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Skapaðu rafmagnaða stemningu
Nýr Tiguan eHybrid

  HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is/volkswagensalur 

Verð frá 5.690.000 kr.

Væntanlegur í mars

Tómlegt var um að litast í þingsal þegar fjármála- og efnahagsráðherra talaði fyrir sölu á eignarhlut ríkisins í 
Íslandsbanka síðdegis í gær. Salan er umdeild og var mælendaskráin löng eftir því. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

HAFNARFJÖRÐUR Ný skilgreining á 
þynningarsvæði í kringum álverið 
í Straumsvík hefur endurvakið 
áratuga gamlar deilur um kvaðir á 
jarðir þar í kring.

Nýjar Evrópureglur heimila ekki 
lengur að stóriðnaði sé heimilt að 
þynna mengun á jörðum utan verk-
smiðjunnar. Hafa eigendur Óttars-
staða krafið Hafnarfjarðarbæ um 
að breyta skipulagi svæðisins í sam-
ræmi við það.

„Starfsleyfi álversins í Straums-
vík rann nýlega út og var ákveðið 
að framlengja það óbreytt um eitt 
ár. Eigendur Óttarsstaða telja það 
ekki fá staðist í lögum að tilvilj-
unarkennd atriði ráði starfsleyfi 
álversins,“ segir Ragnar Aðalsteins-
son, lögmaður eigendanna. Hefur 
hann mótmælt ákvörðuninni og er 
hún nú á borði úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála.

Nú er hins vegar rætt um að 
svæðið verði skilgreint varúðar-
svæði en ekki þynningarsvæði. 
Muni eigendurnir því áfram ekki 
mega nýta landið eins og þeir kjósa. 
Hefur Ragnar einnig mótmælt því 
bréfleiðis. 

„Umhverfisstofnun, verksmiðjan 
og Hafnarfjarðarbær sitja á fundum 
og ræða framtíðarráðstöfun á landi 
Óttarsstaða, að mínu viti án heim-
ildar, og virðast telja að hægt sé að 
komast undan niðurfellingu þynn-
ingarsvæða með því að breyta um 
nafn,“ segir Ragnar. „Ekkert samráð 
hefur verið haft við eigendurna sem 
þurfa að þola mengunina og skerð-
ingu á eignarrétti.“

Ragnar segir eigendurna fúsa til 
sölu eða leigu á umræddum hluta 
jarðarinnar en það hafi ekki verið 
tekið í mál. Heldur ekki að greiða 
skaðabætur en Ragnar telur ríkið, 

bæinn og álverið hafa sömu hags-
muni af því að geta nýtt land Ótt-
arsstaða án endurgjalds.

Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto 
á Íslandi, hafnar skaðabótaábyrgð 
í svarbréfi til Ragnars og beinir 
erindi um skipulag til Hafnar-
fjarðarbæjar. Málið er á byrjunar-
reit hjá Hafnarfjarðarbæ og hefur 
bæjarráð falið lögmanni að svara 
bréfi Ragnars.

„Þynningarsvæðið er nú þegar 
skilgreint sem varúðarsvæði í 
aðalskipulagi þannig að þetta er 
engin breyting á skipulagi,“ segir 
Hlín Gísladóttir, lögfræðingur hjá 
Umhverfisstofnun. „Við erum nú 
að vinna að því að fella þynningar-
svæði á brott úr starfsleyfinu en 
engin ákvörðun hefur verið tekin.“ 
Samkvæmt skilgreiningu er var-
úðarsvæði svæði þar sem hætta er 
fyrir heilsu og öryggi, svo sem vegna 
mengandi starfsemi. Kvaðir myndu 
því haldast.  – khg

Vilja leysa jörð 
undan álveri 
Eigendur jarðar við Straumsvík krefjast þess að 
fá að nýta jörðina í ljósi nýrra Evrópureglna sem 
banna stóriðnaði að þynna mengun út af eigin lóð. 

Ekkert samráð 
hefur verið haft við 

eigendurna sem þurfa að 
þola mengunina og skerð-
ingu á eignarrétti.
Ragnar Aðalsteins-
son lögmaður

Meira á frettabladid.is

LÍFIÐ Orðaspilið Scrabble, eða 
Skrafl eins og það kallast á íslensku, 
hefur rokið upp í vinsældum í kóf-
inu og nú er einnig vinsælt að spila 
það á netinu. Spilið hefur selst í yfir 
150 milljónum eintaka í meira en 
120 löndum og segir Vilhjálmur Þor-
steinsson, hugbúnaðarhönnuður 
og meðlimur í Skraflfélagi Íslands, 
spilið sérstaklega skemmtilegt sé 
það spilað á íslensku.

„Á íslensku er auðveldara að 
prjóna framan við og aftan við orð 
út af beygingarmyndunum. Meðal-

lengd orða í íslensku skrafli er því 
mun lengri en í því enska,“ segir 
hann en Vilhjálmur stofnaði vefsíð-
una netskrafl.is árið 2015 þar sem 
spila má íslenska útgáfu spilsins. 

Vefurinn hefur notið mikilla vin-
sælda og segir Vilhjálmur að kófið 
hafi einungis kynt undir áhuga á 
spilinu. „Ég mæli fjölda viðureigna 
á síðunni sem lýkur á hverjum degi, 
en eftir að kófið skall á hefur þeim 
fjölgað um 30-40 prósent. Það sést 
mjög skýrt að fólk er að skraf la 
meira undanfarið.“ – atv / sjá síðu 22

Skrafl vinsælt í kófinu



ANDLÁT Svavar Gestsson, 
fyrrverandi alþingis-
maður, ráðherra, 
ritstjóri og sendi-
herra, er látinn, 
76 ára að aldri. 
Guðrún Ágústs-
dóttir, eftirlif-
andi eiginkona 
hans, sendi frá 
sér tilkynn-
ingu í gær.

Svavar 
var áberandi 
stjórnmála-
foringi á vinstri 
vængnum frá 
síðari hluta áttunda 
áratugarins og fram til 
aldamóta. Hann gegndi 
embætti viðskiptaráðherra 
frá 1978 til 1979 og heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra 1980 til 
1983. Árið 1988 var hann skip-
aður menntamálaráðherra og 
gegndi því embætti til 1991.

Árið 1999 var hann skipaður 
sendiherra og varð fyrst aðal-

ræðismaður Íslands í 
Winnipeg í Kanada. 

Þar starfaði hann 
sem fram-

kvæmdastjóri 
hátíðahalda 
Íslendinga 
vegna landa-
funda og land-
námsafmæla 
í Kanada og 
norðurríkjum 
Bandaríkj-

anna.
Svavar varð 

síðan sendiherra 
í Stokkhólmi og 

auk þess sendiherra 
Íslands í Bangladess, 

Srí Lanka, Pakistan, 
Serbíu, Búlgaríu og Albaníu. 

Hann var sendiherra í Danmörku 
2005 til 2009 og jafnframt sendi-
herra í Ísrael, Slóveníu, Túnis, 
Tyrklandi og Rúmeníu. Hann 
var sérstakur fulltrúi utanríkis-
ráðherra gagnvart Afríkusam-
bandinu 2008. – þp 

SAMFÉLAG „Þarna yrðu íbúðir fyrir 
konur yfir sextugt sem aðhyllast 
femínisma, sjálf bærni og sam-
stöðu,“ segir Sigríður Elfa Sigurðar-
dóttir, myndlistarkona og hönn-
uður. 

Sigríður er í hópi kvenna sem 
nefnist Femínistar 60+ en þær 
hyggjast koma á fót sameiginlegum 
búsetukjarna þar sem konur njóta 
stuðnings og samneytis við aðrar 
konur með svipuð lífsgildi. Þær 
eru í samf loti með Þorpi vistfélagi 
sem mun byggja á brunarústum 
Bræðraborgarstígs og í kring. 

Runólfur Ágústsson, verkefnis-
stjóri Þorps, segir uppbygginguna 
miðast við að slíkt systrahús verði 
þar og hönnun og skipulag verði í 
sátt og samvinnu við borgaryfir-
völd, Minjastofnun og nærum-
hverfið. Líklega verða þar 26 litlar 
íbúðir en sameiginleg rými stór, 
svo sem eldhús, þvottahús og 
jógasalur og úti gróðurhús, heitur 
pottur og annað í kringum sól-
ríkan miðjugarð.

„Við vorum fimm vinkonur sem 
byrjuðum að ræða þetta og það 
er margt opið enn,“ segir Sigríður. 
Hún segir þær hafa orðið varar við 
mikinn áhuga á þessu búsetuformi 
hjá konum á besta aldri sem vilja 
þó að sama skapi virða einkalíf sitt.

Félagið Femínistar 60+ verður 
formlega stofnað þegar fram-
kvæmdir hefjast sem verður að 
líkindum eftir rúmt ár, fari allt sem 
horfir. „Félagið verður þá vettvang-
ur sameiginlegra lífsgilda og reglna 
og þar má hugsa sér bæði konur og 
karla, svo lengi sem viðkomandi 
aðhyllist sambærileg lífsgildi um 
gagnkvæma virðingu. Búsetan yrði 
þó alltaf bara fyrir konur.“

Búsetuformið tekur mið af Baba 

Yaga-hugmyndafræðinni en þann-
ig íbúðakjarnar voru fyrst settir 
upp í París árið 2012 af róttækum 
femínistum. „Systrahús er mjög fal-
legt orð en við höfum líka kallað 

þetta nornahús en Baba Yaga er 
norn í þekktri slavneskri þjóð-
sögu,“ upplýsir Sigríður.

Þorp vistfélag hefur staðið að 
byggingu á annað hundrað ódýrra 
íbúða fyrir ungt fólk í Gufunesi 
sem er fyrirmynd fyrir fjölbýlið.

Slíkar íbúðir eru seldar á föstu 
verði með mikilli sameign. „Áskor-
unin á Bræðraborgarstíg er að ná 
nauðsynlegum fjölda íbúða til að 
standa undir sameigninni án þess 
að þær verði allt of dýrar en að 
stíga á sama tíma „létt til jarðar“ í 
skipulagsmálum til að raska ekki 
skipulagi götumyndarinnar,“ segir 
Runólfur. linda@frettabladid.is

Þarna yrðu íbúðir 
fyrir konur yfir 

sextugt sem aðhyllast 
femínisma.

Sigríður Elfa 
Sigurðardóttir, 
myndlistarkona 
og hönnuður

Reginn hf.  /  512 8900  /  reginn@reginn.is  /  reginn.is

Tilnefningarnefnd Regins hf. auglýsir eftir framboðum og 
tilnefningum til stjórnar Regins fyrir aðalfund félagsins sem 
haldinn verður miðvikudaginn 10. mars 2021. 

Til að framboð og tilnefningar til setu í stjórn félagsins hljóti 
umfjöllun tilnefningarnefndar skal senda þær eigi síðar en  
29. janúar 2021 á tilnefningarnefnd@reginn.is.

Frekari upplýsingar má finna á vefsíðu félagsins www.reginn.is/
fjarfestavefur

Tilnefningarnefnd Regins hf.

TILKYNNING
FRÁ TILNEFNINGARNEFND REGINS

Niðurrif við Hringbraut

Niðurrif stóð yfir á Steindórsreit við Hringbraut í gær. Svæðið gegnt JL-húsinu var áður kennt við verslun Byko og síðar verslunina Víði, áður voru 
þar JL Byggingavörur. Til stendur að byggja þar 84 íbúðir í þremur fjölbýlishúsum, tveggja til fimm hæða. Atvinnustarfsemi verður á jarðhæð. Til 
stóð á tímabili að reisa þar fimm hæða hótel en þeim áformum var breytt. Eigandi reitsins er þróunarfélagið Kaldalón. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hanna búsetukjarna  
fyrir eldri femínista 
Konur yfir sextugt vilja búa saman í sérhönnuðum búsetukjarna fyrir femín-
ista og sjálfbæran lífsstíl á Bræðraborgarstíg. Bygging húsnæðisins er nú í 
undirbúningi að fyrirmynd Baba Yaga-hugmyndafræðinnar í Frakklandi. 

Svavar Gestsson látinn

Konurnar eru í samfloti með Þorpi vistfélagi og er stefnt að því að byggja 
búsetukjarnann á brunarústum við Bræðraborgarstíg. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

COVID-19 Enginn undir 31 árs aldri 
hefur þurft að fara í öndunarvél 
vegna COVID-19 hér á landi frá 
því að smit greindist hér fyrst í lok 
febrúar í fyrra. Flestir sem þurft 
hafa á öndunarvél að halda á Land-
spítala eru á aldrinum 66-70 ára, eða 
níu talsins. Alls hafa 26 einstakling-
ar farið í öndunarvél á Landspítal-
anum það sem af er faraldrinum og 
fjórir á Akureyri. 

Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í svari heilbrigðisráðherra 
við fyrirspurn Gunnars Braga 
Sveinssonar alþingismanns um 
fjölda sýkinga og andláta af völdum 
kórónaveirunnar.

Fjórtán einstaklingar létust á 
Landspítala í kjölfar hópsmits sem 
upp kom á Landakoti og tveir létust 
á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bol-
ungarvík. Þá má einnig rekja andlát 
þriggja einstaklinga á hjúkrunar-
heimilinu Sólvöllum á Eyrarbakka 
til sömu hópsýkingar ásamt andláti 
einstaklings sem lést á Landspítala 
eftir smit á hjúkrunarheimilinu Ísa-
fold í Garðabæ. 

Alls hafa 29 einstaklingar látist 
hér á landi af völdum COVID-19.
– bdj

Tuttugu andlát 
tengd sýkingu  
á Landakoti

Flestir sem þurft hafa á 
öndunarvél að halda á 
Landspítala eru á aldrinum 
66-70 ára.
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TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

KOMDU OG REYNSLUAKTU

NÝ ÚTFÆRSLA AF 
TOYOTA LAND CRUISER

KONUNGURINN 
ER ORÐINN ENN 
KRAFTMEIRI

Verð frá: 9.840.000 kr.

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

 3+4 ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

• 33" breyting, heilsársdekk og felgur
• Hliðarlistar
• Hlíf undir framstuðara

• Hlíf á afturstuðara
• Krómlisti á hlera
• Krómstútur á púst

70 ára afmælisútgáfa, kaupauki að verðmæti

950.000 kr.*



ÞINGVELLIR „Hugmyndin er að nýta 
þetta hús fyrir fræðimenn eða lista-
menn sem vilja fá aðstöðu í stuttan 
tíma,“ segir Einar Á. E. Sæmundsen, 
þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, um 
þá fyrirætlan að hætta við að rífa 
sumarhús næst Valhallarreitnum 
en úthluta því til fræðistarfa og list-
sköpunar.

Um er að ræða hús sem Þingvalla-
nefnd eignaðist 2016 eftir áralangar 
viðræður við þáverandi eigendur 
sem voru tíu fjölskyldur úr sömu 
ætt. Sagt var frá kaupunum í Frétta-
blaðinu 6. febrúar 2017. Kom þar 
fram að rífa ætti húsið og „uppræta 
og fjarlægja greniskóginn“, eins og 
sagði í bréfi Ólafs Arnar Haralds-
sonar, þáverandi þjóðgarðsvarðar, 
til forsætisráðuneytisins.

„Fyrirsjáanlegt er að núverandi 
sumarbústaður og greniskógur 
stendur í vegi fyrir tengingu sem 
nú er rætt um að verði milli aðal-
aðstöðu ferðamanna á Hakinu og 
svæðisins við Valhallarreitinn og 
umhverfisins við Öxará,“ útskýrði 
Ólafur Örn fyrir ráðuneytinu.

Þótt þáverandi þjóðgarðsvörður 
teldi áríðandi að húsið og gren-
iskógurinn hyrfi er bústaðurinn 
enn á sínum stað og flest trén líka.

„Þegar þetta hús var keypt var 
lögð á það mikil áhersla af því að 
það var svo nálægt þinghelginni 
en þegar var farið að skoða þetta 
nánar þá fannst mönnum að það 
mætti kannski reyna að nýta þetta 
hús til góðs fyrir þjóðgarðinn. Það 
komu upp þessar hugmyndir og 
Þingvallanefnd hefur verið jákvæð 
fyrir því,“ segir núverandi þjóð-
garðsvörður.

Þingvallanefnd tók vel í málið 
á síðasta fundi sínum en frestaði 
ákvörðun til næsta fundar.

Að sögn Einars er nýtingin hugs-
uð í svipuðum dúr og lista- og fræði-

mannsíbúðirnar á Skriðuklaustri og 
í Jónshúsi í Kaupmannahöfn.

„Við höfum verið að horfa til þess 
að fá líf í þetta hús,“ segir Einar. 
Meðal annars verði litið til lista-
manna og fræðimanna sem séu 
að vinna að einhverju sem tengist 
Þingvöllum.

„Líklega yrði sett á fót úthlut-
unarnefnd sem myndi hafa ein-
verjar grundvallarreglur til þess að 
fara eftir og svo sækja menn bara 
um. Nefndin yrði líklega skipuð 
einhverjum frá fagfélögum og ein-

hverjum frá þjóðgarðinum eða Þing-
vallanefnd,“ svarar Einar aðspurður 
hvernig úthlutun verði háttað.

Þjóðgarðsvörður undirstrikar að 
innheimt verði leiga. „Þá er verið 
að tala um grunngjald sem tekur 
mið af þeim fasta kostnaði sem við 
berum af þessu húsi,“ segir hann.

Sumarbústaðurinn, sem var 
byggður árið 1945 og síðar endur-
byggður, er 49 fermetrar. Hann var 
sagður í mjög góðu ástandi er ríkið 
keypti hann á 35 milljónir króna. 
gar@frettabladid.is

Líklega yrði sett á 
fót úthlutunar-

nefnd sem myndi hafa 
einverjar grundvallarreglur 
til þess að fara eftir og svo 
sækja menn bara 
um.
Einar Á. E. Sæ-
mundsen, þjóð-
garðsvörður á 
Þingvöllum

Lista- og fræðimenn fái bústað 
við Valhallarreit á Þingvöllum
Þingvallanefnd áformar að sumarhús, sem nefndin keypti við hlið Valhallarreitsins árið 2016 til að rífa 
og fjarlægja umlykjandi greniskóg, verði aðsetur fyrir listafólk og fræðimenn. Bústaðurinn var keyptur 
undir þeim formerkjum að hann og trén stæðu í vegi fyrir tengingu milli Haksins og Valhallarreitsins. 

Sumarbústaðurinn var byggður árið 1945. Hann var í eigu tíu fjölskyldna þegar ríkið keypti hann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

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

Úrval af felgum fyrir 
Jeep® og RAM

Upphækkunarsett 
í Wrangler

Upphækkunarsett 
í RAM

Falcon demparar

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 18:00 • OPIÐ FÖSTUDAGA 07:45 - 17:00

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG 
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

BREYTINGAR Á JEEP®, RAM 
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323

UMBOÐSAÐILI

REYK JAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins leggja til að strax 
verði skipulagðar atvinnulóðir í 
Keldnalandi við Grafarvog.

Borgarfulltrúar f lokksins lögðu 
fram tillögu um uppbyggingu á 
svæðinu síðasta haust, var sú tillaga 
felld þar sem gert er ráð fyrir hægt 
yrði að hefja þróun á Keldnaland-
inu um 2030 þegar áfangi Borgar-
línu nær þangað.

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálf-
stæðisf lokksins í Reykjavík, segir 
Keldnalandið nógu stórt fyrir 
atvinnuhúsnæði og íbúðabyggð. 
„Landið er ein og hálf milljón fer-
metra, þó þeir vilji ekki íbúðabyggð 
strax þá er rými fyrir tuttugu spít-
ala. Við viljum ráðast í skipulagða 
atvinnuuppbyggingu í ljósi þess að 
fyrirtæki og stofnanir eru að enda í 
Kópavogi og Hafnarfirði.“ – ab

Vilja byggja upp 
atvinnulóðir í 
Keldnalandi

Eyþór Arnalds, 
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins í 
Reykjavík.

STJÓRNMÁL Aðeins 23 prósent 
treysta Bjarna Benediktssyni, fjár-
mála- og efnahagsráðherra, til að 
leiða sölu Íslandsbanka. 63 prósent 
treysta honum illa. Þetta kemur 
fram í niðurstöðum könnunar 
MMR sem gerð var að beiðni Skilta-
kallanna svokölluðu, en spurt var 
hversu vel fólk treysti honum til að 
leiða einkavæðingu bankans.

Þrettán prósent treysta Bjarna 
vel til að leiða söluna, 10 prósent 
frekar vel, 14 prósent segja bæði og. 
Þá segjast 16 prósent treysta honum 
frekar illa og 46 prósent mjög illa.  
Þá eykst stuðningur við Bjarna eftir 
því sem fólk er eldra, 52 prósent 
fólks á aldrinum 18 til 29 ára treysta 
Bjarna mjög illa samanborið 38 pró-
sent fólks á aldrinum 68 ára og eldri.

Könnunin var gerð 13. til 18. 
janúar, 915 svöruðu.

Bjarni f lutti á Alþingi munnlega 
skýrslu um sölu ríkisins á hluta í 
bankanum í gær. Nokkrir þing-
menn lýstu yfir áhyggjum sínum 
af sölu bankans. Bjarni sagði að 
hugmyndafræðilegur ágreiningur 
útskýrði áhyggjur sumra þing-
manna. „Bestu rökin fyrir því að 

selja bankann eru einfaldlega þessi 
hér: Ríkið á ekki að standa í banka-
rekstri, ríkið á ekki að vera leiðandi 
í bankarekstri á Íslandi. Ríkið á 
ekki að ráða yfir tveimur af þremur 
kerfislega mikilvægum bönkum. 
Íslenska ríkið er með langstærsta 
eignarhlut allra ríkja í Evrópu og 
þótt víðar væri leitað í sínu fjár-
málakerfi,“ sagði hann. – oæg

Meira en helmingur treystir Bjarna illa til að selja Íslandsbanka

Aðeins 23 prósent treysta fjármála-
ráðherra til að leiða sölu bankans,

STJÓRNMÁL Birgir Dýrfjörð hefur 
sagt sig úr uppstillingarnefnd Sam-
fylkingarinnar í Reykjavík í kjölfar 
deilna. Líkt og Fréttablaðið greindi 
frá í síðustu viku var Ágúst Ólafur 
Ágústsson, þingmaður f lokksins, 
ekki meðal efstu fimm í könnun 
Samfylkingarinnar. Könnunin er 
ekki bindandi og er það uppstill-
ingarnefndarinnar að raða á lista.

Samkvæmt heimildum er krafa 
um að Ágúst Ólafur víki, en hann 
gekkst við kynferðislegri áreitni 
og leitaði sér hjálpar vegna áfengis-
vanda í kjölfarið. Í tilkynningu segir 
Birgir það ódæðisverk að reka á 
brott væna manneskju vegna hegð-
unar í ölæði. „Þar vil ég ekki vera. 
Því segi ég af mér,“ sagði hann. – oæg

Sagði sig úr 
nefndinni
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

KRONOTEX HARÐPARKET 
8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.590 KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990 KR. m²

12 mm AC5 VERÐ FRÁ 3.890 KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30x60 cm hvítar veggflísar VERÐ FRÁ  2.990 KR. m²

60x60 cm vegg- og gólfflísar VERÐ FRÁ 4.790 KR. m²

VIÐARPARKET 
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 4.990 KR. m²

BJELIN PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 6.990 KR. m²

VÍNYLPARKET KÄHRS 6 mm með undirlagi 
VERÐ FRÁ 5.990 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR 
HURÐ OG KARMUR HVÍTLAKKAÐ 
VERÐ FRÁ 39.990 KR.

40% AFSLÁTTUR AF FYLGIHLUTUM 
MEÐ GÓLFEFNUM

VERÐDÆMI

JANÚAR
ÚTSALA

PARKET - FLÍSAR - HURÐIR



Yfirlið getur til 
dæmis verið forboði 

þess sem koma 
skal.

Davíð O. Arnar 
hjartalæknir

Looking for Electronic Technician candidates for US Navy NRTF 
Grindavik site!  

Journeyman’s License in Electronic Technician and Experience in management of high 
power communications systems (minimum of 1kW output power) is required. All applica-
tions will be treated as confidential.  

Please send your application to contactus@romeresearchiceland.com by end of business 
day Thursday 21 Jan 2021.

Rome Research Corporation (RRI) is a subsidiary 
of Rome Research Corporation (RRC) and PAR 
Government Systems Corporation. RRC is a 
Technical Services supplier to the US Department 
of Defense. We have become a premier technical 
services company providing worldwide on-site 
support to the US Department of Defense in the 
areas of strategic communications, satellite 
control and information systems.

www.romeresearchiceland.com

UMHVERFISMÁL Skotfélag Reykja-
víkur, annað tveggja félaga sem eru 
með skotsvæði á norðanverðu Álfs-
nesi, bannaði fyrir helgi notkun á 
blýhaglaskotum á svæði sínu.

Stjórn félagsins kynnti ákvörðun-
ina á vefsíðu þess á föstudaginn eftir 
að Fréttablaðið greindi frá innihaldi 
væntanlegrar skýrslu Heilbrigðis-
eftirlits Reykjavíkur um blý- og 
hljóðmengun frá skotsvæðunum. 
„Stjórn félagsins hefur ákveðið 

að algjört blýbann verði á hagla-
völlunum á Álfsnesi, þar til annað 
verður ákveðið,“ sagði stjórnin.

Af þeim haglsýnum, sem tekin 
voru upp af jörðinni og sem Heil-
brigðiseftirlitið lét greina, reyndust 
47 prósent vera úr blýi en bæði eftir-
litið sjálft og skotfélögin tvö hafa 
áður sagt notkun blýhagla á Álfs-
nesi vera nánast enga. 

Stjórn Skotfélags Reykjavíkur 
segir í færslu sinni að undanfarin 

ár hafi haglaskot með stálhöglum 
verið langmest notuð af þeirri 
meginástæðu að þau séu ódýrari 
en blýskot.

„Fyrstu árin voru blýskot notuð 

en svo breyttist það með tímanum 
og síðustu átta til níu árin hafa stál-
skotin verið ráðandi enda sýna 
niðurstöður rannsókna Heilbrigðis-
eftirlitsins að sú sé raunin á okkar 
svæði,“ segir stjórn Skotfélagsins.

„Í starfsleyfi okkar er leyfilegt 
að nota blýskot en mælst er til þess 
að notast sé við stálskot eða önnur 
vistvænni skot en blý. Við vonumst 
til þess að við getum með þessum 
hætti komið til móts við gagnrýni 

á notkun blýskota,“ segir stjórnin.
Þrátt fyrir þetta virðist sem 

st jór na r mönnu m Skot félag s-
ins finnist sem litið sé langt yfir 
skammt að mengunarvöldum á 
Álfsnesi með því á benda á skotæf-
ingasvæðin. „Spurning er aftur á 
móti hvort mengun á okkar svæði 
sé mikil samanborin við nágranna 
okkar í Sorpu en stærsta urðunar-
svæði landsins er í nágrenninu.“ 
– gar

Skotfélag setur blýbann og bendir um leið á mengunina hjá Sorpu
Jórunn Harðar-
dóttir, formaður 
Skotfélags 
Reykjavíkur

HEILBRIGÐISMÁL Á hverju ári deyja 
milli tíu til fimmtán manns undir 
fertugu svokölluðum skyndidauða, 
sem einnig kallast að verða bráð-
kvaddur. Þetta er fólk sem virðist oft 
í f ljótu bragði heilsuhraust en undir 
niðri liggur sjúkdómur eða hjarta-
galli sem enginn vissi af.

Flest tilfellin tengjast hjartanu 
eða lungunum og eru oft arfgeng. 
Svokallaðar raf lífeðlisfræðilegar 
truflanir í hjarta eða hjartavöðva-
sjúkdómar eru þar algengust. 
Erfðabreytileiki spilar þar gjarnan 
mikilvægt hlutverk. Ýmsir utanað-
komandi þættir geta haft áhrif, svo 
sem áföll eða mikið álag, andlegt 
eða líkamlegt, en í fæstum tilfellum 
tengist skyndidauði ungs fólks líf-
erninu. Stundum eru orsakir til-
fella óútskýrðar þrátt fyrir ítarlegar 
rannsóknir.

„Skyndidauði hjá ungum ein-
staklingi veldur oft gríðarlegum 
óhug hjá fjölskyldu og í nærum-
hverfinu því þetta getur verið 
algerlega ófyrirséð. Þetta er fólk 
sem virðist vera í blóma lífsins,“ 
segir Davíð O. Arnar, hjartalæknir á 
Landspítala. Í dag heldur hann fyr-
irlestur á Læknadögum á málþingi 
um skyndidauða ungs fólks ásamt 
læknunum Gunnari Þór Gunnars-
syni, Gunnlaugi Sigfússyni, Helgu 
Óttarsdóttur, Hirti Oddssyni og 
Kristjáni Guðmundssyni.

Árlega deyja um 200 manns 
skyndidauða, langf lestir í eldri 
hópnum, og þar hefur lífsstíll og 
aldurinn oft meira að segja. Krans-
æðasjúkdómur og afleiðingar hans 
eru þar í lykilhlutverki. Davíð segir 
að engir aldurshópar séu í raun 
undanskildir skyndidauða, ekki 
heldur börn. 

Skyndidauði ungs fólks getur 
gerst hvar sem er og á hvaða tíma 
sólarhringsins, í vöku eða svefni. 
Það fari mikið eftir af hvaða teg-
und undirliggjandi vandi er, undir 

hvaða aðstæðum hann komi fram. 
Davíð segir að betri viðbragðs-
tími áhafnar sjúkrabíls, meðferð 
á sjúkrahúsi og kunnátta í endur-
lífgun geti og hafi skipt sköpum í 
þessum tilfellum.

„Ef það eru vitni að hjartastoppi 
sem bregðast rétt við eru ágætislík-
ur á að einstaklingurinn bjargist.“

Í erindi sínu ræða Davíð og félag-
ar um hvernig sé hægt að greina 
orsakir skyndidauða ungs fólks, 
meðhöndla og fyrirbyggja. Ein af 
þeim leiðum er að rannsaka vel 
þá sem hafa orðið fyrir áfalli en 
lifað af sem og nánustu fjölskyldu 

þeirra, þar sem oft sé um erfðagalla 
að ræða.

Þó að skyndidauði sé í mörgum 
tilvikum fyrir varalaus, vegna 
dulins sjúkdóms eða erfðagalla, þá 
geta í sumum tilvikum vera komnar 
fram vísbendingar. „Það er auðvitað 
erfitt að fyrirbyggja hluti sem ekki 
er kannski nein vísbending um,“ 
segir Davíð um hvernig best sé 
að fyrirbyggja skyndidauða ungs 
fólks. „En ef það er saga um ótíma-
bær dauðsföll eða alvarlegar hjarta-
uppákomur í ættinni liggur beinast 
við að láta athuga sig.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Á bilinu tíu til fimmtán undir 
fertugu bráðkvaddir árlega
Tíu til fimmtán manns verða bráðkvaddir á hverju ári hér á landi, flestir vegna hjartavandamála sem 
geta verið dulin. Hjartalæknir hvetur fólk með ættarsögu um ótímabær dauðsföll af þessum toga til að 
láta athuga sig. Dauðsföllin tengjast í fæstum tilfellum líferni, en geta orðið hvar og hvenær sem er. 

Skyndidauði getur orðið hvar sem er og hvenær sem er. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

KÍNA Nýjustu prófanir á kínverska 
COVID-19 bóluefninu CoronaVac 
sýna aðeins 50,38 prósenta virkni 
samkvæmt bandarísku frétta-
stofunni CNN. Prófanir fóru fram 
í Brasilíu og niðurstöðurnar lágu 
fyrir í síðustu viku. 

Þetta er langt undir þeirri pró-
sentu sem kínverski framleiðand-
inn SinoVac stærði sig af í upp-
hafi árs, það er 78 prósentum, og 
rétt sleppur yfir það lágmark sem 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 
setur.

