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REYKJAVÍK Aðalskoðun leiksvæða 
í Reykjavík, sem samkvæmt reglu-
gerð skal framkvæmd á minnst tólf 
mánaða fresti, hefur einungis verið 
framkvæmd í undantekningartil-
fellum síðan árið 2013.

Þetta staðfestir Ólafur Ólafsson, 
deildarstjóri opinna svæða hjá 
borginni.

Reglur um skoðun leiksvæða 
kveða á um að rekstraraðili skuli 
sjá til þess að á leiksvæðum sé svo-
kölluð rekstrarskoðun framkvæmd 
ársfjórðungslega. Einnig skal rekstr-
araðili sjá til þess að aðalskoðun 
sé framkvæmd einu sinni á ári af 
faggiltum skoðunaraðila, í þeirri 

skoðun skal staðfesta öryggi leik-
svæðisins í heild.

Ástæðuna fyrir því að aðal-
skoðun sé ekki framkvæmd segir 
Ólafur vera að niðurstöður og 
athugasemdir úr rekstrar- og aðal-
skoðun séu þær sömu, því hafi 

verið ákveðið að leggja áherslu og 
fjármuni í að sinna ábendingum úr 
rekstrarskoðun.

Þá segir hann að eftir hrun hafi 
verið dregið verulega úr fjármunum 
til viðhalds á mannvirkjum borgar-
innar og að í kjölfarið hafi verkefnin 
hlaðist upp.

„Það hefur verið uppi umræða um 
að þetta séu mjög ítarlegar kröfur 
og ég efast um að nokkur geti látið 
rekstrarskoða hjá sér fjórum sinn-
um á ári og svo aðalskoða,“ segir 
Ólafur og bætir við að borgin láti 
rekstrarskoða árlega. „Við höfum 
bara ekki komist yfir meira.“

Viðurlög við brotum á reglugerð 

um öryggi leikvallatækja og leik-
svæða, hvort sem þau eru framin af 
ásetningi eða gáleysi, geta varðað 
sektum eða fangelsi. Aðspurður 
hvort borgin hafi þurft að sæta við-
urlögum segir Ólafur svo ekki vera.

Spurður að því hvort ekki sé 
alvarlegt að borgin fylgi ekki 
settum reglugerðum segir Ólafur 
að vel megi rökstyðja það, „en ég 
er að reyna að rökstyðja af hverju 
við gerum þetta svona. Við teljum 
skynsamlegt að að vinna úr athuga-
semdum rekstrarskoðunar á skipu-
legan hátt,“ segir hann.

„Þetta eru mjög ítarlegar skoð-
anir,“ bætir Ólafur við. – bdj

Trassa eftirlit með leiktækjum 
Reykjavíkurborg fer ekki eftir reglum um eftirlit með ástandi leiktækja. Aðalskoðun á að gera árlega. 
Borgin hefur lítt sinnt því frá árinu 2013. Segir það vera of dýrt og að reglulegar rekstrarskoðanir dugi.

Við höfum bara 
ekki komist yfir 

meira.

Ólafur Ólafsson, deildarstjóri 
opinna svæða hjá Reykjavíkurborg

Bæjarmyndin á Akureyri líktist helst innvolsi fallegrar snjókúlu í fannkomunni í gær. Veðurhorfur eru kaldar fram eftir viku þótt ekki sé búist við snjó fyrir sunnan. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

STJÓRNMÁL Róbert Marshall, upp-
lýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar 
og fyrrverandi alþingismaður Sam-
fylkingar og Bjartrar framtíðar, og 
Orri Páll Jóhannsson, aðstoðar-
maður Guðmundar Inga Guð-
brandssonar umhverfisráðherra, 
eru taldir líklegir til að fara fram í 
Reykjavík í forvali Vinstri grænna.

Búist er við að Guðmundur Ingi 
taki þátt í forvali í Suðvesturkjör-
dæmi en ekki Reykjavík eða á 
heimavelli í Norðvesturkjördæmi. 
– khg / sjá síðu 4

Róbert í forvali 
Vinstri grænna

Róbert Marshall, 
upplýsinga
fulltrúi ríkis
stjórnarinnar.
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Eldur í Kaldaseli

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á sjöunda tímanum í gærmorgun eftir að mikill eldur kom upp í einbýlishúsi í Kaldaseli í Breið-
holti. Maður sem var inni í húsinu þegar eldurinn kviknaði var f luttur með sjúkrabíl á slysadeild. Mikinn reyk lagði frá húsinu og var íbúum 
hverfisins ráðlagt að loka gluggum og hækka í ofnum. Slökkvilið fór aftur á staðinn um átta í gærkvöld er eldur kom upp á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÞÓRSHÖFN „Myndböndin og mynd-
irnar segja auðvitað smá en ekki 
alla söguna því ófærðin var gríðar-
leg. Þegar menn voru að vesenast 
í henni þá var auðvitað enginn að 
smella af,“ segir Þorsteinn Ægir 
Egilsson, formaður björgunar-
sveitarinnar Hafliða á Þórshöfn.

Fréttir af björgunarafreki sveitar-
innar um helgina þar sem sjúklingi 
var komið frá Þórshöfn yfir Hófa-
skarð áleiðis til Akureyrar í ófærð 
og óveðri vöktu mikla athygli.

Þorsteinn segir heimamenn 
stundum kalla skarðið Skaflaskarð.  
Í ákveðnum áttum og veðrum skef-
ur svo mikið í það svo það lokast.

„Staðsetningin á veginum er ekk-
ert til að hrópa húrra fyrir,“ segir 
Þorsteinn og vekur athygli á að 
SAS-arar, eða snillingar að sunnan 
eins og heimamenn kalla þá, hafi 
haft merkilega mikla skoðun á stað-
setningu vegarins.

„Það var ekki hlustað á heima-
menn sem höfðu varað við þessu. 
Heimamenn sem þekkja svæðið 
eins og lófann á sér. Eins og við 
erum nú ánægðir með þessa leið 
þegar hún er fær getur leiðin verið 
mikill farartálmi á veturna.“

Útkallið kom um hálf tólf á laug-
ardag og var sjúklingurinn kominn 
um borð í sjúkrabíl frá Húsavík 
fjórum tímum síðar. Þorsteinn segir  
vegalengdina 30 til 40 kílómetra.

„Sjúklingurinn var svo kominn á 
sjúkrahús á Akureyri um áttaleytið 
um kvöldið. Hann er að braggast og 
þetta endaði vel, sem gefur þessu 
gildi.“

Þorsteinn segir hundrað manns 
vera í sveitinni og fimmtíu á útkalls-
lista. „Þegar útkall kemur með 
svona hætti og þessum forgangi er 
samtakamátturinn, liðsheildin og 

samvinnan milli aðila mjög mikil. 
Þarna komu saman Vegagerðin, 
sjúkraflutningamenn, björgunar-
sveitin, þeir sem moka veginn og 
fleiri. Menn standa upp frá matar-
borðinu, fara í gallana og labba út.“

Í húsakynnum björgunarsveit-
arinnar sátu svo menn og miðl-
uðu upplýsingum til þeirra sem 

fóru á heiðina. Sveitin er stórhuga 
til næstu ára og stefnt er að því að 
byggja nýja 350 fermetra aðstöðu.

 „Það er mjög metnaðarfullt verk-
efni í gangi sem kostar peninga og 
vinnu,“ segir Þorsteinn. Sveitin sé á 
þremur stöðum í dag.

„Á einum stað erum við í 40 feta 
gámi og á öðrum erum við í húsi 
sem er til niðurrifs á aðalskipulagi. 
Það er ekki mikil framtíð.“

Þorsteinn segir ekki aðeins fjöl-
skyldur sveitarmanna vera liðlegar. 
Vinnuveitendur séu það líka.

„Fólk er auðvitað að gefa sína 
vinnu og margir vinnuveitendur hér 
á svæðinu taka fólk ekki af launa-
skrá þegar það sinnir útköllum. 
Fyrir það erum við þakklát,“ segir 
formaðurinn. 
benediktboas@frettabladid.is

Fjóra klukkutíma yfir 
þrjátíu kílómetra heiði
Björgunarafrek björgunarsveitarinnar Hafliða á Þórshöfn um helgina sló í 
gegn enda óð sveitin af stað í skelfilegu veðri og ófærð til að koma sjúklingi 
áleiðis til Akureyrar. Formaðurinn segir að sveitin sé stórhuga á árinu.

Sjúkrabíll frá Húsavík tók á móti sjúklingnum á Hólaheiðinni. Þá áttu Þor-
steinn og félagar eftir að koma sér heim. MYND/BJÖRGUNARSVEITIN HAFLIÐI

Það er ekki mikil 
framtíð þar sem við 

erum í dag.

Þorsteinn Ægir 
Egilsson, for-
maður björg-
unarsveitarinnar 
Hafliða

MINJAVERND Stjórn Hollvina Húna 
II á Akureyri og Stjórn Hollvina 
Magna í Reykjavík skora á stjórn 
Minjastofnunar og Framkvæmda- 
og hafnarráð Vestmannaeyja að 
farga ekki skipinu Blátindi.

Blátindur sökk í óveðri í febrúar 
í fyrra. Talið er að það muni kosta 
um og yfir 100 milljónir að koma 
bátnum í sýningarhæft ástand.

Í áskoruninni segir að Blátindur 
sé síðasti báturinn sem sé til frá 
þeirri blómlegu skipasmíði sem hafi 
verið í langan tíma í Eyjum.

„Ef af förgun yrði er það óaftur-
kræft skemmdarverk í verndun 
sögu skipasmíða í Eyjum og sögu 
Eyjanna,“ segir í áskoruninni.

Þá segir að fullyrðingar um að 
erfitt sé að fá efni og þekking sé 
varla fyrir hendi til að endurbyggja 
Blátind séu rangar. Í Noregi séu 
reglulega gerð upp gömul tréskip. 
Eðlilegt sé að slíkt taki fimm til tíu 
ár. Þannig dreifist kostnaður. „Enn 
eru starfandi skipasmíðastöðvar 
þar sem menntaðir skipasmiðir 
eru að starfa og annast viðgerðir á 
tréskipum,“ segir í áskoruninni. – bb

Skemmdarverk 
að farga Blátindi

Blátindur sökk í óveðri í febrúar. 

HÁSKÓLI ÍSLANDS Nemandi sem fékk 
núll komma núll eftir meint svindl 
á lokaprófi í lífrænni efnafræði í 
Háskóla Íslands og var áminntur 
og sviptur rétti til endurtökuprófs 
hafði betur eftir kæru til áfrýjunar-
nefndar í kærumálum háskóla-
nema.

Nemandinn var sagður hafa 
svindlað á prófi í lok apríl með því 
að „hafa nýtt sér utanaðkomandi 
aðstoð, nánar tiltekið aðstoð af 
netsíðunni chegg.com“ við úrlausn 
á einum lið í prófinu. Hann sagði  
hins vegar „grunsemdir kennara“ 

ekki uppfylla ríka sönnunarbyrði.
Háskólinn sagði skýran ásetning 

til brots sannaðan. Nemandinn 
ítrekaði að skólinn hefði aðeins get-
gátur um að hann hafi gerst brot-
legur.

Kærunefndin segir að sérfræðiálit 
sem háskólinn aflaði og hafði veru-
lega mikla þýðingu fyrir niður-
stöðu málsins hefði átt að kynna 
fyrir nemandanum og gefa honum 
tækifæri til að tjá sig um álitið áður 
en ákvörðun hefði verið tekin. Því 
séu fyrrgreindar ákvarðanir sem og 
áminningin felld úr gildi. – gar

Kærði núll komma núll
Askja, hús raunvísindadeildar Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Maxus á Íslandi

Vatt ehf.   /  Skeifunni 17   /   Sími 568 5100  

Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.

NÝTT BÍLAMERKI Á ÍSLANDI! 

MAXUS EUNIQ
100% RAFKNÚINN 7 MANNA 

FJÖLSKYLDUBÍLL

Maxus Euniq er glæsilegur 7 manna 100% rafknúinn 
fjölnotabíll með 356 km drægni innanbæjar 

og 260 km drægni í blönduðum akstri. 

/    360°myndavélakerfi.

/    Isofix festingar fyrir 3 barnastóla.

/    Rafopnun á afturhlera.

/    Upp að 356 km drægni (WLTP).

/    Býðst með toppgrind og dráttarbeisli.

MAXUS EUNIQ ER GLÆSILEGUR FJÖLNOTABÍLL
SEM KEMUR ÞÉR OG ÞÍNUM HVERT SEM ER Á HLJÓÐLÁTAN 

OG UMHVERFISVÆNAN HÁTT.

VERÐ KR.  6.690.000

MAXUS EUNIQ ER GLÆSILEGUR FJÖLNOTABÍLL
SEM KEMUR ÞÉR OG ÞÍNUM HVERT SEM ER Á HLJÓÐLÁTAN 

OG UMHVERFISVÆNAN HÁTT.



VIÐSKIPTI CBD-húðvörur fyrir-
tækisins Atomos.is voru haldlagðar 
á Keflavíkurflugvelli í mars og hafa 
verið sendar fram og til baka milli 
lögregluembætta síðan. Eigend-
urnir fá þær upplýsingar að beðið 
sé eftir efnagreiningu en handahóf 
ræður því hvaða CBD-vörur eru 
teknar í tollinum og sendar til lög-
reglu.

„Ég veit ekki nákvæmlega hvenær 
síðasti söludagur er, en er nánast 
viss um að hann sé liðinn eða að 
nálgast það fljótt,“ segir Unnar Þór 
Sæmundsson, einn eigenda Atomos.
is. Fyrirtækið var stofnað árið 2019 
og hannar vörur í samstarfi við 
Valeocare í Þýskalandi. Vörurnar 
eru vottaðar af Evrópusamband-
inu og eru í snyrtivöruvefgátt þess. 
Í febrúar árið 2020 gerði Umhverfis-
stofnun úttekt á vörunum og gerði 
aðeins aðfinnslur við merkingar á 
umbúðum.

Unnar telur söluverðmætið hafa 
verið nálægt tveimur milljónum 
króna. Fyrirtækið hafi þó skaðast 
um tugmilljónir þar sem eigendurn-
ir hafa ekki þorað að panta meira á 
meðan mál þeirra er í gangi. „Við 
viljum að þetta mál verði klárað svo 
við getum komið fyrirtækinu aftur 
af stað. Við erum búnir að leggja 
mikið á okkur til að koma því á fót,“ 
segir hann.

Hægt er að kaupa CBD-olíur og 
krem í f lestum apótekum og stór-
mörkuðum auk þess sem sprottið 
hafa upp netverslanir sem selja vör-
urnar. Í mjög mörgum CBD-vörum 
er THC í snefilmagni, undir 0,2 pró-
sentum, og langt frá því að valda 
vímu. Samkvæmt fyrirspurn Frétta-
blaðsins til tollstjóra eru sendingar 

prófaðar af handahófi og ef eitthvað 
THC mælist eru vörur haldlagðar og 
sendar til lögreglu til frekari efna-
greiningar. Skiptir þá ekki máli 
hvort vörurnar séu vottaðar eða 
teknar út af Umhverfisstofnun.

Til að byrja með fengu Unnar og 
félagar þau svör að tafir hefðu orðið 
á efnagreiningu og vinnslu vegna 
faraldursins og sýndu þolinmæði.

Í nóvember var málið sent til Lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
en engin efnagreining hefur farið 
fram. Það síðasta sem þeir vissu 
var að málið væri aftur komið til 
Lögreglunnar á Suðurnesjum en 
lögmanni Atomos.is hefur reynst 
sífellt erfiðara að fá svör. Hefur 

Félag atvinnurekenda einnig beitt 
sér fyrir hönd fyrirtækisins.

Ýmislegt hefur gerst í málefnum 
CBD og iðnaðarhamps síðan málið 
hófst. Í sumar var veitt undanþága 
til ræktunar iðnaðarhamps og í 
nóvember úrskurðaði Evrópudóm-
stóllinn að CBD-vörur með THC-
gildi undir 0,2 prósentum væru ekki 
fíkniefni.

„Ég á löglega 200 þúsund hamp-
fræ sem ræktuð innihalda meira 
THC en allar vörurnar mínar til 
samans,“ segir Unnar. Hann segir 
mál Atomos.is ekki einsdæmi því 
f leiri innflytjendur hafi lent í hald-
lagningu án niðurstöðu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ég veit ekki ná-
kvæmlega hvenær 

síðasti söludagur er, en er 
nánast viss um að hann sé 
liðinn eða að nálgast það 
fljótt.
Unnar Þór  
Sæmundsson, 
eigandi  
Atomos.is

VINNUMARKAÐUR Hlutfall launþega 
með tímakaup undir láglaunamörk-
um árið 2018 var hærra á Íslandi en 
á öllum hinum Norðurlöndunum, 
eða 11,2 prósent. Í Evrópu var hlut-
fallið lægst í Svíþjóð, 3,6 prósent, og 
hæst í Lettlandi, 23,5 prósent. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum sam-
evrópskrar rannsóknar sem birtar 
voru á vef Hagstofunnar.

