot Yoga er yoga kennt í heitum sal og í þessu námi er sérstök áhersla lögð á þær aðstæður.
Námið er 200 klst. og viðurkennt af Jógakennarafélagi Íslands (JKFÍ).

Athugið!  Fjöldi þátttakenda er takmarkaður.
Skráning og nánari upplýsingar eru á Hotyoga.is

Vilt þú læra að kenna Hot Yoga?

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Okkar ástkæri bróðir og frændi, 
Brynjar Súðar Þorleifsson

Kópavogi,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans í 

Fossvogi þann 8. desember síðastliðinn. 
             Útför hans fer fram frá Lindarkirkju 
             föstudaginn 18. desember kl. 13.00.  

Í ljósi aðstæðna er athöfnin einungis fyrir  
nánustu aðstandendur.

Ólöf Björk Þorleifsdóttir
Vilhjálmur Þorleifsson
Eva Hrönn Þorleifsdóttir Guðmundur Bergur Kjartansson
Leifur Heiðar Þorleifsson Hlíf Óskarsdóttir
Gróa Kristín Þorleifsdóttir 

og systkinabörn.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Minningarkort á hjartaheill.is
eða í síma 552 5744

Ástkær móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Sarah Ross Helgason
fyrrv. sendiherrafrú,

lést á Droplaugarstöðum 9. desember 
2020. Útför fer fram í kyrrþey.

Sigrún Harðardóttir
Helgi Harðarson Joanne Harðarson
Sara Harðardóttir 
Jóhanna Harðardóttir Jón Sverrisson
Katrín Harðardóttir Kristján Jónasson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
amma og langamma, 

Margrét Geirsdóttir
frá Hallanda í Flóa,

lést þriðjudaginn 1. desember. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu.

Dagmar Inga Kristjánsdóttir
Margrét Geirrún Kristjánsdóttir

Eygló Kúld Eiríksdóttir
Margeir Kúld Eiríksson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Rut Petersen 
Sigurhannesdóttir

lést að heimili sínu í Kópavogi  
þann 2. desember. Útförin fer fram í dag  

15. desember kl. 15 frá Dómkirkjunni í Reykjavík. 
Vegna fjöldatakmarkana og í ljósi aðstæðna verða 

einungis nánustu ættingjar og vinir viðstaddir útförina.  
Útförinni verður streymt á slóðinni:  

tinyurl.com/yxcmjzzv

Sig. Nanna Jónsdóttir  William Wright
Birna Björk Sigurðardóttir Guðmundur Rúnar 
 Heiðarsson
Bjarni Þór Sigurðsson Kristjana Arnarsdóttir
Ingibjörg Ragna Sigurðardóttir Victor Pétur Kiernan
Ásdís Guðrún Sigurðardóttir Björn Már Bollason
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Katla Vigdís Helgadóttir

sem lést laugardaginn 21. nóvember 
verður jarðsungin frá Neskirkju 

föstudaginn 18. desember klukkan 13. 
Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar viðstaddir 

en athöfninni verður streymt á: mbl.is/andlát.

Ólafur Bragi Ásgeirsson María Björk Traustadóttir
Ásgeir Þór Ásgeirsson
Ásgeir Örn Ólafsson Elise Marie Olafsson
Margrét Erla Ólafsdóttir

og langömmuprins.

Elskuleg systir okkar og mágkona mín,
Paula Sejr Sørensen
Smáraflöt 37, Garðabæ,

lést 7. desember á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum. Hún verður 

jarðsungin frá Vídalínskirkju í Garðabæ 
miðvikudaginn 16. desember klukkan 13.  

Í ljósi aðstæðna verða nánustu aðstandendur viðstaddir 
en hægt verður að fylgjast með athöfninni í streymi og 

verður slóðin aðgengileg á streyma.is/utfor

Else Madsen
Hanne Nielsen

Árni Kristinsson

Elskuleg móðir mín,
Ragnheiður Jónsdóttir

frá Deildartungu, 
Birkigrund 63, Kópavogi,

       lést föstudaginn 11. desember. 
Útför hennar fer fram í kyrrþey en minningarathöfn 

verður síðar þegar fleiri munu geta komið saman.

Björn Friðgeir Björnsson

Ástkær móðir okkar, amma,  
langamma og langalangamma,

Stella Fanney 
Guðmundsdóttir

frá Súðavík,
lést 10. desember á Hrafnistu í 

Reykjavík. Útför fer fram 18. desember í 
Súðavíkurkirkju. Í ljósi aðstæðna verða einungis nánustu 

aðstandendur viðstaddir.

Jón G. Björnsson Guðbjörg Sigurðardóttir
Margrét M. Björnsdóttir
Kristín Björnsdóttir Hafsteinn Eiríksson
Guðrún S. Björnsdóttir Guðlaugur Valtýsson
Steinunn K. Björnsdóttir Kári H. Kristinsson

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Guðmundur Lárusson

rafvélavirki,
lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar  

            7. desember síðastliðinn.  
Útför hans verður gerð frá Siglufjarðarkirkju 

þann 19. desember kl. 15 að viðstöddum nánustu 
ættingjum og vinum. Streymt verður frá athöfninni, link 
þessi efnis má finna á Facebook-síðu Siglufjarðarkirkju.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarkort 
MND-félagsins á heimasíðu mnd.is.