Engu að síður er búist við að tug-
milljónir manna verði bólusettar 
með efninu á næstunni, meðal ann-
ars í Indónesíu, Tyrklandi, Taílandi 
og Filippseyjum. Til samanburðar 
eru bóluefni Pfizer og Moderna með 
um 95 prósenta virkni.  – khg

Mæla virknina 
undir lágmarki

Widodo Indónesíuforseti fær bólu-
efni SinoVac. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

RÚSSLAND Rúss neskur dóm stóll 
hefur nú úr skurðað stjórnarand-
stöðuleiðtogann Alexei Naval ní í 30 
daga varð hald. Naval ní var hand-
tekinn við komuna til Moskvu á 
sunnudag eftir fimm mánaða dvöl 
í Þýskalandi eftir að eitrað var fyrir 
honum með taugaeitrinu Nova-
chok. Naval ní er sakaður um að 
hafa rofið skil orð vegna dóms sem 
hann hlaut fyrir fjár drátt árið 2014.

Leiðtogar á Vesturlöndum, þar 
á meðal á Íslandi, hafa gagnrýnt 
handtökuna og fara fram á að 
honum verði sleppt án tafar. – ab

Saka Navalní 
um skilorðsrof
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Renault Trafic
Sjálfskiptur, 2,0 l dci, 145 hestöfl.
Eldsneytisnotkun: 5,8 l/100 km.*

Verð frá: 3.782.258 kr. án vsk.
Verð frá:4.690.000 kr. m. vsk.

Renault Kangoo
Beinskiptur, 1,5l dci, 90 hestöfl.
Eldsneytisnotkun: 4,3 l/100 km.*

Verð frá: 2.895.161 kr. án vsk.
Verð frá: 3.590.000 kr. m. vsk.

Renault Master
Beinskiptur, 2,3 l dci, 135 hestöfl.
Eldsneytisnotkun: 6,8 l/100 km.*

Verð frá: 4.959.677 kr. án vsk.
Verð frá: 6.150.000 kr. m. vsk.
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Frábærir atvinnubílar
með fimm ára ábyrgð

KLÁRIR Í VINNUNA

TIL AFGREIÐSLU STRAX
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Renault framleiðir einhverja vinsælustu atvinnubíla á íslenskum markaði. Hvort sem þú velur 
þér Kangoo, Trafic eða Master gengur þú að gæðunum og þægindunum vísum. Allir eru þeir 
með fimm ára ábyrgð/160.000 km eða ótakmörkuðum akstri fyrstu tvö árin.
Byrjaðu árið af krafti og tryggðu þér nýjan Renault. 

Sendu okkur póst á atvinnubilar@bl.is eða skoðaðu úrvalið á www.renault.is.
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Ekki hefur 
komið 
nægjanlega 
skýrt fram að 
hvaða leyti 
hættara er 
við ofgrein-
ingum í 
aldurshópi 
40 til 50 ára 
kvenna en í 
hópi þeirra 
sem eldri eru.

 

Skert 
þjónusta 
mun ekki 
síður koma 
niður á 
foreldrum 
með tak-
markaðan 
sveigjan-
leika í starfi.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

Í heilbrigðismálum hefur fátt yfirskyggt 
umfjöllun í fjölmiðlum undanfarið ár um 
heimsfaraldurinn. En það er fleira sem gengur á 
og varðar öryggi og heilsufar fólks. Um áramót 
varð sú breyting að skimun fyrir krabbameini í 
brjóstum og leghálsi kvenna fluttist frá Krabba-

meinsfélaginu til opinberra stofnana. Þannig færðist 
skimun fyrir brjóstakrabbameini til Landspítala í 
samvinnu við Sjúkrahúsið á Akureyri og skimun fyrir 
krabbameini í leghálsi til heilsugæslunnar.

Samhliða þessu ákvað heilbrigðisráðherra breyt-
ingar á aldri þeirra sem boðin er skimun á brjóstum.

Ákvörðun ráðherrans um að færa skimunaraldur 
vegna brjóstakrabbameina í 50 ár var tekin án tillits 
til niðurstöðu fagráðs um brjóstakrabbamein sem birt 
var í skýrslu í október í fyrra. Fagráðið taldi að fara 
ætti að ráðleggingum Evrópusambandsins og hefja 
skimun við 45 ára aldur og fram til 74 ára. Skimunar-
ráð taldi hins vegar ekki næg rök fyrir því. Áður, eða í 
febrúar 2019, hafði skimunarráð þó talið Evrópuregl-
urnar fýsilegar. 

Fréttablaðið hefur sagt frá því að 31 kona á aldurs-
bilinu 40 til 50 ára greinist árlega með krabbamein í 
brjóstum hérlendis.

Skimunarráð bendir á í skýrslunni frá október í 
fyrra að skimanir leiði til ofgreininga sem sé viður-
kenndur vandi á alþjóðavísu. „Átt er við greiningar á 
meinum í almennri skimun sem aldrei hefðu leitt til 
sjúkdóma eða ótímabærs dauða,“ segir þar. Einnig er 
fjallað um ofmeðhöndlun í kjölfar svonefndra ofgrein-
inga þegar fólk gengst undir óþarfa meðferð sem getur 
skaðað heilsu þess. Ekki hefur komið nægjanlega 
skýrt fram að hvaða leyti hættara er við ofgreiningum 
í aldurshópi 40 til 50 ára kvenna en í hópi þeirra sem 
eldri eru. Hvað þá ofmeðhöndlun.

Á vef Krabbameinsfélagsins segir: „Landlæknir 
hafði lagt til að farið yrði eftir evrópskum leiðbein-
ingum við skipulag skimana fyrir krabbameinum – en 
þar er mælt með skimun 45-49 ára kvenna. Fagráð 
um brjóstakrabbamein mælti einnig með því að hefja 
skimun við 45 ára aldur. Með nýju fyrirkomulagi víkja 
landlæknir og skimunarráð frá evrópsku leiðbeining-
unum og áliti fagráðs um brjóstakrabbamein án þess 
að það sé rökstutt sérstaklega.“

Þessar fyrirhuguðu breytingar sættu gagnrýni 
í grasrótarhópum kvenna sem greinst hafa með 
krabbamein.

Nú hefur þessum breytingum á aldursviðmiðinu 
verið slegið á frest. Það bendir eindregið til að sú 
ákvörðun hafi ekki verið nægjanlega rökrétt á þeim 
tíma sem hún var tekin, hvað sem verður, og bendir 
einnig til að heilbrigðisráðherra hafi verið ólesinn í 
málinu.

Við státum okkur af því á tyllidögum að heilbrigðis-
kerfi okkar sé traust og skilvirkt. Sé svo á það að vera 
grundvallarþáttur að allar breytingar sem varða 
öryggi og heilsu borgaranna séu vandlega ígrundaðar 
og rökstuddar svo okkur sem viljum treysta á kerfið sé 
unnt að gera það áfram.

Af skimunum 

Í ársbyrjun var innleidd styttri vinnuvika á leik-
skólum Reykjavíkurborgar. Framkvæmdinni fylgdi 
ekkert viðbótarfjármagn og því fyrirséð að leik-

skólaþjónusta mun skerðast við útfærsluna – leikskóla-
stjórar segja óhjákvæmilegt að börn verði oftar send 
fyrr heim vegna fáliðunar.

Þetta er ekki fyrsta ísilagða áramótakveðja jafnaðar-
manna til fjölskyldufólks. Í ársbyrjun 2020 kynnti 
meirihluti borgarstjórnar áform um skertan opn-
unartíma á leikskólum. Ákvörðunin mætti andstöðu 
fjölbreyttra hópa sem töldu breytinguna geta dregið 
úr framgangi á vinnumarkaði, ógnað starfsöryggi og 
valdið ófyrirséðum tekjumissi.

Hugmyndin um skerta þjónustu var sett í jafnréttis-
mat, en niðurstaðan sýndi glöggt þau neikvæðu áhrif 
sem breytingin mun hafa á jafnrétti kynjanna. Konur 
eru líklegri til að taka á sig aukna umönnunarbyrði 
heimilanna og mæta breyttum þörfum fjölskyldunnar. 
Barneignir hafa jákvæð áhrif á launaþróun karla en 
neikvæð áhrif á launaþróun kvenna. Minni atvinnu-
þátttaka kvenna á vinnumarkaði hefur svo aftur áhrif á 
tekjuöflun þeirra, framgang í starfi og lífeyriskjör.

Skert þjónusta mun ekki síður koma niður á foreldr-
um með takmarkaðan sveigjanleika í starfi. Hér mætti 
nefna fólk af erlendum uppruna, fólk í vaktavinnu og 
lágtekjuhópa.

Þrátt fyrir niðurstöðuna ákvað meirihluti borgar-
stjórnar að takmarka opnunartíma leikskólanna fram 
til áramóta. Ástæðan sögð vera sóttvarnir, jafnvel þó 
fjölmargar aðrar leiðir væru færar sem ekki kölluðu 
á skertan opnunartíma. Nú er sigið á seinni helming 
janúarmánuðar og skerðingin ekki enn verið aftur-
kölluð.

Um nokkurra mánaða skeið hafa ríflega 5.200 fjöl-
skyldur lifað við skerta leikskólaþjónustu í Reykjavík. 
Fyrirsjáanlega mun styttri vinnuvika leiða til enn 
frekari skerðinga. Jafnréttismatið sýnir glöggt hvernig 
breytingarnar geta unnið gegn framgangi kvenna á 
vinnumarkaði, ógnað starfsöryggi fólks af erlendum 
uppruna og komið illa niður á lágtekjuhópum. Er nema 
von maður spyrji, hvað vakir fyrir jafnaðarmönnum í 
Reykjavík?

Börn send oftar heim

Hildur  
Björnsdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokks

Essa-zú?
Kikckstarter-bræður og 
erkibiskupar Zúista-trúar-
hreyfingarinnar hér á landi 
hafa fært út kvíarnar og opnað 
pítsustaðinn Slæs. Að metta 
fólk er reyndar kunnuglegt 
stef í trúarbragðafræðinni, 
jafnvel þó fiskarnir séu fáir og 
brauðið af skornum skammti. 
En í takti við tímann eru það 
núna pítsur. Það er ekkert 
víst að það klikki núna frekar 
en áður. Ekki er vitað hvort 
þeir sem hafa greitt í trú-
félag Zúista njóta sérkjara 
á slæsunni. Kannski geta 
þeir skuldajafnað greiddum 
sóknargjöldum að hluta á móti 
pítsu-slæsunni.

Höskuldaður Guðjón
Það var skammlíft á toppnum 
hjá Guðjóni Brjánssyni sem 
ökuþór Alþingis 2021. Það 
var að sjálfsögðu Ásmundur 
Friðriksson, Lewis Hamilton 
vorrar þjóðar. Þegar upp-
takan af endamarkinu var 
skoðuð aftur var Guðjón 
vissulega á undan, en það var 
vegna þess að Ási var nokkr-
um hringum á undan. 
Minnti þetta helst á sigur 
Höskuldar nokkurs í for-
mannskjöri Framsóknar-
f lokksins fyrir meira en 
áratug, munurinn er þó sá að 
Guðjón fékk heila helgi til að 
fagna sigri áður en honum 
var steypt af stóli í endur-
talningu.MYND/SIGTRYGGUR ARI
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Það er mikilvægt að segja 

hlutina eins og þeir eru. 

Þingmaðurinn Helgi Hrafn 

ræðir um skilyrðislausa 

ást, forréttindablindu, 

guðlast og af hverju hann 

býður sig ekki fram til  

Alþingis á næsta ári.

– sjá síðu 10

Farinn en  

ekki hættur 
Kaupir 2,9 milljarða hús

6

Eineltið burt 

8

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT 
FRÁ AÐEINS 1.590 KR. Á MÁNUÐI*

*miða við netáskrift
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Ég hef á síðustu árum komist 
hægt og hægt að þeirri 
niðurstöðu að á Íslandi eru 
kannski 12 til 15 alvöru 
sóðar. Hitt eru slys hjá vel 
meinandi fólki, fólki eins 
og mér og þér. Þess vegna 
bið ég okkur öll að gæta að 
grímunni.

Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa 
kynnt tillögu að nýju skipu-
lagi fyrir hluta af gamla 

miðbæ okkar Kópavogsbúa á 
Hálsinum, sem daglega gengur 
undir nafninu Hamraborg. Það var 
löngu tímabært. Hitt er verra, að 
þrátt fyrir að áformað hafi verið að 
skipuleggja svæðið með mannlíf og 
viðskipti í fyrirrúmi, þá hefur það 
mistekist. Boðað deiliskipulag sem 
nær til Fannborgarreitar og Traðar-
reitar-vestur er óskapnaður.

Í maí 2018, fáeinum dögum 
fyrir sveitarstjórnarkosningar, 
seldi Kópavogsbær þriggja mán-
aða gömlu einkafyrirtæki þrjár 
húseignir í hjarta Kópavogs. Það 
var ekki nóg. Um leið undirritaði 
Kópavogsbær samkomulag við 
kaupendur þar sem m.a. segir „að 
hann [Kópavogsbær] hafi skilning 
á umfangi og eðli þeirrar fjárfest-
ingar sem Árkór ehf. hefur gert með 
kaupum sínum á Fannborg 2, 4 og 6 
og að verðmæti fjárfestingarinnar 
taki mið af því að heimild til að 
auka byggingarmagn á þróunar-
reitnum verði heimilað auk þeirra 
viðbótarfjárfestinga sem nauð-
synlegar eru til að ná markmiðum 
þessa samkomulags sbr. fyrri lið 7.“

Einkahlutfélag  
fær skipulagsréttinn
Þetta ákvæði þýðir í raun að bæjar-
yfirvöld hafa yfirfært skipulags-
valdið að verulegu leyti til framan-
greinds fyrirtækis sem eftir því sem 
best er vitað hefur aldrei tekist á við 
sams konar verkefni áður. Til að 
kóróna sköpunarverkið er Árkór 
ehf. heimilað að framselja allan 
umsaminn rétt án aðkomu bæjar-
félagsins.

Þegar fjárhagslegur ávinningur 
lóðarhafa er í fyrirrúmi er hætt 
við að langtímahagsmunir bæjar-
félagsins, svo ekki sé talað um íbúa 
á svæðinu, víki. Skipulagið er unnið 
og greitt af lóðarréttarhöfum, líka 
skipulagið á þeim svæðum þar sem 
bæjarfélagið hefur algjöran yfir-
ráðarétt yfir. Hvorki var farið að 
óskum f leiri hundruð íbúa á mið-
bæjarsvæðinu né íbúa í bæjarfélag-
inu almennt, sem þó lögðu fram vel 
rökstuddar athugasemdir á meðan 
á undirbúningi stóð. Verði farið að 
auglýstu skipulagi verður því sem 
næst ólíft fyrir íbúa á svæðinu í 
mörg ár. Bæjarfélagið hunsar jafn-
ræðisreglu stjórnsýslulaga! Þeir 
sem fara með eignirnar Fannborg 
2, 4 og 6 fá umboð til að fara því sem 
næst alfarið með skipulagsvinnu, 
en öðrum eigendum húsnæðis við 
Fannborg og Hamraborg er haldið 
í fjarlægð og ekki orðið við viðleitni 
þeirra til raunverulegra samræðna 
um skipulagið.

Nú á að selja okkur Kópavogs-
búum af leita skipulagshugmynd 
með því skreyta hana stílfærðum 
myndum og fögrum orðum. Látum 
ekki blekkjast!

Byggingarmagn án fordæma
Áform um byggingarmagn, sem 
er án fordæma að mati Skipulags-
stofnunar, gera það illmögulegt 
að skipuleggja svæðið með gott 
mannlíf að leiðarljósi og sólríkum 
og skjólgóðum nærsvæðum. Er það 
ekki einmitt það sem íbúar sækjast 
eftir? Það fylgir sögunni að bæjar-
félagið hefur marga valkosti til að 
ná fram markmiðum um þéttingu 
byggðar án þess að gjörnýta og 
spilla þessu miðlæga og mikilvæga 
svæði.

Sú hugmyndafræði sem liggur að 
baki framlagðri tillögu er algerlega 

á skjön við allt sem komið hefur frá 
bæjarfélaginu sem snýr að stefnu-
mótun. Hlutverk og framtíðarsýn 
voru samþykkt samhljóða í febrúar 
2018. þar sem talað er um íbúalýð-
ræði og ábyrgan rekstur. Sama ár 
var tilkynnt að Kópavogur myndi 
verða fyrsta sveitarfélagið sem til-
einkaði sér Heimsmarkmið Sam-
einuðu þjóðanna.

Lýst eftir valkosti
Kópavogsbúar hafa þörf fyrir 
annað en fallegar og misjafnlega 
trúverðugar myndir af mannlífi 
í skugga hárra bygginga. Kópa-
vogsbúar þurfa og eiga rétt á raun-
verulegum valkosti við framlagða 
tillögu verktakanna; valkosti þar 
sem mannlíf og langtíma sjónar-
mið eru í forgangi, en ekki fjárhags-
legir hagsmunir einkahlutafélags. 
Til þess þarf önnur vinnubrögð 
við skipulagsvinnu en bæjarstjórn 
býður upp á. Heilladrýgst væri að 
gera það með samkeppni. Aðrar 
leiðir eru líka færar. Eitt er víst, 
að byggja verður skipulag á þessu 
svæði á þremur meginforsendum:
n  Huga þarf að miðbæjarsvæðinu 

sem heild. Í framlögðu skipulagi 
er verið að taka tvo reiti fyrir. 
Ekki er hugað að því sem fyrir er 
og nauðsynlegum lagfæringum 
á Hamraborginni sjálfri og teng-
ingu við hana. Skoða þarf vel 
hvort og þá hvernig má nýta þau 
hús sem ráðgert er að rífa.

n  Taka verður hagsmuni íbúa sem 
nú þegar eru á svæðinu alvarlega 
og þeir verða að fá að njóta jafn-
ræðis. Verðmæti eigna þeirra og 
velsæld er í húfi ef ekki er rétt 
staðið að skipulagi, og þeim 
framkvæmdum sem af því leiða. 

n  Stilla þarf hugmyndum um fjölg-
un íbúa og þjónustuhúsnæðis í 
hóf og tryggja að farið verði að 
sjálf bærnisjónarmiðum með 
formlegri vottun.

Látum frá okkur heyra
Félagar í hópnum „Vinir Kópavogs“ 
beina því til bæjarstjórnar Kópa-
vogs að leggja framkomna tillögu 
til hliðar og þróa nýja skipulag-
stillögu. Sú vinna þarf að vera í 
höndum aðila sem ekki hafa fjár-
hagslegra hagsmuna að gæta.

Bæjarbúar sem taka undir þessa 
kröfu eru beðnir um að senda 
skilaboð til bæjarstjóra Kópavogs 
á netfangið armann@kopavogur.is 
með eftirfarandi texta: Ég tek undir 
kröfu „Vina Kópavogs“ að framlögð 
skipulagstillaga fyrir Fannborgar-
reit og Traðarreit-vestur verði lögð 
til hliðar og að unnin verði ný og 
heildstæð tillaga sem raunhæfur og 
mannvænn valkostur, sem bæjar-
búa fái tækifæri til að taka afstöðu 
til.“ Afrit sendist til VinirKopa-
vogs@gmail.com.

Miðbær á forsendum 
íbúa en ekki ehf.

Tryggvi  
Felixson
talsmaður 
hreyfingarinnar 
Vinir Kópavogs

Andlitsgrímurnar hafa reynst 
okkur ágætlega í baráttunni 
við COVID-19. Við höfum 

verið dugleg að nota þær og grímu-
skylda hefur verið víða og er enn. 
Umhverfið okkar fer ekki varhluta 
af því.

Hvunndagshetjan Örlygur Sigur-
jónsson er einn af landsins virk-
ustu plokkurum. Við eigum honum 
mikið að þakka þó fæst okkar 
þekki hann. Síðan grímunotkunin 
fór af stað hefur hann tínt upp úr 
umhverfinu okkar 1.290 stykki af 
einnota grímum. Þessi eini maður.

En það er enginn þarna úti sem 
hendir grímu viljandi. Þær fjúka 
út úr bílunum okkar þar sem þær 
liggja á milli sætanna þegar margar 
hurðir eru opnaðar í einu í roki. 
Þær sogast óvart upp úr vösunum 
okkar þegar við sækjum símann 
eða lyklana í vasann. Þær fjúka 
upp úr ruslatunnunum á ljósa-
staurunum og fyrir utan fjölsótta 
staði þegar við pössum ekki nægi-
lega vel að þær fari nógu djúpt ofan 
tunnurnar.

Þetta eru grímurnar okkar og 
við verðum að gera betur. Það eru 
ekki einhverjir sóðar þarna úti sem 
henda grímum viljandi. Það er bara 
ekki þannig og að ýta ábyrgðinni 

frá okkur sjálfum með þeirri sann-
færingu er ódýrt og óábyrgt.

Ég hef á síðustu árum komist 
hægt og hægt að þeirri niðurstöðu 
að á Íslandi eru kannski 12 til 15 
alvöru sóðar. Hitt eru slys hjá vel 
meinandi fólki, fólki eins og mér 
og þér. Þess vegna bið ég okkur öll 
að gæta að grímunni.

Örlygur heldur áfram að tína upp 
grímur úr umhverfinu okkar. Hann 
hættir ekki í 1.290 grímum. Hann 
hættir ekki fyrr en umhverfið er 
orðið grímulaust. Hjálpum Örlygi 
að komast heim til sín. Gætum að 
grímunum.

Verum eins og Örlygur, byrjum 
öll á einni grímu á dag. Það eru 365 
grímur á mann á ári. Það er 131 
milljón gríma ef við gerum þetta 
öll. Það ætti að leysa þetta.

Verum Örlygur
Einar  
Bárðarson
framkvæmda-
stjóri Votlendis-
sjóðs

Bæjarfélagið hunsar jafn-
ræðisreglu stjórnsýslulaga! 
Þeir sem fara með eignirnar 
Fannborg 2, 4 og 6 fá umboð 
til að fara því sem næst alfar-
ið með skipulagsvinnu, en 
öðrum eigendum húsnæðis 
við Fannborg og Hamraborg 
er haldið í fjarlægð og ekki 
orðið við viðleitni þeirra til 
raunverulegra samræðna 
um skipulagið.
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Rík  is  stjór n Íslands hef  ur 
hafið löngu tímabærar við-
ræður við Reykja vík ur borg 

um bygg ingu nýs þjóðarleik vangs 
í knatt spyrnu. Því miður hafa 
þær viðræður aðeins horft til þess 
að reisa nýjan leikvang í Laugar-
dalnum. Hvers vegna eru ekki aðrir 
kostir skoðaðir?

Þegar á að verja milljörðum 
af skattpeningum er mikilvægt 
að skoða hvaða kosti við höfum. 
Gætum við reist þjóðarleikvang á 
öðrum stað á höfuðborgarsvæðinu 
sem jafnvel myndi þjóna stærra 
hlutverki og ekki kosta jafn mikið?

Það er öllum ljóst að það verður 
dýrt og erfitt að byggja á núverandi 
svæði. Laugardalurinn er gróinn 
og áralangar stórbyggingarfram-
kvæmdir í nágrenni við útivistar-
svæði, skóla og sundlaug munu valda 
miklu raski. Við Egilshöll í Grafar-
vogi og upp að Vesturlandsvegi er 
mikið af óbyggðu landsvæði og þar 
er hægt að fara strax í uppbyggingu 
á meðan að í Laugardalnum þarf að 
fara í kostnaðarsamt niðurrif áður 
en hægt er að byrja að byggja upp. 
Það er ekki ofmælt að byggingar-
kostnaður gæti orðið 20% lægri við 
það að byggja á ósnertu landi en 
í Laugardalnum. Nýr þjóðarleik-
vangur í knattspyrnu í Laugardal 
kallar líka á nýjan frjálsíþróttavöll. 
Einnig myndi flutningur þjóðarleik-

vangs í knattspyrnu búa til aukið 
rými fyrir Þrótt og Ármann til að 
þróa sína aðstöðu til hagsbóta fyrir 
fjölskyldur í hverfinu.

Þurfum við ekki að spyrja okkur 
hvort uppbygging nýs þjóðarleik-
vangs inni í miðri borg sé besti 
kosturinn, verður ekki að skoða 
aðrar staðsetningar vel? Hjarta 
íslenskrar knattspyrnu hefur slegið 
í Laugardalnum í 63 ár og á meðan 
hafa orðið ótrúlegar breytingar á 
okkar samfélagi. Breytingar sem 
verður að taka tillit til í þeirri upp-
byggingu sem er fram undan.

Ný ferðamálastefna var sam-
þykkt árið 2020 fyrir Reykjavíkur-
borg og þar er fjallað um mikilvægi 
þess að auka ráðstefnuferðamenn í 
Reykjavík. Samhliða uppbyggingu 
við Egilshöll væri hægt að reisa þar 
ráðstefnuhótel, vera með veitinga-
staði og ýmsa þjónustu. Slík fjárfest-
ing gæti lækkað framlag skattgreið-
enda og styrkt rekstur leikvangsins 
heilmikið eins og hugmyndir voru 
uppi um fyrir nokkrum árum. 
Auðvelt er að skapa gott aðgengi að 
Vesturlandsvegi og því ekki f lókið 
að tengja nýjan þjóðarleikvang við 
almenningssamgöngur.

Mikilvægast þegar kemur að þessu 
þarfa verkefni er að spurt sé, koma 
aðrir staðir til greina, myndi önnur 
staðsetning ef til vill verða til þess að 
lyfta íslenskri knattspyrnu hærra, 
þjóna stærra hlutverki og kosta 
okkur skattgreiðendur minna?

Hvers vegna eru ekki aðrir 
kostir skoðaðir?

Í tilefni af helgarblaðsviðtali Fb. 
16. jan. við Rögnu B. Björns-
dóttur, sem kynnt er til sög-

unnar sem fyrrv. frambjóðandi 
Kvennalistans, vil ég taka fram 
eftirfarandi:

Blaðamaður beindi nokkrum 
fyrirspurnum til mín um efnið, 
sem var óhróður um mína persónu, 
og krafðist svara í tímapressu. Hún 
fékk svör svo til samstundis, enda 
hafa þau legið fyrir lengi, aðgengi-
leg fyrir áhugasama. En þótt blaða-
maður hafi beðið um og fengið 
svör, stakk hún efni þeirra undir 
stól og lét nægja að vísa til þess, 
hvar þau mætti finna. Vegna þess-
ara vítaverðu vinnubragða beini ég 
þeirri sjálfsögðu kröfu til ritstjóra 
Fréttablaðsins, Jóns Þórissonar, 
að hann birti svörin í næsta tölu-
blaði Fréttablaðsins. Af tillitssemi 
við ritstjóra fylgja svörin hér með, 
í styttri útgáfu.

„Hópur kvenna hefur sem kunn-
ugt er birt opinberlega frásagnir 
sínar af samskiptum sínum við mig 
(og Bryndísi konu mína í 9 tilvik-
um) á undanförnum árum. Sumar 
þeirra taka ábyrgð á orðum sínum 
með því að vitna undir nafni. Þeim 
hef ég þegar svarað (sjá www.jbh.
is – Söguburður).

Hinar – 16 talsins – fela sig undir 
nafnleynd. Ýmsir fjölmiðlar hafa 
birt þessar sögur, athugasemda- 
og gagnrýnilaust. Sameiginlega er 
þessum sögum ætlað að duga til að 
ræna mig og konu mína mannorð-
inu og útskúfa okkur úr íslensku 

samfélagi. Af þessu tilefni höfum 
við Bryndís höfðað meiðyrðamál 
á hendur RÚV (og heimildakonu 
þess til vara) um svívirðilegustu 
ásakanirnar. Vonir okkar standa 
til þess, að óhlutdrægur dómari, 
skeri úr um sannleiksgildið. Það 
bíður síns tíma.

Í upphafi taldi ég mig vera varn-
arlausan, líkt og jafnan er um þá, 
sem vegið er að úr launsátri. En við 
nánari skoðun kom á daginn, að 
unnt var að sannreyna eina söguna 
út frá stað og stund. Sú saga reyndist 
vera hreinn skáldskapur. Þá vakn-
aði spurningin: Gegnir sama máli 
um allar hinar? Svarið við þeirri 
spurningu er þetta:

Vandleg skoðun og könnun á 
staðreyndum og sannleiksgildi 
fullyrðinga leiðir í ljós, að tólf af sex-
tán þessara frásagna eru sannan-
lega uppspuni eða fá ekki staðist, 
af öðrum tilgreindum ástæðum. 
Hinar sem eftir standa eiga það 
sammerkt, að þar er ekkert sem 
hönd á festir – hvorki hvar eða hve-
nær, né hverjar eigi hlut að máli. 
Eða eins og lögreglustjóri og sak-
sóknari komust að orði af sama til-
efni, að þess væri enginn kostur að 
rannsaka sannleiksgildi vitna, sem 
ekki kæmu fram undir nafni. Slíkur 
söguburður væri „ómarktækur“.

Boðflenna í Ráðherrabústað?
Þá er komið að sögu kvennalista-
frambjóðandans, sem á að hafa 
gerst í Ráðherrabústaðnum við 
Tjarnargötu árið 1996. Ég er sagður 
hafa verið sauðdrukkinn og síð-
búinn veislugestur. Undir lokin er 
ég sagður hafa kallað yfir salinn: 
„Mig mig vantar kvenmann“. Þegar 
ekki var orðið við þessum óskum, 
á ég að hafa ruðst fram í eldhús 
og áreitt þar unga stúlku undir 
lögaldri. Yfirmaður staðarins á að 
lokum að hafa skorist í leikinn og 
vísað mér á dyr.

Ég vissi fyrir víst, að ég hafði ekki 
stigið fæti inn fyrir dyr á Ráðherra-
bústaðnum árum saman, eftir að ég 
lét af störfum utanríkisráðherra 
fyrir mitt ár 1995. Ég spurði því 
veisluhöld ríkisins, sem annaðist 
veitingar þar á þessum árum, hvort 
hann gæti staðfest þetta. Vottfest 
svar hans hljóðar svo:

„Að gefnu tilefni vil ég undirrit-
aður veisluhöldur ríkisins í Borgar-
túni og Ráðherrabústað taka fram 
eftirfarandi:

(1)  Jón Baldvin Hannibalsson var 
aldrei gestur í Ráðherrabústað 
á umræddu ári og þar af leiðandi 
aldrei vísað þaðan út.

(2)  Eng inn star fsmanna minna 
kannast við umrædda frásögn.

(3)  Eng inn í starfsliði mínu var 
undir lögaldri.

Sagan viðist því vera uppspuni 
frá rótum.

11. 02.19. Elías Einarsson (sign)

Við þetta má svo bæta eftir-
farandi:

Elías Einarsson stendur við sína 
vottfestu yfirlýsingu.

Sjálfur veit ég, að ég kom ekki inn 
fyrir dyr í Ráðherrabústaðnum, 
eftir að ég kvaddi utanríkisráðu-
neytið í apríl/maí 1995, fyrr en að 
lokinni átta ára dvöl erlendis. Það 
var af því tilefni, að utanríkisráð-
herra Eistlands, sem þá var hér í 
opinberri heimsókn, óskaði eftir 
fundi með mér. Það er í besta falli 
misskilningur hjá Rögnu, að engir 
gestalistar séu til um þá sem sækja 
veislur í Ráðherrabústað. Ráðu-
neyti leggja fram sína gestalista. 
Utanríkisráðuneytið hefur m.a.s. 
í sinni þjónustu sérstakan „prótó-
koll-meistara“, sem raðar gestum 
til borðs.

Meira hef ég ekki að segja um 

þessa aldarfjórðungsgömlu gróu-
sögu.

Afvegaleidd umræða
Í svari mínu til blaðamanns helgar-
blaðs Fb. fylgdi síðan rökstuðning-
ur fyrir því, að ellefu aðrar sögur 
eftir nafnlausum heimildakonum, 
sem birtar eru undir vörumerki 
Metoo-hreyfingarinnar, eru undir 
sömu sök seldar: Þær eru ýmist 
hreinn tilbúningur eða fá ekki 
staðist „af þar til greindum ástæð-
um“. Ég sleppi því, að svo stöddu, 
að biðja ritstjóra Fb. að birta þessi 
svör.

Ég hef áður greint frá því, hvers 
vegna þær fjórar sögur sem eftir 
standa, og hafðar eru eftir nafn-
leysingjum, teljast ómarktækar, 
að mati saksóknara. Sögum hinna, 
sem taka ábyrgð á orðum sínum 
undir nafni, hef ég fyrir löngu svar-
að (sjá www.jbh.is - Söguburður).