Tímakaup á Íslandi umreiknað í 
evrur var þriðja hæst í Evrópu árið 
2018 en hæst í Danmörku og því 
næst í Noregi. Sé tímakaup reiknað 
út með tilliti til verðlags með jafn-
virðisgildum er Ísland í áttunda sæti 
yfir lönd þar sem mest fæst fyrir 
launin og Danmörk í því fyrsta. 
Minnst fæst fyrir launin í Alban-
íu þar sem miðgildi tímakaups í 
evrum er einnig lægst í Evrópu. – bdj

Fleiri neðan við 
lágmarkslaunin

Haldlagðar húðvörur þvælast 
enn á milli lögregluembætta
CBD-húðvörusending sem haldlögð var á Keflavíkurflugvelli hefur þvælst á milli lögregluembætta í 
næstum því ár án efnagreiningar. Vörurnar eru vottaðar af Evrópusambandinu. Eigendurnir hafa ekki 
þorað að panta meira á meðan málið er hjá lögreglunni. Síðasti söludagur er liðinn eða nálgast óðfluga.

CBD sendingar eru haldlagðar við komuna til landsins þó að THC sé aðeins í snefilmagni. FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR

STJÓRNMÁL Búist er við að Guð-
mu ndu r Ing i Guðbra nd sson 
umhverfisráðherra taki þátt í for-
vali Vinstri grænna í Suðvestur-
kjördæmi en ekki Reykjavík eða á 
heimavelli í Norðvesturkjördæmi.

Oddviti VG í Suðvesturkjördæmi  
2017, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, er 
farin til Samfylkingar en Guðmund-
ur gæti fengið samkeppni frá þing-
manninum Ólafi Þór Gunnarssyni 
sem hefur ekki enn tekið ákvörðun. 

Talið er að varaþingmaðurinn Una 
Hildardóttir taki þátt í prófkjörinu 
en ekki Bjarki Bjarkason, forseti 
bæjarstjórnar í Mosfellsbæ.

Róbert Marshall, upplýsinga-
fulltrúi ríkisstjórnarinnar og fyrr-
verandi alþingismaðir og Orri Páll 
Jóhannsson, aðstoðarmaður Guð-
mundar Inga, eru líklegir til að fara 
fram í Reykjavíkurforvalinu.

Katrín Jakobsdóttir og Svandís 
Svavarsdóttir eiga oddvitasætin vís 

og ekki hefur heyrst annað en að 
þingmaðurinn Steinunn Þóra Árna-
dóttir taki þátt í forvalinu.

Kolbeinn Óttarsson Proppé mætir 
líklega Heiðu Guðnýju Ásgeirs-
dóttur fjalldalabónda í oddvitaslag 
í Suðurkjördæmi um miðjan apríl.

Súgfirðingurinn Lilja Rafney 
Magnúsdóttir keppir líklega við 
Bjarna Jónsson, sveitarstjórnar-
mann í Skagafirði, um oddvitastöðu 
í Norðvesturkjördæmi.

Í Norðausturkjördæmi sækist 
þing maður inn Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir eftir fyrsta sæti. 
Það gera einnig Óli Halldórsson, 
sveitarstjórnarmaður í Norður-
þingi, og Ingibjörg Þórðardóttir, 
ritari f lokksins. Kári Gautason, 
framkvæmdastjóri þingflokksins, 
og Jódís Skúladóttir, sveitarstjórn-
armaður í Múlaþingi, sækjast eftir 
þingsæti. Forvalið þar verður í 
febrúar. – khg

Fyrrverandi þingmaður Samfylkingar og Bjartrar framtíðar íhugar framboð fyrir VG

Tímakaup á Íslandi þriðja hæst af 
Evrópulöndum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Róbert sat á þingi fyrir bæði BF og 
Samfylkinguna. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

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

ANDLÁT Maðurinn sem lést í Sund-
höll Reykjavíkur á fimmtudag hét 
Guðni Pétur Guðnason og var 31 árs. 
Faðir hans, Guðni Heiðar Guðna-
son, greindi frá nafni hans í kvöld-
fréttum Stöðvar 2 í gær.

Guðni sagði son sinn hafa verið 
hraustan og í góðu líkamlegu formi. 
Slysið skilji eftir sig ótal spurningar.

Guðni Pétur var að störfum er 
hann fannst án meðvitundar í inni-
laug Sundhallarinnar. Hann starfaði 
í geðþjónustu og var með skjólstæð-
ingi sínum í sundlauginni. Dánaror-
sök hefur ekki verið gefin upp en 
Guðni lá á botni sundlaugarinnar 
í sex mínútur áður en laugarverðir 
hófu björgunaraðgerðir. – uö

Hinn látni 
nafngreindur
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RÚSSLAND Vladímír Pútín, forseti 
Rússlands, hefur fordæmt nýyfir
staðin mótmæli þar í landi og sagt 
þau ólögleg.

Fjöl menn mót mæli brutust út 
víða í Rúss landi um helgina þar 
sem fólk safnaðist saman til að 
mótmæla handtöku stjórnarand
stæðingsins Alexeis Navalní. Átök 
brutust út milli lög reglu manna 
og mót mælenda og handtók rúss
neska lögreglan hátt í fjögur þús
und manns.

„Allir eiga rétt á því að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri 
innan ramma laganna. Allt annað 
vinnur ekki einungis gegn mál
staðnum heldur er líka hættulegt,“ 
sagði Pútín.

Navalní var handtekinn fyrir 
meint skilorðsbrot við komu sína 
til Moskvu fyrr í mánuðinum. 
Hann hafði dvalið í Þýskalandi 
í fimm mánuði eftir honum var 
byrlað taugaeitrið Novichok. Þar 

hafa spjótin beinst að rússneskum 
yfirvöldum sem neita sök í málinu.

Navalní lýsti því yfir á samfélags
miðlum fyrr í vikunni að hann 
hefði ekki í hyggju að svipta sig lífi 

í fangelsi. Þá sagðist hann fara var
lega upp og niður stiga og að blóð
þrýstingur hans væri mældur dag
lega svo að hann ætti ekki á hættu 
á að fá hjartaáfall.

Stuðningsmenn Navalnís skipu
leggja nú sambærileg mótmæli sem 
fara fram á sunnudag. – atv

ATVINNUMÁL Hlutfall kvenna í ný
ráðningum hjá fyrirtækinu Origo í 
fyrra var alls 40 prósent og hlutfall 
kvenna af öllum starfandi hjá fyrir
tækinu alls 24 prósent.

„Origo hefur náð að standa við 
það sem fyrir tækið ætlaði sér 
varðandi að fjölga konum í tækni
störfum. Upp lýsinga tækni geirinn 
er enn nokkuð karl lægur og því 
mikil vægt að fjölga konum í þeim 
geira,“ segir Dröfn Guð munds dóttir, 
mann auðs stjóri hjá Origo.

„Þessi geiri er ört vaxandi og til að 
tryggja að hug búnaður og lausnir 
sem eru þróaðar fyrir við skipta líf 
og sam fé lög til fram tíðar séu þróuð 
af fólki með fjöl breyttan bak grunn 
og að tekið sé til lit til mis munandi 
sjónar miða,“ segir Dröfn.

Mark miðið segir Dröfn helst vera 
að auka fjöl breytni.

„Maður er ekkert að segja að 
karlar séu frá Mars og konur frá 
Venus en við vitum að blöndun er 
alltaf af hinu góða,“ segir Dröfn. 
„Þótt við viljum styðja við fram
göngu kvenna á það ekki að vera á 
kostnað drengja. Við viljum ekki 
á neinn hátt halda þeim niðri. Við 
erum að stækka kökuna. Það verður 
alltaf pláss fyrir stráka í upp lýsinga
tækni á fram.“

Dröfn segir að um ræða um 
blöndun og fjöl breytni sé há vær í 
tækni bransanum al mennt. „Það 
er allt að verða tækni vætt og því er 
mikil vægt að tæknin sé bæði þjón
ustuð og þróuð af hópi sem endur
speglar sam fé lagið, sama hvort það 
eru konur eða karlar og því ættum 
við auð vitað öll að vera partur af 
þróuninni. Það er drif  krafturinn í 
þessu. Að fá sjónar mið fjöl breyttari 
hópa að borðinu,“ segir hún.

Dröfn segir að þau vilji ekki 
aðeins að starfshópurinn endur
spegli sjónar mið kvenna og karla. 
Einnig sé mikil vægt að blanda 
saman reynslu þeirra sem eldri 

eru og þeirra yngri og ó líkum bak
grunni.

„Við erum að þróa lausnir fyrir 
fram tíðina og þess vegna er rosa
lega mikil vægt fyrir okkur og 

tækni geirann að hafa reynslu bolta 
og ungt og ferskt fólk,“ segir Dröfn. 
Til að styðja við þessi mark mið hafi 
þau, sem dæmi, lagt aukna á herslu 
á að horfa að eins minna á reynslu 
og ein blína á aðra hæfni þætti í ný
ráðningum þegar tæki færi gefst til.

„Við erum með mikið af öflugum 
reynslu boltum svo í sumum til
vikum nýtum við tæki færið í ný
ráðningum til að horfa til unga 
fólksins sem hefur önnur sjónar mið 
og aðra færni þætti en fyrir eru.“

Dröfn segir störf sem séu í boði 
hjá Origo vera fjöl breytt.

„Þetta eru ekki bara nördar, for
ritun og stærð fræði for múlur. Þetta 
eru ó trú lega skapandi störf og mikil 
sam skipti. Það eru mörg spenn
andi störf fyrir konur hérna og 
okkur langar að stúlkur hugsi líka 
til okkar þegar þær eru að velja sér  
starfs frama,“ segir Dröfn.
lovisaa@frettabladid.is

EGYPTALAND Í gær voru tíu ár frá því 
að alda mótmæla gegn stjórnvöld
um hófst í Egyptalandi. Atburðirnir 
mörkuðu þáttaskil í hinu svokallaða 
arabíska vori sem hófst í desember 
2010 í Túnis með mótmælum gegn 
þáverandi forseta landsins.

Í Egyptalandi var Hosni Mubarak 
steypt af forsetastóli eftir gríðarlega 
fjölmenn mótmæli í upphafi árs 
2011 og bæði þing og forsetakosn

ingar fóru fram. Mohamed Morsi, 
úr röðum hins múslímska bræðra
lags, sigraði í forsetakosningunum 
en var síðar fjarlægður úr embætti 
af her landsins. Þá tók við völdum 
hershöfðinginn Abdel Fattah el
Sisi og er hann nú forseti. Ástandið 
í Egyptalandi er því að mörgu leyti 
hið sama og fyrir mótmælin.

Samfélagsmiðlar gerðu fólki auð
veldara um vik en áður að skipu

leggja aðgerðir og veitti það mörg
um von um breytingar. Þær vonir 
fjöruðu út í Egyptalandi líkt og víð
ast hvar annars staðar í Miðaustur
löndum, til dæmis í Sýrlandi, Líbíu 
og Jemen. Þar eru enn blóðugar 
borgarastyrjaldir sem ekki sér fyrir 
endann á. Sameinuðu þjóðirnar 
telja að um sex og hálf milljón Sýr
lendinga hafi flúið land og svipaður 
fjöldi sé á vergangi innan landsins.

Í f lestum þeim ríkjum þar sem 
fólk fór á götur út og mótmælti harð
ræði yfirvalda hafa einræðisherrar 
hert tökin og barið niður hvers 
kyns andstöðu með valdi. Einungis í 
Túnis, þar sem arabíska vorið hófst, 
tók lýðræðislegra stjórnarfar við. 
Margir stjórnmálaskýrendur hafa 
lýst því ástandi sem tók við af arab
íska vorinu sem hinum arabíska 
vetri. – þp

Allir eiga rétt á því 
að koma sjónar-

miðum sínum á framfæri 
innan ramma laganna.

Vladímír Pútín

Maður er ekkert að 
segja að karlar séu 

frá Mars og konur frá Venus 
en við vitum að blöndun er 
alltaf af hinu góða. 

Dröfn Guð munds dóttir,  
mann auðs stjóri hjá Origo

Tíu ár frá þáttaskilum í arabíska vorinu en einræðisherrar stjórna

Vilja styrkja framgang kvenna 
en ekki halda drengjum niðri
Origo hefur sett sér það markmið að helmingur allra ný ráðinna hjá fyrir tækinu verði konur. Mannauðs-
stjórinn segir mikilvægt að tæknin sé bæði þjónustuð og þróuð af fjölbreyttum hópi. Reynt er að horfa á 
aðra hæfniþætti en reynslu þegar hægt er. Upplýsingatæknigeirinn sé enn karllægur og þurfi fleiri konur.

Dröfn Guðmundsdóttir segir nörda ekki einkenna Origo. MYND/AÐSEND

Meira á frettabladid.is

Pútín segir Navalní-mótmæli ólögleg

Mótmælendur hafa gagnrýnt hand-
töku Navalní. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY 

BANDARÍKIN Joe Biden Bandaríkja
forseti afnam í gær bann Donalds 
Trump gegn herþjónustu trans ein
staklinga.

Trump tilkynnti fyrst um bannið 
á Twitter árið 2017 en það tók gildi í 
apríl 2019. Á þeim tíma gegndu tæp
lega níu þúsund trans einstaklingar 
herþjónustu. Þeir fengu áfram að 
sinna þjónustu en lokað var fyrir 
skráningu á trans nýliðum.

„Það er einfalt: Ameríka er örugg
ari þegar allir sem hæfir eru til her
þjónustu geti gert það opinskátt og 
með stolti,“ sagði Biden á Twitter 
eftir að bannið var afnumið.

Biden hefur nú þegar haf ist 
handa við að snúa við tilskipunum 
Trumps, þar á meðal hvað varðar 
COVID19 og loftslagsmál. – atv

Transfólk aftur 
gjaldgengt í her

MEXÍKÓ Andrés Manuel López 
Obrador, forseti Mexíkó, tilkynnti 
um helgina að hann hefði greinst 
með COVID19. Obrador sem er 67 
ára gamall sagði á Twitter að ein
kenni sín væru væg og að hann væri 
bjartsýnn eftir greininguna.

Obrador mun áfram vinna að 
heiman þar sem hann á í við
ræðum við Vladímír Pútín, forseta 
Rússlands, um að útvega Mexíkó 
skammta af rússneska COVID19 
bóluefninu Sputnik V. 

Í fyrra lýsti Obrador yfir að hann 
myndi reyna að útvega Mexíkóum 
12 milljónir skammta af bóluefninu 
ef það reyndist áhrifaríkt.

Um 1,75 milljónir hafa nú greinst 
með veiruna í Mexíkó og 150 þús
und látist af hennar völdum. – atv

Forseti Mexíkó 
með COVID-19

Andrés Manuel López Obrador.

Mótmæli 2011 á Tahrir torgi í Karíó í 
Egyptalandi.FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu 
óskar eftir íbúðum og/eða sumarhúsum 

til leigu
Sameyki Stéttarfélag í almannaþjónustu, óskar eftir sumarhúsum og/
eða íbúðum á leigu fyrir félagsmenn sína sumarið 2021. 
Einungs húsnæði í góðu ásigkomulagi og í frágengnu umhverfi kemur 
til greina.
Upplýsingar um staðsetningu, stærð, aldur eignar, verð, ástand, fjölda 
gistirýma og aðra aðstöðu s.s. heita potta skulu koma fram, ásamt 
myndum.

Áhugasamir sendi upplýsingar til Ásu á netfangið  
asaclausen@sameyki.is fyrir 5. febrúar n.k.

Öllum tilboðum verður svarar.
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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

Í FULLUM GANGI

SPARAÐU TUGI ÞÚSUNDA
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Það er enn 
svolítið eftir 
af janúar og 
það gæti 
verið langur 
vetur fram 
undan.

 

Þetta er 
mikilvægt 
skref í 
loftslags-
málum.

Aðalverkefni sérhvers ríkis í loftslagsmálum er 
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þar á 
eftir kemur binding koltvísýrings, sem við gerum 

til dæmis með aukinni landgræðslu, skógrækt eða bind-
ingu í berg. En annað er ekki síður mikilvægt og það er 
aðlögun að breytingum sem munu verða á samfélögum 
okkar og náttúrufari, vegna loftslagsbreytinga.

Sem umhverfis- og auðlindaráðherra hef ég ráð-
stafað auknu fjármagni til vöktunar á súrnun hafsins 
og sjávarstöðubreytingum, hopi jökla og skriðuhættu 
og til rannsókna á kolefnisbindingu. Góð vöktun er 
ekki bara lykill að aðlögun íslensks samfélags að lofts-
lagsbreytingum í framtíðinni, heldur styrkir um leið 
stoðir hættumats og almannavarna.

Í gær og í dag er haldinn alþjóðlegur fundur um 
aðlögunarmál, The Climate Adaptation Summit 2021, 
þar sem saman komu meðal annars fulltrúar ríkja, 
fyrirtækja, borga, háskóla og alþjóðastofnana. Fund-
inum er ætlað að efla aðgerðir í þessum málaflokki á 
heimsvísu. Í ávarpi mínu á fundinum lagði ég áherslu á 
mikilvægi samlegðar í aðgerðum. Þá á ég við að gripið 
sé til aðgerða sem geta nýst bæði til aðlögunar og ann-
arra samfélagslegra markmiða á sama tíma, til dæmis 
til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eða auka 
samkeppnishæfni landsins. Tökum sem dæmi endur-
heimt votlendis. Hún getur bætt stýringu og flæði 
á vatni og dregið þannig úr flóðum, á sama tíma og 
hún leiðir til minni losunar frá framræstum mýrum, 
endurheimtir vistkerfi og eflir líffræðilega fjölbreytni.