Björk Vilhelmsdóttir
Lárus Ingi Guðmundsson
Vilhelm Már Guðmundsson Karla Garcia
Brynjar Guðmundsson Hrönn Ólína Jörundsdóttir

og barnabörn.

Spænsk stjórnvöld enduropnuðu 
landamæri sín við Gíbraltar að hluta 
þennan mánaðardag árið 1982, eftir 
að hafa lokað þeim árið 1971. Þau voru 
opnuð að fullu árið 1985 þegar Spánn 
varð hluti af Evrópusambandinu.

Gíbraltar er 6,8 km² landsvæði 
við norðanvert Gíbraltarsund sem 
liggur milli syðsta odda Pýreneaskaga 
og nyrsta odda Marokkó og tengir 
Norður-Atlantshaf og Miðjarðarhaf. 
Svæðið skiptist í sjö byggðakjarna. 
Borg er byggð á stöllum allt frá sjávar-
máli upp í 90 metra hæð á Gíbraltar-
höfða sem er 426 metra hár.

Gíbraltar hefur verið bresk nýlenda 
síðan árið 1704, með landamæri að 
Spáni í norðri. Deilur milli þjóðanna 
um yfirráð þar stóðu lengi. Árið 1969 
gengu Gíbraltarbúar að kjörborði til 

að skera úr um hvort þeir kysu spænsk 
yfirráð eða bresk og aftur 2002. Yfir-
gnæfandi meirihluti studdi yfirráð 
Breta í bæði skiptin. Nú er þríhliða 

samningur í gildi milli Bretlands, 
Spánar og Gíbraltar um flugsam-
göngur, tolla, fjarskipti, lífeyri og 
menningarsamstarf.

  Þ E T TA  G E R Ð I S T:  15 .  D E S E M B E R  19 8 2

Spánn opnar landamærin milli sín og Gíbraltar
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Tax Free gildir til og með 15. desember og gildir ekki með öðrum tilboðum. Gildir ekki af húsgögnum. 5% vildarafsláttur bætist ekki ofan á önnur tilboð.

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 11% virðisaukaskatt af sölu bóka, tímarita og tónlistar & 24% af öðrum vörum. 
Öll verðlækkun (9,91% & 19,35%) er alfarið á kostnað Pennans. 

Gildir ekki með öðrum tilboðum.

11.12 - 15.12

TAX  
FREE

FELLUM NIÐUR JAFNGILDI VIRÐISAUKASKATTS AF

> LÝKUR Í DAG! <
*GILDIR EKKI AF HÚSGÖGNUM

*ÖLLUM VÖRUM!

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.



LÁRÉTT
1 dokka
5 tré
6 íþróttafélag
8 salta
10 átt
11 djúp
12 vitlaus
13 eind
15 efnismagn
17 söngla

LÓÐRÉTT
1 refsingar
2 þyrma
3 atvikast
4 bak við
7 álandsvindur
9 nýverið
12 lofa
14 ferðalag
16 fisk

LÁRÉTT: 1 hespa, 5 eik, 6 fh, 8 fresta, 10 na, 11 
kaf, 12 röng, 13 atóm, 15 rúmmál, 17 raula.
LÓÐRÉTT: 1 hefndar, 2 eira, 3 ske, 4 aftan, 7 haf-
gola, 9 skömmu, 12 róma, 14 túr, 16 ál.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson 
(2.662) átti leik gegn Andra Áss 
Grétarssyni (2.062) á Friðriks-
móti Landsbankans.

29...Dh5! 30. c4 Bd4! 31. Bxg4 
fxg4 32. Dg3 gxf3 33. Dc7+ 
Hg7 og svartur vann skömmu 
síðar. Hjörvar vann öruggan 
sigur á mótinu. Jóhann Hjartar-
son varð í öðru sæti og Davíð 
Kjartansson í því þriðja. Mótið 
fór fram á Tornelo-netþjón-
inum og gekk mjög vel fyrir sig. 

www.skak.is:  Friðriksmót 
Landsbankans.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðaustan 13-18 í dag 
og áfram hvassara við 
suðausturströndina en 
einnig norðvestantil.
Hiti 1 til 9 stig, hlýjast 
sunnan heiða.

6 1 8 3 2 4 9 5 7

9 4 7 1 5 6 2 3 8

2 3 5 7 8 9 1 4 6

4 2 3 5 9 8 6 7 1

7 5 9 6 1 3 8 2 4

8 6 1 4 7 2 3 9 5

5 7 2 8 3 1 4 6 9

3 8 6 9 4 7 5 1 2

1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5

1 8 3 2 6 5 7 9 4

2 9 5 7 4 1 6 8 3

4 2 8 1 7 3 9 5 6

5 1 6 8 9 4 3 7 2

7 3 9 5 2 6 8 4 1

8 4 1 3 5 7 2 6 9

9 6 7 4 1 2 5 3 8

3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2

8 2 5 1 7 4 3 9 6

6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5

1 5 3 4 6 7 9 2 8

2 4 8 9 5 3 6 7 1

3 8 2 5 4 6 7 1 9

4 1 6 7 2 9 5 8 3

5 7 9 3 1 8 2 6 4

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3

2 3 6 9 5 8 1 4 7

7 8 4 1 2 3 5 6 9

4 7 2 8 3 5 9 1 6

8 9 3 4 1 6 7 5 2

5 6 1 7 9 2 8 3 4

6 1 5 2 4 7 3 9 8

3 2 8 5 6 9 4 7 1

9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Nei, Günther! Við getum ekki 
setið hérna og úðað í okkur 

jólakökum! Við þurfum að 
pilla okkur heim og taka 

góðan slurk í rúminu!