Lokaorðin í svari mínu til blaða-
manns helgarblaðs Fb., sem hún 
ekki birti, eru þessi:

„Hvað stendur þá eftir? Að því 
er varðar meðferð staðreynda og 
sannleiksgildi stendur ekki eftir 
steinn yfir steini. En af því að ljúg-
vitnin koma fram undir merkjum 
Metoo-hreyfingarinnar hafa þau 
unnið málstað hreyfingarinnar 
óbætanlegt tjón með þessum 
v ít averðu v innubrögðum. Og 
það sem verra er: Það er verið að 
grafa undan trúverðugleik þeirra 
kvenna, sem hafa orðið fyrir raun-
verulegu kynferðisof beldi (nauðg-
anir, heimilisof beldi eða kúgun á 
vinnustöðum).

Um líkt leyti og fjölmiðlaher-
ferðin gegn okkur Bryndísi stóð 
sem hæst í ársbyrjun 2019, birtu 
Stígamót ársskýrslu sína um þol-
endur kynferðisof beldis, sem til 
þeirra höfðu leitað á árinu 2018. 
Þar kom m.a. fram, að 321 kona 
kvaðst hafa orðið fyrir nauðgun 

eða nauðgunartilraun, og 127 sögð-
ust vera þolendur sifjaspells. Með 
öðrum orðum: 448 konur leituðu 
sér hjálpar vegna grófra of beldis-
verka, sem þær höfðu orðið fyrir, 
að eigin sögn.

Þetta náði í fréttir þann daginn. 
En síðan ekki söguna meir. Segir 
þetta ekki allt sem segja þarf um 
afvegaleidda fjölmiðlaumræðu? 
Upplognar sögur og óhróður um 
þekkta einstaklinga kunna að vera 
fín söluvara. En þegar þær reynast 
ekki vera á rökum reistar, er enn 
og aftur verið að grafa undan trú-
verðugleik þeirra, sem eru þolend-
ur raunverulegs kynferðisof beldis.

Er svo komið málum í okkar 
þjóðfélagi, að við stöndum uppi 
varnarlaus frammi fyrir skipu-
lagðri aðför að æru og heiðri, af 
hálfu fólks, sem af ýmsum ástæð-
um er heltekið af hatri og hefndar-
hug? Mínu mannorði í þetta sinn, 
þínu kannski á morgun.

Ætlum við virkilega að láta þetta 
yfir okkur ganga? Eða lifir enn 
vonin – þótt á veiku skari sé – um 
að leita megi réttlætis frammi fyrir 
óháðum dómstólum?

Höfundur er m.a. fyrrverandi 
kennari og skólameistari, blaða-
maður og ritstjóri, alþingismaður 
og ráðherra, sendiherra og háskóla-
kennari.

Að skjóta fyrst en spyrja svo
Jón Baldvin 
Hannibalsson

Á 20. öldinni tók íslenskt sam-
félag meiri breytingum en 
það hafði gert þúsund ár þar 

á undan. Í upphafi síðustu aldar 
voru Íslendingar meðal fátækustu 
þjóða í Evrópu og barnadauði var 
hér einn sá mesti í álfunni. Heilsa 
fólks var bágborin og meðalaldur 
Íslendinga umtalsvert lægri en nú 
er. Sjúkdómar og pestir áttu greiðan 
aðgang að fólki. Það var við þessar 
aðstæður sem fólk reis upp og lagði 
grunninn að því heilbrigðiskerfi 
sem við þekkjum í dag.

Það deilir enginn um það að heil-
brigðiskerfi okkar Íslendinga var 
byggt upp af framtaki einstaklinga 
á fyrri hluta síðustu aldar, sérstak-
lega kvenna. Það voru til að mynda 
konur sem beittu sér fyrir stofnun 
Landspítalans og söfnuðu fé svo 
hægt væri að byggja spítala. Margir 
þekkja sögu kvenfélagsins Hvíta-
bandsins sem starfrækti sjúkrahús 
á Skólavörðustíg. Um miðja síðustu 
öld var svo Krabbameinsfélagið 
stofnað sem grasrótarsamtök til 
að vinna gegn krabbameinum. Á 
þeim tíma voru krabbameinsrann-
sóknir af skornum skammti hér á 
landi og ljóst að meira þurfti til að 
berjast við þann vágest. Árið 1964 
hóf Krabbameinsfélagið almenna 
skimun á meðal kvenna fyrir leg-
hálskrabbameini með stofnun leit-
arstöðvar og frá árinu 1987 hefur 
félagið verið með skipulagða leit að 
brjóstakrabbameini. Dánartíðni af 
völdum leghálskrabbameins hefur 

verið með því lægsta í heiminum 
hér á landi og getum við þakkað 
þann árangur hinu góða og skipu-
lagða starfi sem Krabbameinsfélag-
ið hefur innt af hendi síðustu ára-
tugina og þar með stuðlað að bættu 
heilsufari og lífslíkum kvenna hér 
á landi.

Það starf sem Krabbameinsfé-
lagið hefur sinnt í þágu íslensku 
þjóðarinnar síðustu áratugina er 
markvert og mikilvægt. Ég eins og 
tugþúsundir kvenna hér á landi 
hef notað þjónustu Leitarstöðvar-
innar. Ég hef fundið fyrir öryggi og 
einnig þakklæti fyrir að búa í landi 
sem býður upp á þessa þjónustu. 
Þjónustu sem getur bjargað lífi og 
eigum við svo mörg dæmi því til 
staðfestingar. Því tel ég mig geta 
talað fyrir munn margra kvenna 
að okkur finnst að okkur vegið nú 
um stundir eftir að skimun hefur 
verið færð frá Krabbameinsfélag-
inu yfir til Landspítala og Heilsu-
gæslunnar. Það er mér óskiljanlegt 
af hverju er verið að færa verkefni 
yfir á spítala sem er á þolmörkum 
nú þegar vegna þeirra verkefna 
sem honum hafa verið falin? Breyt-
ingar voru taldar nauðsynlegar til 

að bæta þjónustuna en nú hefur 
konum verið tilkynnt að þjónusta 
þessi verði skert og skimunaraldur 
fyrir brjóstakrabbamein verði nú 
50-74 ára í stað 40-69 ára. Legháls-
skimun verður nú í boði á fimm 
ára fresti í stað þriggja ára. Við 
eigum öll ástvini eða vinkonur 
sem fengu greiningu fyrir fimm-
tugt! Það er með öllu óskiljan-
legt af hverju krabbameinsleitin 
er færð frá Krabbameinsfélaginu 
sem hefur sinnt þessum verkefni 
það vel í gegnum áratugina að við 
erum nú meðal fremstu þjóða í að 
greina krabbamein á fyrstu stigum. 
Ég spyr hefur farið fram kostnaðar-
greining á þessari færslu verkefna 
til Landspítala? Getur verið að 
þetta sé enn einn liðurinn í því að 
ríkisvæða öll verkefni heilbrigðis-
þjónustunnar í landinu í stað þess 
að auka þjónustuna með sam-
vinnu við heilbrigðisstarfsfólk utan 
veggja Landspítalans?

Krabbameinsfélagið fagnar í 
ár 70 ára afmæli sínu. Stjórnvöld 
sýna þakklæti sitt og sóma í verki 
á þessum tímamótum með því að 
taka verkefni af félaginu og skerða 
þjónustu kvenna í þessum efnum.

Skimun bjargar lífi
Guðrún 
 Hafsteinsdóttir
markaðsstjóri 
Kjöríss

Nýr þjóðarleikvangur í 
Grafarvogi?

Valgerður 
Sigurðardóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis
flokks í 
 Reykjavík

Í umfjölluninni sem vísað er til 
segja þrír viðmælendur sína sögu 
undir nafni. Samskipti blaðsins og 
greinarhöfundar eru birt í blaðinu 
og þess vandlega gætt að upplýsa les-
endur um hvar það efni er að finna 
sem hann tilgreindi í svari sínu til 
blaðsins. Kvartanir greinarhöfund-
ar undan vinnubrögðum blaðsins 
eiga því við engin rök að styðjast.

ATHS. RITSTJ.

1 9 .  J A N Ú A R  2 0 2 1   Þ R I Ð J U D A G U R10 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð





Í lok síðasta árs skilaði þýska 
fyrirtækið Fraunhofer skýrslu 
um samkeppnisstöðu stóriðju 

á Íslandi þar sem sérstaklega var 
horft til raforkukostnaðar. Úttektin 
var gerð að beiðni atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. Um leið 
og hægt er að segja að skýrslan sem 
slík sé um margt ágæt, verður jafn-
framt að segja að það sé til fyrir-
myndar að úttekt hafi yfir höfuð 
verið gerð á samkeppnishæfni stór-
iðju á Íslandi. Ýmis jákvæð teikn 
eru á lofti, líkt og hærra álverð, en 
aðkoma stjórnvalda virðist nauð-
synleg ef ekki á illa að fara. Þús-
undir starfa eru undir sem og tugir 
milljarða í gjaldeyristekjur. Kem 
nánar að því síðar.

Samkeppnishæft raforkuverð?
Fraunhofer-skýrslan segir okkur 
að álver voru að greiða fyrir afhent 
rafmagn (þ.e. með f lutningi) árið 
2019 í Noregi um $30/MWst og í 
Kanada um $25/MWst. Þá er rétt-
ast að spyrja hvort þessi verð séu 
í boði hér á landi. Það er ekki að 
sjá samkvæmt „verðskrá“ Lands-
virkjunar sem t.d. var kynnt á árs-
fundi fyrirtækisins árið 2019. Þar 
er lágmarksverð $28/MWst auk $6 
til Landsnets sem gerir $34/MWst 
fyrir afhenta orku, um $4-9 hærra 
en af hent verð til álvera í sam-
keppnislöndum okkar. Auk þessa 
ætlast Landsvirkjun til að verðið 
sé tengt verðbólgu í Bandaríkj-
unum, ólíkt því sem gerist í þeim 
löndum sem hér hafa áður verið 
nefnd. Samningur ISAL er tengdur 
verðbólgu í Bandaríkjunum og 
virðist það vera eitt verst geymda 
leyndarmál Íslands að af hent 
verð sé um $39/MWst; sem er um 
30-50% hærra en verð sem sam-
keppnisaðilar ISAL greiða í Noregi 
og Kanada. Það virðist því fjarri að 
Ísland sé að gefa frá sér raforkuna, 
þvert á móti virðast verðvæntingar 
Landsvirkjunar vera óraunhæfar og 
of háar. Það kann að útskýra að nú 
er um 7,5% orkunnar laus og óseld. 
Sú orka myndi t.d. duga til að knýja 
um 600 þúsund raf bíla.

Ef ISAL verður lokað, hvaða 
áhrif hefur það á umhverfismál?
Kínverjar hafa lagt undir sig meira 
en helming allrar álframleiðslu 
í heiminum. Það má sjá á öllum 
tölum, en hlutdeild Kína í álfram-
leiðslu var 10% árið 2010 en árið 
2019 var hlutdeild þess komin upp 
í 56%. Þessi þróun er ekki góð þegar 
horft er til loftslagsmála þar sem 
f lest álver í Kína eru knúin með 
kolum, á meðan raforka á Íslandi 
er framleidd með vatnsafli og jarð-
varma. Ýmsir umhverfisskattar 
hafa auk þess verið lagðir á fyrir-
tæki í Evrópu, þ.m.t. íslensku álver-
in, vegna útblásturs á meðan kín-
verskir framleiðendur þurfa ekki 
að greiða slíka skatta. Þetta og hár 
raforkukostnaður hefur gert sam-
keppnisstöðuna erfiða gagnvart 
Kína. Það er hins vegar engum jarð-
búa greiði gerður ef grænu álveri er 
lokað á Íslandi, því það eflir fram-
leiðsluna í koladrifnum álverum. 
Evrópusambandið brást við þessu 
með ETS-endurgreiðslukerf inu 
sem, í stuttu máli, skattleggur kola-
drifin orkuver og niðurgreiðir orku 
til stóriðju. Á Íslandi eru blessunar-
lega engin kolaorkuver. Það má því 
með réttu segja að aukin umhverf-
isvitund og skilningur stjórnvalda 
á Íslandi á þeim aðstæðum sem 
nú eru uppi séu það eina sem geti 
bjargað framleiðendum hér á landi. 

Áramótagrein forstjóra Landsvirkj-
unar virðist taka undir þetta.

Er stefna Landsvirkjunar 
eigandanum, íslensku þjóðinni, 
til hagsbóta?
Þegar Landsvirkjun fór í samninga-
viðræðurnar við ISAL sem leiddu til 
samningsins sem gerður var árið 
2010 var kominn nýr forstjóri, ný 
stefna, ný verðskrá. Hefur stefnan 
reynst ásættanleg fyrir þjóðina?
n  Tvö kísilver hafa risið með samn-

ing við Landsvirkjun í farteskinu, 
United Silicon og PCC á Bakka. 
Bæði hafa kostað lífeyrissjóði 
og íslenska banka tugi milljarða. 
Báðar verksmiðjurnar eru lok-
aðar.

n  Samningur Elkem fór í gerðar-
dóm og frá því hefur verksmiðj-
an verið á skertum af köstum 
og starfsmönnum hefur verið 
fækkað.

n  Þeistareykjavirkjun var reist 
fyrir tugi milljarða króna. Fjár-
festing sem ráðist var í samhliða 
framkvæmdum við kísilverið 
á Bakka. Virkjunin er því varla 
í fullri notkun og arðsemi fjár-
festingarinnar líklega neikvæð.

n  Gagnaver risu hratt upp en sam-
kvæmt fréttum úr greininni, 
þ.m.t. frá forstjóra OR, eru þau 
að færast jafn hratt úr landi.

n  Ekki hefur verið gerður langtíma-
samningur við álver síðan árið 
2010 og fjárfestingar álvera í eigin 
rekstri fara sífellt minnkandi 
vegna óvissu í raforkumálum.

n  ISAL keyrir á 85% af köstum og 
íhugar að loka verksmiðjunni 
sem mun hafa verulega neikvæð, 
bæði bein og óbein, áhrif á hátt í 
tvö þúsund manns. Ef ISAL lokar 
myndi það kosta þjóðarbúið yfir 
60 milljarða í tapaðar gjaldeyris-
tekjur.

n  Annar og þriðji stærstu við-
skiptavinir Landsvirkjunar hafa 
kært meinta markaðsmisnotkun 

Landsvirkjunar til Samkeppnis-
eftirlitsins.

n  Á meðan fjöldi starfsmanna hjá 
Landsvirkjun og Landsneti hefur 
aukist um 37% milli áranna 2009-
2019, hafa á meðan nær engin 
ný störf verið sköpuð í stóriðju 
landsins þrátt fyrir að vel yfir 
hundrað milljörðum króna hafi 
verið fjárfest í greininni.
Landsvirkjun hefur varið stefnu 

sína með kjafti og klóm og meðal 
annars bent á óviðunandi hagnað 
félagsins. Miðað við punktana hér 
fyrir ofan ætti það varla að koma 
nokkrum á óvart að arðsemi félags-
ins sé óviðunandi. Eins og áður 
hefur komið fram þá fagna ég fram-
taki iðnaðarráðherra með úttekt á 
stöðu stóriðju hér á landi og að í 
framhaldinu hafi verið ákveðið að 
fara í úttekt á verðskrá Landsnets. 
Áhugavert væri að sjá fjármálaráð-
herra gera slíkt hið sama og skipa 
úttekt á starfsemi Landsvirkjunar 
síðustu 10 ár, enda heldur hann 
á hlutabréfi þjóðarinnar í fyrir-
tækinu.

Álverið í Straumsvík, Hafnarfirði
Ég starfa í umboði íbúa í Hafnar-
firði og mér ber hreinlega skylda til 
að gæta hagsmuna íbúa og sveitar-
félagsins. Í Straumsvík starfa um 
500 starfsmenn með ólíka menntun 
og reynslu, auk fjölda af leiddra 
starfa. Gjaldeyristekjur álversins 
eru yfir 60 milljarðar króna á ári. 
Það er því engum vafa undirorpið 
að álverið í Straumsvík er sam-
félaginu hér og landinu öllu ákaf-
lega mikilvægt. Ál snertir okkar 
daglega líf með ýmsum hætti; m.a. 
notað í farartæki, byggingar, mat-
vælapakkningar og raftæki. Álverið 
í Straumsvík hefur verið til mikillar 
fyrirmyndar í umhverfismálum, 
m.a. fyrsta fyrirtækið á Íslandi til 
að innleiða umhverfisstjórnun skv. 
ISO14001, er með grænt bókhald og 
hefur fengið verðlaun umhverfis-
ráðuneytisins fyrir að ganga lengra 
í umhverfismálum en lög í landinu 
gera ráð fyrir. Þá er ISAL tækni-
væddasta álver landsins og býr til 
mest verðmætaskapandi vöruna.

Umhverfisvænt ál er framleitt á 
Íslandi; ál sem ellegar væri fram-
leitt annars staðar. Er gott mál ef 
500 einstaklingar missa vinnuna? 
Er gott mál ef samfélagið verður 
af milljörðum í sameiginlega sjóði 
okkar? Samrýmist það heildar-
markmiðum okkar í loftslags-
málum að hvetja til aukinnar 
álframleiðslu á svæðum sem menga 
jafnvel tífalt á við það sem gerist 
hér á landi? Er þörf á að endur-
skoða stefnu Landsvirkjunar? Eða 
þarf fyrst að koma til stórtjóns hér 
í Hafnarfirði?

Hefur Ísland efni á því að tapa yfir  
60 milljörðum í gjaldeyristekjur?

Ágúst Bjarni 
Garðarsson
bæjarfulltrúi 
Framsóknar 
og formaður 
bæjarráðs 
Hafnarfjarðar

Heilbr igðisy f ir völd ha fa 
unnið frábærlega í gegnum 
COVID-19 og leitt aðgerðir 

okkar í sóttvörnum til árangurs 
sem er aðdáunarverður. Samt segi 
ég að við getum orðið enn betri 
fyrirmynd og sýnt enn meiri ábyrgð 
með því að sýna fátækum löndum 
umhyggju einmitt núna. Núna eru 
þessi vatnaskil í COVID-19 og bólu-
setning er hafin. Það er því miður 
ekki sami árangurinn eða af lið 
hjá öllum þjóðum og því vaknar 
þessi hugleiðing um ábyrgð okkar 
Íslendinga. Við höfum tryggt okkur 
heilmikið bóluefni og við vitum 
þess vegna að það kostar sitt. Þegar 
við lítum í kringum okkur sjáum 
við að við erum á pari við velmeg-
unarþjóðir Evrópu og fylgjum þeim 
fremstu. En víða í veröldinni eru 
ríki sem hafa hvorki öf lugt heil-
brigðiskerfi né bolmagn til að kaupa 
inn bóluefni sem þó er til og myndi 
geta leyst milljónir undan þjáningu 
og missi.

Í stað þess að byrja að metast 
um forgangsröðunina við bólu-
setninguna, sem allir fá á endanum 
hér heima sem vilja, ættum við að 
bóka bóluefni handa þeim sem ekki 
ráða við það sjálf. Eigum við ekki 
að vera stór sem þjóð og sjá til þess 
að með pöntunum okkar á bólu-

efni hingað til lands myndum við 
samhliða taka ábyrgð á pöntunum 
handa þeim þjóðum sem annars 
verða langt á eftir? Það væri ósk-
andi að við gætum allavega byrjað 
sjálf á því að styðja fátækustu ríkin 
af þeim sem við erum nú þegar að 
vinna með að þróunarverkefnum. 
Hér er því boltinn á lofti hjá utan-
ríkisþjónustu, þróunarsjóðum og 
hjálparstofnunum gagnvart þeim 
löndum þar sem við þekkjum til. 
Við getum byrjað þar og það yrði 
bæði táknrænt og til fyrirmyndar.

Það yrði alvarlegt slys fyrir heim-
inn í heild sinni ef fjöldi landa ætti 
ekki möguleika á þessari sjálfsögðu 
lausn og vörn gegn miklum vágesti. 
Það gæti orðið að viðvarandi plágu 
og mannfelli. Slíkur veikleiki í vörn-
inni myndi veikja heimsbyggðina 
sem heild.

Varnaðarorðin okkar núna ættu 
að vera reynslan af aðgangi að lyfj-
um gegn eyðni sem varð til þess að 
eyðni er haldið í skefjum um stóran 
hluta heimsins. En þar sem það var 
dýrt lyf leyfðum við eyðni að strá-
fella fólk í fátækustu löndunum 
í áratugi. Enga tölu höfum við á 
fjölda foreldralausra barna vegna 
þeirrar plágu. Við getum ekki látið 
það gerast núna og því ætti ráða-
fólk okkar að sýna gott fordæmi 
og hvetja með því allar aðrar vel-
megandi þjóðir til að gera slíkt hið 
sama. Sem vel menntuð, almennt 
trúuð og áhrifamikil sjálfstæð þjóð 
leyfist okkur ekki að skilja nokkurt 
einasta samfélag fólks eftir þegar 
góð lausn virðist hafa verið fundin 
með bólusetningu. Út frá lífsgildum 
okkar, siðferðilegum gildum og 
mannkærleika ber okkur að sýna 
þessa ábyrgð.

Verum stór  
og skiljum enga eftir

Sr. Kristján 
Björnsson
vígslubiskup-
inn í Skálholti

Í einni af f jölmörgum áhuga-
verðum sögum grískrar goða-
fræði má lesa um Sísyfos, konung 

af Kórinþu. Sísyfos var grimmur, 
gráðugur og undirförull, en með 
eindæmum gáfaður. Svo gáfaður 
að honum tókst, í það minnsta um 
stund, að svíkjast undan dauðan-
um. Sísyfos var líka ákaflega hroka-
fullur og drambsamur, en hann leit 
svo á að hann væri guðunum æðri.

Þegar loksins tókst að koma 
honum endanlega fyrir kattarnef 
þótti guðunum við hæfi að refsa 
honum sérstaklega fyrir hrokann 
og drambið og dæmdu hann til 
þess að ýta stórum grjóthnullungi 
upp bratta fjallshlíð áður en hann 
færi til Hadesar. Seifur, sem Sísyfos 

hafði móðgað sérlega illa, sá sér þá 
leik á borði og lagði bölvun á grjótið 
þannig að alltaf þegar Sísyfos væri 
að nálgast fjallstoppinn myndi 
hnullungurinn renna úr greipum 
hans og velta aftur niður hlíðina. 
Sísyfos var því dæmdur til þess að 
ýta grjótinu upp hlíðina aftur og 
aftur og aftur til eilífðarnóns. Síend-
urtekið erfiði sem alltaf endar á 
sama veg, að öllu leyti tilgangslaust.

Við sem þjóð erum undir sömu 
bölvun og Sísyfos, íslenska krónan 
er okkar grjóthnullungur. Í hvert 
skipti sem krónan hrynur þarf 
almenningur að taka höggið, ásamt 
því að leggja á sig þyngstu vinnuna 
við endurreisn hennar. Mér finnst 
við ekki eiga þessa bölvun skilið, þó 
annað megi kannski gilda um Sísyf-
os. Stóri munurinn er hins vegar sá 
að engir guðir lögðu þessa bölvun á 
okkur, heldur gerðum við það sjálf, 
og það er alfarið undir okkur komið 
að losa okkur undan henni. Hvernig 
gerum við það? Með inngöngu í Evr-
ópusambandið og upptöku evru. 
Þar liggja okkar hagsmunir og þar 
liggur okkar framtíð.

Sísyfos og krónan
Starri  
Reynisson
forseti Upp-
reisnar, ung-
liðahreyfingar 
Viðreisnar

Gjaldeyristekjur álversins 
eru yfir 60 milljarðar króna 
á ári. Það er því engum 
vafa undirorpið að álverið í 
Straumsvík er samfélaginu 
hér og landinu öllu ákaflega 
mikilvægt. 
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Nýja skíðadeildin hjá GG Sport hefur verið mjög vinsæl, en þar er boðið upp á topp þjónustu og viðhald og frábærar vörur. Þar er hægt að komast í  
frábært úrval af gönguskíðum, svigskíðum, fjallaskíðum og snjóbrettum, ásamt öllum nauðsynlegum aukabúnaði.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Reiðubúin til að taka á 
móti öllu skíðafólki
Verslunin GG Sport opnaði nýlega skíðadeild sem hefur fengið ótrúlega 
góðar viðtökur. Þar fást gönguskíði, svigskíði og fjallaskíði ásamt snjóbrett-
um og öllum nauðsynlegum aukabúnaði til að stunda vetraríþróttirnar. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!
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Nýja skíðadeildin hjá GG 
Sport hefur notið mikilla 
vinsælda frá því hún var 

opnuð. Þar fæst allt sem þarf til að 
renna sér á skíðum og snjóbrett-
um, þar á meðal skíði og búnaður 
frá MADSHUS og K2. Skíðaíþróttir 
eru í miklum vexti hér á landi og 
starfsfólk GG Sport hjálpar fólki að 
velja búnaðinn sem hentar því.

„Við vorum að opna skíðadeild 
og eftir það hefur orðið mikil upp-
sveifla hjá okkur. Hún nýtur mik-
illa vinsælda og hefur sett mark 
sitt á markaðinn,“ segir Leifur Dam 
Leifsson, annar eigenda GG Sport. 
„Þetta hefur vantað lengi hjá 
okkur og við tókum þá ákvörðun 
alveg strax í upphafi að gera þetta 
vel og bjóða bæði upp á topp þjón-
ustu og viðhald, ásamt frábærum 
vörum, en við bjóðum bæði upp á 
gönguskíði, svigskíði og fjallaskíði, 
ásamt snjóbrettum.

Gönguskíði eru að verða afar 
vinsæl um þessar mundir og það er 
að verða vitundarvakning í sport-
inu,“ segir Leifur. „Við sjáum að 
fólk er að fara út fyrir hefðbundnar 
aðferðir til að stunda útivist af 
miklu kappi og þá koma göngu-
skíði gríðarlega sterk inn. Fólk er 
að leita leiða til að vera saman og 
njóta útiveru og þá eru gönguskíði 
skemmtilegur kostur.“

Mikil aukning í gönguskíða-
iðkun hjá þjóðinni
„Við bjóðum upp á gönguskíði 
frá MADSHUS, sem er búnaður í 
fremsta flokki í heiminum, og selj-
um tvær gerðir af gönguskíðum. 
Annars vegar svokölluð brautar-
skíði, sem eru notuð á afmarkaðri 
braut eða spori eins og finnast til 
dæmis í Bláfjöllum, Heiðmörk og 
á ýmsum golfvöllum. Svo erum 
við líka með utanbrautarskíði 
með stálköntum og það hefur 
komið okkur á óvart hvað þau eru 
vinsæl,“ segir Leifur. „Ég myndi 
segja að þau séu líka að sækja í sig 
veðrið, enda gera þau fólki kleift að 
ganga um í villtri náttúrunni.“

„Það hefur verið gífurleg aukn-
ing og vakning í þessu og það er 
biðlisti langt fram á veturinn í allri 
gönguskíðakennslu í Bláfjöllum,“ 
segir Guðmundur Gunnlaugsson, 
sérfræðingur í skíðadeild. „Ég veit 
að fólk er að fara af höfuðborgar-
svæðinu til Ísafjarðar, Akureyrar 
og Siglufjarðar bara til að komast á 
námskeið.“

Finna það sem hentar 
hverjum viðskiptavini
„Við leggjum áherslu á að bjóða 
upp á skíðapakka þannig að allir 
geti fundið eitthvað við sitt hæfi en 
einnig að lesa kúnnann, átta okkur 
á þörfum hans og gefa ráðlegg-
ingar út frá þeim. Jafnvel þó að fólk 
sé að stíga sín fyrstu gönguskíða-
spor mælum við ekki alltaf með 
byrjendapakkanum,“ segir Leifur. 
„Við mælum oft með því að fólk 
eyði frekar aðeins meira í búnað-
inn til að eiga þá meiri notkunar-
möguleika inni svo græjurnar geti 
haldið áfram að þjóna því þegar 
getustigið eykst og það fer að prófa 
nýja hluti.“

„Við höfum heyrt frá fólki sem 
segir okkur að það hafi keypt það 
ódýrasta og svo farið á námskeið 
og þá vill það fá stífari skíði með 
meira rennsli, gripi og hraða,“ segir 
Guðmundur. „Þar fær það lánaðan 
betri búnað og þegar það fær að 
upplifa muninn brosir það allan 
hringinn.“

„Á sama tíma erum við ekkert 
að gera lítið úr ódýrari búnaði, 
það skiptir bara máli að fólk kaupi 
það sem er við hæfi og hentar því,“ 
segir Leifur. „Það skiptir máli að 
geta notið þess að vera á skíðunum 
og geta gert það sem maður vill, þá 
er svo miklu skemmtilegra.“

„Til okkar kemur mjög breiður 
hópur fólks og yngri kynslóðin, 
fólk sem er 50 ára og yngra, er 
mjög oft að sækjast eftir að fara á 
námskeið og fara í Landvættina 
og Fossavatnsgönguna, eða í það 
minnsta eiga möguleika á því, og 
þá gengur ekki að vera bara á byrj-
endapakka,“ segir Guðmundur. 
„Amma og afi eru svo frekar í 
byrjendapakkanum og hafa hann 
kannski uppi í sumarbústað til að 
fara aðeins út, en ekki til að fara 
hratt yfir.“

GG Sport leggur 
áherslu á að 
bjóða upp á 
skíðapakka 
þannig að allir 
geta fundið eitt-
hvað við sitt 
hæfi en einnig 
nauðsyn þess 
að meta þarfir 
hvers og eins og 
gefa ráðlegg-
ingar eftir þeim. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Skíðaganga er að verða afar vinsæl um þessar mundir og það er að verða 
vitundarvakning í sportinu. Fólk er að leita leiða til að vera saman og njóta 
útiveru og þá eru skíðagangan skemmtilegur kostur. MYND/AÐSEND

GG Sport býður upp á gönguskíði frá MADSHUS, sem eru í fremsta flokki 
í heiminum. Þar eru seldar tvær gerðir af gönguskíðum, annars vegar 
brautarskíði og hins vegar utanbrautarskíði með stálköntum. MYND/AÐSEND

Gönguskíði 
bjóða upp á 
mikið frelsi. 
Fólk er ekki háð 
skíðalyftum 
heldur er 
frelsið, víðáttan 
og upplifunin 
númer eitt, tvö 
og þrjú. MYND/
AÐSEND

Skíðaganga er 
mikið fjölskyldu-

sport og er stunduð af 
börnum, unglingum og 
fullorðnum og alls kyns 
vinahópum og sauma-
klúbbum.

Framhald af forsíðu ➛

Skilar heilsu og hamingju
„Skíðaganga er mikið fjölskyldu-
sport og er stunduð af börnum, 
unglingum og fullorðnum og 
alls kyns vinahópum og sauma-
klúbbum,“ segir Guðmundur.

„Það er mjög gaman að sjá þetta 
sport, og vetrarsport almennt, 
vaxa,“ segir Leifur. „Fjallaskíðin 
eru heldur aldrei langt undan 
og við leggjum auðvitað líka 
ríka áherslu á þau og svigskíði, 
en skíðadeildin okkar er ein sú 
sterkasta á landinu.“

„Staðan er þannig í samfélaginu 

í dag að fólk þráir að komast út og 
fá útrás,“ segir Guðmundur.