Árið 2019 var frumvarp mitt um að skylda íslensk 
stjórnvöld til þess að vinna áætlun um aðlögun að 
loftslagsbreytingum samþykkt. Í fyrra skipaði ég svo 
starfshóp til þess að vinna tillögu að stefnu um aðlögun 
íslensks samfélags að loftslagsbreytingum sem meðal 
annars mun byggja á vísindaskýrslu um loftslagsmál 
og undirbúningsvinnu Loftslagsráðs, Veðurstofunnar 
og fleiri. Í framhaldinu verður svo unnin aðgerða-
áætlun. Þetta er mikilvægt skref í loftslagsmálum.

Minni losun, aukin 
binding og aðlögun

Guðmundur  
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlindaráð-
herra

Buxnaleysi
Heimurinn tekur sífelldum 
breytingum. Hæstiréttur 
Íslands hefur undanfarið verið 
með vinnu í gangi um sam-
ræmingu á útliti dóma. Hefur 
þetta komið af stað stærstu 
krísu innan dómstólanna frá 
því að Helgarpósturinn upp-
ljóstraði að allir væru í raun 
buxnalausir undir skikkjunum 
kjánalegu. Héraðsdómur hefur 
notað Arial-letur í stærð 11 frá 
árinu 1956. Landsréttur hefur 
frá upphafi notað Comic Sans í 
stærð 14. Hæstiréttur vill helst 
nota Wingdings en sættir sig við 
Courier, vilja þeir síður að málið 
fari alla leið fyrir Mannrétt-
indadómstól Evrópu sem  notar 
Helvetica. Dómstólasýslan er 
komin í málið við dræm við-
brögð hinna, en þeir eiga það til 
að breyta öllu letri í Bold. 

Vikan með Katrínu
Það hefur lengi verið markmið 
hins opinbera að taka alfarið 
yfir hlutverk fjölmiðla. Nú 
þegar er til fréttaveita Stjórnar-
ráðsins, sjónvarpsstöð Land-
spítalans og fréttastofa Norður-
Kóreu í Reykjavík. Nýjasta nýtt 
er að sjálf dómsmálaráðherra 
er byrjuð með viðtalsþætti þar 
sem spjallað er á léttu nótunum 
við afreksfólk. Erum við nú 
aðeins einu skrefi frá því að 
forsætisráðherra byrji með 
eigin vikulega spjallþætti að 
hætti Nicolás Maduro, leiðtoga 
Venesúela.

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

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is

Nú þegar tæp vika er eftir af janúar og 
margir bíða spenntir eftir augnablik-
inu þegar fletta má yfir á næstu síðu 
dagatalsins, minntu veðurguðirnir 
á sig – og líka þau sem oft eru brjóst-
vörnin gegn ágangi þeirra. Verðirnir 

okkar.
Janúar er mánuður heilsuátaks, jólavísareikninga, 

myrkurs og kulda auk þess sem fjölmargir kjósa jafn-
vel að fara í gegnum hann án þess að innbyrða dropa 
af áfengi. Stramma sig aðeins af eftir jólaboðin og 
allsnægtirnar sem einkenna desember. Leiða má líkur 
að því að þessi atriði og fleiri fái okkur til að finnast 
janúar lengi að líða. Það er alls ekki sama fjörið og ein-
kenndi mánuðinn á undan.

En nú upplifum við janúarmánuð í fyrsta sinn í 
miðjum heimsfaraldri, búandi við samkomutakmark-
anir og verulega skerðingu á ferðafrelsi. Þjóðin sem 
vanalega flykkist í hópum til Tenerife í upphafi árs 
til að þreyja þorrann kemst nú hvorki lönd né strönd; 
hvað þá á þorrablótin sem í eðlilegu árferði væru 
ákveðið ljós í myrkrinu. Svona miðað við stöðuna er 
þetta líklega lengsti janúarmánuður í manna minnum 
og ekki eru fréttir af veðri og færð til að lífga upp á 
stemninguna.

Í liðinni viku voru hús rýmd á Siglufirði, Flateyri og 
Ísafirði vegna yfirvofandi snjóflóðahættu, rýmingu 
hefur nú verið aflétt en snjóalög eru enn það óstöðug 
að fólk er hvatt til að fara að öllu með gát.

Vegurinn til Flateyrar er nú lokaður af sömu ástæðu 
og hefur verið að mestu frá því á laugardag.

Ekki er nema rétt rúmt ár síðan snjóflóð féllu í byggð 
og á höfnina á Flateyri og þó að Flateyringar prísi sig 
sæla að enn sé veturinn ekki jafn snjóþungur og í fyrra, 
má ímynda sér að ýmislegt fari um huga heimamanna 
á þessum árstíma. Snjóflóðin sem féllu í fyrra rifjuðu 
upp sárar minningar frá árinu 1995 þegar mannskætt 
flóð féll á byggðina.

Nú um helgina var björgunarsveitin Hafliði frá Þórs-
höfn kölluð út. Flytja þurfti sjúkling frá Þórshöfn til 
Akureyrar en vegna aftakaveðurs var sjúkraflug ekki 
kostur. Vegurinn yfir Hófaskarðið var í ofanálag ófær 
og björgunarsveitin því fengin til að fylgja sjúkra-
bílnum yfir. Í aftakaveðri ruddu þau einu leiðina fyrir 
veikan einstakling að komast undir læknishendur.

Án þeirra sem fórna frítíma sínum í erfiðisverkefni 
sem þetta er ekki vitað hvað hefði orðið um viðkom-
andi sjúkling. Við vitum aftur á móti að unglingsstúlk-
an sem grófst undir flóðinu á Flateyri fyrir ári hefði 
ekki komist af nema fyrir hjálp björgunarsveitanna.

Það er enn svolítið eftir af janúar og það gæti verið 
langur vetur fram undan. Þessi misserin erum við 
daglega minnt á að við séum öll í þessu saman og það 
gildir svo sannarlega líka um framlínuverðina sem 
reiða sig á okkur, bakverðina.

Munum það á meðan við reynum að keyra upp 
stemninguna!

Verðir og 
bakverðir
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Í síðustu viku var úthlutað styrkj-
um úr Rannsóknasjóði fyrir árið 
2021. Aldrei hafa f leiri verkefni 

fengið styrk og aldrei hefur hærri 
upphæð verið úthlutað. Rann-
sóknasjóður hefur 3,7 milljarða til 
ráðstöfunar á þessu ári en framlög 
til hans hafa verið aukin markvisst 
á þessu kjörtímabili og hafa eins og 
áður segir aldrei verið hærri.

En peningarnir segja ekki alla 
sögu. Með aukningunni hefur hlut-
fall þeirra verkefna sem fá styrk 
farið upp í 20% sem sýnir hvað eftir-
spurnin er mikil. Það er vísbending 
um vaxandi grósku í grunnrann-
sóknum á Íslandi sem mikilvægt 
er að hlúa vel að. Fjárfesting í rann-
sóknum er nefnilega fjárfesting í 
þekkingu sem skilar sér í auknum 
lífsgæðum og fjölbreyttara atvinnu- 
og efnahagslífi. Fyrir utan þá stað-
reynd að þekkingarleitin er mikil-
væg sjálfrar sín vegna.

Þar með er ekki öll sagan sögð. Á 
kjörtímabilinu hafa opinber fram-
lög til nýsköpunar, rannsókna og 
þekkingargreina aukist um meira 
en 70%. Árið 2020 jókst svo fjár-
festing einkaaðila, bæði innlendra 
og erlendra, í íslenskum nýsköpun-
ar- og tæknifyrirtækjum verulega 
og nam hún alls 17 milljörðum sem 
er hærri upphæð en fjárfest var fyrir 
2019 þó að um færri fjárfestingar 
hafi verið að ræða.

Þetta er jákvæð vísbending um 

að sú stefna sem ríkisstjórnin hefur 
tekið og breytingar sem gerðar hafa 
verið til að bregðast við veikleikum 
í umhverfi nýsköpunarfyrirtækja á 
Íslandi séu að skila sér. Vandi okkar 
var að þrátt fyrir öflugt stuðnings-
kerfi við sprota og fyrirtæki á upp-
hafsmetrunum stóðu fyrirtæki 
frammi fyrir því að þegar ákveðnu 
stigi á vaxtarskeiðinu var náð áttu 
þau í erfiðleikum með að fjármagna 
sig á Íslandi. Þetta er því verulegt 
fagnaðarefni.

Við höfum lagt mikla áherslu á 
að styrkja og efla umhverfi grunn-
rannsókna og nýsköpunar með 
fjármagni og aðgerðum. Við sjáum 
þessa stefnu þegar skila sér og hún 
mun skila samfélaginu enn meiri 
verðmætum til framtíðar. Á þessari 
braut viljum við halda áfram; með 
skýra stefnu að leiðarljósi og alvöru 
aðgerðir sem skila árangri.

Stefna sem skilar árangri
Katrín  
Jakobsdóttir
forsætis
ráðherra

Við sjáum þessa stefnu 
þegar skila sér og hún mun 
skila samfélaginu enn meiri 
verðmætum til framtíðar.

Það var enginn lúðrablástur 
og engar f lugeldasýningar 
í tengslum við tilkynningu 

ríkisstjórnarinnar föstudaginn 15. 
janúar um breytt fyrirkomulag á 
landamærum, sem tekur gildi þann 
1. maí næstkomandi.

Þó var fréttin stór, þar sem þá 
verður eftir rúmlega átta mánaða 
þurrkatímabil, hægt að taka á móti 
ferðamönnum, án þess að þeir þurfi 
að sæta fimm daga sóttkví við 
komu til landsins. Það er löngu full-
reynt og vitað mál, að meðan reglur 
um sóttkví eru í gildi, þá getur end-
urreisn alþjóðlegrar ferðaþjónustu 
á Íslandi ekki hafist.

Enn mikil óvissa
Skrefin sem tekin verða í byrjun 
maí verða varfærin. Þau taka mið 
af litakóðunarkerf i Sóttvarna-
stofnunar Evrópu, þar sem ríki 
verða f lokkuð í græn, appelsínu-
gul, rauð og grá eftir stöðu farald-
ursins hverju sinni. Þannig munu 
gestir frá grænum og appelsínu-
gulum ríkjum geta framvísað nei-
kvæðu PCR-prófi frá heimalandinu 
og þurfa því aðeins að fara í eina 
skimun á landamærunum. Þeir 
sem geta framvísað vottorði um að 
hafa fengið Covid-19 eða gildu vott-
orði um bólusetningu munu verða 
undanþegnir sóttvarnaaðgerðum á 
landamærum.

Allt er þetta samt enn þá mikilli 
óvissu háð. Á þessari stundu vitum 
við lítið um það hver þróun farald-
ursins verður á okkar helstu mark-
aðssvæðum, hversu hratt bólu-
setningar ganga, hvenær Schengen 
landamærin verða opnuð, hvert 
almennt aðgengi verður að PCR-
skimunum og síðast en ekki síst 
hvernig eftirspurn mun þróast, 
hversu f ljótt fólk verður tilbúið til 
að ferðast og hvert og hvernig það 
vill ferðast. Í þessu stóra reikn-
ingsdæmi eru óteljandi óþekktar 
stærðir, sem leyfa uppsetningu á 
alls kyns sviðsmyndum sem allar 
eru í raun fullgildar.

Veltur allt á bólusetningu
Nýleg greining Goldman Sachs (10. 
janúar 2021) á tímalínu bólusetn-
inga í heiminum gefur tilefni til 
nokkurrar bjartsýni, þar sem það 
er nokkuð víst að bólusetningar 
eru sú breyta sem mun hafa mest að 
segja um hvenær endurreisn ferða-

þjónustunnar á heimsvísu hefst. 
Goldman Sachs reiknar með að 
vegna þungrar áherslu stjórnvalda 
um heim allan, muni með öllum til-
tækum ráðum verða settur aukinn 
kraftur í bólusetningar á Vestur-
löndum á fyrsta ársf jórðungi. 
Þannig muni um 50% Breta verða 
búin að fá bólusetningu í apríl, 
Bandaríkjamenn í maí og Evrópu-
búa í júní. Við þetta hlutfall bætast 
síðan þeir sem verða búnir að fá 
veiruna – líklega um 5-10% hverrar 
þjóðar. Þetta verður, ef eftir gengur, 
álitlegur hópur sem getur þá ferðast 
óhindrað á milli landa.

Deutsche Bank er aðeins var-
færnari í sinni spá (19. janúar 
2021) og nálgast viðfangsefnið 
þannig að ríkisstjórnir muni geta 
af létt takmörkunum, þegar búið 
verður að bólusetja viðkvæmustu 
hópana og koma þannig í veg fyrir 
að heilbrigðiskerfið ráði ekki við 
hlutverk sitt. Bankinn telur þar af 
leiðandi að ekki sé þörf á að bíða 
með af léttingu takmarkana þar 
til hjarðónæmi er náð. Reikna má 
með að viðkvæmustu hóparnir séu 
um það bil 20-25% hverrar þjóðar 
og reiknar bankinn með að Bretar 
verði búnir að bólusetja þá hópa í 
mars, Bandaríkjamenn í apríl og að 
í Evrópu verði því lokið í maí.

Sveigjanleiki verður lykilatriði
Ný skýrsla ETC (European Travel 
Commission) tekur fyrir áætlanir 
íbúa álfunnar til ferðalaga, bæði 
innan lands og utan, á þessu ári. 
Hún svarar að nokkru leyti brenn-
andi spurningum um ferðavilja og 
áætlanir og hvers konar ferðir verða 
vinsælastar. Það hafa margir haldið 
því fram að Covid-faraldurinn 
muni breyta ferðahegðun og við-
horfum fólks varanlega og ekkert 
verði eins og það var áður. Þannig 
höfum við Íslendingar talið okkur 
í betri stöðu en margar aðrar þjóðir, 
vegna fámennis, víðáttu, óbyggða, 

hreinleika og f leiri þátta, sem 
ætla mætti að skiptu máli í kjölfar 
heimsfaraldurs. Skýrslan staðfestir 
það að bólusetningar eru þunga-
miðjan í ferðaáætlunum Evrópu-
búa og f lestir virðast aðlaga sínar 
áætlanir takt við framvindu bólu-
setninga í heimalandinu. Um það 
bil helmingur þeirra hyggst ferðast 
á árinu, eftir að hafa fengið bólu-
setningu. Hins vegar virðast verða 
litlar breytingar á áfangastöðum og 
innihaldi ferða. Þannig eru borgar-
ferðir ennþá vinsælastar (17,2%) og 
þar á eftir sólarlandaferðir (16,2%). 
Náttúruupplifun og útivist eru 
nefnd mikilvægust af 12,2% svar-
enda. Góðu fréttirnar eru hins 
vegar þær að 1-2% svarenda nefna 
Ísland sem áhugaverðan áfanga-
stað.

Þessar tölur segja okkur hins 
vegar að það er ekkert gefið og alls 
óvíst að Ísland njóti einhvers konar 
sérstöðu þegar kemur að vali fólks 
á áfangastað að faraldri loknum. 
Þær segja okkur líka, að við megum 
hvergi slaka á og að sveigjanleiki, 
aðlögun að þörfum viðskiptavina 
í kjölfar heimsfaraldurs og stór-
aukin markaðssókn eru lykilatriði 
á næstu mánuðum.

Markar vörðu inn í framtíðina
Þrátt fyrir þessa miklu og viðvar-
andi óvissu, þá var þessi ákvörðun 
stjórnvalda mjög mikilvæg fyrir 
ferðaþjónustuna og þá sem við 
hana starfa. Hún markar í það 
minnsta einhvers konar vörðu inn 
í framtíðina, sem auðveldar okkur 
að gera áætlanir varðandi rekstur 
fyrirtækjanna, starfsmannamál 
og ekki síst markaðsmál, bæði hjá 
einkafyrirtækjum og Íslandsstofu. 
Það eitt skiptir miklu máli varðandi 
hugarfar, kraft og framkvæmda-
gleði og gefur allavega þá björtu 
von að hægt verði að afhenda þjón-
ustuna, sem við erum að selja, frá 
og með 1. maí.

Dagur vonar – 1. maí 2021
Bjarnheiður 
Hallsdóttir
formaður 
Samtaka ferða
þjónustunnar

✿   Þróun framlaga í Rannsóknasjóð,  
í milljónum kr. á verðlagi hvers árs
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Tækifæri framtíðar,  
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Hlekkur á streymið 
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Mamma Chia skvísur 
á 25% afslætti

BetterYou munnúðarnir
skila hámarks upptöku

Allt sem þú þarft til að gera 
þína eigin Maika´i skál

Skipulagður snæðingur með 
nestisboxunum frá Sistema

HEILSU- OG LÍFSSTÍLSDAGAR NETTÓ STANDA YFIR DAGANA 25. JANÚAR - 7. FEBRÚAR 2021
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Lágmúli • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavík • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

Öll vörulínan frá Gula miðanum 
á 25% afslætti

Vítamín og fæðubótarefni 
frá Now á 25% afslætti

NÝTTU ÞÉR VEFVERSLUN OKKAR 
OG GERÐU INNKAUPIN Á NETINU
ÖLL TILBOÐ Á HEILSUDÖGUM MÁ FINNA Á NETTO.ISLægra verð – léttari innkaup

ÚRVAL AF GÆÐAVÖRUM Á FRÁBÆRU VERÐI!