Jááá!

Og í kvöld 
verður 

harka, litli 
maður! 

Harkan sex!

Allt annað 
myndi 
zæra 

ztolt mitt, 
Elza!

Af hverju 
horfðu þau 

zvona á okkur?

Ég á snældu-
vitlausa 

fjölskyldu! 
Þetta veistu!

Komið að þér 
að krassa 
myndina 

mína.

Gaur, við 
verðum að 
finna okkur 
eitthvað að 

gera.

Ég náði í bækur 
af bókasafninu 

fyrir ykkur.

Æði!

Takk, 
mamma.

Þetta hljóta að vera fimmtán 
til tuttugu bækur!

Hún býst þó ekki við 
að við lesum þær?

Neih. 
Hvenær 

ættum við 
að hafa tíma 

til þess?

Ljóðabálkur eftir Hallgrím Helgason 
sem hrærir upp í okkur og brýnir  
með sinni alkunnu mælskusnilli 

RAGNHEIÐUR BIRGISDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

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

1 5 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R16 F R É T T A B L A Ð I Ð



Magnús Helgason 
sýnir verk sín 
á sý ning unni 
Shit hvað allt 
er gott, sem nú 
stendur yf ir í 

Gerðarsafni. Sýningin er hluti af 
sýningaröð Gerðarsafns Skúlptúr / 
Skúlptúr. Magnús útskrifaðist með 
BA-gráðu í myndlist frá AKI í Hol-
landi árið 2001 og hefur síðan unnið 
að tilraunakenndri kvikmynda-
gerð, innsetningum, málaralist og 
skúlptúrum.

Í sýningarskrá segir: „Í verkum 
sínum notar Magnús fundinn efni-
við sem hann umbreytir ýmist í 
tvívíð málverk eða þrívíðar inn-
setningar. Hann tekur hluti og 

efni, sem náttúran hefur veðrað 
eða maðurinn skapað í öðrum til-
gangi, og raðar saman í nýja heild. Í 
verkunum er oft brugðið á leik með 
greinarmuninn á efni og hlut.“

Um verkin á sýningunni segir 
Magnús: „Ég sýni segullistaverk; 
myndlistarverk og skúlptúrverk 
sem innihalda eiginlega öll gríðar-
lega sterk segulstál.“

Spurður hvað sé heillandi við 
segul segir hann: „Það er mjög aug-
ljóst. Þegar maður sér segulstál þá 
heillast maður af því hvort sem 
maður er barn eða fullorðinn. Þetta 
er eins konar frumgaman.“

Meðal verkanna eru segulstál-
verk á korki sem f lýtur á vatni og 
svífandi hamborgarabrauð og 
pulsubrauð. „Það er mjög lítið um 
svífandi skyndibitabrauð í raun-
veruleikanum, það er augljós 
vöntun á þeim,“ segir listamaður-
inn. Hann bætir við: „Mér finnst að 
listamaðurinn hafi leyfi til að gera 
hlutina af því bara. Hann þarf ekki 

endilega að vilja breyta heiminum 
heldur bara hafa svolítið gaman. 
Sjálfur heillast ég af myndlist sem 
þarfnast ekki útskýringa og fer fram 
hjá heilanum og beint í hjartað.“

Um titilinn Shit hvað allt er gott 
segir hann: „Ég hafði skrifað þetta 
á vegginn í vinnustofu minni ein-
hvern tíma þegar mér leið vel og ég 
var í góðu stuði. Ég skrifa oft minn-
ispunkta til sjálfs mín til að minna 
mig á þegar mér líður vel og allt er 
gott. Sköpunin virkar líka langbest 
þegar manni líður vel, það er alla-
vega þannig í mínu tilviki.“

Sýningin stendur til 28. febrúar 
2021.

Gerir hlutina af því bara
Magnús Helgason sýnir í Gerðarsafni. Segulstál skipar stórt 
hlutverk í sýningu þar sem má sjá svífandi hamborgarabrauð.

Segulstál er í stóru hlutverki á sýningu Magnúsar Helgasonar í Gerðarsafni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÖPUNIN VIRKAR 
LÍKA LANGBEST 

ÞEGAR MANNI LÍÐUR VEL.Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Á morgun, miðvikudaginn 16. 
desember, klukkan 20.00 
verða tónleikar í Hofi á Akur-

eyri til heiðurs Ludwig van Beet-
hoven en hann fæddist á þessum 
degi fyrir 250 árum.

Tónleikarnir sem bera yf ir-
skriftina Hinn bjarti Beethoven eru 
haldnir af Tónlistarfélagi Akureyrar 
í samvinnu við Menningarfélag 
Akureyrar. 

Verkin á efnisskránni einkennast 
af birtu, gleði og krafti. Þetta eru 
Sónata í A-dúr opus 68 fyrir píanó 

og selló, Sjö tilbrigði um stef úr 
Töfraflautunni Wo O 46 fyrir píanó 
og selló og Tríó í B-dúr opus 11 fyrir 
klarínett, selló og píanó. 

Einnig verður flutt Aría úr Töfra-
f lautunni eftir Mozart. Í upphafi 
tónleikanna leikur hópur selló-
nemenda Óðinn til gleðinnar úr 9. 
sinfóníunni. Fyrir tónleikana mun 
strengjakvartett nemenda leika 
verk eftir Beethoven í Naustinu.