„Það eitt að fara út og anda að 
sér hreinu lofti er eitt það besta 
sem er hægt að gera fyrir heilsuna 
og gerir manni auðveldara að 
þrauka daginn og halda líkam-
legri og andlegri heilsu,“ segir 
Leifur. „Þetta skapar mikil ævin-
týri fyrir þá sem fara út í sportið 
og víkkar ævintýrasjóndeildar-
hringinn.“

„Gönguskíði bjóða upp á mikið 
frelsi. Fólk er ekki háð skíða-
lyftum heldur er frelsið, víðáttan 
og upplifunin númer eitt, tvö og 
þrjú,“ segir Guðmundur. „Svo er 
líka verið að opna skíðalyftur, 
þannig að svigskíða- og snjó-
brettaiðkun er að fara aftur í gang 
og þær íþróttir höfða líka til mjög 
breiðs hóps.“

„Við tókum svo inn vörur frá 
vörumerkinu K2, sem er með 
f lottari merkjum í skíðavörum og 
viðtökurnar hafa verið ótrúlegar,“ 
segir Leifur. „Þetta var þekkt 
merki hér á landi fyrir og sending-
arnar hafa ítrekað selst upp, sem 
við bjuggumst ekki við.“

„Já, við sprengdum í rauninni 
alla skala varðandi áætlanir þegar 
við opnuðum þessa skíðadeild, 
henni hefur verið tekið rosalega 
vel,“ segir Guðmundur. „Núna 
erum við því bara mjög vel sett og 
tilbúin til að taka á móti fólki.“

Nánari upplýsingar er að finna á 
vefsíðu GG Sport, ggsport.is.
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Endurskoðun  
& bókhald

Þorsteinn Pétur M. Lemke forritari og Ingvaldur Thor Einarsson, framkvæmdastjóri Uniconta á Íslandi, vinna stöðugt að því að fullkomna bókhaldskerfið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kerfið sem varð til í skýinu
Uniconta er fullkomið bókhaldskerfi í skýinu sem inniheldur kerfiseiningar lagaðar að þörfum 
fjölbreyttra íslenskra fyrirtækja. Kerfið er hraðvirkt og  notendavænt og sparar tíma í bókhaldi.

Uniconta á Íslandi er nú að 
hefja sitt fimmta starfsár 
og á þeim tíma hefur Uni-

conta bókhaldskerfið verið lagað 
að íslenskum aðstæðum. Á fjórða 
hundrað fyrirtækja hér á landi 
nota kerfið daglega og að sögn 
Ingvalds Thors Einarssonar, 
framkvæmdastjóra Uniconta á 
Íslandi, hefur kerfið hitt í mark á 
meðal íslenskra fyrirtækja. Fyrir-
tækin sem nota kerfið hér á landi 
eru allt frá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum upp í stórfyrirtæki en 
kerfið er gríðarlega öflugt og það 
er einfalt og fljótlegt að aðlaga það 
fyrirtækjum af öllum stærðum og 
gerðum.

Ingvaldur útskýrir að Uniconta 
kerfið innihaldi kerfiseiningar 
sem uppfylla fjölbreyttar kröfur 
ólíkra fyrirtækja. Grunnkerfin eru 
fjárhags- og eignakerfi, viðskipta-
vina- og sölukerfi, lánardrottna- og 
innkaupakerfi, birgða- og fram-
leiðslukerfi og verkbókhalds- og 

tímaskráningarkerfi auk CRM 
kerfis.

Loka hringnum  
í færri handtökum
„Grunneiningin í kerfinu er fjár-
hagur. Í fjárhagskerfinu eru öll 
fylgiskjöl stafræn. Það þýðir að 
við getum tekið við reikningum á 
PDF sem flæða beint inn í Uni-
conta úr tölvupósti. Einnig má 
taka á móti rafrænum reikningum 
frá skeytamiðlara en þá les kerfið 

allar bókunarupplýsingar sjálf-
krafa. Með einu handtaki má færa 
reikninga til samþykktar. Ferlið 
við að taka á móti reikningi og 
gera hann tilbúinn til bókunar á 
bara að vera tvö handtök. Fyrir 
nokkrum árum þurfti að sækja 
reikninginn í póstkassann, taka 
hann úr umslaginu, handskrá upp-
lýsingar inn í bókhaldskerfið og 
svo að handskrifa fylgiskjalsnúmer 
á reikninginn, gata hann og setja 
í möppu. Við náum gríðarlegum 

tímasparnaði við bókhaldið þar 
sem tvö til þrjú handtök þarf til að 
taka við reikningi, senda hann til 
samþykktar og bóka. Samþykkj-
andi samþykkir með einum smelli 
í gegnum app í símanum eða hlekk 
í tölvupóst og hringnum er lokað,“ 
útskýrir Ingvaldur.

Í fjárhagskerfinu er líka rafræn 
afstemming fyrir banka sem kallar 
rafrænt í allar hreyfingar banka-

Framhald á síðu 2 ➛
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reikninga og stemmir þær af við 
fjárhag. Setja má upp bókunar-
reglur fyrir óafstemmdar færslur 
og þannig lærir kerfið að færa 
bókhaldið, svo notandinn sleppur 
við tímafreka handavinnu. Í fjár-
hagsáætlanakerfinu geta fyrirtæki 
gert áætlanir fram í tímann og með 
einföldum hætti borið þær saman 
við rauntölur. Einnig inniheldur 
Uniconta eignakerfi sem heldur 
utan um fastafjármuni og afskriftir 
þeirra. Notendur skila svo VSK 
skýrslum með rafrænum hætti.

Birgðakerfið er flaggskipið
„Í Viðskiptavinakerfinu er haldið 
utan um viðskiptavini, tilboð, 
pantanir og afhendingarseðla. Þar 
eru sölureikningar gefnir út, ýmist 
sem rafrænir reikningar eða PDF 
reikningar, sem sendir eru með 
tölvupósti. Þar má stofna inn-
heimtukröfur sem eru sendar til 
banka og halda utan um greiðslur 
og bókun innheimtukostnaðar,“ 
útskýrir Ingvaldur.

„Í Lánardrottnakerfinu er svo 
haldið utan um lánardrottna, inn-
kaup, innkaupabeiðnir, pantanir 
og greiðslur til lánardrottna. Við-
skiptavina- og Lánardrottnakerfin 
eru mjög svipuð kerfi, nokkurs 
konar speglun hvort á öðru. Kerfið 
heldur utan um stöður í öllum 
gjaldmiðlum, bæði í fjárhag og 
undirkerfum og gengismunur 
færist sjálfkrafa.“

Birgðakerfið er enn ein kerfis-
eining Uniconta, þar má halda 
utan um staðsetningu á vörum, 
til dæmis eftir verslun eða lager, 
sjá hvaða vörur eru í innkaupum 
og hvenær þær eru væntanlegar. 
Birgðakerfið heldur utan um 
kostnaðarvirði á vörum, upp-
skriftir, framleiðslu, vöruaf brigði, 
lotu- og raðnúmer og margt f leira.

„Það má segja að birgðakerfið sé 
f laggskipið okkar,“ segir Ingvaldur. 
„En við erum einnig með gríðar-
lega öflugt verkbókhaldskerfi þar 
sem hægt er að halda utan um 
tímaskráningar starfsmanna og 
eignfæra verk í vinnslu. Tíma-
skráningu og skráningu kostnaðar 
á verk má gera í gegnum app sem 
heitir Uniconta Assistant.“

Uniconta Assistant appið 
fyrir daglega vinnu
Uniconta Assistant appið virkar 
á IOS og Android snjalltækjum. Í 
gegnum appið getur notandinn 
skráð tíma á þau verk sem hann 
vinnur. Þar er einnig hægt að skrá 
kostnað eins og vörunotkun og 
akstur. Notandinn getur samþykkt 
reikninga í appinu og gefið út sölu-
reikninga.

„Appið er hugsað fyrir fyrirtæki 
sem eru kannski með iðnaðar-
menn í vinnu eða fólk sem vinnur 
mikið úti á örkinni. Fólkið getur 
þá unnið sína daglegu vinnu í litlu 
appi í símanum,“ segir Ingvaldur.

Auðvelt að aðlaga kerfið
Eins og áður kom fram verður 
Uniconta kerfið fimm ára á árinu. 
Kerfið er skýjalausn sem var 
hannað í skýinu ólíkt f lestum 
öðrum kerfum sem hönnuð voru í 
eldra tækniumhverfi en hafa verið 
aðlöguð skýjaumhverfinu.

„Uniconta fæddist í skýinu. 
Viðskiptavinir okkar borga bara 
fast lágt mánaðargjald sem fer 
eftir notkun. Þeir fá svo allar 
uppfærslur á kerfinu sjálfkrafa. 
Þeir mæta bara í vinnuna og einn 
daginn getur verið komið eitthvað 
nýtt inn í kerfið. Þetta gerist án alls 
kostnaðar og fyrirhafnar fyrir við-
skiptavininn,“ segir Ingvaldur.

Hann útskýrir að það sem 
Uniconta hefur umfram flestar 
skýjalausnir sem keyra í vafra er 
að auðvelt er að laga Uniconta að 
þörfum fyrirtækja.

„Það er einfalt að bæta við 
reitum og töflum og ýmiss konar 
sértækri virkni. Oftast er þetta 
ekki hægt í skýjalausnum eða 

mjög flókið ferli. Skýjalausnir eru 
yfirleitt staðlaðar lausnir sem ekki 
er hægt að breyta. Stærri fyrirtæki 
hafa í gegnum tíðina keypt kerfi 
og hýst þau sjálf svo þau geti lagað 
þau að sínum þörfum. Það sem við 
gerum öðruvísi er að sameina kosti 
gömlu kerfanna, sem menn settu 
upp sjálfir og löguðu að sínum 
þörfum, og vafralausna sem eru 
í skýinu. Uniconta sameinar það 
besta úr báðum heimum.“

Hraðvirkt og notendavænt
Ingvaldur segir Uniconta kerfið 
mjög notendavænt og hraðvirkt. 
„Margir notendur hafa talað um 
að Uniconta sé hraðasta bók-
haldskerfi í heimi þó ég þori ekki 
að fullyrða það. Bókhaldskerfi 
í skýinu hafa tilhneigingu til að 
verða hægvirkari eftir því sem 
fleiri notendur koma inn í þau og 
vinnslur verða flóknari. En því er 
ekki að heilsa hjá okkur.“

Ingvaldur nefnir að bókarar hafi 
talað um að þeir séu að spara alveg 
frá 30-50% af tímanum sem fór í 
að færa bókhald áður, eftir að þeir 
fóru að nota Uniconta.

„Í Uniconta er auðvelt að leið-
rétta rangar færslur og gera lagfær-
ingar á bókhaldinu. Bókarar hafa 
talað um að þeir spari mikinn tíma 
í afstemmingu og leiðréttingar. En 
þó bókarar hafi mikla reynslu þá 
gerast alltaf einhver mistök.“

Í Uniconta er kerfiseining sem 
heitir Uniconta Dashboard. Það 
geta fyrirtækin sett upp mæla-
borð fyrir sinn rekstur eftir eigin 
þörfum.

„Við erum líka með það sem kall-
ast OData þjón, sem gerir það að 
verkum að notandi getur skráð sig 
inn í gegnum Excel eða PowerBI, 

sótt gögnin sín þangað og búið til 
alls kyns skýrslur og mælaborð þar 
inni,“ segir Ingvaldur.

Auðvelt að tengja  
við önnur kerfi
„Annar kostur er að Uniconta 
kerfið er byggt upp sem API, eða 
(Application Programming Inter-
face). Það þýðir að mjög auðvelt 
er fyrir notendur að tengja önnur 
kerfi sem þeir nota við Uniconta. 
Ef þeir nota til dæmis framleiðslu-
kerfi þá er hægt að tengja það í 
gegnum API. Þetta er tiltölulega 
einfalt miðað við í eldri kerfum. 
Það voru yfirleitt bara stóru fyrir-
tækin sem réðu við að fara í sam-
þáttanir á mismundandi kerfum 
sem töluðu öll saman. En með API 
er þetta miklu auðveldara og litlar 
hindranir fyrir lítil og meðalstór 
fyrirtæki að fá þessar samþáttanir 
og auka skilvirkni.“

Uniconta á Íslandi er dreifing-
araðili Uniconta hugbúnaðarins 
á íslenskum markaði. Ingvaldur 
útskýrir að það þýði að það sé 
þeirra hlutverk að staðfæra hug-
búnaðinn og sníða hann.

„Við smíðum kerfiseiningar sem 
íslensk fyrirtæki nota, markaðsetj-
um kerfið og viðhöldum þekking-
arstiginu hér á landi. Við vinnum 
með fjölda sölu- og þjónustuaðila, 
það má nefna fyrirtæki eins og 
Þekkingu, Svar, Tölvugerði og 
Bókhald & aðrar lausnir. Þetta eru 
aðilar sem aðstoða notendur okkar 
við að innleiða kerfið og veita þeim 
þjálfun, kennslu og ráðgjöf. Fyrir-
tækin geta líka aðstoðað notendur 
við samþáttun við önnur kerfi.“

Nýjungar í kerfinu
Það eru alltaf að koma fram nýj-

ungar í Uniconta en á meðal þeirra 
nýjustu eru tollakerfi sem er ætlað 
fyrirtækjum í innflutningi. Með 
tollakerfinu geta fyrirtæki átt 
samskipti við Skattinn beint úr 
Uniconta. Þau senda tollskýrslu 
úr Uniconta sem byggir á inn-
flutningsgögnum og fá álagningu 
gjalda til baka í svarskeyti frá 
tollinum. „Þetta gerist rafrænt 
með nokkrum smellum í okkar 
kerfi. Við hugsum þetta sérstak-
lega fyrir heildsölur og smásölur 
sem flytja inn vörur sjálfar,“ segir 
Ingvaldur.

„Önnur nýjung hjá okkur eru 
EDI samskipti sem eru ríkjandi í 
samskiptum á milli heildverslana 
og smásöluverslana. Við erum 
einnig nýlega komin með sendingu 
og móttöku á rafrænum reikn-
ingum á því sem heitir evrópska 
normið. Við erum fyrst á Íslandi til 
að innleiða Evrópustaðalinn fyrir 
rafræna reikninga í okkar hugbún-
aði. Að lokum vorum við að klára 
rafræn skil á verktakamiðum. Þau 
eru orðin hluti af kerfinu.“

Aðrar nýjungar eru einnig í 
þróun hjá Uniconta, þar á meðal 
afgreiðslukerfi fyrir verslanir og 

aukin samþáttun við banka- og 
fjármálastofnanir.

„Við stefnum að því á þessu 
ári að notendur okkar geti átt öll 
bankasamskipti rafrænt í gegnum 
okkar kerfi hvort sem um inn-
heimtu, innlendar eða erlendar 
greiðslur sé að ræða. Þetta ásamt 
afgreiðslukerfinu er í vinnslu hjá 
okkur og mun koma út á árinu,“ 
segir Ingvaldur.

Ingvaldur segir að þeir hjá Uni-
conta séu oft spurðir hver er þeirra 
helsti keppinautur.

„Ég myndi segja að helsta sam-
keppnin okkar sé kyrrstaða. Við 
tölum við mikinn fjölda fyrir-
tækja í hverri viku sem eru að 
velta þessum hlutum fyrir sér. Við 
finnum að ef þau gera eitthvað í 
málunum þá koma þau til okkar 
en oft er það þannig að þau fresta 
hlutunum. Það hefur hingað til 
verið umfangsmikið verk að inn-
leiða nýtt kerfi og menn halda 
því oft áfram að gera það sama og 
síðustu 10-20 ár og fresta þannig 
tækifæri til aukinnar skilvirkni og 
hagræðingar. Það er langstærsta 
samkeppnin okkar, að menn eru 
ragir við breytingar.“

Sölu- og þjónustuaðilar í samvinnu við Uniconta hjálpa viðskiptavinum að læra á kerfið. MYND/AÐSEND

Með Uniconta 
Assistan App-
inu er hægt að 
vinna daglega 
vinnu í síman-
un. 

Uniconta vinnur með fjölda sölu- og þjónustuaðila sem aðstoða notendur 
Uniconta við  að innleiða kerfið og veita þeim þjálfun, kennslu og ráðgjöf.

Þeir hjá Uniconta leggja áherslu á að einfalda alla ferla í bókhaldsvinnu.

Framhald af forsíðu ➛
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Fyrirtækið dk hugbún-
aður framleiðir og selur 
lang útbreiddasta viðskipta-

kerfið á Íslandi fyrir allar greinar 
atvinnulífsins og býður upp á alls 
kyns sérlausnir fyrir fyrirtæki.

„dk hugbúnaður er leiðandi í 
viðskiptahugbúnaði hér á landi 
fyrir allar stærðir og gerðir 
fyrirtækja, þróaður á Íslandi fyrir 
íslenskar aðstæður,“ segir Dag-
bjartur Pálsson, sem er fram-
kvæmdastjóri hjá fyrirtækinu 
ásamt bróður sínum, Magnúsi 
Pálssyni. „Fyrirtækið framleiðir 
alhliða viðskiptahugbúnað og 
varð 22 ára á síðasta ári.“

Útbreiddasta viðskiptakerfið
„Þetta er alíslenskur hugbúnaður 
sem var þróaður og smíðaður 
frá grunni af okkur,“ segir Haf-
steinn Róbertsson, sérfræðingur 
afgreiðslukerfa. „Það hefur verið 
reglulegur og góður vöxtur í allri 
starfseminni okkar nánast frá 
fyrsta degi og í dag eru yfir 6.500 
fyrirtæki með kerfi frá okkur. Af 
þeim eru mörg af stærri fyrir-
tækjum landsins sem og meðalstór 
og lítil fyrirtæki. dk viðskipta-
hugbúnaðurinn er langútbreidd-
asta viðskiptakerfið á íslenskum 
markaði, með um 55% markaðs-
hlutdeild,“ segir Hafsteinn.

„Í dag vinna 73 starfsmenn hjá 
fyrirtækinu og hefur þeim fjölgað 
um 9 á þessu ári,“ segir Dagbjartur 
og heldur áfram: „Svo rekum við 
einnig stóra og mikla skýjaþjón-
ustu undir nafninu dk Vistun og 
erum leiðandi á því sviði. Ekkert 
fyrirtæki sinnir hýsingarþjónustu 
fyrir annan eins fjölda fyrirtækja 

hérlendis og við, en það eru nú um 
4.500 fyrirtæki.“

Mörg samverkandi kerfi
„Hugbúnaðurinn okkar er sería 
af alls kyns samverkandi kerfum, 
mörgum einingum sem vinna 
saman til að mynda eitt samfellt 
kerfi. Kerfin sjá um ólíka hluta 
rekstrarins. Það eru sér kerfi fyrir 
skrifstofuna (bakvinnsluna), svo 
sem fjárhags-, launa-, sölu- og inn-
kaupakerfi, og svo er annar hluti 
kerfisins sem sér um framendann, 
svo sem afgreiðslu og veitingasölu. 
Sá hluti kerfisins kallast dk POS 
afgreiðslukerfi,“ segir Dagbjartur.

Sjálfsafgreiðsla með dk
Sjálfsafgreiðsla er farin að ryðja sér 
til rúms á Íslandi. „Við erum með 
sérsniðnar sjálfsafgreiðslulausnir 
fyrir verslun og þjónustu og af 
þeim fyrirtækjum sem hafa tekið 
upp sjálfsafgreiðslukerfi dk POS, 
til að stytta biðraðir á háannatíma, 
má nefna Læknavaktina Austur-
veri og Perluna. Þar er líka dk iPOS 
sjálfsafgreiðslukerfið sem keyrir 
á iPad og er beintengt bókunarvél 
Bókunar,“ segir Hafsteinn. „dk 
mun svo koma með fleiri sérhæfð-
ar sjálfsafgreiðslulausnir á næstu 
vikum og því eru svo sannarlega 
spennandi tímar fram undan“.

Pappírslaust og sjálfvirkt
„Kosturinn við að vera hjá dk 
hugbúnaði er að öll vinna við 
bókhaldið er mjög fljótleg, sjálf-
virk og skemmtileg. Sjálfvirkni í 
móttöku og sendingu rafrænna 
reikninga, hvort sem er á PDF- eða 
XML-formi, einfaldar líf bókarans, 
dregur úr villuhættu og tryggir 
rétta meðhöndlun gagna,“ segir 
Dagbjartur. „Bankakerfið annast 
sjálfvirka afstemmingu banka-
reikninga og sýnir raunstöðu 
bankareikninga á einum stað. Öll 
vinnsla á sér stað inni í kerfinu og 
ekki þarf lengur að skrá sig inn í 

netbanka til að greiða og móttaka 
reikninga sem og sækja greiðslur. 
PDF-reikningar til viðskiptavina 
og frá birgjum eru sendir og mót-
teknir og tengdir við færslur þar 
sem við á. Við bjóðum líka upp á 
tengingar við allar helstu vefversl-
anir og sérsniðnar sjálfsafgreiðslu-
lausnir fyrir verslun og þjónustu,“ 
segir Hafsteinn. „Allt er þetta liður 
í að gera dk viðskiptahugbúnaðinn 
sem mest pappírslausan og sjálf-
virkan.“

dk í áskrift
„Á dk.is er val um áskriftarleiðir og 
verð og hægt er að panta aðgang að 
hugbúnaðinum. Það tekur aðeins 
einn dag að afgreiða leyfi og nýtt 
bókhald með grunnkerfum dk 
sem duga fyrir f lest fyrirtæki,“ 
segir Dagbjartur.

Fyrirtækið er með skrifstofur í 
Kópavogi og á Akureyri. Nánari 
upplýsingar má finna á  
www.dk.is

Áreiðanlegt og sveigjanlegt 
bókhaldskerfi í tuttugu ár
Íslenska bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er mjög sveigjanlegt og býður upp á hentugar sérlausn-
ir fyrir ótal gerðir reksturs. Bókhaldskerfið er áreiðanlegt og fjölbreytt. Þúsundir fyrirtækja nýta 
sér fjölmarga kosti kerfisins og viðskiptavinum dk hugbúnaðar fjölgar hratt og örugglega.  

Í dag vinna 73 starfsmenn hjá dk hugbúnaði. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á jafnrétti og er stolt af öllum þeim hæfileikaríku konum sem starfa þar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Dagbjartur Pálsson, framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar, og Hafsteinn Ró-
bertsson, sérfræðingur afgreiðslukerfa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nýlega kom ný útgáfa af hugbúnaðinum með fjölmörgum nýjungum.
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Bryndís Björk segir að karlar 
hafi ávallt í sögu félags-
ins verið f leiri en konur. 

„Konum hefur verið að fjölga á 
undanförnum árum þótt þær nái 

Konur sækja í sig veðrið
Bryndís Björk Guðjónsdóttir var kjörin formaður Félags löggiltra endurskoðenda á 85 ára afmæli 
félagsins í fyrra. Hún er þriðja konan til að gegna formennsku í félaginu sem er mjög öflugt. 

ekki helmingnum af félagsmönn-
um,“ segir hún. „Af sex manns 
sem fengu löggildingu í desember 
voru fjórar konur og tveir karlar,“ 
greinir hún frá.

Bryndís var varaformaður í tvö 
ár áður en hún varð formaður. 
Hún segir að reglurnar séu í 
föstum skorðum. Hefðin hefur 
verið að varaformenn eru kjörnir 
formenn eftir tveggja ára setu sem 
varaformenn ef þeir gefa kost á 
sér. Þær sem hafa setið á undan 
henni í formannsstóli eru Margrét 
Flóvenz frá 2007-2009 og Mar-
grét Pétursdóttir, 2015-2017. Árið 
1975 hlaut fyrsta konan, Guðríður 
Kristófersdóttir, löggildingu til 
endurskoðunarstarfa en síðan 
hefur vegur kvenna innan stéttar-
innar vaxið jafnt og þétt.

Bryndís sem er alin upp á 
Skagaströnd segist ekki hafa farið 
hefðbundna leið í starfið. Hún 
hafði ekki gengið með endur-
skoðandadraum í maganum þótt 
hún hafi ávallt verið góð í stærð-
fræði. Hana dreymdi um að verða 
hönnuður og útskrifaðist sem 
iðnrekstrarfræðingur. Hún fékk 
vinnu á endurskoðendasviði 
hjá PwC eða Pricewaterhouse-
Coopers ehf. Eftir að hafa starfið 
þar í nokkur ár ákvað hún að fara 
í meistaranám 2008 til að geta 
lokið löggildingarprófi í endur-
skoðun. „Ég fékk mikinn áhuga á 
þessari vinnu,“ segir hún en Bryn-
dís starfar enn hjá PwC.

Miklar breytingar
Bryndís segir að starfið hafi 
breyst mikið á undanförnum 15 
árum. „Með tilkomu þess að menn 
fóru að byggja vinnu sína á alþjóð-
legum endurskoðunarstöðlum. 
Endurskoðunarfyrirtæki eru með 
mjög formfasta aðferðarfræði 
og endurskoðendavinnu. Einnig 
erum við með strangar kröfur um 
varðveislu og læsingu gagna. Það 

er talsvert mikið sem fólk þarf að 
læra til að geta sinnt þessu starfi. 
Maður þarf að kunna reiknings-
skil og reglur er varða þau. Alþjóð-
lega sem innlenda staðla og lög, 
skilja stjórnhætti ásamt góðri 
kunnáttu í félaga- og skattarétti. 
Auk þessa þarf að kunna lög um 
endurskoðun og endurskoðend-
astaðla sem unnið er eftir. Þá er 
krafa á endurskoðendum að fara 
í endurmenntun reglulega og það 
er eftirlit með henni. Endurskoð-
endur halda utan um endur-
menntun sína í rafrænni skrá sem 
Félag endurskoðenda heldur síðan 
utan um fyrir félagsmenn sína. 
Endurskoðendaráð hefur eftir-
lit með því að endurskoðendur 
uppfylli þær kröfur sem settar 
eru. Enduskoðendur eru eftir því 
sem ég best veit eina fagstéttin 
sem sætir opinberu gæðaeftirliti,“ 
segir Bryndís.

Öflugt félag
Flest allir löggiltir endurskoð-
endur eru í félaginu, að sögn 
Bryndísar. „Tveir starfsmenn eru í 
fullu starfi hjá félaginu. Við erum 
með mjög virkt nefndarstarf í 
fastanefndum innan félagsins. Við 
gefum út okkar eigið blað einu 
sinni á ári og það fer að styttast 
í útkomu þess,“ segir hún. „Svo 
erum við með föst námskeið 
og ráðstefnur þannig að félag-
ið er öf lugt. Á síðasta ári hefur 
starfsemin verið rafræn og það 
hefur gengið vel,“ segir Bryndís 
og bætir við að atvinnuhorfur 
séu góðar í stéttinni. „Til að geta 
orðið endurskoðandi þarf að hafa 
meistarapróf í reikningshaldi og 
endurskoðun auk þess að hafa 
unnið á endurskoðunarskrifstofu 
í minnst þrjú ár áður en farið er í 
löggildingapróf.“

Gagnlegt nám
Bryndís segir að það sé talsverð 

eftirsókn í námið en ekki séu allir 
sem starfi á endurskoðendaskrif-
stofu eftir það. „Námið er gagnlegt 
fyrir þá sem ætla að vinna hjá 
fyrirtækjum sem fjármálastjórar 
eða aðalbókarar. Talsverður fjöldi 
endurskoðenda starfar hjá stórum 
fyrirtækjum frekar en að vinna 
við endurskoðun.“

Þegar Bryndís er spurð hvenær 
ársins sé annasamasti tíminn, 
svarar hún: „Þetta starf var þannig 
áður að það var eins og vertíðar-
vinna í lotum. Oft var meira að 
gera fyrri hluta ársins. Núna er 
þetta orðið jafnara yfir árið. Fyrri 
hlutinn fer gjarnan í stærstu fyrir-
tækin sem eru að birta reiknings-
skilin snemma árs og síðan koll 
af kolli. Minnstu fyrirtækin eru 
síðan að útbúa ársreikning og 
skattframtal fram eftir hausti,“ 
segir hún.

Draumar rætast
Bryndís kynntist eiginmanninum 
í heimabæ sínum á Skagaströnd. 
Hún segir að hér áður fyrr hafi 
hún einu sinni sagt við hann að 
hana langaði til að vinna í stóru 
fyrirtæki þar sem væri margt 
starfsfólk sem væri að gera það 
sama og kynni það sama. „Við 
gætum þar með rætt saman um 
vinnuna. Vinnan hjá PwC er 
ekkert fjarri þeirri ósk en mér datt 
samt aldrei í hug að ég yrði endur-
skoðandi,“ segir hún. „Þetta starf 
krefst þess að maður sér góður í 
samskiptum við fólk, við vinnum 
bæði í teymum innanhúss og 
sinnum þörfum viðskiptavina 
okkar. Mikilvægt hlutverk okkar 
er að skapa traust í viðskiptum og 
í efnahagslífinu. Sumir halda að 
þetta sér tilbreytingarsnautt starf 
en í raun er það mjög fjölbreytt. 
Við erum alltaf að kynnast nýju 
fólki og fyrirtækjum. Það gerir 
þetta starf sérstaklega skemmti-
legt.“



Fyrirtækið Wise á sér langa 
sögu, var áður Maritech en 
hefur starfað undir merkjum 

Wise síðastliðin 10 ár. Starfsemi 
fyrirtækisins byggir á endursölu á 
Microsoft 365 viðskiptalausnum, 
er einn stærsti söluaðilinn á 
Íslandi og er í fararbroddi í 
upplýsingatækni með áherslu á 
bókhald, ráðgjöf, hugbúnaðargerð 
og innleiðingar ásamt öflugri og 
persónulegri þjónustu.

Forstjóri fyrirtækisins, Jóhannes 
Helgi Guðjónsson, tók við for-
stjórastól Wise fyrir ári. Hann 
kom frá Össuri þar sem hann var 
forstöðumaður upplýsingatækni 
(CIO) síðastliðin fimm ár. Fram að 
því stýrði hann upplýsingatækni-
deildum meðal annars hjá MP 
banka, Heritable banka í London 
og Íslandsbanka. Jóhannes hefur 
því varið stórum hluta starfsferils 
síns í hlutverki viðskiptavinar 
fyrirtækja eins og Wise og hefur 
þar af leiðandi mikla þekkingu á 
því hvernig fyrirtæki eins og Wise 
geti stutt betur við fyrirtæki og 
hjálpað þeim að ná betri árangri.

Krefjandi tímar í COVID
Skömmu eftir að Jóhannes tók 
við stjórnartaumum Wise skall 
COVID-bylgjan á heimsbyggðinni. 
Fyrirfram hefði maður haldið 
að flest öll tæknifyrirtæki væru 
að blómstra í COVID-bylgjunni 
en henni hafa fylgt töluverðar 
áskoranir samhliða ákveðnum 
tækifærum.

„Við, eins og önnur fyrirtæki, 
þurftum að endurskipuleggja alla 
starfsemi fyrirtækisins, f lestallir 
unnu að heiman stóran hluta síð-
asta árs. En við búum vel að því að 
vera með starfsemi í tækni en eins 
og við vitum þá var stórt stökk 
tekið hjá mörgum fyrirtækjum á 
þessu ári í tækniframförum. Það 
má segja að það sem við horfðum 
fram á að myndi gerast í tækniþró-
un á ca. tveimur árum hafi gerst á 
tveimur mánuðum í COVID.“

Nýir tímar, nýjar áskoranir
Wise flutti höfuðstöðvar sínar í 
Reykjavík úr Borgartúninu í Ofan-
leiti 2 nú um áramótin. Starfsmenn 
Wise í Reykjavík eru 80 talsins og 
hafa eðli máls samkvæmt ekki 
komið allir saman í einu á nýju 
skrifstofuna. Tólf manns starfa á 
Akureyri. Jóhannes nefnir að hann 
hlakki til að hitta allt samstarfs-
fólk sitt í nýju höfuðstöðvunum, 
taka spjall við kaffivélina og því 
sem fylgir að vera hluti af drífandi 
hópi. En fjarvinna er núna farin 
að verða eðlilegur þáttur í dag-
legri starfsemi fyrirtækja í kjölfar 
COVID og mun örugglega hafa 
áhrif til framtíðar:

„Við erum að horfa til þess að 
fólk geti unnið meira heima í fram-
tíðinni, ef það kýs, mörg stærri 
fyrirtæki úti í heimi eru komin 
með stefnu um „remote work“ eða 
vinnu að heiman og það er eitt-
hvað sem við erum að vinna í með 
okkar fólki.“

Tækifæri og sérstaða Wise
Wise hefur vaxið á undanförnum 
misserum og starfsmenn nálgast 
nú 100 talsins. Wise hefur sérhæft 
sig í að samhæfa upplýsingatækni-
kerfi fyrirtækja með stöðluðum 
lausnum frá Microsoft ásamt öfl-
ugum sérkerfum frá Wise. Umsvif 
Wise eru að stærstum hluta á 
Íslandi en félagið er einnig að selja 
hugbúnað til um 25 annarra landa. 
Sérstaða fyrirtækisins liggur í háu 
þjónustustigi þess og almennri 
ánægju viðskiptavina með lausnir 
þess.