Þriðjudagur 26. jan.
Tilboð dagsins

Miðvikudagur 27. jan.
Tilboð dagsins

Good Bar
Raspberry 
Cheesecake

198KR/STK
ÁÐUR: 319 KR/STK

Now Probiotic
100 töflur

1.759KR/PK
ÁÐUR: 3.199 KR/PK

Græn epli 
(kg)

Fimmtudagur 28. jan.
Tilboð dagsins

Appelsínur (kg) Vatnsmelóna (kg)

VELKOMIN Á HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSDAGA Í NETTÓ

KYNNTU ÞÉR ÖLL 
FRÁBÆRU TILBOÐIN 
Í HEILSUBLAÐINU
Fylgstu með og nálgastu 
upplýsingar á netto.is og 
Facebook-síðu Nettó varðandi 
leiki og ofurtilboð dagsins á 
Heilsudögum.

OFURTILBOÐ - GILDIR ÞENNAN EINA DAG!

✔ Engin astma- og
ofnæmisvaldandi efni

✔ Engin litar- eða
lyktarefni

✔ Framleitt úr völdum
innihaldsefnum

✔ Svansvottaðar vörur

Änglamark snyrtivörur 
Engin aukaefni

Hollt í matinn frá Änglamark 

Nick´s
Crunchy 
Caramel eða 
Soft Toffee

90KR/STK
ÁÐUR: 199 KR/STK

Nano Prótein 
Pönnukökur
Fimm tegundir

180KR/STK
ÁÐUR: 269 KR/STK

25%
AFSLÁTTUR

AF HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSVÖRUM 

Margverðlaunaðar

GæðavörurUmhverfisvænar

Lífrænar

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

38%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

55%
AFSLÁTTUR

33%
AFSLÁTTUR

SÍÐUR AF
FRÓÐLEIK OG 
TILBOÐUM!

128

25%
AFSLÁTTUR 25%

AFSLÁTTUR
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upplýsingar á netto.is og 
Facebook-síðu Nettó varðandi 
leiki og ofurtilboð dagsins á 
Heilsudögum.

OFURTILBOÐ - GILDIR ÞENNAN EINA DAG!

✔ Engin astma- og
ofnæmisvaldandi efni

✔ Engin litar- eða
lyktarefni

✔ Framleitt úr völdum
innihaldsefnum

✔ Svansvottaðar vörur

Änglamark snyrtivörur 
Engin aukaefni

Hollt í matinn frá Änglamark 

Nick´s
Crunchy 
Caramel eða 
Soft Toffee

90KR/STK
ÁÐUR: 199 KR/STK

Nano Prótein 
Pönnukökur
Fimm tegundir

180KR/STK
ÁÐUR: 269 KR/STK

25%
AFSLÁTTUR

AF HEILSU- OG 
LÍFSSTÍLSVÖRUM 

Margverðlaunaðar

GæðavörurUmhverfisvænar

Lífrænar

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

38%
AFSLÁTTUR

45%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

55%
AFSLÁTTUR

33%
AFSLÁTTUR

SÍÐUR AF
FRÓÐLEIK OG 
TILBOÐUM!

128

25%
AFSLÁTTUR 25%

AFSLÁTTUR



Frau nhofer sk ý r sla n sý nd i 
afdráttarlaust fram á sam-
keppnishæf ni stór iðju á 

Íslandi, mjög algengt er að raforku-
verð í orkusölusamningum sé tengt 
við neysluverðsvísitölu í Banda-
ríkjunum og þótt hluti raforku-
framleiðslu Landsvirkjunar sé ekki 
nýttur um tíma þýðir það ekki að 
sú orka sé óseld og á lausu. Hér eru 
aðeins þrjár rangfærslur leiðréttar 
af mörgum, sem var að finna í grein 
Ágústs Bjarna Garðarssonar, for-
manns bæjarráðs Hafnarfjarðar, í 
Fréttablaðinu þriðjudaginn 19. janú-
ar undir yfirskriftinni „Hefur Ísland 
efni á því að tapa yfir 60 milljörðum 
í gjaldeyristekjur?“ Í greininni sjálfri 
var því reyndar ýmist haldið fram 
að 60 milljarðarnir væru árlegar 
gjaldeyristekjur eins álvers eða 
fyrirsjáanlegt gjaldeyristap þjóðar-
búsins, en það tvennt verður seint 
lagt að jöfnu.

Ágúst Bjarni skrifar réttilega að 
Fraunhoferskýrslan sé um margt 
ágæt. Þar kom enda í ljós, að raforku-
kostnaður stórnotenda á Íslandi 
skerðir almennt ekki samkeppnis-
hæfni þeirra gagnvart samanburð-
arlöndunum, sem voru Noregur, 
Þýskaland og Kanada. „Fraunhofer 
fékk við gerð skýrslunnar aðgang að 

trúnaðarupplýsingum um raforku-
samninga orkuframleiðenda og stór-
notenda á Íslandi. Langflestir aðilar 
sem leitað var til veittu aðgang að 
umbeðnum upplýsingum og allir 
stórnotendur utan einn veittu upp-
lýsingar um raforkuverð sitt,“ sagði 
í fréttatilkynningu atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins þegar 
skýrslan kom út í nóvember sl.

Vandinn ekki  
vegna raforkuverðs
Það veldur hins vegar vanda við 
lestur skýrslunnar að eitthvert álver-
anna hafnaði því að upplýsingar 
um meðalorkuverð yrðu birtar. 
Sú upplýsingaleynd leiðir til þess 
að hver og einn getur túlkað þann 
hluta skýrslunnar eftir eigin smekk 
og hagsmunum, hvað sem líður 
afdráttarlausum meginniðurstöð-
um hennar um samkeppnishæfni 
álvera á Íslandi. „Raforkukostnaður 
álvera á Íslandi er almennt sam-
keppnishæfur við Kanada og Noreg 
og lægri en í Þýskalandi,“ eins og 
ráðuneytið orðaði það í nóvember. 
Það blasir við þeim sem til þekkja að 
meginvandi álveranna undanfarið 
hefur verið samdráttur í eftirspurn á 
tímum heimsfaraldurs sem og verð-
lækkun vegna mikils framboðs frá 
Kína. Samdráttur hér á landi hefur 
þó ekki verið meiri en annars staðar, 
svo sem ætla mætti ef raforkuverð 
væri sérstakur fjötur um fót.

Algengar vísitölutengingar
Auk þess að fara rangt með niður-
stöður Fraunhofer um samkeppnis-
hæfni skrifar Ágúst Bjarni að Lands-
virkjun ætlist til að raforkuverð sé 

tengt verðbólgu i Bandaríkjunum 
og segir slíkt fátítt. Það er fjarri lagi. 
Afar algengt er að stórsamningar á 
borð við raforkusamninga feli í sér 
svokölluð CPI ákvæði, sem tryggja 
að verðið uppfærist miðað við 
breytingar á bandarískri vísitölu. 
Breska fyrirtækið CRU, sem sérhæfir 
sig í greiningum á mörkuðum með 
málma, segir að 32% raforkusamn-
inga til álvera í heiminum utan Kína 
– álvera sem kaupa raforku af þriðja 
aðila – séu með verðtryggingu. Það 
form er algengara en bæði áltenging 
raforkuverðs og beinar tengingar við 
verð á raforkumörkuðum.

Samningsbundin orka  
liggur ekki á lausu
Loks er rétt að leiðrétta enn einu 
sinni, því þessum rangfærslum er 

haldið á lofti víða þessi dægrin, að 
Landsvirkjun eigi 7,5% raforku-
framleiðslu sinnar ónotuð í hand-
raðanum og geti nýtt að vild. Þetta 
er ekki rétt. Landsvirkjun getur ekki 
selt þessa „umfram“ orku, því hún er 
þegar bundin í samningum við stór-
notendur. 

Nýti álver til dæmis 85% umsam-
innar orku þá getur Landsvirkjun 
ekki ráðstafað þeim 15% sem út af 
standa. Þau verða að standa álver-
inu til boða, kjósi það að starfa á ný 
á fullum afköstum. Það væri í hæsta 
máta óeðlilegt ef Landsvirkjun 
brygði fæti fyrir viðskiptavini sína 
með því að ráðstafa orkunni þeirra 
annað, um það hljótum við þó að 
vera sammála. Þvert á móti höfum 
við lagt alla áherslu á að styðja við 
viðskiptavini okkar, til að auðvelda 

þeim að komast í gegnum erfiða 
tíma.

Förum rétt með staðreyndir
Í greininni eru fjölmargar aðrar 
rangfærslur, sem flestar fjalla um 
einstaka viðskiptavini Landsvirkj-
unar líkt og álver, kísil- og gagnaver 
og stendur líklega þeim nær að leið-
rétta, hafi þeir hug á.

Það hlýtur að vera formanni 
bæjarráðs Hafnarfjarðar kappsmál 
að fjalla rétt um stærstu viðskipta-
samninga sem gerðir eru fyrir hönd 
landsmanna. Við hjá Landsvirkjun 
erum alltaf reiðubúin að veita aðstoð 
og upplýsingar. Það er einn liður í því 
hlutverki okkar að nýta orkuauð-
lindir þjóðarinnar á ábyrgan hátt 
svo þær skili þjóðinni arði, Hafn-
firðingum jafnt sem öllum öðrum.

Staðreyndir um stærstu samningana

Ríkisstjórnin hefur lagt fram 
frumvarp um þjóðgarð á 
hálendi Íslands. Í því felst tals-

verð breyting og eðlilegt að þeir sem 
óttast breytingar séu hræddir.

Nokkrar sveitarstjórnir hafa farið 
upp á háa C. Hræddar sálir mót-
mæla öllum áformum umhverfis-
ráðherra um Miðhálendisþjóðgarð 
með undirskriftum. Skiljanlega 
grípur um sig ótti.

Þjóðgarðurinn verður vissulega 

stór, næstum þriðjungur af f latar-
máli Íslands, að megninu til jöklar 
og lítt gróin fjöll. Það magnaða við 
þetta landflæmi er opin og óbyggð 
víðátta með mikið útsýni og mögn-
uð tækifæri til margs konar útivistar 
og ferðalaga. Næstum allt þetta land 
er nú þegar í eigu ríkisins og góður 
helmingur þegar friðlýst. En hvað er 
að óttast? Hvað er í veginum?

Það sem skelfir marga er sú stað-
reynd að stjórn þessa svæðis verður 
lýðræðisleg. Í engri annarri stofnun 
á vegum ríkisins verður viðlíka lýð-
ræði viðhaft. Fjöldi manns verður 
kosinn og skipaður til að stjórna 
hverju umdæmi og þjóðgarðinum 
í heild.

Er þá eitthvað að óttast? Já, svo 
sannarlega. Lýðræði krefst nefni-
lega þess að ólíkt fólk með ólíkar 
skoðanir og ólíka hagsmuni komi 

sér saman – og það er skelfilegt! 
Mörgum lætur það betur að rífast 
og nöldra en að ná samkomulagi 
um að gera eitthvað.

Þjóðgarðinum verður skipt í sex 
stór svæði og hvert þeirra hefur sitt 
ráð. Saman mynda þessi ráð stjórn 
alls þjóðgarðsins. Aðliggjandi 
sveitarfélög hafa meirihluta í stjórn 
og öllum þessum ráðum. Öllum! 
Hvers vegna eru þá fáein sveitar-
félög með hávær mótmæli, kann 
einhver að spyrja. Jú, þau þurfa að 
koma sér sama til að geta nýtt sér 
þessa yfirburðarstöðu. Já, koma 
sér saman! Það óttast einhverjir, 
eðlilega. Það kemur nefnilega ekki 
að neinu haldi að hafa meirihluta 
ef hver höndin er upp á móti ann-
arri. Til dæmis er hætt við að kjörið 
sveitarstjórnarfólk í Mývatnssveit 
og Bláskógabyggð verði ekki alltaf 

sammála. Þá gagnast lítið að hafa 
meirihluta í stjórn. Ekki er víst að 
sá sem öskrar hæst hafi sitt fram. 
Kannski tekst þeim að mynda 
hræðslubandalag.

A nnað v ið þett a lýðræðis-
fyrirkomulag er að samtök bænda, 
ferðaþjónustuaðila, útivistarfólks 
og náttúruverndara fá hver um sig 
að tilnefna fulltrúa í öll svæðisráð 
og líka í stjórn. Eru þá ekki allir 
himinlifandi? Nei. Meðal þessara 
hagsmunaaðila eru sumir hræddir  
–  við það að þurfa að koma sér 
saman. Sauðf járbændur, kúa-
bændur og ferðaþjónustubændur 
verða ekki endilega sammála. 

Ferðaþjónustufólk og útivistar-
fólk hefur ekki nákvæmlega sömu 
hagsmuni. Bílar, hestar, vélsleðar, 
fjórhjól og fótgangandi fólk á sama 
svæði fer ekki alltaf vel saman. Þar 

getur magnast upp rifrildi. Náttúru-
verndarfólk er ekki allt sammála um 
hvernig vernda beri náttúruna. Til 
dæmis í hve ríkum mæli skuli græða 
upp öræfi og örfoka land og hvernig 
skuli endurheimta vistkerfi. Völd 
skapa vesen, ekki síst þegar iðka 
skal lýðræði.

Í hugtakinu lýðræði felst að lýður-
inn sameinist um að láta góða hluti 
gerast. Það getur verið erfitt – og 
kvíðvænlegt.

Að ofansögðu skyldi engan 
undra að frumvarp um Hálendis-
þjóðgarð valdi titringi. Kannski er 
þetta of stór og of góð hugmynd til 
að íslensk þjóð nái saman um hana. 
Við erum vön að potast áfram hver 
í sínu horni og fá svo útrás í nöldri 
og pexi. En vonandi lærum við, svo 
okkur takist að ljúka þessu stóra 
framfaramáli.

Eitthvað að óttast?

Ragnhildur 
Sverrisdóttir
upplýsinga
fulltrúi 
 Landsvirkjunar

 

BÍLABLAÐ 
FRÉTTABLAÐSINS

Mest lesna bílablað landsins kemur út þriðjudaginn  
2. febrúar næstkomandi.

Ritstjóri blaðsins er Njáll Gunnlaugsson.

Tryggðu þér pláss í mest lesna blaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Ruth Bergsdóttir, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 694 4103 / ruth@frettabladid.is 

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Þorvaldur Örn 
Árnason
lýðræðissinni, 
náttúruverndari 
og útivistar
maður, alinn 
upp í sveit
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27.01.21
Skráning á husnaedisthing.is

Þinginu verður streymt og er öllum opið
Fundarstjóri: Brynja Þorgeirsdóttir

13:00

13:10

13:30

13:35

13:50

Húsnæðisþingið sett
Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra

Staða og þróun á húsnæðismarkaði
Hagfræðingar ræða nýja spá HMS um húsnæðisþörf næstu ára
Ólafur Sindri Helgason, yfirhagfræðingur hjá HMS
Karlotta Halldórsdóttir, sérfræðingur á sviði stafrænnar stjórnsýslu hjá HMS

Ný húsnæðisúrræði
Fjallað um ný og nýleg úrræði HMS til að bregðast við húsnæðisþörf almennings

Niðurstöður samstarfsþings HMS og 
sveitarfélaganna í húsnæðismálum
Ritstjórnarnefnd þingsins kynnir helstu niðurstöður 
Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, aðstoðarforstjóri HMS
Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga

Hver er staðan á húsnæðisáætlunum?
Álitsgjafar:
Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri í Reykjanesbæ
Þórdís Sif Sigurðardóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar 
Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri í Flóahreppi
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri Akranesskaupstaðar
Elmar Erlendsson, sérfræðingur á lánasviði hjá HMS
Sigrún Ásta Magnúsdóttir, forstöðumaður lánasviðs hjá HMS

Hvernig lítur byggingarmarkaðurinn út? 
Álitsgjafar:
Ómar Guðmundsson, framkvæmdastjóri byggingarfélagsins Hrafnshóls
Sigurður R. Ragnarsson, forstjóri Íslenskra aðalverktaka
Guðrún Ingvarsdóttir, forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins

Hlé

Breyttar áherslur í eftirliti með mannvirkjagerð á Íslandi
Viðmælendur:
Jóhann Ólafsson, framkvæmdastjóri öryggis mannvirkja hjá HMS
Kristinn Tryggvi Gunnarsson, forstöðumaður hjá HMS

Hvað er framundan og áhrif COVID19 aðgerðapakka 
á uppbyggingu innviða
Þátttakendur í pallborðum: 
Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga
Sandra Hlíf Ocares, framkvæmdastjóri Byggingarvettvangsins
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri
Elín Oddný Sigurðardóttir, í stjórn HMS

Spurt og svarað
Opnað fyrir spurningar frá þinggestum

Þingi slitið

14:00

14:10

14:20

14:45

15:00

Dagskrá

Skráning á husnaedisthing.is
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SPORT
NFL Þrátt fyrir að vera á 44. aldurs-
ári er ekkert að hægjast á Tom Brady 
sem leiddi lið sitt í úrslitaleikinn 
um Ofurskálina (e. Super Bowl) í 
amerískum ruðningi um helgina 
þegar Tampa Bay Buccaneers hafði 
betur 31-26 gegn Green Bay Packers 
í úrslitum Þjóðardeildarinnar. Með 
því tókst Brady að komast í tíunda 
úrslitaleikinn um Ofurskálina á ein-
stökum ferli og varð um leið fyrsti 
leikstjórnandinn til verða meistari 
í bæði Þjóðar- og Ameríkudeild-
unum á fyrsta ári sínu í herbúðum 
Flórídaliðsins. 