Aðgangur á tónleikana er ókeypis 
en frjáls framlög eru vel þegin. 

Panta þarf miða á tónleikana.

Bjartur Beethoven í Hofi

Þjóðleikhúsið efnir til lista-
mannaspjalls með leikaranum 
Jonathan Pryce. Samtalið fer 

fram rafrænt, fimmtudaginn 17. 
desember kl. 13.00 og mun standa 
í um það bil 90 mínútur. Jonathan 
Pryce hefur verið í hópi ástsælustu 
leikara heims um áratuga skeið. 
Hann er mikilsvirtur sviðsleikari 
auk þess sem hann hefur leikið 
í vinsælum stórmyndum. Hann 
hefur hlotið fjölmörg verðlaun fyrir 
leik sinn. Á ferli sínum hefur hann 
unnið með mörgum af fremstu leik-

stjórum heims, þar á meðal með 
Peter Brook.

Gísli Örn Garðarsson leikstjóri 
mun stýra samtalinu við Pryce. 
Þjóðleik húsið býður leik hús-
áhugafólki sem hefur áhuga að taka 
þátt sér að kostnaðarlausu. Áhuga-
samir sendi beiðni um þátttöku á 
netfangið midasala@leikhusid.is og 
þar er einnig velkomið að senda inn 
tillögur að spurningum fyrir leikar-
ann góðkunna. Þátttakendur fá svo 
senda rafræna slóð til að fylgja og 
taka þátt.

Listamannaspjall við Jonathan Pryce

Jonathan Pryce verður í netspjalli.

DORMA LUX
heilsárssæng
Dásamleg dúnsæng frá Quilts of Denmark.  
Stærð: 140×200 cm. 600 g. 90% hreinn andadúnn. 
10% smáfiður. Má þvo á 60°c en það er 
hitastig sem rykmaurar þola ekki –  
því er gott að nota sæng  
sem þolir þennan  
þvottahita ef um 
rykofnæmi er 
að ræða.

Fullt verð: 25.900 kr.

Aðeins 20.720 kr.

20%
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. 

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

       

Fullt verð
140 x 200 cm:  9.990 kr.

Aðeins: 7.992 kr.

Fullt verð
140 x 220 cm:  11.990 kr.

Aðeins:9.592 kr.

Fullt verð
200 x 200 cm:  16.990 kr.

Aðeins: 13.592 kr.

20%
AFSLÁTTUR

HÁTÍÐAR

DORMA HOME sængurföt
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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

Bókin Þess vegna sofum við, eftir dr. Matthew 
Walker, prófess or við Harvard og sérfræðing í 
svefni, sálfræði og tauga lífeðlisfræði, hefur slegið í 
gegn um heim allan. Bókin opnar augu almennings 
fyrir mikil vægi svefns í tengslum við heilsu, 
vellíðan og árangur.  Þú færð bókina hjá Betra Baki, 
heimsending innifalin. Fullt verð: 3.990 kr.

Betra Bak verð: 3.490 kr. 

MATTHEW
WALKER
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R Þess vegna
sofum viðÞESS V
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N

A
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M
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IÐ

Um
mikilvægi

svefns
og

drauma

Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

KRINGLUNNI
Reykjavík
820 6015

A F S L ÁT T U R
25%
AF SERTA – DEKOR Í FLAUELI

S E R TA–D E C O R

SERTA ROYALTY DECO
FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM 
Serta Royalty Deco er í fimm stjörnu Hótel-
rúmalínunni frá Serta. Rúmunum fylgir núna 
metsölubókin „Þess vegna sofum við“

SERTA ROYALTY DECO er með Limited Royalty 

dýnu. Dýnan er með tvöföldu poka gorma kerfi 

sem tryggir hámarks stuðning við neðra bak og 

minni þrýsting á axla- og mjaðmasvæði ásamt 

visco yfirdýnu (topper). Áklæðið er náttúruleg, 

silkiblönduð bómull sem andar sérlega vel. Royalty 

dýnan er vinsælasta gormadýnan frá Serta í Betra 

Baki enda veitir hún fullkominn stuðning og mýkt.

SERTA ROYALTY DECO RÚM  
DÝNA, BOTN, FÆTUR OG GAFL. FÁANLEG Í BLÁU OG GRÁU  
SLÉTTFLAUELI. FÆST LIKA Í LJÓSGRÁU OG DÖKKGRÁU ÁKLÆÐI

Fullt verð í flaueli Jólatilboð 

Serta Royalty Deco rúm 160x200 cm 479.900 kr. 359.925 kr.

Serta Royalty Deco rúm 180x200 cm 499.900 kr. 374.925 kr.

Serta Royalty Deco rúm 200x200 cm 529.900 kr. 397.425 kr.