„Við höfum byggt upp viðskipta-

vinagrunn sem við höfum náð að 
halda vel utan um og sá grunnur 
stækkar ört. Við leggjum mikla 
áherslu á að þjóna okkar heima-
markaði vel þar sem framúrskar-
andi þjónusta við viðskiptavini 
er okkar langmikilvægasti þáttur. 
Við áttum okkur á því að það er 
stór ákvörðun hjá fyrirtækjum 
að endurskipuleggja upplýsinga-
tæknimál sín. Þess vegna leggjum 
við okkur fram við að greina raun-
verulegar þarfir og byggja á stöðl-
uðum lausnum. Staðlaðar lausnir 
frá traustum og öflugum aðila 
eins og Microsoft eru lykillinn. 
Staðlaðar lausnir virka vel saman 
og innleiðing þeirra er almennt 
einfaldari og ódýrari en sérsniðnar 
forritunarlausnir. Okkar metn-
aður liggur í að greina og uppfylla 
þarfir viðskiptavina okkar á þann 
hátt að auðvelt sé að breyta og 
bæta við lausnum eftir þörfum.“

Stafræn umbreyting á ein-
faldan og hagkvæman hátt
Jóhannes ræðir þá spennandi tíma 
sem fram undan eru hjá Wise. 
Tækniþróun er á mikilli siglingu 
og Wise ætlar sér að vera leiðandi á 
Íslandi í þeirri stafrænu umbreyt-
ingu sem á sér stað í heiminum í 
dag. Stafræn umbreyting (e. digital 
transformation) er mikið rædd í 
dag og skilningur fólks kannski 
ekki alltaf sá sami á því hugtaki. 
Stafræn umbreyting fyrirtækja 

er ekki eingöngu fólgin í því að 
gera neytendum auðveldara um 
vik að stunda sín viðskipti, heldur 
eru samhliða því mikil tækifæri 
í að gera allan rekstur fyrirtækja 
hagkvæmari ef rétt er staðið að 
málum. En hvernig sem á það er 
litið munu öll fyrirtæki þurfa á 
einn eða annan hátt að laga sig að 
nýjum stafrænum veruleika.

Wise leggur mikið upp úr því að 
gera íslenskum fyrirtækjum kleift 
á einfaldan og ekki síst, skalan-
legan hátt, að vera þátttakendur 
í þessari stafrænu umbreytingu. 
Það þarf ekki að gleypa allan staf-
ræna fílinn í einum bita, heldur 
er hægt að byggja upp stafrænan 
hluta fyrirtækja í smærri bitum. 
Lykilatriðið er að greina þarfirnar 
í byrjun og gera áætlun sem er 
fólgin í því að stíga varlega til 
jarðar en geta jafnframt skalað 
upp stafrænan hluta rekstrarins 
eftir þörfum, á einfaldan og hag-
kvæman hátt.

„Þegar talað er um hugtakið 
stafræn umbreyting þá hugsa 
margir um netverslun eða eitt-
hvert ákveðið app sem léttir 
því lífið. Það er hins vegar bara 
lítill hluti þessarar umbreytingar. 
Neytendur gera sífellt meiri kröfur 
á fyrirtæki og stofnanir. Einfaldara 
aðgengi, gegnsæi, stöðu á þeirra 
málum, sjálfvirkni og pappírslaus 
viðskipti. Stafræn umbreyting 
mun því hafa gríðarlega mikið að 

Viðskiptalausnir í stafrænum heimi
Hugbúnaðarfyrirtækið Wise býður upp á lausnir sem gera viðskiptavinum af öllum stærðum og 
gerðum kleift að laga sig að nýjum stafrænum veruleika á einfaldan og öruggan hátt.

Jóhannes Helgi 
Guðjónsson, 
forstjóri Wise, 
segir ýmsar 
áskoranir en 
einnig tæki-
færi hafa fylgt 
COVID. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Starfsmenn 
Wise eru 92 
talsins og er 
fjarvinna nú 
farin að vera 
eðlilegur hluti 
af starfsemi 
fyrirtækisins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

segja fyrir öll fyrirtæki í nánustu 
framtíð til að geta verið áfram 
samkeppnishæf í sínum rekstri, 
eða jafnvel náð samkeppnisfor-
skoti.“

Hjá Wise starfar öflugt hug-
búnaðarþróunarteymi sem þróar 
lausnir sem smellpassa við Micro-
soft lausnir. Wise hefur stórt tæki-
færi til að koma sínum lausnum á 
framfæri í gegnum markaðstorg 
Microsoft. Á þessu markaðstorgi 
geta samstarfsaðilar Microsoft, 
líkt og Wise, boðið fram sínar 
lausnir í áskrift fyrir þá viðskipta-
vini sem nota kerfi í Microsoft. 
Þessu markaðstorgi svipar til App 
Store fyrir iOS og Play Store fyrir 
Android. Þarna er hægt að leita 
að sérhæfðum lausnum þvert 
á þróunar- og söluaðila Micro-
soft. Lausnirnar fá einkunn frá 
notendum ásamt umsögn og er 
því auðvelt fyrir viðskiptavini að 
koma auga á og meta þær lausnir 
sem henta best. Þarna er mikið 
tækifæri til að koma lausnum Wise 
á framfæri bæði hér heima sem og 
erlendis.

Hvernig getur Wise hjálpað þínu 
fyrirtæki?

Fyrsta skrefið er að meta þarfir 
fyrirtækisins, bæði út frá núver-
andi umsvifum og áætlunum þess 
í framtíðinni. Aðkoma Wise byggir 
fyrst á ráðgjöf á stöðluðum Micro-
soft lausnum og í framhaldinu að 
sjá til þess að þær séu aðlagaðar 

rekstri fyrirtækisins. Mögulegt er 
að gera slíkar aðlaganir með við-
bótum frá Wise án þess að breyta 
staðlaða kerfinu frá Microsoft. 
Sem dæmi má nefna lausnina sem 
nefnist Wise Móttaka, en hún 
umbreytir pappírsreikningum 
og PDF-skjölum yfir í stafræna 
reikninga sem fækkar villum 
við innslátt og sparar þar með 
dýrmætan tíma. Annað dæmi 
um lausn er Wise Rafræn Stað-
festing sem býður upp á snerti-
lausa samþykkt fyrir úttektum 
vara í fyrirtækjum út frá tilboðum 
og sölureikningum. Fleiri dæmi 
eru til dæmis „Field Service“ frá 
Microsoft sem hentar sérlega 
vel fyrir fyrirtæki sem þurfa að 
skrá og halda utan um þjónustu-
beiðnir frá sínum viðskiptavinum 
og meðhöndla úrlausn verka og 
reikningagerð á staðnum. Allar 
þessar lausnir tala við önnur kerfi 
Microsoft á sjálfvirkan hátt.

Fyrirtækið mitt langar að skoða 
hvernig það getur nýtt sér betur 
stafræna tækni. Hvar byrja ég?

Starfsfólk Wise eru sérfræðingar 
í að greina þarfir hvers fyrir-
tækis með það að leiðarljósi að 
sjálfvirknivæða ferla og inn-
leiða þær lausnir sem henta best. 
Flestir viðskiptavinir velja að 
hafa kerfið uppsett í Microsoft 
Azure skýjaumhverfinu í stað 
þess að hafa kerfið á netþjónum 
hjá sér og losna þannig við mikla 
rekstraráhættu. Með skýinu fæst 
skalanleiki sem er ekki í boði 
þegar kerfið er hýst á staðnum hjá 
viðskiptavinum. Í skýinu er seldur 
aðgangur að kerfinu eftir notkun 
og eða fjölda notenda hverju sinni. 
Auðvelt er fyrir fyrirtæki að fjölga 
og fækka notendum niður á hvern 
mánuð fyrir sig. Þessi sveigjanleiki 
er nauðsynlegur í því síbreytilega 
umhverfi sem við lifum í.

Hægt er að nálgast nánari upp-
lýsingar í síma 5453200, á wise@
wise.is eða í gegnum heimasíðuna 
wise.is. 
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Meistaranám í reiknings-
skilum og endurskoðun 
er tveggja ára nám sem 

lýkur með prófgráðunni Master of 
Accounting and Auditing (M.Acc.). 
Þegar Fríða hóf nám haustið 2015 
var hún staðráðin í því að taka 
löggildingarpróf í framhaldi af 
M.Acc-gráðunni og hún segist þess 
vegna hafa lagt sig sérstaklega 
mikið fram við námið.

„Ég útskrifaðist úr náminu vorið 
2017 og tók svo löggildingarprófið 
haustið 2019. Ég fékk síðan lög-
gildingu í desember 2019,“ segir 
Fríða sem starfar nú hjá endur-
skoðunarfyrirtækinu BDO.

„Mér fannst námið mjög gagn-
legt og skemmtilegt. Það var 
líka mjög vel skipulagt en því er 
skipt þannig að þú tekur tvær sex 
vikna lotur á hverri önn og ert í 
tveimur fögum í hverri lotu. Eftir 
lotuna eru svo próf. Það var búið 
að skipuleggja allt árið þannig 
að ég vissi alltaf hvenær ég var í 
prófum og hvenær ég var í tímum. 
Það hentaði mér mjög vel því ég 
var með þrjú börn. Námið hentar 
líka vel með vinnu því það er alltaf 
kennt seinnipartinn á daginn, eftir 
klukkan fjögur,“ útskýrir Fríða.

„Námið var vissulega krefjandi, 
en nám er auðvitað bara jafn krefj-

andi og það sem fólk leggur á sig 
við það. Þú færð auðvitað meira út 
úr náminu því meira sem þú lest. 
Námið er hannað þannig að hægt 
sé að taka það með vinnu sem 
flestir gerðu og það var vel hægt. 
Ég byrjaði sjálf að vinna hjá BDO 
með náminu árið 2016 en margir 
samnemendur mínir voru þegar 

farnir að vinna á endurskoðunar-
skrifstofu þegar námið hófst.“

Hafði aldrei unnið  
við endurskoðun
Fríða segir að áður en hún byrjaði 
í endurskoðunarnáminu hafi hún 
aldrei unnið neitt við endur-
skoðun. „Ég er með BS í viðskipta-

fræði úr HÍ og tók svo master í 
alþjóðaviðskiptum í Kaupmanna-
höfn. Ég fór svo í þetta nám á 
gamals aldri, eða þegar ég var að 
nálgast fertugt,“ segir hún og hlær.

„Það eru kröfur um að vera búin 
að ljúka vissum fögum í grunn-
námi til að komast í M.Acc.-námið. 
Ég þurfti því að bæta við mig 

tveimur fögum á fyrstu önninni, 
það var boðið upp á það. En ef 
fólk uppfyllir grunnskilyrðin þá 
komast f lestir inn held ég.“

Fríða segir að námið hafi 
gagnast henni mjög vel í starfi. 
„Það kom mér á óvart hvað sum 
fög sem ég hélt að myndu ekki 
nýtast mér mikið hafa komið að 
miklu gagni en svo eru önnur fög 
sem ég hélt að myndu nýtast vel 
sem hafa ekki nýst eins vel og ég 
hélt. Það hjálpaði mér mikið þegar 
ég byrjaði að vinna á endurskoð-
unarskrifstofunni að vita um hvað 
endurskoðun snýst. En það eru 
samt ekki allir sem fara í þetta 
nám sem fara að vinna á endur-
skoðunarskrifstofu og alls ekki 
allir sem taka löggildingu. Þetta er 
gott nám hvort sem þú vilt vinna 
í fjármáladeildum fyrirtækja eða 
við endurskoðun.“

Það sem helst kom Fríðu á óvart 
við námið var hversu skemmtilegt 
það var.

„Þegar ég sagði fólki að ég væri 
að fara aftur í nám voru allir mjög 
spenntir. En þegar ég sagði þeim að 
ég ætlaði að taka master í endur-
skoðun voru viðbrögðin önnur, 
svona 80% af fólki hélt að námið 
væri svakalega kassalaga. En það 
er það alls ekki. En svo stendur 
líka upp úr hvað það var gaman 
að kynnast öllu fólkinu í náminu, 
bæði nemendum og kennurum. Ég 
mæli hiklaust með því fyrir fólk 
sem hefur áhuga.“

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is Fríða Elmars-

dóttir sér ekki 
eftir að hafa 
skellt sér í nám 
í endurskoðun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Þetta nám er alls ekki kassalaga
Þegar Fríða Elmarsdóttir ákvað að skella sér aftur á skólabekk eftir nokkurt hlé og hefja meistara-
nám í reikningsskilum og endurskoðun kom það helst á óvart hve skemmtilegt námið var.

Traust
launavinnsla

Launamál starfsfólks er einn viðkvæmasti þátturinn í 
rekstri hvers fyrirtækis. Við höfum séð um launavinnslu 
fyrir smáa og stóra rekstraraðila í fjölmörg ár og hjá 
okkur starfar öflugt teymi launafulltrúa með víðtæka 
reynslu af launavinnslu og ríka þjónustulund.

Hafðu samband við Birnu Mjöll Rannversdóttur í síma 
545 6082 eða á netfangið brannversdottir@kpmg.is 
og við gefum þér fast verð í þinn launaútreikning.

kpmg.is

Með úthýsingu launavinnslunnar 
næst oft sparnaður og afleysingar 
í forföllum eru tryggðar
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Miklaborg kynnir: Falleg 
fimm herbergja hæð við 
Rauðalæk í Reykjavík. 

Hæðin er 119,8 fm og geymsla 6,5 
fm.

Gengið er inn um sameigin-
legan inngang með efstu hæð. 
Þrennar svalir og hiti í stétt og 
tröppum. Lóð og frárennslislagnir 
endurnýjaðar á síðasta ári.

Komið er inn í f lísalagða for-
stofu með góðum skápum. Þaðan 
er útgengt á svalir til vesturs. Inn 
af forstofu eru tvö góð barnaher-
bergi. Herbergið á vinstri hönd 
er sérlega rúmgott með góðum 
skápum. Það er nú notað sem sjón-
varpsherbergi. Herbergið á hægri 
hönd er nokkuð minna. Samliggj-

andi hol, stofur, borðstofa og eld-
hús með sígildri viðarinnréttingu. 
Úr stofu er útgengt á suðursvalir 
sem eru stærstar af þremur svölum 
eignarinnar. Baðherbergið er með 
hvítum flísum á gólfi og veggjum 
en það var endurnýjað árið 2017.

Hjónaherbergið er rúmgott 
með góðum skápum sem voru 
endurnýjaðir fyrir um 20 árum. 
Útgengt er á svalir til austurs. 
Þar við hliðina er lítið barnaher-
bergi. Um 20 ára eikarparket er 
á holi, eldhúsi og stofum, en á 
árunum 2019 og 2020 var sett nýtt 
eikarparket á öll svefnherbergi 
nema það minnsta.

6,6 fm geymsla íbúðarinnar er í 
geymsluskúr á baklóð. Sameign í 

kjallara er nýmáluð, en þar er sam-
eiginlegt þvottahús og kyndiklefi.

Á síðastliðnu ári var drenað 
allan hringinn og frárennslis-
lagnir endurnýjaðar. Þá voru 
lagðar nýjar hellur með hita 
undir og lóð tyrfð að nýju Fyrir 
voru rafmagnshitalagnir undir 
tröppum þannig að snjómokstur 
ætti að vera í lágmarki. Sérlega 
fjölskylduvæn skemmtileg fimm 
herbergja hæð.

Allar frekari upplýsingar gefur 
Þórunn Pálsdóttir í s. 773-6000 og 
thorunn@miklaborg.is

Vegna covid, boðið komu ykkar í 
opna húsið í thorunn@miklaborg.is

Fjölskylduvæn hæð

Íbúðin er á 
vinsælum stað 
við  Rauðalæk. 
Stutt í verslun og 
þjónustu.
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Emil Tumi  
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Herdís S. Jónsdóttir 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

     

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson
Skrifstofustjóri

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Nemi til löggildingar í fasteigna-
sölu og lögfræðingur.

 Sýnum daglega hafi ð samband              Thelma sími 860 4700 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

Tveggja herbergja 122,8 fm þakíbúð
Skemmtilegar 25 fm útsýnissvalir 
Tvöfaldur bílskúr, innangengt í stigagang  
Verð 63,9 m.
 

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.



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.

• 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.

 

Íbúðin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega góð 121,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð 

með gluggum í þrjár áttir á 3. hæð í nýlegu og 
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu.

• Íbúðin er eina íbúðin á hæðinni í þessum hluta 
byggingarinnar, þ.e. norður- álmu en tvær íbúðir 
eru í suðurálmu og er göngubrú þangað yfir.

• Vandaðar innréttingar í eldhúsi. Yfirbyggðar svalir 
til suðausturs. Tvö svefnherbergi. 

• Sameiginlegur líkamsræktarsalur er á efstu hæð 
hússins auk sameiginlegs þakgarðs með útsýni 
út á sundin, að Esjunni og yfir borgina. 

Verð 74,9 millj.

• Afar falleg og vel skipulögð 70,7 fm. íbúð á 3. 
hæð að meðtaldri sér geymslu í fjölbýlishúsi við 
Laugaveg 86-94.

• Íbúðin er virkilega vönduð með svölum til norðurs 
og innréttuð á smekklegan hátt. Íbúðin er sér-
staklega hljóðeinangruð sem og hluti sameignar.

• Gólfihiti er í íbúð og myndavéladyrasími.
• Stofa með stórum gluggum til norðurs. Þvotta-

herbergi innan íbúðar. Baðherbergi með 
marmarasteini á gólfum og veggjum.

Stæði fyrir íbúðir á baklóð og bílastæðahús 
undir húsinu. 

Verð 47,9 millj.

• 94,4 fm. nýlega innréttuð og vönduð 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð.

• 41,2 fm. nýlega innréttuð 2ja herbergja íbúð á 
baklóð í sérstæðu húsi. 

• Báðar íbúðirnar eru mikið endurnýjaðar og eru í 
góðu ástandi. Möguleiki á góðum leigutekjum.

•  Íbúðunum fylgir sér innkeyrsla/bílastæði við 
Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar 
íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 64,9 millj.

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.

Laugavegur 86-94. 2ja herbergja íbúð.

• 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.

• 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, eld-
húsinnréttingar 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. Þvottaher-
bergi innan íbúðar. 

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

Verð 59,8 millj.

Auðarstræti – Heil húseign

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

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 49,9 millj.

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

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

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

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

Eiðistorg 13 – Seltjarnarnes. 3ja herbergja íbúð.

Ingólfsstræti. Parhús með tveimur íbúðum.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum 
2ja – 4ra 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

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 

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

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

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

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

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

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

Lundur 22 – Kópavogi.  Ein 3ja herbergja íbúð eftir !  Leitið upplýsinga á skrifstofu. 

BÓKIÐ

SKOÐUN

BÓKIÐ

SKOÐUN

BÓKIÐ

SKOÐUN



Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

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

Ómar Hvanndal 
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 832 3200

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

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

Vel skiplögð og björt 80 fm, 
4ra herbergja íbúð í risi  
í góðu þríbýlishúsi.
 • Stofan er björt og rúmgóð. 

 • Í dag eru stofurnar tvær 
en upprunalega var 
borðstofan svefnherbergi 
(auðvelt að breyta aftur).

 • Tvö góð svefnherbergi 

 • Gengið út frá borðstofu 
á svalir í vestur. 

Hrísateigur12
105 Reykjavík

Verð:  47,9 millj.

Falleg fimm herbergja hæð 
á þessum vinsæla stað
 • 126,3 fm þar af er hæðin 
119,8 fm og geymsla 6,5 fm 

 • 3 mjög rúmgóð svefnherbergi 
og eitt minna

 • Sameiginlegur inngangur  
með efstu hæð 

 • Öll lóð og frárennslislagnir 
nýtekin í geng 

Rauðalækur 17 (201)
105 Reykjavík

Verð:  69,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

OPIÐ HÚS
í  dag þriðjudag 19. janúar

mil l i  kl . 16:30 -  17:30
BÓKIÐ SKOÐUN 

hjá Þórunni í síma 773 6000

Rúmgott og skemmtilega 
skipulagt 337 fm einbýlishús 
með 2ja herb. íbúð í kjallara 
 • Stofan er sérlega rúmgóð og 
skiptist í arinstofu, borðstofu 
og stofu. Útgengt er á verönd

 • Eldhús er rúmgott 
 • Hjónaherbergi er með góðum 
skápum. Þrjú barnaherbergi

 • Tvöfaldur bílskúr
 • Í kjallara 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi

Sólbraut 2
170  Seltjarnarnes

Verð:  150 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir:

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

Nánari upplýsingar veitir:

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Sérlega glæsileg 152,2 fm 
íbúð á 4 hæð (efstu) í mjög 
góðu lyftuhúsi   
 • Stórar stofur og eldhús 

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi 

 • Fataherbergi og tvö baðherbergi 

 • Vel staðsett stæði í bílageymslu 

 • Fyrir 50 ára eða eldri 
og aðgangur að 
þjónustu í Jónshúsi 

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

Verð:  89,9 millj.

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

Nánari upplýsingar veitir: 

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallur@miklaborg.is
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 Verð :   104,9 millj.

Sérlega vel skipulagt og 
bjart 183 fm endaraðhús 
með verönd í suður.

 • Stofan er björt og rúmgóð 
og skiptist upp í stofu með 
mikilli lofthæð, borðstofu 
og sólstofu, þar sem 
gengið út á skjólgóða 
timburverönd í suður og 
þaðan í fallegan garð

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 
með skápum ásamt 
rúmgóðu hjónaherbergi

Eiðismýri 1
170  Seltjarnarnes

 

• Fullkomið vélrænt inn og útsog í íbúðum,  
mjög góð loftskipti

• Lyfta í öllum stigagöngum

• Öllum íbúðum fylgir sér afnota geymsla í kjallara auk 
afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og vagna geymslu með 
beinu aðgengi úr húsi

• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

• Við auðveldum þér kaupin / metum þína  
eign samdægurs

• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

• Sameiginleg lokuð bílgeymsla, að lágmarki  

eitt bílastæði fylgir flestum íbúðum. Að auki eru 

bílastæði á yfirborði

• Kynntu þér skipulag og stærðir á miklaborg.is

• Frábær staðsetning þar sem stutt er  

í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

BJARKARHOLT 8-20

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

OPIÐ HÚS
miðvikudag
20. janúar
kl. 17:00 – 17:30

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

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

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

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

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

Bjarkarholtid.is 
 – Stærðir og verð

– 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 :   33,9 millj.

84,6 fm endaíbúð á annari 
hæð (merkt 0205) í nýju 
litlu fjölbýli í Þorlákshöfn

 • Íbúðin afhendist fullfrágengin 
(utan fataskápa). 

 • Afhending í april 2021  

 • Góð fyrstu kaup.

Sambyggð 18
815 Þorlákshöfn

PANTIÐ SKOÐUN  
í síma 775 1515 eða 691 2312

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

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

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

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

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

T I L B Ú N A R 
N Ý J A R 
Í B Ú Ð I R 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

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

.       

Verð :  59,9 millj.

Björt og vel skipulögð 112 fm 
4ra til 5 herb íbúð á 1 hæð

 • Stórar stofur og góð herbergi 

 • Svalir í suður 

 • Hús í mjög góðu ástandi

 • 22 fm bílskúr

Hjarðarhagi 48
107 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

.       

 Verð :   47,9 millj.

Virkilega falleg, vel skipulögð 
og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð með sér verönd 

 • Rúmgott opið stofu og 
eldhúsrými, svefnherbergi 
og baðherbergi með 
aðstöðu fyrir þvottavél.  

 • Í sameign fylgir 
eigninni geymsla 

 • Stæði í bílageymslu.

Vinastræti 10
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

.       

 Verð :   79 millj.

Einstaklega falleg 168,2 fm 
4 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum á 3. og 4. hæð

 • Á neðri hæð er forstofa, 
eldhús, baðherbergi,  
hjónaherbergi, svefnherbergi, 
stofa, þvottahús og geymsla. 

 • Á efri hæð er stór og 
bjartur sólskáli

 • Aukin lofhæð

 • Tvennar svalir 

 • Glæsilegt útsýni!

Skólavörðustígur 8
101 Reykjavík

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508
thoroddur@miklaborg.is

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Glæsilegt 
verslunar- og 
veitingarými til 
sölu eða leigu
 • Aðeins einu rými 
óráðstafað

 • Frábær staðsetning  
í miðborginni

Barónsstígur 6
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN  
í síma 773 6000 eða  845 8958
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

Einungis
23 íbúðir

eftir af 
129

 • Stærðir íbúða frá 61-143 fm

 • Á Kirkjusandi er örstutt í alla  

þjónustu, veitingastaði og útivist

 • Hljóðgólf í öllum íbúðum, 

sérstakalega einangrandi 

veggir og gler

 • Allar íbúðir að fullu 

loftræstar (inn og út)

Stuðlaborg og Sólborg eru 
sérlega vöndað fjölbýli í nýju 
hverfi á Kirkjusandi

Hallgerðargata 3-9A
105 Reykjavík

www.105midborg.is/
miklaborg

S
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O
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G
Sérlega 

vandaðar 
íbúðir

50 ára+

Nýjar
íbúðir fyrir

.       

 Verð :   44,9 millj.

Falleg 76,5 fm íbúð á 
jarðhæð með palli.

 • Fallegu útsýni yfir byggðina 
til suðurs og vesturs. 

 • Eignin skiptist í forstofu, 
eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
stofu með útgengi út í 
garð og sérgeymslu. 

Mosagata 1 (102)
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

NÝTT  
Í SÖLU

Aðeins um  
20 íbúðir óseldar
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 Verð :   104,9 millj.

Sérlega vel skipulagt og 
bjart 183 fm endaraðhús 
með verönd í suður.

 • Stofan er björt og rúmgóð 
og skiptist upp í stofu með 
mikilli lofthæð, borðstofu 
og sólstofu, þar sem 
gengið út á skjólgóða 
timburverönd í suður og 
þaðan í fallegan garð

 • Tvö rúmgóð barnaherbergi 
með skápum ásamt 
rúmgóðu hjónaherbergi

Eiðismýri 1
170  Seltjarnarnes

 

• Fullkomið vélrænt inn og útsog í íbúðum,  
mjög góð loftskipti

• Lyfta í öllum stigagöngum

• Öllum íbúðum fylgir sér afnota geymsla í kjallara auk 
afnotaréttar af rúmgóðri hjóla- og vagna geymslu með 
beinu aðgengi úr húsi

• Traustur verktaki með alþjóðlega vottun

• Við auðveldum þér kaupin / metum þína  
eign samdægurs

• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna

• Sameiginleg lokuð bílgeymsla, að lágmarki  

eitt bílastæði fylgir flestum íbúðum. Að auki eru 

bílastæði á yfirborði

• Kynntu þér skipulag og stærðir á miklaborg.is

• Frábær staðsetning þar sem stutt er  

í alla þjónustu og stofnæðar

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri
65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

Fullbúin sýningaríbúð

BJARKARHOLT 8-20

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Virðum sóttvarnir 
gætum 2ja metra reglunnar

OPIÐ HÚS
miðvikudag
20. janúar
kl. 17:00 – 17:30

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

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

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

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

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

Bjarkarholtid.is 
 – Stærðir og verð

– 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 :   33,9 millj.

84,6 fm endaíbúð á annari 
hæð (merkt 0205) í nýju 
litlu fjölbýli í Þorlákshöfn

 • Íbúðin afhendist fullfrágengin 
(utan fataskápa). 

 • Afhending í april 2021  

 • Góð fyrstu kaup.

Sambyggð 18
815 Þorlákshöfn

PANTIÐ SKOÐUN  
í síma 775 1515 eða 691 2312

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

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

NÝTT  
Í SÖLU

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

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

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

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

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

T I L B Ú N A R 
N Ý J A R 
Í B Ú Ð I R 

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

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

.       

Verð :  59,9 millj.

Björt og vel skipulögð 112 fm 
4ra til 5 herb íbúð á 1 hæð

 • Stórar stofur og góð herbergi 

 • Svalir í suður 

 • Hús í mjög góðu ástandi

 • 22 fm bílskúr

Hjarðarhagi 48
107 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

.       

 Verð :   47,9 millj.

Virkilega falleg, vel skipulögð 
og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð með sér verönd 

 • Rúmgott opið stofu og 
eldhúsrými, svefnherbergi 
og baðherbergi með 
aðstöðu fyrir þvottavél.  

 • Í sameign fylgir 
eigninni geymsla 

 • Stæði í bílageymslu.

Vinastræti 10
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

.       

 Verð :   79 millj.

Einstaklega falleg 168,2 fm 
4 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum á 3. og 4. hæð

 • Á neðri hæð er forstofa, 
eldhús, baðherbergi,  
hjónaherbergi, svefnherbergi, 
stofa, þvottahús og geymsla. 

 • Á efri hæð er stór og 
bjartur sólskáli

 • Aukin lofhæð

 • Tvennar svalir 

 • Glæsilegt útsýni!

Skólavörðustígur 8
101 Reykjavík

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508
thoroddur@miklaborg.is

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

Glæsilegt 
verslunar- og 
veitingarými til 
sölu eða leigu
 • Aðeins einu rými 
óráðstafað

 • Frábær staðsetning  
í miðborginni

Barónsstígur 6
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN  
í síma 773 6000 eða  845 8958
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

KirKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

Einungis
23 íbúðir

eftir af 
129

 • Stærðir íbúða frá 61-143 fm

 • Á Kirkjusandi er örstutt í alla  

þjónustu, veitingastaði og útivist

 • Hljóðgólf í öllum íbúðum, 

sérstakalega einangrandi 

veggir og gler

 • Allar íbúðir að fullu 

loftræstar (inn og út)

Stuðlaborg og Sólborg eru 
sérlega vöndað fjölbýli í nýju 
hverfi á Kirkjusandi

Hallgerðargata 3-9A
105 Reykjavík

www.105midborg.is/
miklaborg

S
Ó

L
B

O
R

G

Sérlega 
vandaðar 

íbúðir

50 ára+

Nýjar
íbúðir fyrir

.       

 Verð :   44,9 millj.

Falleg 76,5 fm íbúð á 
jarðhæð með palli.

 • Fallegu útsýni yfir byggðina 
til suðurs og vesturs. 

 • Eignin skiptist í forstofu, 
eldhús, svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu, 
stofu með útgengi út í 
garð og sérgeymslu. 

Mosagata 1 (102)
210 Garðabær

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ólafi í síma 822 2307

NÝTT  
Í SÖLU

Aðeins um  
20 íbúðir óseldar
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Mjög áhugaverð 406,5 hektara jörðð
 • Skammt frá höfuðborginni
 • Í alfaraleið ferðamanna sem sækja Þingvelli heim
 • Glæsilegt útsýni yfir Þingvallavatn
 • Fyrir liggur tillaga að deiliskipulagi frístundabyggðar
 • Frábær fjárfesting

 Verð :   Tilboð

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skálabrekka

s. 695 5520

801 Þingvellir

Frábærlega staðsett um 250 hektara jörð 
með miklum og góðum húsakosti

 • Hótel um 765 fm á 2 hæðum. Stór matsalur og fullk. veislueldhús.
 • Gamla fjósið er 296 fm og Kálfahúsið er rúmlega 130 fm.
 • 165 fm uppgert einbýlishús
 • 45 hektara ræktuð tún

Verð :   Tilboð

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Vogur - Fellsströnd

s. 616 1313

371 Dalabyggð

Brúarholt II (áður Hótel Borealis)  
í Grímsnesi stutt frá Ljósafossvirkjun

 • 13 byggingar í sæmilegu ástandi og 36 ha land ásamt öllu fylgifé 
 • M.a tæki til lang- eða skamm   tímaútleigu (hótel og 
gistiheimili) og öðrum tækjum til hótelreksturs  

 • Í húsnæðinu eru 41 herbergi innréttuð hótelherbergi, einnig 
hlaða innréttuð sem veislusalur fyrir allt að 350 manns

Verð :   210 millj.

Anton Karlsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Brúarholt ll

s. 771 8601

801 Grímsnesi

– Með þér alla leið

Vel skipulagða 3ja herb. íbúð á 3 hæð í 
góðu húsi í hjarta miðborgarinnnar

 • Eignin skiptist í miðrými/hol, tvö svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi og geymslu í kjallara. 