Átján ár eru liðin frá fyrsta og 
eina meistaratitli Tampa Bay en 
undanfarinn áratug hefur liðið 
verið gert að athlægi innan um 
sterkari lið í suðurriðli Þjóðar-
deildarinnar. Brady og stjörnum 
prýtt lið Buccaneers fá tækifæri til 
að skrifa nöfn sín í sögubækurnar 
þann 5. febrúar næstkomandi. Þá 
koma ríkjandi meistararnir í Kans-
as City Chiefs til Tampa og mæta 
Tampa sem verður um leið fyrsta 
liðið í sögu Ofurskálarinnar til að 
leika úrslitaleikinn á heimavelli.

Iðulega hefur það reynst mönn-
um um megn að halda sama takti 
í áratug í jafn líkamlega krefjandi 
deild og NFL-deildinni en Brady 
hefur tekist að afsanna allar slíkar 
spár. Talið er líklegt að Drew 
Brees, leikstjórnandi New Orleans 
Saints, láti nú staðar numið eftir 
vonbrigðatímabil þar sem sást að 
aldurinn var farinn að taka sinn toll 
en Brees er átján mánuðum yngri en 
Brady. Þá var ekki sjón að sjá Peyton 
Manning á 18. og síðasta tímabili 
sínu í NFL, þá á fertugsaldri.

„Þetta er alveg magnað og undir-
strikar að Brady er besti leikstjórn-
andi og leikmaður allra tíma. Hann 
er vel á sig kominn líkamlega og er 
ótrúlega sterkur andlega, leggur 
mikið upp úr því og krefst mikils af 
liðsfélögum sínum sem eflast fyrir 
vikið. Það skilur hann frá öðrum og 
gerir hann að besta leikstjórnanda 
allra tíma að mínu mati,“ segir Vala 
Pálsdóttir, fyrrverandi íþrótta-
fréttakona og nemi við Listaháskóla 
Íslands. Vala bjó um tíma í Boston 
við nám og fór fjölskyldan af og til á 
leiki með Patriots og þekkir því vel 
til Bradys og hans afreka.

Vala var á vellinum haustið 2015 
þegar Brady sneri aftur eftir fjög-
urra leikja bann fyrir aðild sína að 
máli NFL-deildarinnar sem sakaði 
Brady og Patriots um að hleypa lofti 

úr boltunum. Málið vakti mikla 
reiði í Boston og virtist Brady vera 
ákveðinn í að svara fyrir sig innan 
vallar.

„Það var talað um að óvíst væri 
um framhaldið hjá honum en hann 
var frábær í þessum leik og tróð 
sokk upp í allar gagnrýnisraddir. 
Það virðist sem þessi ótrúlega ein-
beiting og þessi sigurvilji sé kominn 
aftur hjá Brady sem vantaði aðeins 
upp á undir lokin hjá Patriots. Í 
fyrra virtist hann vera með annað 
augað á því að koma vörumerki 
sínu, TB12, á framfæri sem endaði 
með vonbrigðum í úrslitakeppn-
inni. Það má segja það sama um 
liðið hjá Patriots í ár, sem virtist 
vanta leiðtoga og þennan óbilandi 
sigurvilja.“

Fréttirnar af skiptum Brady yfir 
til Tampa Bay í mars á síðasta ári 
skóku íþróttaheiminn vestanhafs 
enda 20. tímabil Brady í herbúðum 
New England Patriots nýafstaðið. 
Með Patriots vann Brady sex meist-
aratitla sem er met í NFL-deildinni 
og áttu f lestir von á því að Brady 
myndi ljúka ferlinum innan raða 
Patriots. Það er ekki á hverjum degi 
sem slíkar goðsagnir breyta til og 
hvað þá þegar næstelsti leikmaður 

deildarinnar á í hlut. Fyrir vikið var 
mikil spenna í aðdraganda tíma-
bilsins um hvernig árangur Patriots 
og Buccaneers yrði fyrsta árið eftir 
viðskilnaðinn en Brady er á leiðinni 
í úrslitaleikinn sjálfan á meðan 
Patri ots missti af úrslitakeppninni.

„Ég á eftir að gera upp við mig 
með hverjum ég held í úrslita-
leiknum. Þegar ég byrjaði að fylgj-
ast með NFL heillaðist ég af Brady 
og með því New England Patriots 
en ég fann það í byrjun tímabils að 
hjartað fylgir Patriots. Ég finn það 
samt meðal vina okkar í Boston að 
það eru margir á krossgötum, hvort 
fólk gleðjist með Brady og styðji eða 

sjái bara eftir honum, sumir eru 
jafnvel fúlir og reiðir út í hann.“

Sonur Völu æfði knattspyrnu með 
syni Toms Brady og Gisele Bündch-
en en hún náði þó aldrei að hitta 
leikstjórnandann goðsagnakennda. 
Áhuginn á NFL er mikill innan fjöl-
skyldunnar og er iðulega lagt mikið 
upp úr Super Bowl. „Við lofuðum 
börnunum að þau mættu vaka yfir 
leiknum og fá frí í skólanum daginn 
eftir, þegar við fluttum heim.

Ég var einmitt að ræða þetta við 
mág minn sem er orðinn Bucca-
n eers-maður eftir að hafa áður 
stutt Patriots. Ég spurði hann hvað 
hann hefði gert ef Wayne Rooney 
hefði farið yfir í Liverpool, hvort 
hann hefði fylgt honum yfir,“ segir 
Vala létt og heldur áfram: „Ég átti 
stærðarinnar mynd af Brady sem 
ég gaf honum í jólagjöf frekar en að 
henda. Með því dró ég línuna um 
hvar stuðningur minn yrði til fram-
búðar. Hann nuddar mér aðeins upp 
úr þessu í dag.“

Í úrslitaleiknum mæta Brady og 
Buccaneers liði Kansas City Chiefs 
sem er leitt af Íslandsvininum Pat-
rick Mahomes sem dvaldi ásamt 
unnustu sinni í Mosfellsbæ í viku 
árið 2017. kristinnpall@frettabladid.is

Aldurinn bítur ekki á Brady
Tom Brady komst í sinn tíunda leik um Ofurskálina um helgina á 44. aldursári. Hann heldur áfram að 
tæta í sig fyrri met innan deildarinnar og virðist aldurinn ekki trufla næstelsta leikmann hennar.

Brady varð meistari í NFC-deildinni strax í fyrstu tilraun með Tampa Bay um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þetta er alveg 
magnað og undir-

strikar að Brady er besti 
leikstjórnandi og leikmaður 
allra tíma.
Vala Pálsdóttir

FÓTBOLTI Elísabet Gunnarsdóttir, 
þjálfari Kristianstads í Svíþjóð, 
verður ekki næsti þjálfari kvenna-
landsliðsins í knattspyrnu. Þetta 
staðfesti hún í samtali við Fótbolti.
net í gær.

Þar greinir Elísabet frá því að KSÍ 
hafi skyndilega óskað eftir því að 
hún myndi hætta störfum í Svíþjóð.

Undir stjórn Elísabetar komst 
Kristianstads í fyrsta sinn í Meist-
aradeildina á síðasta ári.

„Á f immtudaginn voru þau 
komin í hring með það að það gengi 
ekki að gera þetta saman í ár og ég 
yrði að hætta hérna innan þriggja 
mánaða. Að koma með það sem 
skilmála 20. janúar er of seint. Ég er 
ekki þannig, hvorki sem manneskja 
né þjálfari, að labba frá liðinu þegar 
ég er búin að standa fyrir framan 
liðið og ræða markmið og strategíu 
fyrir árið,“ sagði Elísabet við Fot-
bolta.net. – kpt

Slitu viðræðum 
við Elísabetu 

FÓTBOLTI Frank Lampard var í gær 
rekinn frá Chelsea eftir 84 leiki 
í starfi. Rússneski auðjöfurinn 
Roman Abramovich sem á Chels-
ea er ekki sá þolinmóðasti þegar 
kemur að þjálfurum félagsins og 
fékk Lampard sem er goðsögn hjá 
félaginu engan afslátt þegar kom að 
kröfum til liðsins. Lampard skilur 
við liðið í níunda sæti deildarinnar.

Það var rómantík í ráðningunni á 
Lampard á sínum tíma og náði hann 
fínum árangri á fyrsta ári sínu með 
liðið en pressan varð talsvert meiri 
í sumar. Þá fékk Lampard að kaupa 
að vild án þess að það skilaði betri 
árangri innan vallar.  Lampard yfir-
gefur því Chelsea eftir 84 leiki með 
1,75 stig að meðaltali í leik sem er 
jafn-versti árangur knattspyrnu-
stjóra síðan Roman keypti félagið 

af þeim sem hafa verið ráðnir til  
lengri tíma. Því meti deilir Lampard 
með André Villas-Boas.

„Persónulega er ég mjög ósáttur 
við þennan brottrekstur á þessum 
tímapunkti. Þó svo að gengið hafi 
ekki verið upp á marga fiska þá er 
tímabilið að spilast undarlega og 
miklar sviptingar í gangi hverja 
helgi,“ segir Jóhann Már Helgason 
sem heldur úti hlaðvarpinu Blá-
kastið, þar sem fjallað er  um Chels-
ea, og ritstjóri stuðningsmannasíðu 
Chelsea á Íslandi, aðspurður hvern-
ig tilfinningar fylgi því að sjá á eftir 
Lampard. 

„Mér fannst það engan veginn 
útséð að Chelsea væri dottið úr bar-
áttu um sæti í Meistaradeildinni. 
Ekki má svo gleyma því að leikirnir 
gegn Atletico Madrid í Meistara-

deildinni eru handan við hornið. 
Mér finnst að Lampard hefði átt að 
fá örlítið meiri tíma.“

Aðspurður taldi Jóhann að slakur 
árangur liðsins undanfarið myndi 
ekki hafa áhrif á ímynd Lampards.

„Lampard er og verður goðsögn 
hjá Chelsea. Það segir eflaust sitt að 
sjálfur Roman Abramovítsj skuli 
láta vitna í sjálfan sig við brott-
rekstrartilkynninguna, eitthvað 
sem aldrei hefur gerst áður hjá 
Chelsea. Þar hamrar hann á þessu, 
hversu stór hluti Lampard sé í sögu 
Chelsea og hve mikið við stuðnings-
menn Chelsea eigum honum að 
þakka. Arfleifð hans sem þjálfara 
hjá Chelsea verður að hafa blóðgað 
unga og efnilega leikmenn og í raun 
breytt þeim úr efnilegum ungling-
um í alvöru fótboltamenn.“ – kpt

Goðsögninni tókst ekki að forðast fallöxi Rússans

Frank Lampard fékk snemma tækifærið hjá Chelsea eftir að hafa gert góða 
hluti með Derby County í Championship-deildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
handboltalandsliðinu lentu í tutt-
ugasta sæti á HM í Egyptalandi en 
þetta varð ljóst þegar milliriðlun-
um lauk í gærkvöldi. Það er versti 
árangur Íslands í lokakeppninni 
síðan  það tóku fyrst 24  lið þátt í 
lokakeppni HM.

Íslenska liðið lauk keppni með 
naumu tapi gegn Noregi um helg-
ina. Það var fimmta tap Íslands í sjö 
leikjum en allir leikirnir töpuðust 
með tveimur mörkum. Einu sigrar 
Íslands voru gegn Alsír og Marokkó 
í riðlakeppninni en gegn evrópsku 
liðunum töpuðust allir leikir. –kpt 

Ísland endaði 
HM í 20. sæti 

Bjarki Már var markahæstur í ís-
lenska liðinu á HM. MYND/EPA

Elísabet Gunn-
arsdóttir, þjálfari 
Kristianstads

mailto:kristinnpall@frettabladid.is
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Ingibjörg Sædís deilir íbúðinni með kærasta og tveimur hundum. Hún segist vera sú framkvæmdaglaða í sambandinu og finnst það ekki stórverkefni að 
mála veggi, lakka húsgögn, föndra ljósakrónur og fleira. Annað mál er þó með gólfflísar og aðrar kostnaðarsamar breytingar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Retróblæti á háu stigi
Skötuhjúin Ingibjörg Sædís og Árni Sigurjónsson fluttu þann 17. júní 2018 í 
þriggja herbergja 80 fermetra kjallaraíbúð í Skipasundinu. Síðan þá hafa þau 
jafnt og þétt varið ótal vinnustundum í að sníða íbúðina að sínum stíl.  ➛2
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Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
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umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
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Blessunarlega þurfti ekki að 
gera mikið áður en við gátum 
komið okkur fyrir. Það var 

nýbúið að skipta um glugga og 
gólfefni á flestum rýmum og raf-
magn og dren var allt í góðu standi,“ 
segir Ingibjörg sem viðurkennir að 
hennar stíll sé ansi ríkjandi heima 
hjá þeim Árna. „Ætli hann sé ekki 
„mid-century“ undir áhrifum frá 
sjöunda og áttunda áratug síðustu 
aldar sem eru í miklu uppáhaldi hjá 
mér. Þá er ég með retrófílíu á háu 
stigi. Við erum ekkert forrík þannig 
að flest er fengið af nytjamörk-
uðum eða Facebook-grúppum. Mér 
finnst það líka huggulegra.“

Ekkert stórmál
Ingibjörg segist vera sú fram-
kvæmdaglaða í sambandinu og 
almennt óhrædd við að taka af 
skarið varðandi breytingar eins og 
að mála veggi. „Ef ég fíla ekki litinn 
þá rúlla ég bara aftur yfir og það er 
ekkert stórmál. Árni tók þátt þegar 
við flísalögðum inni í eldhúsi en 
annars þá var það ég sem lakkaði 
skápana, málaði veggina, fúgaði 
milli flísanna, veggfóðraði inni í 
stofu og bjó til ljósakrónuna. Sem 
betur fer finnst honum stíllinn 
minn ekki ljótur því ég er ansi frek 
á að breyta til. Aðrar framkvæmdir 
eins og það að skipta um gólfefni 
krefjast auðvitað meiri umhugs-
unar, enda meiri vinna og dýrara 
og verra að gera þar mistök. Við 
gerðum ekki mikið fyrst þegar við 
fluttum inn heldur erum meira að 
„máta“ rýmin og taka okkur tíma í 
að ákveða hverju megi breyta smátt 
og smátt. Það er mun sniðugra fjár-
hagslega og svo er líka gaman að 
vera alltaf með eitthvert verkefni 
fram undan.“

Trúnaður við stílinn
Þegar kemur að því að velja hluti á 
heimilið þykir Ingibjörgu mikil-
vægt að fólk sé trútt eigin stíl og 
reiði sig ekki alfarið á ríkjandi 
tískustrauma hverju sinni. „Flís-
arnar í eldhúsinu okkar voru úr 
náttúrusteini, eflaust voða fínar 
flísar og líklega mun dýrari en 
tafl-flísarnar sem við settum á 
gólfið í staðinn. Við pældum alveg 
í því að setja stórar gráar stíl-
hreinar flísar en ákváðum svo að 
velja frekar klassískar flísar sem 
okkur finnst f lottari. Við sjáum 
ekki eftir því. Svo er eitt sem mér 
finnst vera pínu púkalegt og það 
er þegar fólk kaupir hluti í íbúðina 
sína bara til að fylla upp í rýmin. 
Þegar fólk setur inn mynd af hillu 
á Face  book- hóp  inn skreytum hús 
og spyr hvað það ætti að setja á 
hilluna. Af hverju varstu að kaupa 

hillu ef þú átt ekki dót til að setja 
á hana?“

Ýmislegt á döfinni
„Eldhúsið og stofan eru komin í 
nokkuð gott stand, en við þurftum 
lítið að gera í stofunni. Ég málaði 
ofninn og utanáliggjandi pípur 
gular til að poppa rýmið aðeins 
upp, setti veggfóður á einn vegg 
og svo föndraði ég „ljósakrónu“. 
Við skiptum um flísar í eldhúsinu, 
ég lakkaði innréttinguna hvíta 
og málaði eldhúsveggina bláa í 
sumar. Einnig fékk ég sendar hand-
smíðaðar höldur frá Rússlandi sem 
tók ekki nema um hálft ár að fá 
heim,“ segir Ingibjörg og hlær.

Í byrjun nóvember málaði Ingi-
björg ganginn fagurbláan. „Það 
er verkefni sem ég hef ætlað mér 
lengi, en mig langar til að mála 
frönsku hurðina þar djúprauða. 
Planið var að mála ganginn í lit 
sem tónaði vel við bláa litinn 
í eldhúsinu. Þá voru einhvers 
konar blár eða grænn efst á baugi. 
Liturinn heitir Havbris og er Lady-
málning úr Húsasmiðjunni.“

Svefnherbergið er það her-
bergi sem hefur setið á hakanum. 
„Það er 20 fermetrar og furðulega 
langt í laginu. Þar þarf skipta um 
gólfefni og mig langar í „fishbone“ 
parket. Svo þarf að færa ofninn 
undir gluggann en núna er hann 
inni í horni, fjærstur gluggunum. 
Þá er planið að færa rúmið og lífga 
almennt upp á herbergið. Svo 
langar mig líka til að mála bað-
herbergið bleikt og það mun ég 
líklegast gera næst.“

Veggfóðrið í stofunni frá Esju Dekor setur skemmtileg
an blæ á heimilið með áhrifum frá flappertímabilinu. 
Að sögn Ingibjargar er þetta fínasti sjálfubakgrunnur.