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

B E T R A  B A K  H E F U R  O P N A Ð  
Á  A N N A R R I  H Æ Ð  Í  K R I N G L U N N I

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
10.55 First Dates
11.40 NCIS
12.20 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Life and Birth
14.05 Eldhúsið hans Eyþórs
14.25 Your Home Made Perfect
15.25 Grand Designs
16.10 Veep
16.40 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
19.10 Last Man Standing
19.30 Shark Tank
20.20 Hell’s Kitchen USA
21.05 S.W.A.T.
21.50 Warrior
22.40 The Undoing
23.45 True Detective
00.40 True Detective
01.35 Bancroft
02.20 Bancroft
03.05 First Dates
03.50 NCIS

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 Slicon Valley
21.45 The Bold Type
22.30 Game of Thrones
23.25 Game of Thrones
00.30 Friends
00.50 Friends
01.15 Stelpurnar

07.00 European Tour 
2020  Útsending frá 
DP World Tour Cham-
pionship.
13.00 European Tour 
2020  Útsending frá DP 
World Tour Champion-
ship.
19.00 European Tour 2020 
- Highlights
19.25 European Tour 
2020

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Spaugstofan 2007 - 2008 
10.00 Allt upp á einn disk  
10.30 Á líðandi stundu 1986 
12.00 Heimaleikfimi 
12.10 Grænir fingur 1989-1990 
12.25 Uppgangur rafíþrótta 
13.50 Darcey Bussel. Í leit að Fred 
Astaire 
14.50 Holland - Rúmenía   Bein 
útsending frá leik á EM kvenna í 
handbolta.
16.45 Landakort Drengjakór 
Reykjavíkur
16.50 Menningin - samantekt
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.26 Jólamolar KrakkaRÚV Jóla-
tónlist og Jól á sjúkrahúsinu
18.42 Jólamolar KrakkaRÚV Jóla-
tónlist
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Heragi Tribal Boot Camp
21.00 Græn jól Susanne Susannes 
gröna jul
21.10 Ljósmóðirin: Jólin nálgast 
Call the Midwife: Xmas Special 
 Sérstakir jólaþættir um ljósmæð-
urnar í Poplar. Það leggjast miklar 
vetrarhörkur yfir bæinn, sem 
valda samfélaginu vandræðum. 
Ljósmæður eru breskir þættir 
byggðir á sögulegum heimildum 
um ljósmæður og verðandi 
mæður í fátækrahverfi í austur-
hluta Lundúna snemma á sjöunda 
áratugnum. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.25 Komdu heim Come Home
23.25 Svikamylla Bedrag  
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 American Housewife 
14.25 The Block 
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 The Moodys Christmas
19.30 mixed-ish
20.00 The Block 
21.00 Innan vi dör
22.00 Why Women Kill
22.45 The Chi 
23.35 The Late Late Show 
00.20 The Good Fight 
01.05 Stumptown 
01.50 Nurses 
02.35 Gold Digger 
03.30 The Arrangement
04.15 Síminn + Spotify

08.40 NFL 2020/2021  Útsending 
frá leik í NFL.
11.10 NFL 
13.40 Ítölsku mörkin 
14.30 Man in the Middle
15.35 Celta Vigo - Cádiz
17.20 Udinese - Crotone  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
19.25 Football League Show 
19.50 Spænsku mörkin 
20.50 Real Madrid - Athletic 
Bilbao  Bein útsending frá leik í 
spænsku úrvalsdeildinni.
22.55 Barcelona - Levante

09.00 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olís deildar karla.
10.00 Arion banka mótið 
 Skemmtilegur þáttur um knatt-
spyrnuhetjur framtíðarinnar.
10.35 N1 - mótið
11.15 VÍS-mótið
11.55 Norðurálsmótið
12.40 N1 - mótið
14.25 N1 - mótið
15.15 Heimsleikarnir í Crossfit. 
Leiðin á toppinn
15.45 Pílumót Stöðvar 2 Sports
17.50 Pílumót Stöðvar 2 Sports
19.50 Ísland - USA  Bein útsending 
frá hnefaleikasýningu í Laugar-
dalshöll.
21.35 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olís deildar karla.
22.35 Barcelona - Manchester 
United  Útsending frá leik 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 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Atómstöðin 
 (8 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   Í Bókahorninu 
er fjallað um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með viðtölum við 
skapandi fólk. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Stjórnandinn  Niðurtalning 
í Viðurkenningarhátíð FKA sem 
haldin verður 27. janúar 2021. Á 
hátíðinni kemur framlína íslensks 
viðskiptalífs og félagskonur FKA 
saman til að heiðra konur úr at-
vinnulífinu. 

11.15 United Skates
12.40 Batman vs. Teenage Mutant 

Ninja Turtles
14.05 Ocean’s Twelve
16.05 United Skates

17.30 Batman vs. Teenage 
Mutant Ninja Turtles

18.55 Ocean’s Twelve
21.00 Breakable You 

 Gamansöm mynd frá 
2017 með Holly Hunter 

og Tony Shalhoub í aðal-
hlutverkum. Sálfræðingur-
inn Eleanor Weller er ósátt 
við skilnað sinn og eigin-
mannsins, rithöfundarins 

Adams Weller 
22.55 Breathe

00.50 Mary Shelley
02.45 Breakable You
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800

BYLTING Í ÞVOTTATÆKNI

ÞVOTTAVÉL 9 KG 1400 S 
Eco Bubble & AddWash

Orkunýting  A+++

ÞVOTTAVÉL 10 KG 1600 S
Eco Bubble & AddWash

Orkunýting  A+++

VERÐ 169.900 KR

helmingar þvotta- og þurrktímann

ÞVOTTAVÉL 9 KG 1600 S 
Q Bubble & Eco Bubble 
með gufukerfi. Íslenskt 

stjórnborð.