 • 68,8 fm en er að öllum líkindum stærri þar sem rishæð 
hefur verið lyft upp en sú viðbót hefur ekki verið skráð.

Verð :   39,5 millj.

Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Grettisgata 68

s. 899 5856

101 Reykjavík

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

Verð :   41,5 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Háteigsvegur 14

s. 616 1313

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 771 8601

Vel skipulögð 3-4ra herbergja íbúð  
á 1. hæð í fjölbýlishúsi miðsvæðis 

 • Eldri innréttingar eru í íbúðinni en  mögulegt 
væri hægt að bæta við einu herbergi.  

 • Stórar vestursvalir. 

Verð :   42,8 millj.

Svan G. Guðlaugsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skipholt 55

s. 697 9300

105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 697 9300
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 5856

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Hagkvæm og vel skipulögð  
2ja herbergja jarðhæð

 • Eignin er 37,6 fm 
 • Sameiginlegt þvottahús er í sameign
 • Stendur á eignarlóð í miðbæ Reykjavíkur
 • Eignin er laus við kaupsamning 
 • Allt innbú fylgt ef óskað er

Verð :   31,9 millj.

Anton Karlsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hverfisgata 68A

s. 771 8601

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 771 8601

Björt 63,4 m2  2ja herbergja  
íbúð  á 2.hæð

 • Stór stofa mót suðri. 
 • Endurnýjað eldhús og nýtt  harðparket.  
 • Sérgeymsla í kjallara

Verð :   32,9 millj.

Ólafur Finnbogason  löggiltur fasteignasali s. 822 2307

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

Miklabraut 70

s. 616 1313

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 616 1313

Góð 3ja herb.kjallaraíbúð með sérinng. 
 • Forstofa, 2 rúmgóð svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherb.  
 • Tvær geymslur, ein köld undir útitröppum 
og önnur geymsla innanhús.  

 • Ekki eru mörg ár síðan húsið var steinað og þakjárn málað.  
 • Frábært hverfi fyrir litla fjölskyldu.

Verð :   39,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Mávahlíð 3

s. 695 5520

105 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 695 5520

NÝTT  
Í SÖLU

Sunnusmári 25 - 102 Sunnusmári 23 - 301

• Íbúð 102
• 95 fm 3ja  

herbergja
• Verð 52,9 millj.

• Íbúð 403
• 51,5 fm studío íbúð 

með suðursvalir
• Verð 36,9 millj.

• Íbúð 301
• 3ja-4ra herbergja  

endaíbúð með 
tvennar svalir 

• Stærði í bíla-
geymslu

• Verð 68,9 millj.

Sunnusmári 23 - 403

Sunnusmári 
201 Kópavogur

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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

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

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

Aðeins örfáar íbúðir eftir  
á þessum frábæra stað.

www.201.is/
miklaborg

SÝNUM  
DAGLEGA

hringið og pantið 
skoðun

60+ 
LÚXUS 
íbúðir



Þingvellir / Efristígur 2, 
GLÆSILEGT SUMARHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ

Einstaklega vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er um 115 
fm. Eignin skiptist í: Forstofu, stofu, fimm svefnherbergi, þrjú baðherbergi 
og eldhús. Stór pallur í kringum húsið. Flísar og parket á gólfum frá Birgis-
son. Jón Kaldal atrkitekt teiknaði húsið.  Góð rúm fyrir 11 manns.  Þetta er 
einstaklega glæsileg eign á frábærum stað í Þingvallaþjóðgarðinum.  
Sjón er sögu ríkari. Verð 47 millj

Hólaberg 82, 111 Rvk., 
EINBÝLI  MEÐ AUKABYGGINGU.

Fallegt og vel viðhaldið 293,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk kjall-
ara og 177,5 fm atvinnuhúsnæði, samtals 470,6 fm. Eign sem bíður uppá 
mikla möguleika, t.d. að breyta atvinnuhúsnæðinu í íbúðir. Húsið er byggt 
1981. Parket og flísar á gólfum. Sérinngangur í kjallarann á íbúðarhúsinu. 
Atvinnuhúsnæðið er hæð og kjallar. Verð 119,9 millj. Nánari upplýsingar á 
skrifstofu og velkomið að panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is. 

Miklabraut 78, 105 Rvk., 
2JA HERBERGJA. 

Mikið endurnýjuð og falleg 65 fm 2ja herbergja íbúð í kjallara. Nýleg 
gólfefni. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Frábær staðsetning og stutt 
í margvíslega þjónustu.  Verð 30,9 millj. Velkomið að panta tíma fyrir 
skoðun: fold@fold.is.

Sætún - eignarland. 
KJALARNES/REYKJAVÍK.

Höfum til sölu samtals rúmlega 6 hektara land á frábærum stað á Kjalar-
nesi í Reykjavík. Um er að ræða 3 lönd sem geta selst saman eða sitt 
í hvoru lagi. Á tveimur þeirra eru fasteignir og byggingarréttur og eru 
miklir framtíðarmöguleikar. Nánari upplýsingar hjá fasteignasölum Foldar. 
Eignarhlutarnir 3 eru á verðinu 35, 65 og 99 milljónir.

Akralind 3, 201 Kóp. 
GLÆSILEGT ATVINNU- OG LAGERHÚSNÆÐI TIL SÖLU/LEIGU.

Glæsilegt og vandað ca. 883 fm atvinnu- og lagerhúsnæði til sölu eða 
leigu sem býður upp á margvíslega möguleika. Húsnæðið skiptist í tvö 
fastanúmer og er á góðum stað miðsvæðis í Kópavogi. Annað húsnæðið 
er c.a. 640 fm og skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi, rúmgóða 
skrifstofu, fundarherbergi, eldhús og tvær snyrtingar. Opið skrifstofurými 
á efri hæð með kaffikrók og útgengi á svalir. Hitt húsnæðið er 243 fm og 
skiptist í lagerrými, snyrtingu og opið skrifstofurými á annarri hæð með 
kaffikrók. Getur selst saman eða sitt í hvoru lagi. Verð 300 millj.

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

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og  
í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hlynur Ragnarsson 
löggildingarnemi

Sævar Bjarnason  
löggildingarnemi

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

Toyota Corolla 1400 vél. árg. ‘06. 
Sk.’21. Vél yfirfarin. Tæknlilega í 
góðu ástandi. Ásett verð 300.000. 
Upp. í s. 553 2385 / 864 2385

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

 Nudd

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

 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

 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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐ TIL LEIGU
2ja herb. íbúð á besta stað í 
Kópavogi til leigu ca. 80fm. Uppl. í 
s. 698 1618

 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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

 Einkamál

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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Breyting á staðsetningu sjóvinnslusvæðis við 
Reykjanesvirkjun 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 19.febrúar 2021. 

Skipulagsbreyting

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
þann 06.01.2021 var samþykkt að aug-
lýsa tillögu að deiliskipulagsbreytingu er 
nær til lóðarinnar við Tinnuskarð 24 og 
að málsmeðferð fari skv. 1. mgr. 43.gr. 
skipulagslaga.

Breytingartillagan gerir ráð fyrir fjölgun 
íbúða um eina eða úr 4 í 5, breyttum 
byggingarreit og bílastæðum. Gólfkóti 
er hækkaður um 0,5m, kóti í baklóð 
lækkaður um 1,35-1,5m. Tillaga þessi 
er auglýst samhliða tillögu að breyttu 
orðalagi almennra skilmála Skarðhlíðar 
2. og 3 áfanga sem nú er í auglýsingu 
með athugasemdafresti til 18.02.2021.

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar 
þann 06.01.2021 var samþykkt að aug-
lýsa tillögu að deililskipulagsbreytingu 
er nær til lóðarinnar við Strandgötu 9  
og að málsmeðferð fari skv. 1. mgr. 
43.gr. skipulagslaga.

Breytingartillagan gerir ráð fyrir að 
íbúðir gildandi deiliskipulags verði 
minnkaðar og þeim fjölgað. Byggingar-
magn í kjallara og á 3. hæð eykst en 
stærðir annarra hæða haldast nær 
óbreyttar.

Tillögur að breytingunum verða til sýnis 
í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 
6 og hjá umhverfis- og skipulagssviði að 
Norðurhellu 2, frá 15.01 – 01.03.2021. 
Einnig er hægt að skoða gögnin á 
hafnarfjordur.is undir íbúar/skipulag í 
kynningu.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar eigi síðar 
en 01.03.2021. Skal þeim skilað skriflega 
á netfangið skipulag@hafnarfjordur.is 
eða á:

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Norðurhella 2
221 Hafnarfjörður

Hafnarfjordur.is

Tillaga að deiliskipulags-
breytingu Skarðshlíðar 
3. áfanga, Hafnarfirði

Tillaga að breytingu 
deililskipulagsins
Miðbær Hafnarfjarðar

Auglýsing um tillögu að nýju deiliskipu-
lagi í Önundarfirði í Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 7. janúar 2021 
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi jarðarinnar Hóls við 
Hvilftarströnd, skv. 41 gr. skipulagslaga 123/2010.

Jörðin Hóll á Hvilftarströnd í Önundarfirði Ísafjarðarbæ 
er lögbýli og stærð hennar 1.200 að fornu mati. Stefnt er 
að því að byggja upp jörðina með húsakosti sem gefur 
möguleika á fastri búsetu og starfsaðstöðu fyrir eig-
endur, aðgengi með vegtengingu ásamt heimarafstöð/
smávirkjun án allrar miðlunar, sem sjá mun býlinu fyrir 
allri orkuþörf.

Tillagan er aðgengileg á bæjarskrifstofum og á síðu  
Ísafjarðarbæjar: www.isafjordur.is

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulags-
fulltrúa í síðasta lagi 1. mars 2021 að Hafnarstræti 1, 400 
Ísafirði eða á heidajack@isafordur.is .

Skipulagsfulltrúi

Auglýsing um tillögu að nýju deiliskipu-
lagi í Ísafjarðarbæ. Sólsetrið á Þingeyri
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 26. nóvember 
2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi við Vallargötu á 
Þingeyri, skv. 41 gr. skipulagslaga 123/2010.

Gert er ráð fyrir að reisa ,,Sólsetrið”, listaverk sem 
verður í eðli sínu sérstakt að því leyti, að vera “mann-
gengur skúlptúr” og “íveru- og upplifunarstaður”.
Verkið, sem verður að hámarki 600 m2 með 12 m  
hámarkshæð, verður opið öllum almenningi, í þeim  
tilgangi að tengja við og njóta náttúru staðarins, landi, 
fjöru, hafi og sól og samspili þessara þátta. 
“Sólsetrið” mun jafnframt ramma inn sólarlagið í  
Dýrafirði auk þess að varpa á skjá, í rauntíma,  
myndskeiðum frá sólsetri á 24 öðrum stöðum í heiminum. 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar verður 0,2.

Tillagan er aðgengileg á bæjarskrifstofum og á síðu 
Ísafjarðarbæjar: www.isafjordur.is

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulags-
fulltrúa í síðasta lagi 1. mars 2021 að Hafnarstræti 1, 400 
Ísafirði eða á heidajack@isafordur.is .

Skipulagsfulltrúi

Tilkynningar

Tilkynningar

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Endurskoðun og reikningsskil

deloitte.is

Við hjálpum þér að koma auga á tækifærin 
og skilja áhætturnar



Ég er upphaflega grunnskóla-
kennari með áherslu á stærð-
fræði og starfaði sem slíkur 

á Akureyri þegar ég fann löngun 
til að bæta við mig þekkingu í 
viðskiptafræði, sem ég og gerði í 
Háskólanum á Akureyri. Ég fann 
að viðskiptageirinn átti vel við mig 
og fékk fljótlega vinnu innan hans 
sem jók enn á áhuga minn og úr 
varð að ég fór í meistaranámið og 
þaðan í löggildingarprófin,“ segir 
Björn Óli Guðmundsson, löggiltur 
endurskoðandi og stjórnandi hjá 
endurskoðendafyrirtækinu Enor.

Björn Óli fékk löggildingu sem 
endurskoðandi árið 2014 eftir að 
hafa útskrifast úr meistaranámi 
sem þykir eitt hið mest krefjandi 
við Háskóla Íslands.

„Nám hefur alltaf legið vel fyrir 
mér og ég hafði auðvitað tekið 
marga stærðfræðiáfanga í gegnum 
tíðina, en þetta tók alveg á og 
maður þurfti að leggja sig fram. 
Ég bjó vel að því að vinna í faginu 
á sama tíma, að hafa aðgang að 
starfsfólki og þekkingu, og sjá 
hvernig námið nýttist í starfi,“ segir 
Björn Óli.

Erfiðast í náminu þóttu honum 
áfangar sem reyna hvað mest á 
þekkingu í tengslum við starfið, til 

dæmis tengda reikningsskilum og 
endurskoðun.

„Það gat einnig verið strembið 
að fara í gegnum flókna fjármála- 
og skattatengda kúrsa en það er 
auðvitað mikill kostur ef manni 
þykir þetta allt áhugavert og líka 
að hafa þessa sýn hinum megin frá, 

úr starfinu. Námið er líka góður 
undirbúningur fyrir viðskiptalífið 
almennt, það er afar fjölbreytt og 
gagnlegt.“

Björn Óli fékk sérstaka viður-
kenningu fyrir námsárangur og 
varð efstur í meistaranáminu.

„Ég sinnti náminu að jafnaði 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Björn Óli spilaði 
á árum áður 
handbolta 
með meistara-
flokki Breiða-
bliks, Vals og 
Stjörnunnar. 
Hann er glaður 
yfir að vera 
orðinn löggiltur 
endurskoð-
andi en saknar 
stundum grunn-
skólakennsl-
unnar. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Endurskoðendur hið hressasta fólk
Grunnskólakennarinn Björn Óli Guðmundsson útskrifaðist með hæstu einkunn úr meistara-
námi í endurskoðun og reikningshaldi frá HÍ. Hann segir ánægjulegast að létta áhyggjum af fólki.

vel en hafði þá líka í huga að ætla 
í löggildingarprófin strax eftir 
meistaranámið og leit á námið sem 
undirbúning fyrir þau. Ég hafði 
því ekki bara metnað til að fá sem 
hæstar einkunnir, þótt það væri 
vissulega skemmtilegt. Ég var líka 
heppinn að lenda í góðum hópi 
nemenda sem var duglegur að hitt-
ast og læra saman og allt var það til 
góðs í náminu.“

Kennaranámið gagnast vel
Enor sérhæfir sig á sviði endurskoð-
unar, reikningshalds og skatta og 
vinnur fyrir einstaklinga jafnt sem 
minni og stærri fyrirtæki.

„Sem löggiltur endurskoðandi 
stýri ég verkefnum og hópi fólks og 
stór hluti starfsins felst í mann-
legum samskiptum, bæði gagnvart 
þeim sem maður vinnur með en 
líka tengslum við viðskiptavini. Þar 
er maður í miklum samskiptum við 
stjórnendur og ekki síst starfsmenn 
fjármáladeilda fyrirtækja. Starfið 
er fjölbreytt og krefst yfirgrips-
mikillar þekkingar á öllum sviðum 
fyrirtækja reksturs, maður þarf að 
átta sig á hvernig rekstur tengist 
tölunum og hvaða hlutverki fólk 
gegnir í tengslum við það,“ upplýsir 
Björn Óli.

Hann segir kennaramenntunina 
gagnast sér vel í vinnunni sem 
endurskoðanda.

„Í kennaranáminu er lögð áhersla 
á samskipti og að koma fram fyrir 
framan fólk, að einstaklingar eru 
mismunandi og því mikilvægt að 
læra ólíkar aðferðir við að koma 
efni á framfæri með þeim hætti að 
fólk skilji það. Sú þekking gagnast 
vel, bæði í vinnu með samstarfs-
fólki sem og viðskiptavinum á 
fundum þar sem fara þarf yfir 
skjöl eða niðurstöður verkefna, 
en í grunninn þarf maður að hafa 
trausta og yfirgripsmikla þekkingu 
á faginu og eftir því sem maður 
stýrir stærri einingum og verk-
efnum þarf enn meiri þekkingu.“

Björn Óli bætir við að á öllum 
sviðum mannlífsins gildi að eiga í 
góðum samskiptum.

„Margir leita til endurskoðenda 
þegar þeir glíma við vandamál 
tengd rekstri en aðstæður og erfið-
leikar eru þó oft ólík. Þá hjálpar að 
geta brugðist við með mismunandi 
aðferðum og lausnum sem henta 
hverju máli fyrir sig og getur það 
stundum létt á áhyggjum fólks 
þegar farið er yfir málin með því 
og það sér betur hvað þarf að gera 
til að leysa úr þeim. Það finnst 
mér mjög ánægjulegt og eitt það 

skemmtilegasta við starfið, það 
snýst ekki endilega um að gera 
hlutina fyrir fólk heldur líka að 
hjálpa því að vinna úr hlutunum 
sjálft.“

Með fram störfum sínum hjá 
Enor heldur Björn Óli fyrirlestra 
fyrir meistaranema í endurskoðun 
og reikningshaldi við HÍ.

„Ég hef tekið hluta úr nám-
skeiðum í endurskoðendatengdum 
fögum og komið inn með fyrir-
lestra og verkefni. Ég hef gaman 
af því og það er ekki ónýtt að geta 
nýtt sér sína fyrri menntun sem 
kennari við þau tækifæri. Vonandi 
hafa nemendur gagn af því.“

Litríkir einstaklingar
Í hugum margra er erkitýpan af 
endurskoðendum litlausir ein-
staklingar sem vinna með tölur á 
bak við tölvuskjái.

„Það er mikill misskilningur 
og pínu þekkingarleysi á starfinu 
þegar menn hafa af því ákveðna 
forskrift. Endurskoðendur eru 
upp til hópa hið hressasta fólk og 
starfið mun mannlegra en margir 
halda. Vissulega eiga endurskoð-
endur sameiginlegt að hafa áhuga, 
hæfni og þekkingu á að vinna með 
tölur. Því sækja þeir í fagið umfram 
aðra, hvort sem það er vegna þess 
að aðrir vanmeta eigin getu eða 
telja sér trú um að ná ekki tökum 
á stærðfræði, sem er algengt. 
Fyrir mitt leyti er best að fá sem 
fjölbreyttasta flóru fólks í endur-
skoðun, þannig einstaklingar bæta 
hverjir aðra upp, en inni á milli 
finnum við líka þennan dæmi-
gerða endurskoðanda sem líður 
best fyrir framan tölvuna og er 
eldklár í Excel.“

Björn Óli segir alltaf þörf á góðu 
fólki í hóp endurskoðenda.

„Nú þarf meistaranám til að fá 
að þreyta löggildingarprófin og 
þau eru vissulega mikil áskorun, 
en fyrir mitt leyti tel ég að fólk sem 
einsetur sér að klára þau geti það. 
Allt snýst það um tíma og vinnu 
en eins og með alla erfiðu hjallana 
getur dagsform og fleira sett strik 
í reikninginn frekar en að menn 
geti þetta ekki. Námið er á pari við 
margt annað nám en löggildingar-
prófin, sem haldin eru af ráðu-
neytinu, eru þekkt fyrir að vera 
krefjandi og snúin. Því er maður 
auðvitað gríðarlega ánægður og 
heppinn að hafa komist í gegn um 
þau í fyrstu atrennu og náð lög-
gildingu, það á við um alla umbun 
eftir erfiðisvinnu. Hins vegar er 
ekkert að því að reyna aftur, eins 
og margir gera. Undirbúningurinn 
er þó langur og strangur og ég get 
skilið að það sé ákvörðun út af fyrir 
sig.“

Ánægður á nýjum vettvangi
Björn Óli er uppalinn í Kópavogi 
þar sem hann spilaði handbolta og 
fótbolta frá unga aldri.

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á íþróttum og var lengst af í hand-
bolta, spilaði meðal annars með 
Breiðabliki, Val, Stjörnunni og á 
Akureyri. Nú er það golfið sem 
heillar mest, fyrir utan að vera 
með vinum og fjölskyldu. Maður 
er í þessu fyrir þau, konuna og 
strákana okkar þrjá, að byggja 
traustar stoðir undir fjölskylduna 
og gott líf.“

Hann segist ánægður með að 
hafa söðlað um úr kennarastarfinu 
yfir í endurskoðun.

„En ég sakna margra hluta kenn-
arastarfsins og finnst gott að mega 
stundum grípa í það en það eru líka 
margar hliðar þess í starfi endur-
skoðandans, sérstaklega að fást við 
fólk. Því tel ég að þetta tvennt fari 
einkar vel saman.“
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Það er rífandi gangur hjá 
okkur,“ segir Kjartan Ólafs
son, eigandi og framkvæmda

stjóri Reglu, og bætir við: „Við 
þurfum ávallt að vera á tánum 
til að geta brugðist við þörfum 
viðskiptavina, en á tímum COVID 
koma upp ýmis verkefni sem við 
viljum leysa. Við teljum að heims
faraldurinn muni breyta mörgu til 
framtíðar og þarf hugbúnaður eins 
og Regla að sjálfsögðu að bregðast 
við því. Það er til dæmis öllum 
ljóst að vefverslanir eru komnar 
til að vera og það hefur verið mikil 
sókn í vefverslunartengingar 
Reglu á undanförnum mánuðum. 
Bæði hafa núverandi viðskipta
vinir okkar í Reglu verið að bæta 
vefverslun við sinn rekstur og svo 
sækjast nýir viðskiptavinir eftir 
kerfi með rauntíma uppfærslum 
á sölu og birgðum. Við erum með 
mjög góðar tengingar milli Reglu 
og Shopify og Woocommerce vef
verslana og höfum eiginlega ekki 
haft undan við að innleiða þær 
undanfarna mánuði, sem er auð
vitað mjög ánægjulegt vandamál. 
Eins hefur afgreiðslukerfið okkar 
slegið í gegn og hafa innleiðingar 
á því á tímum COVID verið miklu 
fleiri en við reiknuðum með,“ segir 
Kjartan.

Rafrænir reikningar áskorun 
og tækifæri fyrir marga
Önnur áskorun sem blasir við 
viðskiptavinum Reglu er aukinn 
þrýstingur á rafræna reikninga, en 
mörg fyrirtæki og opinberar stofn
anir eru farin að gera kröfu um að 
fá eingöngu rafræna reikninga. 
„Hvað þetta varðar höfum við 
reyndar um árabil boðið upp 
á þessa virkni í Reglu og verið í 
fararbroddi. Enda er þetta mjög 
í samræmi við þá þróunarstefnu 
sem við settum í upphafi og höfum 
haldið okkur við, sem er að auka 

sjálfvirkni og minnka vinnuna við 
bókhaldið eftir því sem kostur er. 
Rafrænir reikningar, hvort sem er 
sending eða móttaka, er gríðarleg 
framför í fjárhagskerfum. Þetta er 
mikill tímasparnaður, villuhættan 
er mun minni og svo er þetta 
umhverfisvænt, sem skiptir okkur 
öll miklu máli, því ekki er gerð 
krafa um útprentun á reikningum, 
þar sem þeir ferðast þess í stað raf
rænt á milli fyrirtækja. Rafrænir 
reikningar eru alltaf aðgengi
legir inni í Reglu og er engin þörf á 
útprentun eða skönnun á þeim.“

Regla hentar jafnt í heima
vinnu og á skrifstofunni
Heimsfaraldurinn hefur neytt 
marga til að vinna heima við og 
þar hefur Regla reynst haukur í 
horni því hugbúnaður Reglu er 
allur á veraldarvefnum og notandi 
getur unnið í honum hvar sem er. 
„Nýtt skönnunarapp Reglu fyrir 

fylgiskjöl hefur líka komið sér 
vel en það gerir viðskiptavinum 
okkar kleift að nýta símann til að 
koma myndum af fylgiskjölunum 
sínum beint inn í sína Reglu þar 
sem er svo unnið úr þeim. Þetta er 
ekki síst hentugt fyrir viðskipta
vini bókhaldsstofa sem nota í 
auknum mæli Reglu. Engin þörf er 
á heimsóknum milli aðila heldur 
færast skjölin rafrænt. Viðskipta
vinir okkar í Reglu geta því heldur 
betur hlýtt þríeykinu góða og 
sleppt óþarfa fundum, en haft 
samt óhindraðan aðgang að öllum 
sínum gögnum.“

Kjartan segir að Regla megi 
vel við árangur ársins 2020 una. 
„Auðvitað hefur vöxtur ekki verið 
eins mikill og mörg undanfarin ár 
því margir viðskiptavinir Reglu 
hafa því miður átt undir högg að 
sækja í þessum mikla faraldri.“ 
Þá segir hann að fyrirtækið hafi 
komið til móts við sitt fólk eftir 

fremsta megni og reynt að létta 
undir meðan ástandið gengur yfir. 
Hann horfir þó björtum augum 
til framtíðar því fram undan er 
bólusetning heimsbyggðarinnar 
og atvinnulífið snýst aftur í gang. 
„Regla er hugbúnaður sem á erindi 
við nútímann og framtíðina líka. 
Sjálfvirkni og vinnusparnaður 
eru sígild markmið og þar erum 
við á heimavelli. Við erum með 
hugbúnað sem stækkar með fyrir
tækjunum, er einfaldur í notkun 
og mjög öflugur,“ segir Kjartan.

Skrifstofan í símann
Kjartan segir að árið 2020 hafi þró
unarhugmyndin verið „Skrifstofan 
í símann“ og þó talsvert hafi unnist 
á þeim vettvangi er því verkefni 
langt frá því lokið. „Skönnunar
app í símanum hefur farið vel af 
stað og skráning í verkbókhald 
sömuleiðis, en nú er hægt að skrá 
bæði tíma og efni í verk í símanum. 

Fyrir athafnafólk á ferðinni getur 
verið gott að geta klárað að gera 
reikninga strax og hefur það verið 
útfært í smáforriti í símann, bæði 
fyrir Android síma og Iphone.“

Við leggjum  
áherslu á þjónustu
„Við höfum alltaf lagt mikla 
áherslu á góða þjónustu og gott 
gengi Reglu á undanförnum árum 
má ekki síst þakka henni. Við 
höfum líka ávallt lagt áherslu á 
að vera með sanngjarnt verð en 
þjónustan verður alltaf númer 
eitt,“ segir Kjartan. Regla býður 
upp á ókeypis námskeið tvisvar í 
mánuði fyrir viðskiptavini. „Þau 
voru alltaf haldin hér í fundarher
berginu á Suðurlandsbraut 50, en 
COVID henti okkur í djúpu laugina 
og nú eru öll námskeið á netinu. 
Það hefur gengið ótrúlega vel og 
við höfum útrýmt biðlistum. Í stað 
þess að hafa pláss fyrir fimm eins 
var áður geta allir mætt á nám
skeið sem vilja og síðasta nám
skeið sátu tæplega 50 nemendur.“

Framtíðin er björt
Það er augljóst að Regla rifar ekki 
seglin þrátt fyrir heimsfaraldur. Á 
undanförnum vikum hefur fyrir
tækið ráðið sex starfsmenn í fullt 
starf og hefur nú þrefaldað starfs
mannafjöldann á fimm árum. 
„Já, það eru kannski ekki mörg 
fyrirtæki að fjölga starfsmönnum 
á þessum tíma en það eru mörg 
mikilvæg verkefni sem við verðum 
að leysa fyrir okkar viðskiptavini 
og í þessum „bransa“ þýðir ekkert 
að staldra mikið við. Þróunin er á 
f leygiferð og við verðum að vera á 
tánum,“ segir Kjartan að lokum.

Regla ehf. er staðsett að Suður-
landsbraut 50. Sími: 520-1200. 
Nánari upplýsingar á regla.is.

Sjálfvirkni sem hefur slegið í gegn
Regla er íslenskur viðskiptahugbúnaður sem getur þjónað flestum stærðum fyrirtækja, allt frá 
einyrkjum til þeirra sem eru með tugi starfsmanna og gefa út þúsundir reikninga á ári.

Nýir Regluliðar, 
frá vinstri Gísli 
Georgsson, 
master í Soft
ware Systems 
Engineering 
frá University 
College London 
(UCL), Eiður 
Sveinn Gunn
arsson, BSc í 
tölvunarstærð
fræði frá HR, 
Hjördís Ragn
arsdóttir BSc í 
Viðskiptafræði 
frá HR, Ingi Þór 
Sigurðsson, BSc 
í Tölvunarfræði 
frá HR, og Pétur 
Ísfeld Jónsson, 
MBA frá HR. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Kjartan Ólafs
son, eigandi og 
framkvæmda
stjóri Reglu, 
segir nóg að 
gera hjá Reglu 
við að leysa 
vandamál sem 
komið hafa upp 
hjá fyrirtækjum 
í COVID19 
faraldrinum.



Gísli Páll Baldvinsson, lög-
giltur endurskoðandi hjá 
KPMG á Íslandi, starfaði um 

fjögurra mánaða skeið hjá KPMG í 
Zürich í Sviss. Um var að ræða svo-
kallað „secondment“ sem er tíma-
bundin dvöl þar sem aðstoðað er 
við ýmiss konar verkefni. „Það var 
frábært tækifæri að fá að starfa í 
alþjóðlegri fyrirtækjamenningu 
og öðlast reynsluna sem fylgir því 
að koma að endurskoðun á einu 
af stærstu fyrirtækjum heims. 
Það er eitthvað sem er ekki í boði 
á Íslandi. Þá er einnig dýrmætt að 
hafa fengið að starfa með fjölda 
fólks innan KPMG á heimsvísu og 
mynda þannig mikilvæg sambönd 
við kollega sem að ég mun búa að 
til framtíðar. Ég mæli hiklaust með 
þessu ef tækifærið gefst.“

Bauðst tækifæri
Um var að ræða fjögurra mánaða 
tímabil, frá desember 2018 til 
mars 2019. „Deildin hjá KPMG í 
Sviss, sem sér um endurskoðun á 
fyrirtækjum sem gera upp sam-
kvæmt bandarískum reiknings-
skilastöðlum, hafði fengið nýjan 
viðskiptavin sem var bæði einn 
af þeirra stærstu auk þess að vera 
Fortune 500 fyrirtæki. Þau vantaði 
starfskraft til að aðstoða við 
endurskoðunina og vildu bæta við 
fólki frá Norðurlöndum í teymið. 
Því var haft samband við KPMG á 
Íslandi og eftir tvö viðtöl var mér 
boðið tækifærið til að fara út.“

Fjölbreytt verkefni
Gísli vann því einungis fyrir þetta 
eina fyrirtæki en það starfar í 
orku- og tæknigeiranum. „Endur-
skoðunarteymið samanstóð af 
um 50 manns og þar af störfuðu 
30 þeirra einungis fyrir þennan 
eina kúnna allan ársins hring. 
Helstu verkefnin mín voru að sjá 
um endurskoðun á þeim svik-
semismálum og málaferlum sem 
móðurfélagið og dótturfélög stóðu 
í og áhrifum þeirra á ársreikning 
samstæðunnar. Einnig kom ég að 
endurskoðun á eftirlitsþáttum er 
sneru að framfylgni félagins og 
dótturfélaga við lög og reglur. Um 
er að ræða félag með starfsemi 
í öllum heimsálfum og nokkur 
hundruð dótturfélög og eins og 
gefur að skilja getur margt komið 
upp á þegar starfsemin er orðin 
svona víðtæk. Þá stýrði ég einnig 
endurskoðun á sjóðstýringarein-
ingum samstæðunnar en þær voru 
allar í dótturfélögum í Hollandi.“

Hann segir vinnustaðakúltúr-

inn hafa verið frekar bandarískan 
en svissneskan enda var meiri-
hluti alþjóðlega endurskoðunar-
teymisins frá Bandaríkjunum. 
„Það þurfti þó að fylgja svissneskri 
vinnulöggjöf og voru því takmark-
anir á vinnutíma, svo sem einungis 
12,5 tímar á dag utan matartíma, 
hámark 75 tímar á viku og alltaf 
frí á sunnudögum. Samkvæmt 
bandarískum kollegum mínum 
þótti þetta frekar stuttur vinnu-
tími og þeir áttu ekki orð yfir hve 
stutt hefðbundin íslensk 37,5 tíma 
vinnuvika væri.“ Upplifun Gísla 
af Svisslendingum var sú að þeir 
voru almennt frekar yfirvegaðir 
og rólegir. „Þeir eru vaknaðir fyrir 
allar aldir og halda sunnudagana 
mjög heilaga en þeim skal alltaf 
eytt í útiveru enda er allt lokað í 
Sviss á sunnudögum.“

Á skíðum í Ölpunum
Það var ýmislegt gert sér til 
skemmtunar utan vinnunnar en 
Gísla þótti Zürich vera ótrúlega 
þægilega og frekar róleg borg með 
mörgum skemmtilegum veitinga-
stöðum og verslunum. „Þar sem 
að ég var þarna í helstu endur-
skoðunartörninni var frítíminn af 
skornum skammti en þó var alltaf 
frí á sunnudögum og einstaka 
lengri helgar. Á þessum frídögum 
tók ég yfirleitt fram skíðin og 
fór með lestinni í Alpana en það 
var aðeins rúmlega klukkutími í 
næsta skíðasvæði. Þá hitti ég einn-
ig reglulega vinahópa frá Íslandi á 
skíðasvæðunum í Sviss og Austur-
ríki, til dæmis yfir þessar lengri 
helgar. Föstudagskvöldin voru 
svo yfirleitt nýtt til að prufa nýja 
veitingastaði með teyminu.“

Dýrmæt reynsla sem nýtist alla ævi
Fjögurra mánaða dvöl Gísla Páls Baldvinssonar, löggilts endurskoðanda, hjá KPMG í Zürich í Sviss 
var bæði lærdómsrík og skemmtileg. Frístundirnar voru ekki margar en voru nýttar á skíðum.