Retróblætið 
teygir sig yfir 
í tæknina en 
þau Árni og 
Ingibjörg  eru 
að koma sér 
upp vínylplötu
safni. Bak við 
plöntuna má 
sjá eitt af hita
veiturörunum 
sem Ingibjörg 
málaði fagur
gul. 

Ingibjörg elskar að dúlla sér í eldhúsinu við elda
mennsku og bakstur, sérstaklega eftir að þau gerðu 
það svona fínt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Loðnir sambýlismenn
Ingibjörg og Árni deila íbúðinni 
með tveimur hvuttum, Rúfusi og 
Tuma. „Tumi er hvers manns hug-
ljúfi og myndi helst velja að kúra 
allan daginn ef hann þyrfti ekki 
að fara út í göngutúra og sinna 
öðrum ómerkilegum verkefnum. 
Rúfus hins vegar er algjör vargur 
og fer úr hárum eins og enginn sé 
morgundagurinn. Hann leikur sér 
í tólf tíma á sólarhring, tætir leik-
föngin sín í tætlur og skilur eftir 
litla hnoðra víðs vegar um íbúðina. 
Þegar hann var ungur átti hann 
það til að naga húsgögn og hluti 
en blessunarlega óx hann upp úr 
því! Uppáhaldið hans voru tekk-
húsgögn og nærbuxur úr óhreina 
tauinu.“

Stofan í uppáhaldi
Stofan hjá Ingibjörgu og Árna er 
augnayndi líkt og íbúðin öll en þar 
hefur Ingibjörg valið stórglæsilegt 
veggfóður á einn vegginn. „Vegg-
fóðrið fékk ég í Esju Dekor og ég 
ætlaði aldeilis að setja það upp sjálf. 
Ég byrjaði að skera arkirnar til og 
gera mig tilbúna en var svo hrædd 
um að mér myndi mistakast. Þá 
fékk ég hann Steinþór dúkalagn-
ingamann í verkið og við tókum 
saman eina helgi í að henda þessu 
upp. Það þurfti sem sagt að setja 
undirlag vegna þess að húsið var 
byggt 1949 og steyptu veggirnir 
voru ekki rennisléttir. Sem betur fer 
fékkst hann til að hjálpa því þetta 
er óaðfinnanlega gert hjá honum.“

Uppáhaldsstaður Ingibjargar er 
svo sófinn í stofunni. „Þar er nóg 
pláss fyrir mig og hundana mína 
Tuma og Rúfus að hafa það huggu-
legt saman á meðan ég stússast 
eitthvað í tölvunni að læra eða með 
bók. Svo er ég mikil eldhúskona og 

hef gaman af því að elda og baka. 
Sérstaklega eftir að við gerðum eld-
húsið fínt.“

Ótrúleg orka og Flæði
Veggir og hillur íbúðarinnar eru 
nostursamlega skreytt fallegri list 
sem að sögn Ingibjargar kemur 
úr öllum áttum. „Flest verkin eru 
eftirprentanir af verkum íslensks 
listafólks og mörg verkanna eru 
eftir fólk sem ég þekki eða kannast 
við. Þar má nefna ljósmyndaverk 
eftir Antoníu Bergþórsdóttur 
og Írisi Leifsdóttur en ég á líka 
fallegan lítinn keramikvasa eftir 
Antoníu. Svo held ég mikið upp 
á mynd af pottaplöntum eftir 
Hrönn Gunnarsdóttur sem var 
með mér í heimspeki, collage 
eftirprent eftir Korkimon sem 
ég keypti á markaði í bílastæða-
húsinu á Hverfisgötu, teikningu af 
alls konar kynjaköttum í veislu frá 
Sunnu Ben, stóra ljósmynd af kú á 
Kúbu keypti ég af listamanninum 

BlackStairs á sýningu sem vinkona 
mín Brynja Kristins hélt sumarið 
2019. Sú sýning varð upphafið að 
Flæði sem er listakollektíf sem 
vinkonur mínar, Antonía Berg og 
Brynja settu á stofn ásamt Írisi og 
Dórotheu Olsen. Ég mæli svo inni-
lega með því að fólk fylgist með því 
sem þær eru að gera, en Flæði er 
vettvangur fyrir alls konar listafólk 
til að sýna verkin sín og orkan í 
þessum konum er ótrúleg.“

Ingibjörg segist elska ljóðabækur 
og eins og mörg af hennar kynslóð 
er hún hrifin af plöntum. „Ég þekki 
mikið af kláru og flottu fólki sem 
hefur gefið út bæði ljóðabækur og 
smásagnasöfn. Mér þykir sérlega 
vænt um bækurnar og er með þær á 
sérstað inni í stofu. Svo erum við að 
reyna að koma upp smá vínylplötu-
safni en það gengur hægt. Það er 
svo auðvitað allt fullt af plöntum 
inni í íbúðinni og mér þykir mjög 
vænt um þær. Það er líka svo fallegt 
að gefa og þiggja afleggjara.“

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Ingibjörg segir að flest húsgögn séu komin af nytjamörkuðum og úr Face
bookhópum enda þykir henni notalegast að vera innan um eldri muni.

Mest selda 
liðbætiefni 
á Íslandi
EYMSLI, STIRÐLEIKI 
EÐA BRAK Í LIÐUM?

2-3ja
mánaða skammtur íhverju glasi
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Fasteignasalan Miklaborg 
kynnir: Ein af glæsilegustu 
íbúðum borgarinnar með 

panorama útsýni og risastórum 
þaksvölum. Íbúðir fyrir 60 ára og 
eldri.

Húsið er teiknað af Kristni 
Ragnarssyni og er fimm til níu 
hæða fjöleignarhús. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar án gólfefna, 
en flísar á votrými. Stæði í lok-
uðum bílakjallara fylgir íbúð-
inni. Glæsileg endaíbúð á sjöttu 
hæð við Hraunbæ. Komið er inn 
í sameiginlegan inngang að íbúð. 
Forstofa opin inn í hol sem leiðir 
þig í allar vistaverur íbúðar. Í holi 
eru skápar. Baðherbergið er f lísa-
lagt og með góðri snyrtiaðstöðu, 

sturta, innrétting með skápum 
undir handlaug og spegli fyrir ofan 
handlaug. Einnig er tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara á baði.

Gott aukaherbergi með fata-
skápum. Hjónaherbergi er 
rúmgott og bjart og með skápum 
ásamt auka baðherbergi, sturta, 
upphengt klósett og handlaug með 
spegli fyrir ofan. Eldhús og stofa 
eru eitt rými sem er mjög bjart og 
stórar stofur, þaðan er gengið út 
á rúmgóðar svalir. Eyja í eldhúsi 
klædd kvars-steini.

Geymsla fylgir eigninni
Húsið er hannað á grundvelli 
algildrar hönnunar. Í öllum 
íbúðum er hægt að uppfylla 

skilyrði um algilda hönnun með 
einföldum breytingum. Við 
hönnun húss er tekið mið af því að 
lágmarka viðhald húss. Húsið er 
einangrað að utan, álklætt að hluta 
og gluggar ál-tré gluggar. Upphit-
aðir gangstígar að húsi. Lóðarhafi 
og verktaki er Dverghamrar ehf.

Ártúnið er rótgróið hverfi. Gott 
aðgengi til útivistar. Stutt er í alla 
þjónustu, verslun og stofnbraut, 
stutt í allar áttir. Um er að ræða 
glæsilega íbúð á höfuðborgar-
svæðinu, með einstöku útsýni. 

Nánari upplýsingar veitir Jórunn, 
löggiltur fasteignasali, sími 845-
8958.

Glæsleg þakíbúð í Hraunbæ
Til sölu er glæsileg íbúð fyrir 60 ára og eldri í Hraunbæ. 
Íbúðin er ný og ákaflega smekklega hönnuð. 

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 • berg@berg.is 
• www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@ berg.is
s . 897-0047

Davíð Ólafsson  
lögg. fasteignasali

david@ berg.is
s . 766-6633

Traust þjónusta - mikil sala

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27

www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali. 
899 9083

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali. 
BA í Stjórnmálafræði. 
862 1110

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

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

 Sýnum daglega hafi ð samband              Guðbjörg sími 899 5533 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

Tveggja herbergja 120.5 fm þakíbúð
Skjólgóðar útsýnissvalir 
Tvöfaldur bílskúr, innangengt í stigagang  
Verð 59,9 m.

 



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Íbúðin verður til sýnis í dag, þriðjudag  
frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega falleg 62,0 fm. íbúð á 1. hæð með 

sérinngangi í þríbýlishúsi að meðt. 6,2 fm. sér-
geymslu.  Gifslistar og rósettur eru í loftum og 
uppgerð furugólfborð á gólfum. 

• Húsið að utan var allt einangrað upp á nýtt 
og klætt með bárujárni árið 2017 og skipt var 
um bárujárn á þaki hússins og það yfirfarið og 
endurbætt á sama tíma.  Gluggar hafa verið yfir-
farnir og endurbættir auk þess sem gluggaum-
búnaður hefur verið endurnýjaður.

• Fyrirliggjandi eru teikningar af bíslagi (forstofu) 
fyrir framan sérinngang frá norðri og breytingum 
á skipulagi eignarinnar að innan að hluta samfara 
þeirri byggingu.                 Verð 42,9 millj.

Bergstaðastræti 40. 3ja herbergja íbúð.

 

• 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 
auk sameiginlegs þakgarðs með útsýni út á 
sundin, að Esjunni og yfir borgina. 

Verð 74,9 millj.

• 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

• 10 nýlega innréttaðar og vandaðar stúdíóíbúðir á 
3. hæð í steinsteyptu og álklæddu húsi við Lyng-
háls 10 í Reykjavík.  

• Íbúðirnar voru allar innréttaðar fyrir um 7 árum 
síðan og þá sett upp eldhús í hverri íbúð og bað-
herbergi í hverja íbúð. 

• Baðherbergi eru öll flísalögð og með flísalögðum 
sturtum, handklæðaofnum og vegghengdum 
salernum.  Harðparket er á gólfum alrýma og 
herbergja. Eldvarnarhurðir eru frá öllum íbúðum 
við gang. 

Íbúðirnar eru allar í útleigu í dag. Nánari uppl. 
á skrifstofu. 

Verð 189,0 millj.  
 

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.

Sólborg  – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Eignirnar verða til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• 3ja herbergja 93,7 fm. íbúð á 4. hæð. Svalir til 

suðurs með útsýni yfir miðborgina.  Íbúðin er 
virkilega vönduð og innréttuð á smekklegan hátt. 
Gólfihiti er í íbúð og myndavéladyrasími.

Verð 64,9 millj.
• 2ja herbergja 70,7 fm. íbúð á 3. hæð. Svalir til 

norðurs þaðan sem nýtur útsýnis. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Baðherbergi með marmarasteini á 
gólfum og veggjum. 

Verð 47,9 millj.

Íbúðir eru sérstaklega hljóðeinangraðar sem og 
hluti sameignar. Stæði fyrir íbúðir á baklóð og 
stórt bílastæðahús er undir húsinu. 

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

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

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

Laugavegur 86-94. 2ja og 3ja herbergja íbúðir.

Naustavör 9  – Kópavogi. Ein íbúð eftir !  Lyngháls 10.  Nýlega innréttaðar stúdíóíbúðir.

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

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

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

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

Leifsgötuna sem þinglýst er eingöngu á þessar 
íbúðir. 

• Frábær staðsetning í miðborginni. 

Verð 62,9 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

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

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

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

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

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

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

Verð 124,9 millj.

Hverafold. Glæsilegt einbýlishús.
• Einstaklega fallegt og vandað 320,0 fm. einbýlis-

hús á þremur hæðum á einstökum útsýnisstað 
við Ólafsgeisla í Grafarholti.

• Miklar fastar sérsmíðaðar innréttingar eru í 
húsinu. Fataskápar í öllum herbergjum, miklar 
innréttingar í þvottaherbergi og í baðherbergjum.  
Eikarparket og flísar eru á gólfum.

• Fimm herbergi. Samliggjandi stofur. Opið eldhús. 
Þrjú baðherbergi.

• Eignin stendur á 660,0 fm. lóð með hellulagðri 
innkeyrslu og stéttum fyrir framan og norðan við 
húsið og skjólsælli verönd til suðurs og vesturs. 

Verð 139,0 millj.

Ólafsgeisli. Einbýlishús á útsýnisstað.

Í D
AG

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

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

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

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

Falleg 110 fm 4ra herbergja 
íbúð á tveimur hæðum
 • Íbúðin er á fjórðu og efstu hæð.

 • Skiptist í forstofu, þvottahús, 
baðherbergi, 3 svefnherbergi, 
eldhús og stofu í opnu rými 

 • Skjólgóðar suður- og 
vestursvalir. 

 • Stæði í bílageymslu. 

 • Lyfta.

Naustabryggja 15
110 Reykjavík

Verð:  50,9 millj.

Glæsileg og rúmgóð 152 fm  
5 herbergja hæð á þessum 
vinsæla stað í Hlíðunum. 

 • Sérinngangur. 
 • Þrjú góð svefnherberg. 
 • Samliggjandi stofa og 
borðstofa í björtu rými. 

 • Suðsvalir og góður garður. 
 • Miklar endurbætur síðustu 
árin bæði að innan sem utan. 

 • Eigninni fylgir bílskúrsréttur.

Mávahlíð 2
105 Reykjavík

Verð:  78,9 millj.

Fallegt 212,2 fm einbýli
 • Innbyggður bílskúr

 • 4 góð svefnherbergi

 • Gróinn skjólsæll garður 
með sólpalli 

 • Fallegt útsýni 

 • Frábær staðsetning

Langholtsvegur 1
104 Reykjavík

Verð:  99,9 millj.

Einbýlishús 278,2 fm með  
ca 60 fm aukaíbúð
 • Rúmgóður tvöfaldur bílskúr 

 • Stór endalóð, alls 1574 fm 

 • 22 fm sólstofa

 • Töluvert endurnýjað  
á árunum 2006-2007

Hæðarbyggð 7
210 Garðabær

Verð:  139,9 millj.

OPIÐ HÚS
í  dag þriðjudag 26. janúar

mil l i  kl . 17:00 -  17:30

OPIÐ HÚS
miðvikudag 27. janúar

mil l i  kl . 17:00 -  17:45

NÝTT  
Í SÖLU

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

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

Nánari upplýsingar veitir:

Kjartan Í. Guðmunds
vfr. og aðst. fasteignas
Sími: 663-4392
kjartan@miklaborg.is
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Verð :  89,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. jan. kl. 17 - 17:30

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

.       

 Verð :   51,9 millj.

Einstaklega falleg 3-4ra herb.  
íbúð á 2. hæð (205)
 • Íbúðin er upphaflega teiknuð 
sem 4ra herbergja íbúð en var 
breytt í stóra 3ja herbergja 

 • Einstaklega rúmgótt og 
björt alrými, eldhúshús 
opið inn í stofu þar sem 
útgengt er á suðursvalir

 • Stæði í lokuðum bílakjallara

Gerplustræti 33
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. jan. kl. 17 - 17:30

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

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

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

– 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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

Glæsileg nýbygging  
með 69 íbúðum við  
Skógarveg 6-8  
í Fossvogsdal
 • Vandaðar innréttingar með  
steyptum borðplötum

 • Íbúðir afhendast án gólfefna
 • Gólfhiti í öllum íbúðum
 • Stærðir frá 59,3-171,9 fm
 • Rótgróið hverfi, stutt í alla þjónustu

F O S S V O G S D A L

SKÓGARVEGUR

Bókið skoðun og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

Fjögur dæmi  

um íbúðir af þeim 

13 sem eftir eru 

á þessum  
vinsæla  

stað 

Glæsileg 106 fm íbúð  
á 2. hæð með 6,2 fm  
suðursvölum 

Verð :  66,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 208

Glæsileg 90,3 fm endaíbúð  
á 4. hæð (efstu)  
með 6,3 fm svölum, ásamt 
stæði í bílageymslu

Verð :  63,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 405

Glæsileg 119,9 fm íbúð  
á 3. hæð með 12,8 fm 
vestursvölum, ásamt 
stæði í bílageymslu

 Verð :  72,9 millj.

Skógarvegur 6 - íbúð 314 4ra
Glæsileg 106 fm íbúð  
á 3. hæð með 7 fm  
suðursvölum 

Verð :  69,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 308

Byggyngarverktaki:

Glæsileg 136,8 fm endaíbúð 
á 1. hæð með 24,9 m² 
sérafnotafleti til suðurs 

 
Verð :  79,9 millj.

Skógarvegur 6 - íbúð 117 4ra

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Nú er tækifæri að kaupa í þessu fallega húsi. 

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
• Vinsælar útsýnisíbúðir
• Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð hjá Reykjavíkurborg 

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun

Aðeins
ein 3ja

herbergja
íbúð eftir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg 98,5 fm íbúð á 1. hæð 
með 19,4 fm geymslu, ásamt 
19,9 fm sérnotafleti í garði.

Verð :  49 millj.

2jaHraunbær 103A íb. 102

Glæsileg 112,1 fm íbúð á 2. hæð  
með stórum 9,3 fm svölum, 
ásamt stæði í bílageymslu

Verð :  62,9 millj.

3jaHraunbær 103B íb. 204

Glæsileg 66,5 fm íbúð á  2. hæð  
með 12 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  43,9 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 208

Glæsileg 66,5 fm íbúð á 4. hæð  
með 12 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  46,5 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 408

Smellið hér  
til að skoða  
bæklinginn

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

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

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

.       