ÞURRKARI 8 KG með 
rakaskynjara. Orkunýting 
A+++. Diamond tromla & 

11  þurrkkerfi

VERÐ 169.900 KR
ÞURRKARI 9 KG með 

rakaskynjara. Orkunýting  
A+++. Diamond tromla & 

14 þurrkkerfi  

VERÐ 179.900 KR
ÞVOTTAVÉL 8 KG & 
ÞURRKARI 5 KG með 
Q-drive, ecobubble, 
AddWash & AirWash 

VERÐ 149.900 KR
ÞVOTTAVÉL 9 KG & 
ÞURRKARI 6 KG með 
ecobubble. Diamond 

tromla & ullarprógram.

VERÐ 119.900 KR
ÞVOTTAVÉL 8 KG & 
ÞURRKARI 5 KG með 
ecobubble gufukerfi,  

Diamond tromlu 

VERÐ 119.900 KR VERÐ 89.900 KR
UPPÞVOTTAVÉL tekur 14 

manna stell og 7 
þvottakerfi. Orkunýtni A++ 

og hljóðlát 44db.

UPPÞVOTTAVÉL tekur 14 
manna stell og 8 

þvottakerfi. Sjálfvirk opnun 
eftir þvott. Orkunýtni 

A+++ og hljóðlát 42db.

VERÐ 169.900 KR

WaterWall™

UPPÞVOTTAVÉL með nýrri 
WaterWall þvottatækni & 
AirFlow þurrkun, sjálfvirk 
opnun eftir þvott. 55 mín 

þvott- og þurrkkerfi. 

UPPÞVOTTAVÉL tekur 14 
manna stell og 8 

þvottakerfi. Sjálfvirk opnun 
eftir þvott. Orkunýtni 

A+++ og hljóðlát 42db.

VERÐ 119.900 KR

SAMBYGGÐAR 
VÉLAR

Þvottavél & þurrkari 
í einni vél!

ÞURRKARI 9 KG með 
rakaskynjara. Orkunýting  
A+++. Diamond tromla  

og 14 þurrkkerfi 

helmingar þvotta- og þurrktímann

helmingar þvotta- og þurrktímann

VERÐ 229.900 KR VERÐ 189.900 KRVERÐ 139.900 KR VERÐ 129.900 KR



 

ÞAÐ VAR SVO 
DÁSAMLEGT 
AÐ SJÁ ALLA 
UNGU LEIKAR-
ANA KOMA 
SAMAN Á NÝ. 
ÞAU VORU 
EINS OG 
KÁLFAR AÐ 
VORI.

Linda Ásgeirsdóttir og 
Hrefna Hallgrímsdóttir 
gerðu stormandi lukku í 
Hörpu í fyrravetur með 
stórsýningu um vinkon-
urnar Skoppu og Skrítlu.

„Vegna fjölda áskorana ætluðum 
við að endurtaka leikinn núna í 
nóvember en vegna veirufárs varð 
nú ekkert úr því,“ segir Hrefna. „Sem 
betur fer vorum við svo forsjálar að 
taka upp sýninguna í fyrra þann-
ig að nú geta þær vinkonur snúið 
á COVID og reddað málum með 
því að hoppa úr Hörpu í Sambíóin. 
Það er nefnilega alveg ómissandi 
að eiga töfrandi jólastund með litlu 
ungunum.“

Sýningin, Brot af því besta, er í 
raun yfirlitssýning síðustu fimm-
tán ára hjá þeim Skoppu og Skrítlu 
og er aðeins klukkustundar löng 
enda hugsuð fyrir yngstu áhorf-
endurna.

„Það var svo dásamlegt að sjá alla 
ungu leikarana koma saman á ný. 
Þau voru eins og kálfar að vori að 
fá loksins að hittast og geta fagnað 
þessu saman því það stefndi í að 
forsýningin okkar hefði þurft að 
vera í þremur mismunandi sölum 
með tíu manns í hverjum sal,“ segir 
Hrefna um sýninguna í Sambíó-
unum í Álfabakka.
benediktboas@frettabladid.is
toti@frettabladid.is

   Skoppa og 
Skrítla snúa á  
   veiruna
Krakkahópurinn sem mætti á frumsýningu 
Skoppu og Skrítlu í bíó var að vonum kátur 
en vinkonurnar ákváðu að bjarga jólunum 
og snúa á kórónaveiruna með því að færa 
leiksýningu sína af sviði Hörpu yfir í bíó.

Skoppa og Skrítla ásamt Katrínu Birnu og Andreu Eik sem léku minnstu Skoppu og Skrítlu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vilhjálmur Sigurðsson í hlutverki Zúmma ásamt Guðjóni og Pétri Magnúsi.

Arftakar í hlut-
verki Skoppu 
og Skrítlu, 
þær Snæ-
fríður Sól og 
Katla Petersen 
ásamt minnstu 
Skoppunum 
og Skrítlunum; 
Dimmblá, 
Katrínu og And-
reu.

Skoppa, Skrítla og Lúsí ásamt Þórhalli Sigurðssyni leikstjóra.Lúsí, Vigdís Gunnarsdóttir og litlu Skoppa og Skrítla; Mjöll og Sigurrós Ylfa.

Loksins var 
hægt að forsýna 
myndina eftir 
að slakað var 
á samkomu-
takmörkunum 
þannig að allur 
hópurinn gat 
glaðst saman 
en leikararnir í 
sýningunni eru 
32.
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15. DESEMBER - 3. JANÚAR

ÁSKRIFT AÐEINS

3.990
kr./mán.