Gísli Páll Baldvinsson starfaði um fjögurra mánaða skeið hjá KPMG í Zürich 
í Sviss. Hann segir það hafa verið dýrmætan tíma. MYNDIR/AÐSENDAR

Gísli Páll á 
skíðum í Ölp-
unum.

Zürich er ótrúlega þægileg og frekar róleg borg með mörgum skemmti-
legum veitingastöðum og verslunum að sögn Gísla Páls.

Það hefur aldrei verið ódýrara 
að skipta um bókhaldskerfi

• Birgða- og framleiðslukerfi
• Tollakerfi
• EDI & rafrænir reikningar
• Rafræn VSK skil

• Beintenging við banka
• Eignakerfi
• Verkbókhald
• Tímaskráningarapp
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Múlalundur 
tekur að sér 
fjölbreytt verk-
efni og vörurnar 
skapa störf fyrir 
fólk með skerta 
starfsorku. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Múlalundur 
selur einnig 
geymslubox úr 
endurvinnan-
legum pappa.

Egla-möppurnar eru mikil-
vægur þáttur í starfsemi 
Múlalundar, vinnustofu SÍBS, 

sem veitir árlega um 80 manns 
með skerta starfsorku vinnu. 
Hefðbundnar Egla-möppur hafa 
haldið utan um gögn einstaklinga 
og fyrirtækja á Íslandi í áratugi 
við góðan orðstír, og eru líklega 
vinsælustu bókhaldsmöppur á 
Íslandi.

Umhverfisvænni án plasts
Nýju Egla-möppurnar eru ein-
göngu úr pappa og pappír, auk 
járnsins, og er pappírskápan límd 
utan á endurunninn pappa. Þær 
eru því án plasts og henta vel til 
endurvinnslu í lok notkunar.

„Nýju möppurnar eru sér-
styrktar, járnin eru þau sömu og 
áður, og við vonumst til að þær 
endist jafn vel og hefðbundnar 
Egla-möppur. Það er þó klárt að 
þær þola til dæmis bleytu síður en 
gömlu möppurnar, sem yfirleitt er 
ekki vandamál. Pappírinn í möpp-
unum er evrópskur, vottaður 
pappír. Þær eru því enn umhverf-
isvænni kostur en eldri gerðin,“ 
segir Sigurður Viktor Úlfarsson, 
framkvæmdastjóri Múlalundar.

Mikil ending fyrir umhverfið
Hefðbundin Egla-mappa er 
samsett úr sterkri plastkápu 
sem er límd utan á endurunnið 
pappaspjald og hún síðan járnuð. 
Það þýðir að við lok notkunar-
tíma möppunnar þarf að f lokka 
möppuna sem almennt sorp. Það 
jákvæða er að Egla-möppur eru 
mjög sterkar og endingargóðar.

„Fjölmörg fyrirtæki og einka-
aðilar nýta sömu möppurnar aftur 
og aftur, ár eftir ár. Við teljum 
að þessi langa ending geri þær 
mjög umhverfisvænar þegar allt 
er talið. Plastið sem notað er í 
möppurnar er evrópskt plast sem 
tryggir að öll íblöndunarefni eru 
skráð og þekkt,“ segir Sigurður.

Tvær stærðir og þrír litir
Hefðbundnar Egla-möppur fást 
í nokkrum stærðum og átta 
litum, en til að byrja með verður 
boðið upp á nýju möppurnar í 
sex útfærslum, svörtum, hvítum 
og bláum, með 5 cm eða 8 cm 
breiðum kili.

„Svartir, hvítir og bláir litir 
passa við alla aðra liti á skrif-
stofunni og hafa lengi verið vin-
sælustu litirnir á meðal viðskipta-
vina Egla. Blár er nýr litur í ár,“ 
segir Sigurður. 

„Á áramótatilboði Múlalundar 
eru þessar möppur á sérstaklega 
góðu verði, aðeins 849 kr. sem er 
sama og tilboðsverðið á öðrum 
Eglamöppum.“

Límdir eða engir kjölmiðar
Til að losna alveg við plast á nýju 
möppunum er kjölmiðum ekki 
lengur rennt ofan í plastvasa á kili, 
heldur eru þeir límdir á möpp-
una. Hægt er að fá aukamiða sem 
límdir eru yfir þá gömlu eða þeim 
eldri skipt út fyrir nýja.

„Vilji fyrirtæki framleiða 
eigin kjölmiða til að líma á sínar 
möppur getur Múlalundur séð 
um það fyrir viðskiptavini. Þá er 
nú í fyrsta skipti hægt að fá Egla-

Röð og regla 
með Egla
Múlalundur vinnustofa SÍBS í Mos-
fellsbæ býður nú nýja gerð Egla-bók-
haldsmappa. Nýju möppurnar eru 
plastlausar og henta því vel til endur-
vinnslu að loknum notkunartíma.

möppur án kjölmiða og þá annað 
hvort að láta letra upplýsingar eða 
merki á kjölinn, eða hafa hann 
alveg auðan. Sumum viðskipta-
vinum finnst það f lottara og 
nútímalegra, og þá bjóðum við að 
sjálfsögðu upp á þann möguleika,“ 
segir Sigurður Viktor.

Þess má geta að Múlalundur 
býður áfram upp á aukakjölmiða 
á nýju og eldri möppugerðir, til 
að renna í plastvasana eða líma á 
nýju möppurnar. Það skapi enn 
meiri vinnu á Múlalundi.

Áletrun fyrir öryggi gagna
Margt er í boði þegar laga þarf 
Egla- möppur að sérþörfum við-
skiptavina. Staðlaðar möppur eru 
tveggja gata, en óski viðskiptavin-
ir eftir því eru í boði bæði þriggja 
og fjögurra gata Egla-möppur. 
Múlalundur býður einnig upp á að 
letra fyrirtækjamerki og upplýs-
ingar á Egla-möppur, sem skapar 
enn meiri vinnu á Múlalundi.

„Töluvert margar stofnanir og 
fyrirtæki nýta sér þetta. Með því 
auka þær upplýsingaöryggi, því 
þá er skýrt ef mappa frá þeim er 
komin þangað sem hún á ekki að 
vera. Merkingarnar eru fallegar 
og möppur oft áletraðar útlitsins 

vegna. Sumir viðskiptavinir láta 
gera eigin kjölmiða og setja þann-
ig sinn svip á rýmið sem mappan 
er í,“ bætir Sigurður við.

Box í sama útliti fyrir allt hitt
Hluti af Egla-línunni eru svokölluð 
tímaritabox sem hægt er að nota 
undir skýrslur og gögn sem ekki er 
hægt að gata og setja í möppur.

„Kjölurinn á þeim lítur út eins 
og Egla-mappa og því verða hillur 
mjög snyrtilegar þegar einungis 
sést í kilina og engar lausar 
skýrslur eru á víð og dreif um hill-
urnar. Hefðbundnar Egla-möppur 
má einnig fá minni, fyrir A5-gögn, 
bæði standandi og liggjandi, og 
fleiri stærðir. Þá býður Múlalundur 
gatapoka sem passa í allar möpp-
urnar svo vel fari um gögnin,“ 
útskýrir Sigurður en þess má geta 
að Múlalundur býður einnig upp á 
geymslukassa og geymsluteina.

Áramótatilboð út janúar
Nú í janúar eru hin árlegu ára-
mótatilboð Múlalundar, þar sem 
fjölbreyttar skrifstofuvörur eru á 
góðum tilboðum og sendar beint 
til viðskiptavina. Því til viðbótar 
hafa nú umbúðir og sóttvarna-
vörur bæst í hópinn. Hægt er að 

Framkvæmdastjórinn Sigurður með nýju Egla-möppurnar sem eru úr 
pappa og pappír og því plastlausar og enn umhverfisvænni kostur.

skoða tilboðin í fallegum ára-
mótabæklingi á vefsíðu Múla-
lundar, mulalundur.is. 

Þá býður Múlalundur upp á 
dagatöl, dagbækur og fjölbreytt 
úrval skrifstofuvara.

„Undanfarin misseri hefur 
verið unnið að umhverfismálum 
á Múlalundi. Plastið sem Múla-
lundur notar í möppur, plastvasa, 
barmmerki og f leira er evrópskt 
plast sem er vottað og skráð í evr-
ópska gagnagrunna. Það tryggir 
að öll íblöndunarefni eru þekkt. 
Plastið er einnig vottað til notk-
unar í leikfangaframleiðslu þar 
sem gert er ráð fyrir að börn stingi 
því upp í sig. Til að fá slíka vottun 
í Evrópu þarf hreinleikinn að vera 
mjög mikill,“ segir Sigurður.

Vefverslunin vinsæl
Á vefsíðunni mulalundur.is, er 
rekin stór vefverslun með skrif-
stofuvörur, pappír, sótthreinsi-
vörur og margt f leira.

„Þar geta viðskiptavinir valið úr 
glæsilegu úrvali og bæði verð og 
úrval kemur flestum á óvart. Það 
er einfalt að versla á netinu og við 
sendum vörurnar strax daginn 
eftir,“ útskýrir Sigurður, en fari 
pöntun yfir 20 þúsund krónur er 
frí heimsending um allt land. Fyrir 
minni pantanir er lágt sendingar-
gjald, 2.650 krónur.

Virkir á vinnumarkaði
Á Múlalundi er aðstaða til að taka 
á móti mun fleirum með skerta 
starfsorku, en forsenda fjölgunar 
eru aukin viðskipti og verkefni.

„Þetta er hörkuduglegt fólk 
og það þarf að hafa nóg að gera. 
Vinnudagur og verkefni eru löguð 
að getu hvers og eins. Á Múlalundi 
er sífellt leitað nýrra verkefna. 
Nýjar og enn umhverfisvænni 
Egla-möppur styðja við starfsemi 
Múlalundar og tryggja að í fyrir-
tækjum sé „röð og regla með Egla“, 
eins og við segjum á Múlalundi, 
í góðri sátt við umhverfið,“ segir 
Sigurður ánægður.

Múlalundur, vinnustofa SÍBS, er 
við Reykjalund í Mosfellsbæ. Sími 
562 8500. Netfang: mulalundur@
mulalundur.is. Sjá mulalundur.is 

Gömlu og góðu Egla-möppurnar fást í átta fallegum litum og mismunandi stærðum.
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Háskóli Íslands býður upp á grunn- 
og framhaldsnám í endurskoðun og 
bókhaldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þeir sem hafa áhuga á að sækja 
nám í endurskoðun eða bók-
haldi hafa úr miklu að velja. 

Bæði Háskóli Íslands og Háskólinn 
í Reykjavík bjóða upp á slíkt nám á 
háskólastigi, en auk þess eru ýmis 
námskeið í boði.

Háskóli Íslands býður upp á 
grunnnám í viðskiptafræði með 
áherslu á reikningshald. Markmið 
námsins er að nemendur þekki 
reikningshald og reikningsskil 

félaga, fræðileg hugtök og beitingu 
þeirra, lagaumhverfi reiknings-
halds og skattlagningu hlutafélaga 
og séu tilbúnir fyrir framhalds-
nám í reikningshaldi. Hjá Háskóla 
Íslands heitir framhaldsnámið 
Meistaranám í reikningsskilum og 
endurskoðun.

Háskóli Reykjavíkur býður einn-
ig upp á framhaldsnám, sem heitir 
meistaranám í reikningshaldi og 
endurskoðun. Það lýtur að gerð 

ársreikninga, skattaskilum, notkun 
staðla og reglna um reikningagerð 
og endurskoðun ársreikninga.

Fyrir þá sem eru ekki að leita að 
háskólaprófi í þessum greinum 
eru líka ýmis konar námskeið í 
boði sem tengjast bókhaldi og 
endurskoðun hjá NTV, Keili, Opna 
háskólanum, Endurmenntun, Pro-
mennt og víðar. Það er margt í boði, 
þannig að allir ættu að geta fundið 
nám sem hentar þeim.

Mikið af námi í boði

Mick Jagger er svo sannarlega margt 
til lista lagt. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Skemmtikraftar eru ekki 
það fyrsta sem kemur upp í 
hugann þegar endurskoðun 

og bókhald er annars vegar. Engu 
að síður búa þó nokkrir vel þekktir 
einstaklingar yfir reynslu á sviði 
endurskoðunar. Má þar til að 
mynda nefna sjálfan Mick Jagger, 
söngvara hinnar ódauðlegu Roll-
ing Stones, en hann lagði stund á 
nám í fjármálum og bókhaldi við 
London School of Economics áður 
en heimsfrægðin bankaði á dyrn-
ar. Söngkonan Janet Jackson lærði 
einnig bókhald áður en sneri sér 
alfarið að skemmtanabransanum 
ásamt breska uppistandaranum 
Eddie Izzard sem einnig lærði 
bókhald áður en hann sló í gegn 
í grínheimum. Síðast en ekki síst 
má nefna goðsögnina Kenny G., en 
hann lærði bókhald í Háskólanum 
í Washington áður en hann sigraði 
heiminn með seiðandi saxófón-
blæstri sínum.

Talnaglöggar 
stórstjörnur

Excel er helsta vinnutæki margra 
endurskoðenda og bókhaldara.

Microsoft Excel er   reikni- 
vangur sem Microsoft 
þróaði fyrir Windows, 

macOS, Android og iOS. Virkni for-
ritsins er meðal annars reiknings-
gerð, gerð grafa og taflna, sem og 
veltitafla og býður upp á sérstakt 
forritunarmál fyrir fjölvaforritun 
eða Visual Basic for Applications 
(VBA).

Í samanburði við gögn stórfyrir-
tækja eru fjármagnsupplýsingar 
minni fyrirtækja oftast einfaldari 
og minni í sniðum. Excel-forritið 
nýtist vel minni fyrirtækjum í 
þeim tilgangi að vinna úr einföld-
um endurskoðunarferlum eins og 
fjárhagsáætlun og framtíðarspá. 
Excel hefur verið og er enn í dag 
vinsælasta verkfæri hjá þeim sem 
sjá um bókhald og endurskoðun 
fyrirtækja á smærri skala, sérstak-
lega eftir að fimmta útgáfa for-
ritsins kom út árið 1993. Þá leysti 
forritið af hólmi Lotus 1-2-3 sem 
staðalreiknivangur iðnaðarins.

Excel stendur 
fyrir sínu

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, endur-
skoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar viðskiptavini  
sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Góð yfirsýn
yfir reksturinn

Bókhald  /  Laun  /  Skattur  /  Ráðgjöf

Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á einfaldan og 

öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur góða yfirsýn yfir stöðuna.

Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu  

bókhaldinu og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.
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Evrópubílar með STÓRA batteríinu

e+ 62 kwh

Nýir

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• App aðgangur
• 360°Myndavélakerfi
• Leðursæti
• Hiti í sætum og stýri
• Bosel hljóðkerfi
• ProPilot

VERÐ  AÐEINS

ÞÚSUND

stgr.

4.990NISSAN LEAF 
TEKNA 

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Á frábæru
tilboði!

8 ára rafhlöðuábyrgð

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

Vatnshitablásarar

www.viftur.is
Mesta úrvalið á netinu

Verð
frá kr99.990

VErtu klár fyrir kuldann!



Lægra verð á Stöð 2 & Stöð 2+ saman

Í 34 ár hefur fréttastofa Stöðvar 2 verið hluti af daglegu lífi íslensku þjóðarinnar. Á þessum tíma hefur samfélagið 
tekið miklum breytingum og fjölmiðlar hafa ekki farið varhluta af því. Sú breyting hefur nú átt sér stað að fréttatími 
Stöðvar 2 er nú aðeins aðgengilegur áskrifendum. Á sama tíma kynnum við áður óþekkt verð á Stöð 2 og Stöð 2+ 
efnisveitunni ásamt sveigjanlegri áskriftarskilmálum.



Það hafa nokkur 
tilboð komið inn á 

borðið en þau hafa verið 
misspennandi.

Kolbeinn Kristinsson
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SPORT
Grófur varnarleikur Marokkó kom ekki í veg fyrir sigur

FÓTBOLTI Íslenski landsliðsmið-
vörðurinn Ragnar Sigurðsson 
skrifaði í gær undir sex mánaða 
samning við úkraínska liðið Rukh 
Lviv. Ragnar kemur til liðsins frá 
FCK í Danmörku . Hinn 34 ára gamli 
Ragnar er  annar Íslendingurinn til 
að leika í Úkraínu á eftir Árna Vil-
hjálmssyni.

Árbæingurinn hefur einnig leikið 
fyrir Gautaborg í Svíþjóð, Fulham 
á Englandi og Krasnodar, Rubin 
Kazan og Rostov á atvinnumanna-
ferlinum. Rukh Lviv leikur í fyrsta 
sinn í efstu deild í Úkraínu þetta 
árið en það eru aðeins tólf ár liðin 
síðan liðið tef ldi fram meistara-
f lokki í fyrsta sinn. Liðið er í fall-
baráttu í næst neðsta sæti þegar 
tímabilið er tæplega hálfnað en 
eitt lið fellur niður úr efstu deild í 
Úkraínu. – kpt

Ragnar seldur 
til Úkraínu

Ragnar vantar sjö leiki til að jafna 
leikjamet karlalandsliðsins.

HANDBOLTI Grænhöfðaeyjar til-
kynntu Alþjóðahandboltasam-
bandinu, IHF, í gær að ákveðið hefði 
verið að draga liðið úr keppni á HM 
í handbolta fyrir lokaleikinn í riðla-
keppninni..

Við komuna til Egyptalands kom 
í ljós kórónaveirusmit innan leik-
mannahóps Grænhöfðaeyja og var 
ljóst að liðið gæti varla tef lt fram 
tíu manna liði í lokaleiknum gegn 
Úrúgvæ í dag. Frumraun Græn-
höfðaeyja á HM entist því aðeins í 
einn leik því Þýskalandi var dæmd-
ur sigur gegn Grænhöfðaeyjum.

Úrúgvæ sem er einnig að þreyta 
frumraun sína á mótinu er því 
komið áfram í milliriðlana þrátt 
fyrir að hafa tapað með 26 og 29 
mörkum gegn Ungverjalandi og 
Þýskalandi. Úrúgvæ var því dæmd-
ur sigur gegn Grænhöfðaeyjum í 
lokaleik riðilsins og fer áfram. – kpt

Drógu liðið úr 
keppni á HM

HNEFALEIKAR „Ég átti nú ekki von 
á þessu, að það myndi ár líða milli 
bardaga þegar veiran kom fyrst upp 
í fyrra. Ég var úti í lokaundirbúningi 
fyrir bardaga sem var blásinn af sex 
dögum fyrir bardaga. Svo  átti ég að 
koma aftur seinni hluta sumarsins 
og berjast en það varð ekkert úr því. 
Það er mjög skrýtið að hugsa til þess 
að komið sér ár frá síðasta bardaga,“ 
segir Kolbeinn Kristinsson, eini 
atvinnuhnefaleikakappi Íslands, í 
samtali við Fréttablaðið um stöðu 
sína. 

Í gær var eitt ár liðið frá síðasta 
bardaga Kolbeins og þeim fyrsta 
sem fór fram í Bandaríkjunum eftir 
að hafa skrifað undir hjá umboðs-
mannaskrifstofunni Salita Promo-
tions. Þá hafði Kolbeinn betur gegn 
Dell Long með rothöggi í annarri 
lotu og vann með því tólfta atvinnu-
mannabardagann sinn. Kolbeinn er 
enn ósigraður á atvinnumannsferl-
inum í hnefaleiknum.

Það eru enn eitthvað um hnefa-
leikakvöld á heimsvísu en þau eru 
heldur færri en það sem þekktist 
áður. Kolbeinn hefur fengið ein-
hver tilboð um að berjast upp á síð-
kastið með tilheyrandi sóttvörnum 
í aðdraganda bardaganna en að 
hans sögn eru tilboðin yfirleitt ekki 
mjög heillandi.

„Það hafa nokkur tilboð komið 
inn á borðið en þau hafa verið 
misspennandi. Oftast eru þetta 
umboðsmenn annarra hnefa-
leikakappa að reyna að finna bar-
daga fyrir sína skjólstæðinga með 
stuttum fyrirvara, yfirleitt með tíu 
daga fyrirvara eða minna. Slíkur 

bardagi yrði alltaf mér í óhag og því 
ekki heillandi,“ sagði Kolbeinn og 
staðfesti að f lest tilboðin væru að 
berjast í Bandaríkjunum.

Fyrir vikið er hann að reyna að 
æfa upp á eigin spýtur til að vera í 
góðu standi ef tilboð kemur en veit 

að tilboð um bardagakvöld rætast 
ekki alltaf.

„Ég hef verið að æfa eins og hægt 
er í þessum faraldri og þurft að æfa 
mikið heima enda alltaf einhverjar 
viðræður í gangi þótt að þær séu oft 
f ljótar að detta upp fyrir. Ég held 

að um þriðjungur bardagakvölda 
falli niður og margir eru að missa 
bardaga rétt fyrir áætlaða dagsetn-
ingu. Það yrði fúlt að standa í undir-
búningi, f ljúga út og svo yrði þessu 
aflýst á síðustu stundu. “

Kolbeinn tók undir að það væri 
synd að geta ekki nýtt meðbyrinn 
eftir fyrsta bardagann í Bandaríkj-
unum.

„Þetta hefur verið einkennandi 
fyrir ferilinn minn, að fá aldrei að 
nýta meðbyrinn því það kemur 
eitthvað upp sem stöðvar það. 
Það var búið að skipuleggja fimm 
bardaga á síðasta ári, einn þegar 
faraldurinn var að hefjast og tvo 
með stuttu millibili um haustið en 
þeir féllu allir niður og það var bara 
þessi eini. Í þungavigtinni sem ég 
keppi í á maður að toppa á þessum 
tíma og það er því mjög pirrandi að 
missa heilt ár úr keppni en að sama 
skapi er ég búinn að bæta heilmiklu 
við vopnabúrið á þessum tíma með 
æfingum. Þetta fór ekki alveg í súg-
inn þótt að það sé slæmt að fá ekki 
að berjast.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Fær aldrei að nýta meðbyrinn
Heimsfaraldurinn er að leika hnefaleikakappann Kolbein Kristinsson grátt. Fyrir ári vann hann sinn 
fyrsta bardaga í Bandaríkjunum en tækifærin hafa verið af skornum skammti í heimsfaraldrinum.

Kolbeinn er enn ósigraður á atvinnumannsferlinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Landsliðskonan Karólína 
Lea Vilhjálmsdóttir fékk í gær leik-
heimild í Þýskalandi þar sem hún 
kemur til með að leika með Bayern 
München. Hún er  önnur íslenska 
konan sem leikur fyrir þýska stór-
veldið á eftir Dagnýju Brynjars-
dóttur.

Hin nítján ára gamla Karólína 
sem er uppalin í FH varð Íslands-
meistari með Breiðablik í annað 
sinn á ferlinum á síðasta ári en þrátt 
fyrir ungan aldur hefur hún leikið 
78 leiki í efstu deild. Þá lék Karólína 
vel með íslenska kvennalandsliðinu 
í undankeppni EM á síðasta ári. – kpt 

Karólína samdi 
við Bayern

Íslenska karlalandsliðið í handbolta lét ekki grófa varnartilburði Marokkó fara í taugarnar á sér þegar Strákarnir okkar unnu átta marka sigur 
á HM í gærkvöld. Ísland fer með tvö stig inn í milliriðlana og lifir draumurinn um sæti í átta liða úrslitum enn góðu lífi.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

mailto:kristinnpall@frettabladid.is




Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Kristján Þorláksson
frá Veiðileysu,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði 
10. janúar. Útförin fer fram frá Víðistaða- 
kirkju, föstudaginn 22. janúar kl. 13.00. 

Vegna aðstæðna verður einungis nánasta fjölskylda 
viðstödd. Hægt verður að nálgast streymi á mbl.is/andlat

Gunnar Kristjánsson María Guðmundsdóttir Gígja
Ólafur Bjarnason Jóhanna Norlund

barnabörn og barnabarnabörn.

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

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

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi, 

Jóhann Óskar Sigurðsson 
frá Stóra Kálfalæk,

sem lést á hjúkrunarheimilinu 
Brákarhlíð í Borgarnesi 18. desember 
síðastliðinn, verður jarðsunginn frá 

Borgarneskirkju miðvikudaginn 20. janúar næstkomandi 
kl. 14. Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja 

minnast hans, er bent á Krabbameinsfélag Borgarfjarðar. 
Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki Brákarhlíðar 

fyrir hlýhug og góða umönnun.  
Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu geta aðeins nánustu 

aðstandendur verið viðstaddir athöfnina. 
Streymt verður frá athöfninni á kvikborg.is.

Lilja Jóhannsdóttir Guðmundur Þorgilsson
Sigurður Jóhannsson Ólöf Anna Guðbrandsdóttir
Andrés Björgvin Jóhannsson Hrafnhildur Sigurðardóttir
Guðrún Jóhannsdóttir
Steinunn Jóhannsdóttir Sigurður Ingvarsson
Jóhann Óskar Jóhannsson Guðrún Þorsteinsdóttir
Helga Jóhannsdóttir Ásbjörn Kjartan Pálsson

afabörn, langafabörn og langalangafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður Ágústsdóttir
(Ríta) 

Rjúpnasölum 14,

 lést á líknardeild Landspítala laugardaginn 
16. janúar. Jarðarförin mun fara fram í byrjun febrúar, 

nánari dagsetning verður auglýst síðar.

Guðjón Gunnarsson Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir
Helga Gunnarsdóttir Leifur Aðalsteinsson

barnabörn og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar og amma, 
Tryggvina Steinsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Seltjörn 
mánudaginn 11. janúar.  

Útför hennar fer fram frá Áskirkju 
föstudaginn 22. janúar klukkan 15. 

Athöfninni verður streymt á slóðinni  
                                             youtu.be/b5sYTZa3hro

Kristrún Hrólfsdóttir 
Gestur Hrólfsson 

Hildur Sif Thorarensen
Hrólfur Fossdal Ásmundsson 

Ástkær faðir, tengdafaðir, afi,  
langafi og langalangafi,
Sigurður Ólafsson

mjólkurfræðingur, frá Smælandi 
(Austurvegi 53), Selfossi,

lést á hjúkrunarheimilinu Ljósheimum  
                 á Selfossi laugardaginn 9. janúar. 

Útför hans fer fram fimmtudaginn 21. janúar klukkan 14. 
 Vegna fjöldatakmarkana verður athöfninni streymt á 

vef Selfosskirkju, selfosskirkja.is, einnig á mbl/andlát og 
promynd.is/sigurdur. Þeim sem vildu minnast hans er 

bent á Vinafélag Ljósheima.

Guðmundur Sigurðsson Bergljót Þorsteinsdóttir
Ólafur Sigurðsson Kristín Björnsdóttir
Guðrún I. Sigurðardóttir Sigurjón Þórðarson
Einar Þorbjörnsson Sigrún Erlendsdóttir

Okkar ástkæra yndislega
Ásdís Jenna Ástráðsdóttir 

(Blær Á.S. Ástráðsson) 
laganemi og táknmálsfræðingur, 

Breiðahvarfi 7, Kópavogi,
varð bráðkvödd 16. janúar. 

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Kevin Kristófer Óliversson
Adam Ástráður Kristófersson

Ástráður B. Hreiðarsson Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir
Arnar Ástráðsson
Þorsteinn H. Ástráðsson Berglind Þóra Árnadóttir
Ása María Ástráðsdóttir
Soffía Sóllilja Ástráðsdóttir

Einlægar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna fráfalls okkar ástkæra 

eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, 
bróður og mágs, 

Kjartans Jóhannssonar
fv. sendiherra. 

Irma Karlsdóttir
María Kjartansdóttir Þorkell Guðmundsson
Kári Þorkelsson
Atli Þorkelsson Colby Rapson
Sunna Þorkelsdóttir
Ingigerður M. Jóhannsdóttir Reynir Guðnason

Okkar ástkæra
Helga Svala Sigurðardóttir

Kirkjubraut 6,  
Seltjarnarnesi,

andaðist 13. janúar á  
hjúkrunarheimilinu Grund.  

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju 27. janúar kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent  

á Alzheimerssamtökin.

Þuríður Þorbjarnardóttir Hálfdan Ómar Hálfdanarson
Bergþóra S. Þorbjarnardóttir Sigurður J. Grétarsson
Helga Þorbjarnardóttir  James E. Skjelbreia

barnabörn og barnabarnabörn.

Kona mín, móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Álfheiður Guðlaugsdóttir
félagsráðgjafi, 

lengst til heimilis í Hlíðartúni 9, 
Mosfellsbæ,

lést 18. desember 2020 á Hjúkrunarheimilinu Eir, 
Keldnaholti. Jarðarförin hefur farið fram.

Sigurður Hreiðar Hreiðarsson
Gunnsteinn Sigurðarson 
Guðlaug María Sigurðardóttir
Helga Dís Isfold Sigurðardóttir    Robin Isfold Munkvold

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Geir H. Þorsteinsson
barnalæknir, 

Strandvegi 11, Garðabæ,
         lést föstudaginn 8. janúar 2021.  
Útförin fer fram frá Lindakirkju, fimmtudaginn 21. janúar 

klukkan 13. Í ljósi aðstæðna verða eingöngu nánustu 
ættingjar og vinir viðstaddir útförina.  

Útförinni verður streymt og nálgast má streymið á 
slóðinni www.mbl.is/andlat

Elísabet Kristinsdóttir
Rósa Geirsdóttir Tómas J. Gestsson
Þorsteinn Geirsson Stefanía Guðmundsdóttir
Gunnar Ellert Geirsson Sigurborg Magnúsdóttir
Auður Edda Geirsdóttir
Kristinn Pétursson Pála Geirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir okkar, 
móðir, systir og amma,

Hrefna Bjarnadóttir
Stekkjartúni 5, Akureyri,

lést á sjúkrahúsinu á Akureyri þann 
31. desember sl. Útförin hefur farið 

fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir færum við 
starfsfólki Heimahlynningar fyrir hlýju og góða umönnun.

Gunnar Helgi Guðmundsson
Bjarni Garðarsson Ásdís Símonardóttir
Ásdís Gunnarsdóttir
Katrín Gunnarsdóttir
Þröstur Bjarnason
Sigurlaug María Bjarnadóttir

barnabörn.

Þann 18. janúar 1930 bauð Jó
hannes Jósefsson, glímukappi 
og hóteleigandi, nokkrum 
bæjarbúum inn í veitingasali 
Hótel Borgar. Hótelið hafði 
lengi verið í smíðum, teiknað 
árið 1917 af Guðjóni Samúels
syni, fyrrverandi húsameistara 
ríkisins.