Verð :  54,9  millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 26. jan. kl. 17 - 17:45

Björt og vel skipulögð  
101,7 fm 3ja herb. útsýnisíbúð 
á 6. hæð í lyftuhúsi

 • Rúmgóðar svalir með 
frábæru útsýni til suðurs

 • Góð staðsetning þar sem 
leikskóli og grunnskóli 
eru í göngufæri

Núpalind 2
201 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð :  47,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudinn 27. jan. kl. 17 - 17:30

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

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

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

vandaðar 
íbúðir

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

Hallgerðargata 3-9A
105 Reykjavík

 • 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 vönduð 
fjölbýli í nýju hverfi á Kirkjusandi

Einungis
23 íbúðir

eftir af 
129

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

.       

Verð :  62,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 26. jan. kl. 17 - 17:45

Mjög falleg 4ra herbergja 
íbúð ásamt bílskúr á þessum 
vinsæla stað í Fossvogi 

 • Stærð 121,6 fm þar 
af bílskúr 23,3 fm 

 • Húsið var allt endurnýjað og 
endurbætt sumarið 2020 

 • Mjög falleg eign í nálægð við 
skóla og íþróttasvæði Víkings

Seljaland 7
108 Reykjavík

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

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

60+
Nýjar

íbúðir fyrir

.       

 Verð :   73,5 millj.

Stór og rúmgóð tæplega  
140 fm, 5 herbergja íbúð  
með bílskúr.

 • Fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, 
geymsla, stofa og svalir 
með útsýni á annarri hæð

 • Bílskúr fylgir eigninni. 

 • Sérgeymsla er 
einnig í kjallara.

 • Frábært skipulag 
og staðsetning. 

Dalaland 12
108 Reykjavík

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

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

.       

Verð :   79,9 millj.

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

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

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

 • Vönduð nýbygging í 101 
 • Stæði í bílageymslu fylgir
 • Tilbúin til afhendingar með 
gólfefnum og ísskáp

Barónsstígur 6 (íb. 505)
101 Reykjavík

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

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

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

.       

Verð :  71,9 millj.

OPIÐ HÚS
 fimmtudag 28. jan. kl. 17 - 17:30

Ný, glæsileg og vel skipulögð  
124 fm 4-5 herb. íbúð á 1. hæð 

 • Góðar suðursvalir
 • Stæði í bílageymslu 
 • Örstutt í Öskjuhlíð, Nauthólsvík 
og miðbær Rvk í göngufæri

Smyrilshlíð 1 (106)
102 Reykjavík

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

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteigna & skipasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

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

LAUS  
STRAX

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 773 6000 eða 845 8958
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Verð :  89,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. jan. kl. 17 - 17:30

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

.       

 Verð :   51,9 millj.

Einstaklega falleg 3-4ra herb.  
íbúð á 2. hæð (205)
 • Íbúðin er upphaflega teiknuð 
sem 4ra herbergja íbúð en var 
breytt í stóra 3ja herbergja 

 • Einstaklega rúmgótt og 
björt alrými, eldhúshús 
opið inn í stofu þar sem 
útgengt er á suðursvalir

 • Stæði í lokuðum bílakjallara

Gerplustræti 33
270 Mosfellsbær

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 27. jan. kl. 17 - 17:30

      

Verð frá:  39,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

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

Nýjar og vandaðar íbúðir 
í 3ja hæða lyftuhúsi 

 • Stæði í bílageymslu 

 • Margar íbúðir með sérinngangi 

 • Tilbúnar íbúðir

 • Afhending við kaupsamning 

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

– 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

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

Glæsileg nýbygging  
með 69 íbúðum við  
Skógarveg 6-8  
í Fossvogsdal
 • Vandaðar innréttingar með  
steyptum borðplötum

 • Íbúðir afhendast án gólfefna
 • Gólfhiti í öllum íbúðum
 • Stærðir frá 59,3-171,9 fm
 • Rótgróið hverfi, stutt í alla þjónustu

F O S S V O G S D A L

SKÓGARVEGUR

Bókið skoðun og fáið nánari upplýsingar:

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

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

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

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

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

Fjögur dæmi  

um íbúðir af þeim 

13 sem eftir eru 

á þessum  
vinsæla  

stað 

Glæsileg 106 fm íbúð  
á 2. hæð með 6,2 fm  
suðursvölum 

Verð :  66,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 208

Glæsileg 90,3 fm endaíbúð  
á 4. hæð (efstu)  
með 6,3 fm svölum, ásamt 
stæði í bílageymslu

Verð :  63,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 405

Glæsileg 119,9 fm íbúð  
á 3. hæð með 12,8 fm 
vestursvölum, ásamt 
stæði í bílageymslu

 Verð :  72,9 millj.

Skógarvegur 6 - íbúð 314 4ra
Glæsileg 106 fm íbúð  
á 3. hæð með 7 fm  
suðursvölum 

Verð :  69,9 millj.

3jaSkógarvegur 8 - íbúð 308

Byggyngarverktaki:

Glæsileg 136,8 fm endaíbúð 
á 1. hæð með 24,9 m² 
sérafnotafleti til suðurs 

 
Verð :  79,9 millj.

Skógarvegur 6 - íbúð 117 4ra

Hraunbær 103 a/b/c
110 Reykjavík

Nú er tækifæri að kaupa í þessu fallega húsi. 

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó, 2ja og 3ja herbergja íbúðir
• Vinsælar útsýnisíbúðir
• Aðgengi að þjónustu og félagsmiðstöð hjá Reykjavíkurborg 

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun

Aðeins
ein 3ja

herbergja
íbúð eftir

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Glæsileg 98,5 fm íbúð á 1. hæð 
með 19,4 fm geymslu, ásamt 
19,9 fm sérnotafleti í garði.

Verð :  49 millj.

2jaHraunbær 103A íb. 102

Glæsileg 112,1 fm íbúð á 2. hæð  
með stórum 9,3 fm svölum, 
ásamt stæði í bílageymslu

Verð :  62,9 millj.

3jaHraunbær 103B íb. 204

Glæsileg 66,5 fm íbúð á  2. hæð  
með 12 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  43,9 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 208

Glæsileg 66,5 fm íbúð á 4. hæð  
með 12 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  46,5 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 408

Smellið hér  
til að skoða  
bæklinginn

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

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

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

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

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

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

.       

Verð :  54,9  millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 26. jan. kl. 17 - 17:45

Björt og vel skipulögð  
101,7 fm 3ja herb. útsýnisíbúð 
á 6. hæð í lyftuhúsi

 • Rúmgóðar svalir með 
frábæru útsýni til suðurs

 • Góð staðsetning þar sem 
leikskóli og grunnskóli 
eru í göngufæri

Núpalind 2
201 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

.       

Verð :  47,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudinn 27. jan. kl. 17 - 17:30

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

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

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

vandaðar 
íbúðir

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

PANTIÐ SÖLUSKOÐUN 

hjá sölumönnum Mikluborgar

Hallgerðargata 3-9A
105 Reykjavík

 • 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 vönduð 
fjölbýli í nýju hverfi á Kirkjusandi

Einungis
23 íbúðir

eftir af 
129

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

.       

Verð :  62,5 millj.

OPIÐ HÚS
í dag þriðjudag 26. jan. kl. 17 - 17:45

Mjög falleg 4ra herbergja 
íbúð ásamt bílskúr á þessum 
vinsæla stað í Fossvogi 

 • Stærð 121,6 fm þar 
af bílskúr 23,3 fm 

 • Húsið var allt endurnýjað og 
endurbætt sumarið 2020 

 • Mjög falleg eign í nálægð við 
skóla og íþróttasvæði Víkings

Seljaland 7
108 Reykjavík

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

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

60+
Nýjar

íbúðir fyrir

.       

 Verð :   73,5 millj.

Stór og rúmgóð tæplega  
140 fm, 5 herbergja íbúð  
með bílskúr.

 • Fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, 
geymsla, stofa og svalir 
með útsýni á annarri hæð

 • Bílskúr fylgir eigninni. 

 • Sérgeymsla er 
einnig í kjallara.

 • Frábært skipulag 
og staðsetning. 

Dalaland 12
108 Reykjavík

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

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

.       

Verð :   79,9 millj.

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

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

 • Glæsilegar stofur og 
tvö góð herbergi 

 • Aukin lofthæð og 
fallegar innréttingar

 • Vönduð nýbygging í 101 
 • Stæði í bílageymslu fylgir
 • Tilbúin til afhendingar með 
gólfefnum og ísskáp

Barónsstígur 6 (íb. 505)
101 Reykjavík

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

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

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

.       

Verð :  71,9 millj.

OPIÐ HÚS
 fimmtudag 28. jan. kl. 17 - 17:30

Ný, glæsileg og vel skipulögð  
124 fm 4-5 herb. íbúð á 1. hæð 

 • Góðar suðursvalir
 • Stæði í bílageymslu 
 • Örstutt í Öskjuhlíð, Nauthólsvík 
og miðbær Rvk í göngufæri

Smyrilshlíð 1 (106)
102 Reykjavík

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

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteigna & skipasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

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

LAUS  
STRAX

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN 
í síma 773 6000 eða 845 8958
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Álalind 18-20 NÝTT  
Í SÖLU

 Glæsilegar nýjar íbúðir  
í Glaðheima hverfinu

201 Kópavogi

     Verð frá: 42,9 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Byggingaraðili:

 

Arkitektar:

AFHENDING 
MAÍ 2021

Álalind 18-20 er nýtt 57 íbúða 
stallað fjölbýlishús, 4ra, 6 og 7 hæða 
með upp hituð um bílakjallara. 
 • Á 1. - 7. hæð eru íbúðir af fjöl breyttum 
stærðum, 51,8 fm til 203,6 fm og 
gerðum, þ.á.m. svokallaðar smáíbúðir 
sem eru tveggja og þriggja herbergja. 

 • Í kjallara hússins er sameiginleg 
bílgeymsla með bílastæðum fyrir  
51 bifreið auk tveggja bílskúra.

 • Einnig eru vel skipulagðar þriggja og 
fjögurra herbergja íbúðir í austur- og 
vesturendum byggingarinnar.

 • Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna 
nema á votrýmum og forstofum, þar  
eru glæsilegar 60x60 flísar.

Ómar Hvanndal 
hdl. og aðst. fasteignas
Sími: 832 3200
omar@miklaborg.is

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

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

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

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

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

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteigna & skipasali 
Sími: 698 4450 
ingi@miklaborg.is

Ný 3ja herbergja 106 fm íbúð á 2,hæð
 • Bílastæði í kjallara
 • Vandaðar innréttingar 
 • Sutt er í alla helstu þjónustu s.s. verslanir, heilsugæslu, 
bókasafn ásamt því sem að Lágafellslaug er í göngufæri

 • Möguleiki á hlutdeildarláni

Verð :   59,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Óskar S. Axelsson  aðst. fasteignasala 

Nánari upplýsingar:

Bjarkarholt 16 (203)

s. 695 5520
s. 691 2312

270 Mosfellsbær

50 ára+

Ný
íbúð fyrir

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

 • Mjög bjart alrými, eldhús og stórar stofur, útgengt á svalir.
 • Baðherbergið er flísalagt og með góðri sturtu og 
innréttinu, tengi fyrir þvottavél og þurrkara

 • Hjónaherbergið er rúmgott og bjart og með 
skápum ásamt auka baðherbergi

Verð :   99 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103B (601) 

s. 845 8958

110 Reykjavík

EINSTAKT PANORAMA ÚTSÝNI

GOTT ÁR TIL AÐ SELJA SUMARHÚS
Nú er sala sumarhúsa sem hafa verið í eigu sama aðila í 
sjö ár skattfrjáls að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

 • Mjög mikil eftirspurn eftir öllum stærðum á suður- og vesturlandi. 
 • Kynntu þér málið.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sumarhús

s. 695 5520

GOTT ÁR TIL AÐ SELJA 
SUMARHÚS

U P P LÝ S I N G A R

Í SÍMA: 695 5520 BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958
BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 691 2312

Fallegt 40 fm sumarhús 
 • Skógi vaxið 1 hektara eignarland 
 • Lóðamörk við fallega á 
 • Tvö svefnherbergi 
 • Stutt á Laugarvatn 
 • Sjarmerandi hús með torf ofan á þaki

Verð :   21,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Útey, lóð 1

s. 695 5520

806 Laugardalur

Fallegt 66 fm sumarhús  
 • Vel staðsett í eftirsóttu sumarhúsahverfi 
 • Stutt í golf, Secret Lagoon, þjónustu ofl 
 • Tvö svefnherbergi ásamt samtengdu gestahúsi 
 • Stór stofa m opnu eldhúsi. Heitur pottur á viðarverönd 
 • Stór grasblettur og gott 

Verð :   22,5 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Ásabyggð 27

s. 695 5520

846  Flúðir

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun hjá 

sölumönnum Mikluborgar

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður  
í Öndverðarnesi, Þrastarskógi

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

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

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
U P P LÝ S I N G A R

Í SÍMA: 695 5520

U P P LÝ S I N G A R

Í SÍMA: 695 5520

Nokkrar íbúðir til sölu í húsinu  
 • Ýmsar stærðir 
 • Laust strax við kaupsamning 
 • Endurnýjaðar íbúðir 

Verð  f rá :   45 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bergþórugata 23

s. 775 1515

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

4 herb. 110,9 fm útsýnisíbúð á 3. hæð 
 • Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, 
tvær bjartar og rúmgóðar stofur, 
stórt og endurnýjað eldhús og baðherbergi

 • Eftirsóttur staður í 101

Verð :   55,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Bræðraborgarstígur 5

s. 775 1515

101 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg lóð við Árbakka Sogsins
 • Í nágrenni við Þrastalund og Grímsborgir 
 • Golfvellir í næsta nágrenni
 • Lóðin er eignarlóð og er að stærðinni: 6780 fm

Verð :   11,5 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Suðurbakki 16

s. 775 1515

801 Selfoss

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

– Með þér alla leið



ÁLALIND 18-20
 Hægt að skoða og 

gera tilboð með stuttum 
fyrirvara alla daga 

Síðasta húsið í 
þessu vinsæla hverfi 

• Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík

• Stærðir frá 52 fm til 204 fm

• Tveggja til fimm herbergja íbúðir

• Einstakt útsýni úr stórum hluta hússins

• Skilast fullbúnar án gólfefna

• Vandaðar Voke innréttingar, aukið skápapláss í öllum íbúðum

• Sérinngangur í átta íbúðir

• Tvö baðherbergi í átta íbúðum

• Sameiginlegur þakgarður með einstöku útsýni

• Geymslur inni í minni íbúðum, hægt að nýta sem fataherbergi

• Álklætt að utan í þremur litum

• Áltré gluggar

• Afhending maí 2021

• Raflagnahönnun er frá Lúmex 

• Sér bílastæði í upphituðum bílakjallara

• Tvær íbúðir með sér bílskúrum

• Sér afnotaréttir

• Hitalögn í helstu gönguleiðum

• Tuttugu tveggja herbergja íbúðir

• Tuttugu og þrjár þriggja herbergja íbúðir

• Þrettán fjögurra herbergja íbúðir

ALALIND.IS

NÝTT OG GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS Í KÓPAVOGI KOMIÐ Í SÖLU

NÝTT!

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Hannes Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Hrafnkell P.H. Pálmason
Lögg. fasteignasali

690 8236
hrafnkell@fastlind.is

Heimir Hallgrímsson
Lögg. fasteignasali
Lögmaður

849 0672
heimir@fastlind.is

Guðrún Antonsdóttir
Lögg. fasteignasali

621 2020
gudrun@fastlind.is

ÞRIÐJUDAGINN
26. JANÚAR

 Í DAG 
KL.18-19

OPIÐ
HÚS

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt 

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Bæjarlind 4 / Sími: 510 7900 / www.fastlind.is 



Leynnisbraut 39, Akranesi: 
OPIÐ HÚS MIÐ 27/1 KL. 16:00-18:00.

Til sölu vel skipulagt og fallegt 135,5 fm einbýlishús á einni hæð á Akra-
nesi, byggt árið 2000 á 725 fermetra lóð. Forstofa, hol, eldhús, stofa, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr m/geymslulofti. Parket 
og flísar á gólfum. Ágætar innréttingar. Fataskápar í öllum herbergjum.  
Úr stofu er hægt að ganga inn á rúmgóðan sólpall. Góður geymsluskúr. 
Garðurinn er vel við haldið og fallegur. Verð 62,5 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 27. janúar kl. 16-18.  
Bóka þarf skoðun: saevar@fold.is.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Krummahólar 41, 111 Rvk., raðhús á einni hæð. 
OPIÐ HÚS ÞRI 26/1 KL. 17:00-18:00.

Krummahólar 41: 3ja herbergja raðhús á einni hæð með sérbílastæði 
fyrir fram hús. Sérafnota reittur fyrir framan og aftan hús. Forstofa með 
flísum, baðherbergi með flísum og gólfhita. Stofa og tvö svefnherbergi 
með parketi á gólfum. Opið hús þriðjudaginn 26. janúar frá kl. 17:00-18:00 
verið velkomin. Bóka þarf tíma: einarm@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.

Skipholt 5, 105 Rvk. 
4RA HERBERGJA. 