STÖÐ 2 SPORT ERLENT

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is



 ÞAÐ ÞARF AÐ BERA 
SIG EFTIR DÓNA-

SKAPNUM ÞANNIG AÐ SUMIR 
ÞURFA KANNSKI GOTT LJÓS OG 
AÐ PÍRA AUGUN TIL AÐ SJÁ 
HANN.

Hulli

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

Fr ændu r n i r Þ r á ndu r 
Þórarinsson listmálari 
og myndasögumaður-
inn Hugleikur Dagsson 
eru svo nánir að þeir 
tala um sig sem upp-

eldisbræður. Þeir stóðu þó ekki 
andspænis á samsýningu fyrr en 
á síðasta ári þegar þeir tóku á for-
ynjum og þjóðsagnapersónum hvor 
með sínu lagi; málverkum og spýtu-
kallateikningum.

Þeir fagna því nú, tæpu ári síðar, 
að verkin eru komin út á bók sam-
nefndri sýningunni, Andspænis. 
„Þetta er afskaplega veglegur og fal-
legur gripur. Hún er fallega sett upp 
og það var vandað til verka þótt ég 
segi nú sjálfur frá,“ segir Þrándur og 
segir þetta í raun kaffiborðsbók.

Takmarkað upplag
Þrándur bendir á að bókin hafi 
verið prentuð í takmörkuðu upp-
lagi og útgefandinn hjá Forlaginu, 
Egill Örn Jóhannsson, fullyrðir að 
svo mikið hafi verið í bókina lagt að 
hún verði ekki endurprentuð.

„Það var ákvörðun strax í upp-
hafi að þetta yrði ekki framleitt 
eða gefið út með neinu sleifarlagi 
heldur yrði þetta stórvirki og um 
leið aðeins framleitt í takmörkuðu 
magni,“ segir Egill sem hefur áður 
gefið Hulla út í takmörkuðu upp-
lagi. „Við gerðum þetta á sínum 
tíma með 1001 okkur sem kom út í 
1001 eintaki, rauk út og hefur verið 
algerlega ófáanleg síðan þá. Og ég 
á von á því að þessi bók verði með 
tímanum annað eins fágæti.“

Stækkanlegur dónaskapur
„Við erum bara rosalega sáttir við 
útkomuna og erum frekar montnir 
af þessu. Þetta er bara svo mikil-
fengleg og „klassí“ bók. Þetta er 
svona bók sem hægt er að gefa 
ömmu sinni,“ tekur Hulli undir og 
bætir við að hver og einn verði að 
vega og meta kosti þess að stækk-
unargler gæti komið sér vel fyrir 
eldri lesendur.

„Vegna þess að letrið í mínum 
sögum í þessari bók er alveg… Þú 
veist. Ég get lesið það með mínum 
gleraugum en það þarf að bera sig 
eftir dónaskapnum þannig að sumir 
þurfa kannski gott ljós og að píra 
augun til að sjá hann.“

Sloppinn úr sóttkví
Hulli hefur dvalið í Berlín undan-
farið og er nýkominn til landsins 
eftir að hafa lagt á sig pinnastungu í 
nös og sóttkví til þess að geta fagnað 
útgáfunni með frænda sínum auk 
þess sem jólamarkaðurinn þeirra 
hefst í dag en þar selja þeir boli, 
plaköt, sokka, bolla, peysur og 
frummyndir verka sinna.

„Við verðum með okkar eigin 
markað þar sem Þrándur ætlar að 
mála og það verður stemning og 
ég fer í þennan árlega gjörning að 
teikna eftir pöntunum,“ segir Hulli.

„Það er búið að vera langt á milli 
okkar og það er nú gaman að fá 
hann aftur,“ segir Þrándur. „Ég er 
að skríða úr sóttkví og er nýkominn 
með vottorð og er þá alveg þræl-
löglegur,“ bætir Hulli við og þeir 
frændur benda á að Hulli hafi rétt 

náð að losna í tæka tíð fyrir opnun 
markaðarins á hádegi í dag.

Ekki pota í fólk
„Fólk er alltaf að hringja í mig og vill 
fá svona sérteiknaðar teikningar frá 
mér og ég er alltaf svo upptekinn,“ 
segir Hulli sem mætir á markaðinn 
til þess að svara eftirspurn. „Þann-
ig að ég reyni alltaf að troða þessu á 
einn eða tvo daga rétt fyrir jól þar 
sem ég geri ekkert annað en þetta. 
Þannig að þetta er mómentið og 
núna eru það þrír dagar.“

Jólamarkaður Hulla og Þrándar 
verður í gangi næstu þrjá daga að 
Grandagarði 14 þar sem opið verður 
frá 12 til 18 í dag og á morgun en til 
20 á fimmtudagskvöld.

„Það er náttúrlega sama regla 
og alls staðar annars staðar,“ segir 
Hulli um sóttvarnaráðstafanir. 
„Mæta náttúrlega með grímu, ekki 
vera að pota í fólk og ekki stunda 
kynlíf með fólki úti á götu.“
toti@frettabladid.is

Frændur andspænis 
skrímslum á markaði
Þrándur Þórarinsson hefur heimt náfrænda sinn Hugleik Dagsson 
úr sóttkví rétt í tæka tíð til þess að slá upp jólamarkaði og fagna 
því að sýningin þeirra, Andspænis, er komin út í veglegri bók.

Þrándur málar sjálfan sig sem Kölska andspænis Hugleik í hempu og líki Sæmundar fróða í einu verka bókarinnar.