Gestir höfðu orð á því hve 
stórmyndarleg húsakynni væru 
– svo gersamlega ólík þeim sem 
áður höfðu þekkst á landinu að 
þeim fannst eins og þeir væru 
komnir í annað land.

Knútur Zimsen, þáverandi 
borgarstjóri Reykjavíkur, hélt 

stutta tölu fyrir gesti þar sem 
hann þakkaði Jóhannesi fyrir 
þann skörungsskap sem hann 
og kona hans Karólína Amalía 
Guðlaugsdóttir höfðu sýnt 
með því að koma þessu reisu
lega húsi upp.

Um kvöldið var þar dans
leikur og borðhald, en veit
ingasalirnir voru opnaðir fyrir 
almenningi degi síðar, þann 19. 
janúar. Hótelið, sem var lengi 
eina löglega vínveitingahús 
landsins, var síðar hertekið af 
Bretum í seinni heimsstyrjöld. Í 
dag eru á hótelinu 99 herbergi, 
þar af 6 svítur og ein turnsvíta.

Þ E T TA  G E R Ð I S T  19.  J A N ÚA R  193 0

Hótel Borg opnuð almenningi
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TÍMAMÓT





LÁRÉTT
1 nart
5 huglítil
6 són
8 ríki í afríku
10 skóli
11 nagdýr
12 starf
13 högg
15 meintur
17 fantur

LÓÐRÉTT
1 kanna
2 langvinn
3 skurðbrún
4 tímamælir
7 vél
9 yfirlið
12 kvk nafn
14 yfirbreiðsla
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 glefs, 5 rög, 6 óm, 8 angóla, 10 fg, 11 
mús, 12 verk, 13 slag, 15 talinn, 17 kanna.
LÓÐRÉTT: 1 grafast, 2 löng, 3 egg, 4 sólúr, 7 
maskína, 9 ómegin, 12 vala, 14 lak, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnús Carlsen (2.862) átti leik 
gegn Alireza Firouzja (2.749) í 
fyrstu umferð Tata Steel-móts-
ins í Wijk aan Zee í Hollandi.

36. Rxh6+! gxh6 37. Dxh6 Dc7 
38. Dh7+ Kf8 39. Dh8+ Bg8 40. 
Dh6+ 1-0. Taflfélag Reykjavíkur 
vann tvöfaldan sigur á Íslands-
móti barna- og unglingasveita 
sem fram fór á laugardaginn.  
Skákdeild Breiðabliks varð í 
öðru sæti. Skákþing Reykja-
víkur hófst í fyrradag. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir.   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðlæg átt, víða 10-18, 
fyrst norðvestantil. 
Slydda eða snjókoma 
með köflum á norðan-
verðu landinu, en þurrt 
syðra. Hiti nálægt frost-
marki en kólnar í kvöld.

6 1 4 8 2 9 5 7 3

8 2 5 7 3 6 9 4 1

3 7 9 4 1 5 2 6 8

1 4 7 5 6 8 3 2 9

9 8 6 2 7 3 4 1 5

5 3 2 1 9 4 6 8 7

4 5 1 9 8 2 7 3 6

7 9 3 6 4 1 8 5 2

2 6 8 3 5 7 1 9 4

7 9 6 8 2 1 4 5 3

8 3 4 6 9 5 7 1 2

1 2 5 7 3 4 6 9 8

5 4 7 3 6 9 8 2 1

9 6 1 4 8 2 3 7 5

2 8 3 5 1 7 9 4 6

3 5 2 9 4 8 1 6 7

4 7 8 1 5 6 2 3 9

6 1 9 2 7 3 5 8 4

7 3 6 4 5 9 2 8 1

8 2 4 1 7 3 9 6 5

9 1 5 6 8 2 3 4 7

5 8 2 7 9 6 4 1 3

1 4 9 3 2 8 5 7 6

6 7 3 5 4 1 8 9 2

2 9 7 8 1 5 6 3 4

4 6 8 2 3 7 1 5 9

3 5 1 9 6 4 7 2 8

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Það gekk ekki 
upp hjá okkur 

tveimur, Jói! En 
ég fann ástina 

líka!

Gott að 
heyra, 

Tröllbjörg! 
Gengur vel 
já ykkur? 

Jáá… en elskan 
er með svo mikið 
þreytuheilkenni! 
Nú sefur hann 
22 tíma á dag! 

Þá hefur þú á 
vissan hátt fundið 
draumamanninn, 

Tröllbjörg! 

Segðu mér... 
barði ég þig 

ekki nóg, Jói? 

Augljós-
lega ekki!

Palli, af hverju 
sestu ekki niður 

til að borða?
Já, náðu 
þér í stól!

Hvílíkur dagur! Ég 
þurfti að stökkva í 

gegnum ótal gjarðir.

Voru það 
logandi 
gjarðir? 

Nei, meira svona 
millistjórnar- 
skriffinnsku- 

gjarðir.

Ó. Í smástund 
hljómaði 

vinnan þín 
töff.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

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

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
PREN

TU
N
.IS

................................................
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Unnur Óttarsdóttir sýnir verk 
á myndlistarsýningunni 
Minni í Sal íslenskrar graf-

íkur, Tryggvagötu. Sýningin stend-
ur yfir til 24. janúar. Opnunartímar 
eru fimmtudagur til sunnudags kl. 
14.00-17.00.

Með málverkum, ljósmyndum, 
vídeói og prentverki er ljósi beint 
að eðli minnisins og hve órætt það 
getur verið.

Á sýningartímanum verður 
boðið upp á fríar vinnustofur þar 
sem unnið verður með minni og 
minningar með því að skoða lista-
verk, gera minnisæfingar, fræðast, 
taka þátt í listsköpun og með sam-
tali. Vinnustofur fara fram 19., 
20. og 22. janúar kl. 19.00-22.00. 
Hámarksfjöldi þátttakenda í hverri 
vinnustofu er sex einstaklingar.

Unnur lauk MA-gráðu í mynd-
list frá Listaháskóla Íslands 2015. 
Hún hlaut doktorsgráðu í listmeð-

ferð frá University of Hertfordshire 
árið 2006. Í listaverkum sínum 
hefur Unnur unnið með margvís-
lega miðla, svo sem málverk, prent, 
spegla, innsetningar, gjörninga 
og þátttöku áhorfenda. Listaverk 
hennar hafa verið sýnd í sam- og 
einkasýningum í ýmsum galleríum 
og söfnum á Íslandi og á alþjóða-
vettvangi.

Unnur hefur starfað við list-
meðferð í 30 ár. Hún hefur skrifað 
fyrirlestra, gefið út ritrýnda bókar-
kaf la og greinar um listmeðferð á 
alþjóðavettvangi.

Unnur vinnur með minnið

Verk á sýningu Unnar í Sal íslenskrar grafíkur.

Á vef Borgarbókasafnsins má 
nú lesa þrettán splunkunýja 
texta; smásögur, örsögur og 

ljóð, eftir nýja höfunda. Textarnir 
eru afrakstur ritlistarnámskeiðsins 
Gleðin í því smáa, sem fram fór á rit-
smíðaverkstæðinu Skrifstofunni á 
Borgarbókasafninu í Kringlunni 
á haustmánuðum 2020. Leiðbein-
andi á námskeiðinu var Sunna Dís 
Másdóttir, sem jafnframt ritstýrði 
útgáfunni. Borgarbókasafnið gefur 
út.

Textana, sem fjalla um allt frá 
gömlum fjölskylduharmleik til 
sárkunnuglegs sóttkvíarveruleika, 
má lesa á vef Borgarbókasafnsins: 
borgarbokasafn.is/gledin-i-thvi-
smaa-utgafa.

Þar má jafnframt nálgast sög-
urnar á raf bókarformi, sem og í 
PDF-skjali til prentunar.

Þetta er í þriðja sinn sem Borgar-
bókasafnið gefur út sögur með 
þessum hætti, en áður hafa komið 
út heftin Smátextar: frá örsögu til 
útgáfu, með afrakstri ritlistarnám-
skeiðs um örsögur, og Margt smátt, 
með afrakstri ritlistarnámskeiðs 
um smásagnagerð.

Gleðin í því smáa

Sunna Dís Másdóttir, leiðbeinandi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Í LISTAVERKUM SÍNUM 
HEFUR UNNUR UNNIÐ MEÐ 
MARGVÍSLEGA MIÐLA.Rithöfundarnir Bergþóra Snæ-

björnsdóttir og Bragi Páll 
lesa upp texta sem eru í eftir-

læti hjá þeim í Borgarbókasafninu, 
Menningarhúsi Gerðubergs mið-
vikudaginn 20. janúar klukkan 
20.00-21.30. Fjöldi gesta miðast við 
tuttugu manns og skráning er á vef-
síðu Borgarbókasafnsins.

Bergþóra Snæbjörnsdóttir gaf út 
sína fyrstu skáldsögu í fyrra, Svíns-
höfuð. Áður hefur hún gefið út 
textasafnið Dagar undrabarnsins 
eru á enda (2013) og ljóðabækurnar 
Daloon-dagar (2011) og Flórída 
(2017).

Bragi Páll Sigurðarson gaf einn-
ig út sína fyrstu skáldsögu í fyrra. 
Auk þess hefur hann gefið út tvær 
ljóðabækur, Hold (2013) og Full-
komin ljóðabók : ljóð, eða eitthvað 
(til hamingju!) (2012).

Í uppáhaldi

Bergþóra Snæbjörnsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

LEIKHÚS

Fuglabjargið 

Borgarleikhúsið í samstarfi við 
leikhópinn Hin fræga önd

Handritshöfundur: Birnir Jón 
Sigurðsson
Tónskáld: Ingibjörg Ýr Skarp-
héðinsdóttir og Ragnheiður Erla 
Björnsdóttir
Leikstjórn: Hallveig Kristín Eiríks-
dóttir
Flytjendur: Björk Níelsdóttir, 
Ragnar P. Jóhannsson, Viktoría 
Sigurðardóttir, Björg Brjánsdóttir, 
Bryndís Þórsdóttir, Halldór Eldjárn 
og Tumi Árnason
Búningar: Sólveig Spilliaert
Lýsing: Jóhann Friðrik Ágústsson
Hljóð: Kristinn Gauti Einarsson

Smágerða eyjan Skrúður liggur út 
af Fáskrúðsfirði en þessi friðaði 
landskiki spilar ekki endilega stórt 
hlutverk í daglegu lífi Íslendinga. En 
tilvist hennar og hinir fiðruðu íbúar 
eru stórmerkileg, eins og kemur í 
ljós í Fuglabjarginu. Leikhópurinn 
Hin fræga önd flýgur þangað með 
áhorfendur í stutta heimsókn þar 

sem við lendum á vordögum með 
farfuglunum. Við dveljum þar yfir 
árstíðirnar fjórar og fylgjumst með 
fæðingum, fyrsta f luginu, fullorð-
inskvabbi og feigð.

Fjárfesting sem skilar sér
Fjárfesting Borgarleikhússins í ungu 
og nýútskrifuðu sviðslistafólki er 
greinilega að skila sér. Leikhópurinn 
er samansafn af listafólki úr ýmsum 
áttum; tónlist, myndlist og sviðs-
listum. Handritshöfundur Fugla-
bjargsins, Birnir Jón Sigurðsson, var 
til dæmis meðlimur í fleiri en einum 
leikhóp sem setti upp sýningar 
undir formerkjunum Umbúðalaust 
síðastliðið leikár. Svipaða sögu er að 
segja um aðra í hópnum.

Textinn, bæði í leik og söng, virkar 
oft eins og í sögu en er aðeins of yfir-
drifinn, rímið á alla vegu og orða-
skrumið ríkjandi. Hér er verið að 
skjóta hátt með misjöfnum árangri 
en slíkt er meira en velkomið, enda 
ögrun fyrir unga áhorfendur að 
takast á við slíkt málfar. Leikstjórn 
Hallveigar Kristínar Eiríksdóttur er 
sömuleiðis köflótt, enda er hún að 
stíga sín fyrstu skref í því hlutverki. 
Meiri áhersla er lögð á lokamyndir 
atriðanna fremur en á f læði og til-

færslur innan þeirra. Hægt væri að 
meitla sýninguna frekar og skafa 
utan af nokkrum atriðum til að 
þjappa henni betur saman, en slíkt 
kemur með reynslunni.

Töfrandi hljóðheimur
Leikhópurinn f léttar saman leik, 
söng og hljóðfæraslátt á lipurlegan 
máta. Söngur og fas Viktoríu Sig-
urðardóttur hæfir dýfingadrottn-
ingunni súlunni fallega. Björk Níels-
dóttir sýnir lit í hlutverki lundans 
og skiptir síðan skemmtilega um 
ham til að leika hlutverk hrafnsins. 
Ragnar Pétur Jóhannsson ber þó af 
með bráðskemmtilegum töktum í 
hlutverki slúðursömu æðardroll-
unnar og sérstaklega sem snobbaði 
skarfurinn sem er alltaf á leiðinni 
annað. Þau Björg Brjánsdóttir, Bryn-
dís Þórsdóttir, Halldór Eldjárn og 
Tumi Árnason sjá síðan um að fylla 
fuglabjargið af forvitnilegum fjaður-
búntum og þýðum tónum.

Tónskáldin Ingibjörg Ýr Skarp-
héðinsdóttir og Ragnheiður Erla 
Björnsdóttir eiga heiður skilinn 
fyrir að skapa töfrandi hljóðheim 
sem fyllir litla sviðið og umlykur 
áhorfendur. Þær finna líka leiðir til 
að kynna mismunandi hljóðfæri 

fyrir þeim sem yngri eru, í takt við 
þá fræðslu sem fyrirfinnst í text-
anum.

Einfaldar og sniðugar lausnir eru 
í fyrirrúmi þegar kemur að hönnun 
Fuglabjargsins, þó kemur bjargið 
ekki nægilega vel út. Búningahönn-
uðurinn Sólveig Spilliaert leitar ekki 
langt yfir skammt heldur skreytir 
fuglahópinn fjöðruðum peysum, 
blómóttum sundhettum og síðum 
úlpum.

Unga listafólkið býður áhorf-
endum í ferðalag um fuglabjargið 
þar sem metnaður, gleði og tilkomu-
mikil tónlist ráða ríkjum. Textinn 
og framkvæmdin eru kannski ekki 
fullunnin en Fuglabjargið er gætt 
f jölmörgum heillandi kostum. 
Grímuskyldan er örlítil fórn fyrir að 
fá að stíga aftur inn í leikhús, bæði 
til að upplifa nándina innan veggja 
leikhússins og sjá töfraglampann í 
augum ungu áhorfendanna, þeirra 
sem hægt og rólega rísa upp úr sæt-
unum eftir því sem líður á sýning-
una, einlægir þátttakendur í þessari 
flugferð ímyndunaraflsins.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hin fræga önd hefur sig 
til flugs með tilþrifum.

Fjölskrúðugt í Skrúð
Metnaður, gleði og tilkomumikil tónlist ráða ríkjum í Fuglabjarginu. MYND/AÐSEND
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DAGSKRÁ

HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

DOMUSNOVA
KYNNIR MEÐ STOLTI 
OKKAR KONUR
Í FASTEIGNAVIÐSKIPTUM

LÁTTU FAGKONUR
SELJA ÞÍNA EIGN

Nadia Katrin Banine
Löggiltur Fasteignasali 

S: 692 5002
nadia@domusnova.is

Vilborg Gunnarsdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 891-8660
vilborg@domusnova.is

Guðný Guðmundsdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 821-6610
gudny@domusnova.is

Bergrós Hjálmarsdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 893 9381
bergros@domusnova.is

Ingunn Björg Sigurjónsdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 856 3566
ingunn@domusnova.is

Bergþóra Lárusdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 895 3868
bergthora@domusnova.is

Kristín Einarsdóttir
Löggiltur Fasteignasali

S: 894-3003
kristin@domusnova.is

Þórey Thorlacius
Skrifstofustjóri

thorey@domusnova.is

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 The Goldbergs
08.20 Claws
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Six Robots and Us
11.05 First Dates
11.50 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 Ísskápastríð
13.30 Poppsvar   Stórskemmti-

legur þáttur með Birni 
Jörundi. Þekkt tónlistarfólk 
frá völdum bæjarfélögum 
keppir sín á milli í tónlistar-
tengdum spurningum og 
leikjum.

14.00 Your Home Made Perfect
15.00 Jamie. Keep Cooking and 

Carry on
15.25 Jamie & Jimmy’s Food Fight 

Club
16.15 Puppy School
 17.00 Veep
17.35 Bold and the Beautiful
17.55 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 MasterChef Junior
19.50 Shark Tank
20.40 Hell’s Kitchen USA
21.25 S.W.A.T.
22.10 Magnum P.I.
22.55 The Good Doctor
23.40 Limetown
00.10  The Wire
01.10 True Detective
02.10 True Detective
03.35 Claws
04.15 First Dates
05.00 NCIS

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 Stelpurnar
21.10 The Bold Type
21.55 Wyatt Cenac’s Problem 

Areas
22.25 Orange is the New Black
23.30 Whiskey Cavalier
00.10 Friends
00.35 Friends
00.55 Stelpurnar

11.10 The Trip to Spain
12.55 Kindergarten Cop 2
14.35 Love Exclusivly
16.05 The Trip to Spain
17.50 Kindergarten Cop 2
19.25 Love Exclusivly
21.00 Death of Stalin  Gaman-

mynd frá 2018 með einvala 
liði leikara. Einn alræmdasti 
harðstjóri sögunnar, Jósef 
Stalín, lést 5. mars árið 
1953. Þar sem hann hafði 
ekki skilið eftir nein fyrir-
mæli um arftaka sinn hófst 
þá þegar alveg makalaust 
valdatafl sem hér er gert 
stólpagrín að.

22.40 Stuber
00.15 A Prayer Before Dawn
02.10 Death of Stalin

09.00 PGA Highlights 2021
09.55 European Tour 2020
14.15 European Tour 2020 - Hig-

hlights
14.35 PGA Tour 2021  Útsending 

frá Sentry Tournament of 
Champions.

18.35 PGA Highlights 2021
19.30 PGA Tour 2021  Útsending 

frá Sony Open in Hawaii.
23.35 PGA Highlights 2021

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.08 The Late Late Show 
13.48 A.P. BIO
14.11 The Block
14.59 Amazing Hotels. Life 

Beyond the Lobby
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 Speechless
19.30 mixed-ish
20.00 The Block
21.00 Innan vi dör 
22.00 Why Women Kill  Dramatísk 

þáttaröð með gamansömu 
ívafi frá Marc Cherry, höf-
undi Desperate Housewi-
ves. 

22.45 The Chi 
23.35 The Late Late Show
00.20 The Good Fight 
01.05 The Resident 
01.45 Nurses
02.30 The Great 
03.20 The Arrangement 
04.00 Síminn + Spotify

07.55 Lokasóknin
08.05 Torino - Spezia
09.45 Green Bay Packers - LA 

Rams
12.15 Buffalo Bills - Baltimore 

Ravens
14.45 Ítölsku mörkin 
15.35 Cagliari - AC Milan
17.15 Football League Show
17.45 New York Knicks - Orlando 

Magic
19.50 Southampton - Shrewsbury 

Town  Bein útsending frá 
leik í FA Cup.

22.00 Cádiz - Levante  Bein út-
sending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni.

23.55 Real Valladolid - Elche

09.10 Dominos Körfuboltakvöld
10.25 Þór Þ. - Grindavík
12.10 Tindastóll - Njarðvík
13.50 Lokasóknin
14.20 Seinni bylgjan - kvenna 

 Markaþáttur Olís-deildar 
kvenna.

15.20 Haukar - Keflavík
17.00 Valur - KR
18.40 Dominos Körfuboltakvöld
20.00 Seinni bylgjan - karla  Marka-

þáttur Olís-deildar karla.
21.30 Stjarnan - Fram  Útsending 

frá leik í Olís-deild kvenna.
22.20 ÍBV - Haukar  Bein útsending 

frá leik í Olís-deild kvenna.

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
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegiðeftir fréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 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 

 Slésvík-Holstein tón-
listarhátíðin

20.35 Mannlegi þátturinn
21.30Egils saga  (7 af 18)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Bókahornið  Þátturinn 

fjallar um bækur af öllu tagi, 
gamlar og nýjar, með við-
tölum við skapandi fólk.

20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem 
lifir áskoranir og tækifæri 
efri áranna. Umsjón Sigurð-
ur K. Kolbeinsson. 

21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi um-
ræðu- og fréttaskýringaþátt-
ur undir stjórn þeirra Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis 
með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, 
menningu og lífsreynslu.

21.30 Stjórnandinn  Niðurtalning 
í Viðurkenningarhátíð FKA 
sem haldin verður 27. janúar 
2021. Á hátíðinni kemur 
framlína íslensks viðskipta-
lífs og félagskonur FKA 
saman til að heiðra konur úr 
atvinnulífinu.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2007 - 2008 
09.35 Kvöldstund 1972 - 1973
10.15 Landakort Tæp 100 ár frá 

vígslu fyrstu lyftunnar
10.20 Innlit til arkitekta 
10.50 Af fingrum fram Pétur Krist-

jánsson
11.30 Siðbótin  Fyrri hluti
12.00 Heimaleikfimi 
12.10 Ólafur Jóhann
13.00 Grænir fingur 1989-1990 
13.20 Útsvar 2007-2008 Akranes - 

Kópavogur
14.20 Japan - Angóla HM í hand-

bolta  Bein útsending.
16.10 Heragi 
17.00 Matur og munúð 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Anna og vélmennin 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Ítarleg umfjöllun 

um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi. 

19.50 Menningin
20.00 Fæðingar og geðrof My 

Baby, Psychosis & Me 
 Heimildarmynd frá BBC 
um erfiða reynslu tveggja 
mæðra sem fóru í geðrof í 
kjölfar fæðingar, eitt alvar-
legasta ástand sem geðræn 
veikindi geta valdið. Um ein 
af hverjum 500 fæðingum 
getur valdið geðrofs-
ástandi. Nýbakaðar mæður 
í slíku ástandi upplifa öfga-
fullar andstæður tilfinninga 
og undarlegar og hættu-
legar hugsanir sækja á þær. 
Í myndinni er fjallað um 
hvernig það er að glíma við 
þetta hættulega ástand.

21.05 Síðasta konungsríkið Last 
Kingdom  

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Blóð Blood 
23.10 Svikamylla Bedrag  
00.10 Dagskrárlok

1 9 .  J A N Ú A R  2 0 2 1   Þ R I Ð J U D A G U R20 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



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

FÉLAG KVENNA Í ATVINNULÍFINU

ÞRIÐJUDAGA

KL. 21.30!



www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

ÚTSALA
RISA

Allt að 

60% 
afsláttur

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

MEXICO
Hægindastóll í vönd-
uðu, ekta leðri. Stóllinn 
er á möttum, svörtum 
snúningsfæti úr krómi. 

 103.992 kr. 

 129.990 kr.

CAZAR
Afar vinsæll hæginda-
stóll í Sawana gráu, 
slitsterku áklæði með 
svarta fætur. 

 27.192 kr. 

 33.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

DC 8900    
Klassískur og sérlega fallegur sófi úr hnausþykku 
savoy/split leðri. Innra byrði bakpúða er úr dúnkurli en 
sessurnar hafa að auki kaldpressaðan (mjög endingar-
góðan) svamp þar undir. Fallegir eikarfætur. Fæst 3ja 
sæta í svörtu eða koníaksbrúnu. Stærð: 224×86×80 cm

 280.492 kr.   329.990 kr.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Orðaspilið Scrabble, 
eða sk r a f l  ei n s 
og það kallast á 
íslensku, á sér langa 
sögu. Bandaríski 
arkitektinn Alfred 

Mosher Butts bjó spilið til árið 1938 
sem af brigði af eldra spili sínu. 
Hann kallaði spilið „Criss-Cross-
words“ og reyndi án árangurs að 
selja spilið til leikjaframleiðenda.

Tíu árum síðar keypti maður 
að nafni James Brunot réttindin 
að spilinu. Hann einfaldaði regl-
urnar og nefndi spilið Scrabble, 
sem merkir að klóra í gríð og erg. 
Brunot gekk líka brösuglega að 
markaðssetja spilið og seldi það 
síðar til annarra framleiðanda sem 
komu því í almenna sölu árið 1952.

Tveimur árum síðar hafði spilið 
selst í tveimur milljónum eintaka 
í Bandaríkjunum. Þann 19. janúar 
árið 1955 hófst sala á spilinu í Bret-
landi og Ástralíu og Scrabble lagði 
í sigurför sína um heiminn. Í dag 
hefur spilið selst í yfir 150 milljón-
um eintaka í meira en 120 löndum.

„Þetta er sígilt spil eins og sést á 
vinsældunum sem virðast ekkert 
vera á niðurleið,“ segir Vilhjálmur 
Þorsteinsson hugbúnaðarhönn-
uður og meðlimur í Skraf lfélagi 
Íslands. „Fólk hefur lengi haft 
gaman af krossgátum og orðaleikj-
um, og skraf lið er skemmtileg sam-
suða af tungumáli og stærðfræði.“

Vilhjálmur stofnaði vefsíðuna 
netskraf l.is árið 2015, þar sem má 
spila íslenska útgáfu spilsins á net-
inu. Vefurinn hefur notið mikilla 
vinsælda og segir Vilhjálmur að 
kófið hafi einungis kynt undir 
áhuga fólks á spilinu. „Ég mæli 
fjölda viðureigna á síðunni sem 
lýkur á hverjum degi, en eftir að 
kófið skall á hefur þeim fjölgað um 
30-40 prósent. Það sést mjög skýrt 
að fólk er að skraf la meira undan-
farið.“

Þegar Butts hannaði uppruna-
legu útgáfu spilsins undir lok 
fjórða áratugarins segir sagan að 
hann hafi ákveðið fjölda stafa og 
gildi þeirra í spilinu með því að 
rannsaka tíðni þeirra af forsíðu 

dagblaðsins The New York Times. 
Með tilkomu tölva hefur verið hægt 
að rannsaka besta fjölda stafa og 
gildi þeirra af meiri nákvæmni og 
lagði Skraf lfélag Íslands í það verk 
fyrir nokkrum árum.

„Við létum tölvu herma hund-
ruð þúsunda skraf l-viðureigna og 
stilltum af stafafjöldann þannig 

að hver stafur dveldi um það bil 
jafnlengi í rekkanum hjá hverjum 
leikmanni. Ef erfitt var að koma 
stafnum út gáfum við honum 
hærra stafgildi til að vega á móti. 
Með þessu bjuggum við til besta 
mögulega skraf lpokann,“ segir Vil-
hjálmur sem telur að enska útgáfa 
spilsins mætti vel við svipaðri með-
ferð. „Það er vitað mál að enski 
stafapokinn er skakkur.“

Vilhjálmur segir talsverðan 
mun á skraf linu eftir því á hvaða 
tungumáli það sé spilað. „Ég hef 
aðeins prófað enskt skraf l og fyrir 
minn smekk þá er það íslenska 
mun skemmtilegra,“ segir hann. 
„Á íslensku er auðveldara að prjóna 
framan við og aftan á orð út af 
beygingarmyndunum. Meðallengd 
orða í íslensku skraf li er þess vegna 
mun lengri en í því enska og mögu-
legar niðurlagnir yfirleitt f leiri.“
arnartomas@frettabladid.is

Skraflað í gegnum árin
Sívinsæla borðspilið Scrabble, eða Skrafl eins og það heitir á ís-
lensku, er sígild skemmtun og orðið enn vinsælla en áður í kófinu.

Skrafl er er eitt vinsælasta borðspil í heiminum og hefur selst í yfir 150 milljónum eintaka.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Vilhjálmur stofnaði netskrafl.is árið 2015. Hann segir kófið hafa kynt undir 
áhuga okkar Íslendinga á þessu vinsæla spili. MYND/KRISTÍN PÉTURSDÓTTIR 

ÞAÐ SÉST MJÖG 
SKÝRT AÐ FÓLK ER AÐ 

SKRAFLA MEIRA UNDANFARIÐ. 

Vilhjálmur Þorsteinsson,  
stofnandi Netskraflsins
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SINFÓNÍAN
STÍGUR Á SVIÐ

20
21

20
20

FÁÐU ÞÉR SÆTI 

Giovanni Bottesini
Konsert fyrir kontrabassa nr. 2

Johannes Brahms
Sinfónía nr. 3

21 01
KL.20:00

Daníel og 
Adams
Daníel Bjarnason 
Over Light Earth

Robert Schumann 
Konzertstück fyrir 4 horn

John Adams
Shaker Loops

28 01
KL.20:00

Bjarni stjórnar
Brahms

K
O

N
T

O
R

 R
E

Y
K

J
A

V
ÍK

 

Hljómsveitarstjóri Bjarni Frímann Bjarnason
Einleikari Jacek Karwan

Hljómsveitarstjóri Daníel Bjarnason
Einleikarar Horndeild Sinfóníunnar;
Stefán Jón Bernharðsson, Joseph Ognibene,
Frank Hammarin og Asbjørn Bruun

Miðasala
sinfonia.is

Sími
528 5050

Sinfóníuhljómsveit Íslands býður upp á klukkustundarlanga tónleika, án hlés, 
sem spanna litríkt svið tónlistar. Við leggjum áherslu á ábyrgt viðburðahald 
og fylgjum ávallt gildandi sóttvarnareglum. Sætaframboð er takmarkað 
og því gott að tryggja sér miða sem fyrst á sinfonia.is – sjáumst í Hörpu!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP     FYRSTUR KEMUR – FYRSTUR FÆR 

30%
AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM VÖRUM

Í VERSLUN

OUTLET ÚTSALA 
30-70%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

30 ÁRA 
AFMÆLI 

SVEFNS & HEILSU
30 ár eru síðan eigendur 
byrjuðu með innflutning 

á heilsudýnum.  
Af því tilefni bjóðum við 
upp á frábæra afslætti!

Góð
hvíld

10
0%

 SVEFN – 100% HEILSA
    100%

 SVEFN – 100% HEIL
SA

   

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

Oft segir maður eitthvað 
velmeinandi en það kemur 
hins vegar þveröfugt út. 

Hágæðahrósið „þú ert nú meira 
rassgatið“ breytist auðveldlega í 
„you’re a real asshole“, ef ekki er 
vandað til verka við þýðinguna.

Á dögunum sagði Blaðamanna
félag Íslands að lægsta punkti í 
samtímasögu íslenskrar fjölmiðl
unar hefði verið náð. Tilefnið var 
ákvörðun Stöðvar 2 um að hætta 
fréttaútsendingum í opinni dag
skrá.

Alvarlegur rekstrarvandi einka
rekinna fjölmiðla hér á landi 
hefur blasað við um áraraðir 
enda er samkeppnisstaða þessara 
fjölmiðla vonlaus gagnvart hinu 
ríkisrekna fjölmiðlafyrirtæki 
RÚV. Meinið er þekkt og lækn
ingin ætti að vera augljós. En í stað 
þess að ráðast að orsök meinsins 
ætla stjórnvöld að leggja plástra 
yfir sárin. Það mun ekki stöðva 
blæðinguna.

Vandamál fjölmiðla verður ekki 
leyst með því að veita þeim styrki 
úr ríkissjóði og gera þá þannig 
háða opinberu fé. Að láta þá árlega 
senda inn umsókn til sérstakrar 
úthlutunarnefndar á vegum ríkis
ins. Þetta mun ekki ef la frjálsa og 
sjálfstæða fjölmiðlaumfjöllun. 
Þvert á móti.

Það er hreinn leikaraskapur 
að halda því fram að ríkisstyrkir 
muni ekki hafa áhrif á ritstjórnir 
fjölmiðla, afstöðu þeirra til mál
efna og umfjöllunar um þau. Allir 
sem háðir eru tekjum frá ríkis
valdinu munu haga sér öðruvísi 
gagnvart valdinu – það eru engin 
vísindi. Þú bítur ekki höndina sem 
fæðir þig.

Með fullri virðingu fyrir frétta
stofu Stöðvar 2 þá felst lágpunktur 
íslenskrar fjölmiðlunar ekki í 
því að fréttir stöðvarinnar verði 
framvegis í læstri dagskrá, heldur 
í því að til standi að gera íslenska 
fjölmiðla að bótaþegum. Ef laust er 
þetta vel meint – en það mun koma 
þveröfugt út.

Algjört rassgat