Frændurnir héldu samsýninguna Andspænis í Gallery Porti haustið 2019 en 
samnefnd bók er unninn upp úr verkunum á sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   
 Opið 10–19 alla daga fram að jólum  |  www.forlagid.is    

„ÞETTA ER  
  STÓRVIRKI.“  

Þorgeir Tryggvason / Kiljan

Erla María Markúsdóttir / Morgunblaðið

Skógurinn er 
æsispennandi  
og dularfull  
framtíðarsaga  
eftir verðlauna- 
höfundinn Hildi  
Knútsdóttur.  

„Eins og varða í íslenskum  
barna- og unglingabókmenntum.“
Egill Helgason / Kiljan 

„... höfundur með óvenjulegt og ríkulegt 
ímyndunarafl og nær betri tökum á  
stílbrögðum og orðfimi með hverri bók.“
Brynhildur Björnsdóttir / Fréttablaðið
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bjartur-verold.is

„Besta glæpasaga Ragnars til þessa ... Vetrarmein er vel útfærð glæpasaga, uppbyggingin 
skipulögð, markviss og spennandi, helstu persónur trúverðugar og rúsínan í pylsuendanum 

er leikni Ragnars í að afvegaleiða lesendur. Í góðri glæpasögu er nefnilega ekki allt sem 
sýnist og góður höfundur kemur stöðugt á óvart.“ 

Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu

„Hinn geðþekki Ari Þór snýr aftur í sögu sem er full af 
myrkri og innilokunarkennd. Fullkomin vetrarlesning.“ 

Ann Cleeves

„Vetrarmein er nístandi spennandi lokahnykkur á 
Siglufjarðarseríu Ragnars.“ 

Independent

bjartur-verold.is

„Ragnar er líklega besti núlifandi glæpasagnahöfundur 
Norðurlanda. ...mæli eindregið með Vetrarmeinum.“ 

Lee Child

„Vetrarmein er framúrskarandi lokaþáttur í Siglufjarðar-
syrpu Ragnars ... Hafi Ísland misst af gullöld glæpa-

sagnanna, þá er landið – og Ragnar – svo sannarlega að 
bæta upp fyrir það núna.“ 

Sunday Times

„Vetrarmein hefði komist á listann minn yfir bestu bækur 
ársins ef ég hefði ekki þegar verið búinn að velja aðra 

bók Ragnars, Mistur, á hann.“ 

Ian Rankin 

„Ísköld harmsaga.“ 

The Times
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Eymundsson
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BAKÞANKAR

Fæst í verslunum okkar  
á Selfossi og í Ármúla 42 

KINDAsögur
2. BINDI

Beint í bílinn
úr lúgunni

Þegar ég var ungur púrítani 
og fótboltafíkill ákvað Logi 
vinur minn að bregða á leik 

og sagði í óspurðum fréttum: 
„Heyrðu, þetta er rosalegt 
með Maradona, hann er víst 
kominn á fullt í dópið.“ Þetta var 
freistandi fyrir hann þar sem ég 
dýrkaði þann argentínska en tók 
líka fótboltamenn af sakrament-
inu sæi ég til þeirra lyfta vínglasi. 
En það var engin leið að ég tryði 
þessu upp á goðið.

Mér varð hugsað til þessa 
þegar ég heyrði fjölmiðla-
fræðinginn Pedro Baños útlista 
svokallaða gervigrastyrfingu 
(astroturfing) en það er iðnaður 
áróðursmanna sem vilja láta 
líta svo út sem almenningur, eða 
grasrótin, sé að bregðast hastar-
lega við fregnum, láta skoðun 
fárra líta út einsog almenn-
ingsálit. Hefðu slíkir menn verið 
í sporum Loga hefðu þeir ekki 
eytt púðri í að sannfæra mig um 
dópneyslu Maradona heldur 
skellt sér beint í það að segja 
að mikill óhugur væri í fólki 
í Napólí eftir að hún spurðist 
út. Ofan á þetta má svo setja 
myndir af mótmælum, og þó 
þar fari nokkrar hræður má láta 
líta svo út að torgið sé fullt, svo 
má kaupa falsfréttir, læk, ófagra 
statusa, fylgjendur og óhróðurs-
síður. Einhvers staðar þarna á 
leiðinni álpast áhorfandinn til að 
trúa jafnvel þó að enginn fótur 
sé fyrir neinu, en fótur þessi er 
orðinn aukaatriði nú þegar mörk 
sannleika og skoðana eru að 
mást út.

Hitt er svo annað mál, að það 
er eðli sannleikans að koma í 
ljós. En það getur tekið langan 
tíma enda var ég orðinn stálp-
aður þegar ég loksins fattaði að 
lygin hans Loga var dagsönn.

Maradona á 
gervigrasi

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF HEILSUDÝNUM
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JÓLATILBOÐ
Skoðaðu bæklinginn
á svefnogheilsa.is
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HERRA-  
& DÖMU- 
SLOPPAR

  

JÓLAVERÐ
frá kr. 8.750.-

OOFOS HEILSUINNISKÓR
EINSTAKLEGA MJÚKIR, LÉTTIR OG ÞÆGILEGIR

Verð 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

VÖNDUÐ, STILLANLEG HJÓNARÚM

FRIGG/ÓÐINN 
HÁGÆÐA SJÖ SVÆÐASKIPTAR 

HEILSUDÝNUR Á FRÁBÆRU VERÐI

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

Japanskir hnífar 
fyrir jólasteikina
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