Skipholt 5: Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með stórum suður-
svölum. Frábær staðsetning á rólegum stað nálægt miðborginni. Góðir 
möguleikar til að stækka íbúðina sem nemur svölum. Verð 47,9 millj. 
Velkomið að panta tíma fyrir skoðun: 552-1400 / fold@fold.is.

Akralind 3, 201 Kópavogur. 
GOTT ATVINNUHÚSNÆÐI.

Glæsilegt og vandað fullfrágengið ca. 883 fm atvinnu- og lagerhúsnæði til 
sölu eða leigu sem býður upp á margvíslega möguleika. Annað húsnæðið 
er c.a. 640 fm og skiptist í lagerhúsnæði með góðu aðgengi, tvær rúm-
góðar skrifstofur, tæknirými, 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 skrifstofu-
rými á annarri hæð með kaffikrók. 23 bílastæði.  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

Drómundarvogur - Kuggavogur
 • Til leigu í nýju hverfi við Elliðavog eru til leigu þrjú atvinnu
húsnæði undir verslun skrifstofur eða þjónustustu.

 • Um er að ræða þrjú bil 64,8 fm, 127 fm og 118,1 fm 
mögulegt er að samtengja þau öll undir eina starfssemi.

 • Húsnæðið stendur við torg sem verður þungamiðja hverfisins.
 • Gott tækifæri að bjóða upp á verslun eða þjónustu í nýju  
og spennandi hverfi við Elliðavog.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

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

– Með þér alla leið

ATVINNUHÚSNÆÐI Í VOGABYGGÐ

HAGSTÆTT 
LEIGUVERÐ 

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

 Herjólfsgata 40 – Hafnarfjörður

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

EINSTÖK EIGN - BJÖRT OG FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ Á 3.HÆÐ Í LYFTUHÚSNÆÐI 
Á ÞESSUM VINSÆLA STAÐ Í HAFNARFIRÐI – 60 ÁRA OG ELDRI.
Íbúðin er 120,1 fm ásamt gott stæði í lokaðri bílgeymslu, rúmgóðar stofur og 
tvennar svalir, aðrar lokaðar með miklu útsýni!  
Gott skápapláss er í íbúðinni. Sjón er sögu ríkari.  
Ásett verð 72,9 millj.

Allar nánari uppl. og skoðun veitir 
Jóhann Friðgeir, lgf. s: 896-3038 
eða á johann@hofdi.is  

 

Jóhann Friðgeir 
Valdimarsson

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG!  
Milli kl.17:00 og 18:00 

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



Slagveðursprófun
Sérsmíðað eftir þínum þörfum
10 ára ábyrgð 

NETVERSLUN

24/7

Sýningarsalur
Fiskislóð 31E - 101 Reykjavík
Opið mánu-  til föstudaga frá kl. 10-16

Engin bið eftir tilboði  
- þú sérð verðið strax!

Hannaðu þína eigin 
glugga og hurðir  
eftir þínum málum
Sláðu auðveldlega inn málin og pantaðu  
á skanva.is

Hringdu til okkar í 

S: 558 8400
Við erum tilbúin að hjálpa þér

Nýttu þér reiknivélina í netverslun okkar
 og við sendum heim til þín.



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.

 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

 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

 Nudd

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

NUDD - NUDD
Úrvals nudd alla daga í miðbæ 
Kópavogs sími 888 6618 og 788 
6609 Elísabet.

 Húsaviðhald

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

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

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.

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

 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

Til leigu

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!

Íbúð fyrir 60 ára 
og eldri til leigu: 

Falleg þriggja herbergja íbúð í nýbyggingu að 
Hraunbæ 103, Reykjavík, til leigu. Íbúðin er á jarðhæð 
með skjólgóðum palli. Stutt er í alla helstu þjónustu. 

Um er að ræða 114 fm íbúð með tveimur herbergjum 
og tveimur baðherbergjum. 

Nánari upplýsingar veitir Magnús í síma 663-7029.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni 
opið mán-fös 10-18 

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

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

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í sal að Skúlagötu 40 til að geta boðið nemendum uppá að halda fjarlægðamörk vegna 

Covid19. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  

Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði.  
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 1. og 2. feb.  
og ljúka 25. feb.

Verð á mann er 35.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facaebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45
Þriðjudaga og fimmtudaga: 08:15 - 09:45

Framhaldsnámskeið spænska III: 
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00 

Framhaldsnámskeið IV: 
Þriðjudaga og fimmtudaga  13:00 - 14:30

Framhaldsnámskeið V: 
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Námskeið

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn
má finna á 

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

eða hringja í síma 550 5055 .

Við þökkum innilega auðsýnda samúð 
og hlýhug í okkar garð vegna fráfalls 

Kristins Ólafs Kristinssonar 
líffræðings,  

Fellabrekku 19, Grundarfirði. 
Sérstakar þakkir viljum við færa  
áhöfn og útgerð Runólfs SH 135  

                        og þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar.

Skúli Jón
Árdís Sveinsdóttir Kjartan Gunnarsson
Sigrún Kristinsdóttir Bjarki Sveinbjörnsson
Valdís Kjartansdóttir Bragi Karlsson
Gunnhildur Kjartansdóttir Ólafur Erlendsson

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Ólafur Þórðarson
frá Brekku í Norðurárdal, 

Bólstaðarhlíð 52,
lést á Landspítalanum 20. janúar.

Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Æsa Jóhannesdóttir
Sigríður Arna Ólafsdóttir Sævar Þór Gylfason
Ólafur Albert Sævarsson Þóra Björk Þorgeirsdóttir
Maríus Sævarsson
Trausti Sævarsson
Ragnheiður Rut Ólafsdóttir Möller

Okkar ástkæri eiginmaður, sonur,  
faðir, tengdafaðir, afi og bróðir,

Haukur Guðmann 
Gunnarsson
endurskoðandi,

 sem lést á Landspítala þriðjudaginn  
 19. janúar, verður jarðsunginn frá Neskirkju 

föstudaginn 29. janúar klukkan 13. Aðeins nánustu 
aðstandendur og vinir verða viðstaddir, en athöfninni 
verður streymt. Hlekk á streymi má finna á vefslóðinni 

www.mbl.is/andlat. Þeim sem vilja minnast hans er 
vinsamlega bent á Framtíðarsjóð KR.

Elín J. G. Hafsteinsdóttir
Anna S. Guðmundsdóttir
Ingunn Hafdís Hauksdóttir Þórlindur Kjartansson
Hafsteinn Gunnar Hauksson Daði Már Sigurðsson
Anton Haukur Þórlindsson Elín Katrín Þórlindsdóttir

og systkini hins látna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

Svava Snorradóttir 
smurbrauðsdama, 

lést á kvennadeild Landspítalans  
23. janúar.

Anna Rósa Sigurgeirsdóttir Halldór Leifsson 
Snorri G. Bogason Agnes  Ásgeirsdóttir 

ömmubörn og langömmubörn. 

Ástkær eiginmaður, faðir, stjúpfaðir,
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,

Hermann A. Kristjánsson
Hvanneyrarbraut 13,  

Siglufirði,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans 

þriðjudaginn 19. janúar.  
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn  

27. janúar klukkan 13. Vegna aðstæðna verða aðeins 
nánustu aðstandendur viðstaddir útförina.  

Streymt verður frá útförinni: 
livestream.com/accounts/15827392/events/9497523

Hrönn Hafþórsdóttir
Kristján Helgi Hermannsson
Tryggvi Elías Hermannsson
Friðrik Ómar Erlendsson
Hjalti Kristinn Unnarsson Karitas Valgeirsdóttir
Unnur María Unnarsdóttir Þorsteinn Hansson
Eva Hrund Unnarsdóttir
Kristján Hermannsson Sigríður Steingrímsdóttir

barnabarn og systkini.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Símonardóttir 
frá Neskaupstað,  

til heimilis að Hlaðhömrum 2, 
Mosfellsbæ,

              lést fimmtudaginn 21. janúar.  
Útförin fer fram í Fella- og Hólakirkju föstudaginn  

29. janúar kl. 13. Streymt verður frá athöfninni.

Símon Hrafn Vilbergsson Inga Arna Heimisdóttir
Tómas Lárus Vilbergsson Hafdís Ármann Þorvaldsdóttir
Berglind Þorbergsdóttir Jón Valgeir Jónsson
Sigurður Sveinn  Linda Sólveig Birgisdóttir
Þorbergsson 
Sigrún Þorbergsdóttir  Ástþór Vilmar Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Helgi Jóhannesson
skólabílstjóri,  

 Víghólastíg 10, 
    Kópavogi,

 lést á Landspítalanum þann 16. janúar. 
Útförin fer fram í Digraneskirkju fimmtudaginn 28. janúar 
klukkan 13. Hlekk á streymi frá útförinni verður hægt að 

nálgast á vef Digraneskirkju, digraneskirkja.is.

Edda Rósa Helgadóttir
Heiðveig Helgadóttir Tómas Ragnasson
Helgi Viðar Helgason Marion Walser
Sigurður Helgason Heidi Greenfield
Smári Helgason

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Okkar ástkæra
Helga Svala Sigurðardóttir

Kirkjubraut 6,  
Seltjarnarnesi,

andaðist 13. janúar á  
hjúkrunarheimilinu Grund.  

Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju 27. janúar kl. 13  
að viðstöddum fjölskyldu og nánustu vinum. Þeim sem 

vilja minnast hennar er bent á Alzheimersamtökin.

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

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

Það er engin trjátegund sem við 
Íslendingar tengjum jafn vel 
við og birkið,“ segir Elías Arnar, 
ljósmyndari og landfræðinemi, 
sem verður með sýninguna 

Árstíðir birkisins í Flæði á Vesturgötu 
17 fram yfir næstu helgi frá klukkan 17 
til 22 alla daga. Hann kveðst líka verða 
þar í eigin persónu mestallan tímann. 
„Ég mun gjarnan spjalla við gesti ef þeir 
vilja, svo verð ég með fróðleik á blaði og 
líka opna vefsíðu,“ lýsir hann.

Eins og heiti sýningarinnar ber með 
sér snýst hún um breytingar birkis eftir 
árstíðum sem birtast meðal annars í lit-
brigðum, laufi og fræi. „Hugmyndina 
má rekja til gönguferðar um Lauga-
veginn með vinum mínum,“ segir Elías 
Arnar. „Ég hafði verið að taka myndir af 
fjöllum og öðrum fjarlægum fyrirbærum 
í landslaginu mestalla leiðina en þegar 
ég kom í Þórsmörkina kölluðu allt í einu 
smáatriðin í náttúrunni á mig. Þau birta 
það sem manni yfirsést svo oft og á þess-
ari sýningu getur fólk nálgast náttúruna 
með aðstoð landfræðiljósmyndunar.“

Ég bið Elías Arnar að útskýra orðið 
landfræðiljósmyndun. „Margir taka 

listrænar myndir í náttúrunni og hafa 
f lottan stíl. Í landfræðiljósmyndun er 
náttúran skoðuð í samhengi við eitt-
hvað annað, eins og fræðigreinin land-
fræði reynir að gera. Hugsum okkur 
foss. Ég þykist vita hvernig hann hefur 
orðið til og þegar ég mynda hann reyni 
ég að bregða ljósi á þá ferla sem hafa átt 
sér stað. Á svona sýningu get ég sagt fólki 
hvað er að gerast á myndunum, þá fer það 
að líta öðruvísi á þær,“ útskýrir hann.

Elías Arnar hefur starfað sem land-
vörður hjá Vatnajökulsþjóðgarði á 
Kirkjubæjarklaustri, í Lakagígum og 
Hrauneyjum og síðustu tvö sumur í 
Mývatnssveit. „Þegar ég er með fræðslu-
göngur – segjum í Dimmuborgum – þá 
hugsar fólk í upphafi, þetta eru bara ein-
hverjir klettar en að göngu lokinni eru 
þetta ekki lengur bara „einhverjir klett-
ar“, því þá veit fólk hvernig þeir urðu til 
og þeir fá allt aðra merkingu. Þetta reyni 
ég að túlka líka í myndum mínum. Birkið 
á sér mikla sögu á Íslandi, það hélt lífi í 
þjóðinni um aldir. Svo hefur verið tekist 
á um nýtingu birkiskóga í landinu okkar, 
eins og Þórsmörkin er dæmi um.“
gun@frettabladid.is

Bregður ljósi á birkið
Sýningin Árstíðir birkisins verður opnuð í dag klukkan 17 í Flæði á Vesturgötu 17 í 
Reykjavík. Hún birtir myndir Elíasar Arnars, ljósmyndara og landfræðinema við HÍ. 

Elías Arnar Hjálmarsson ljósmyndari 
segir birkið í raun vera samtvinnað Ís-
landssögunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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LÁRÉTT
1 beiskja
5 stjaka
6 tveir eins
8 ávöxtur
10 íþróttafélag
11 úthald
12 snap
13 daunill
15 útlistun
17 letrun

LÓÐRÉTT
1 víðtækari
2 leysir
3 mas
4 gagn
7 dottinn
9 dyntir
12 f let
14 ferðalag
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 remma, 5 ýta, 6 ff, 8 melóna, 10 kr, 11 
þol, 12 betl, 13 stæk, 15 túlkun, 17 ritun.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 mal, 4 afnot, 7 
fallinn, 9 óþekkt, 12 bæli, 14 túr, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Andrey Esipenko (2.677) átti 
leik gegn Magnúsi Carlsen 
(2.862) á Tata Steel-mótinu í 
Wijk aan Zee.

17. Rcxb5! axb5 18. Rxc6 
Bxc6 19. Dc3 0-0 20. Dxc6  og 
yfirburðir Esipenko dugðu til 
sigurs nokkru síðar. Íraninn 
Alireza Firouzja er efstur í Wijk 
aan Zee en Carlsen er aðeins 
í 7.-8. sæti. Hjörvar Steinn 
Grétarsson hefur fullt hús á 
Skákþingi Reykjavíkur.

www.skak.is: Skákdagurinn!

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

Austan og norðaustan 
13-18 í dag, en hægari 
vindur um landið 
austanvert. Dálítil él 
norðan til á landinu, 
annars úrkomulítið. 
Herðir heldur á frosti.

3 1 2 9 8 4 6 7 5

6 4 8 2 7 5 9 3 1

5 7 9 1 3 6 4 8 2

4 2 5 8 9 3 7 1 6

9 3 6 4 1 7 2 5 8

7 8 1 5 6 2 3 9 4

1 5 4 3 2 9 8 6 7

8 9 7 6 4 1 5 2 3

2 6 3 7 5 8 1 4 9

3 6 8 4 7 9 5 1 2

9 7 1 5 3 2 6 4 8

2 4 5 6 8 1 7 9 3

1 9 2 7 6 3 4 8 5

4 3 6 8 1 5 9 2 7

8 5 7 2 9 4 1 3 6

5 2 3 9 4 7 8 6 1

6 1 4 3 5 8 2 7 9

7 8 9 1 2 6 3 5 4

4 9 6 1 2 7 5 3 8

1 3 5 6 4 8 9 2 7

7 8 2 3 9 5 1 4 6

5 4 8 7 1 9 2 6 3

9 6 7 2 8 3 4 5 1

3 2 1 4 5 6 7 8 9

2 7 3 5 6 1 8 9 4

6 5 9 8 7 4 3 1 2

8 1 4 9 3 2 6 7 5

2 8 1 5 7 3 9 6 4

9 6 5 4 1 2 8 3 7

7 3 4 6 8 9 5 1 2

6 1 2 9 5 8 7 4 3

8 4 7 2 3 1 6 5 9

3 5 9 7 4 6 1 2 8

1 7 8 3 6 4 2 9 5

4 9 6 8 2 5 3 7 1

5 2 3 1 9 7 4 8 6

3 8 4 7 2 5 9 1 6

9 5 1 3 8 6 4 7 2

6 2 7 9 1 4 5 8 3

8 7 5 1 6 9 2 3 4

1 9 2 4 7 3 6 5 8

4 3 6 2 5 8 7 9 1

7 1 8 5 4 2 3 6 9

2 6 3 8 9 7 1 4 5

5 4 9 6 3 1 8 2 7

3 7 6 1 4 8 2 5 9

9 5 4 2 6 7 3 8 1

8 1 2 9 3 5 7 4 6

4 6 8 3 7 9 5 1 2

5 2 9 4 8 1 6 3 7

7 3 1 5 2 6 4 9 8

1 9 3 6 5 2 8 7 4

2 8 5 7 1 4 9 6 3

6 4 7 8 9 3 1 2 5

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Jörgen! 
Fjósheiði 
3b! Mót-

tekið!

Hversu... 
harðhentir 
eigum við 
að vera? Say no 

more! 

Ég var að 
hugsa pissu-

blautt lak!

Sjáið þennan retró stól
sem ég fékk á skransölu!

Hægindastóllinn 
minn er eldri en 

þessi stóll!

Retró er undir 
hverjum og 

einum komið.

Ég get 
haldið 

niðri í mér 
andanum 
í tuttugu 
sekúndur.

Ég get 
haldið 

mínum niðri 
í tuttugu 

klukkutíma!

Nóg komið! Ekki meiri 
meting! 

Hættið þessu 
bara!

Ég get hætt 
þessu meira 

en þú.

Sjáið línurnar! 
Klassík!

Þetta verður svo 
töff í herberginu 

mínu!

Dalakofinn 
Linnetsstíg 2
Hafnarfirði

Sími 555 4295

ÚTSALAN 
í fullum gangi 
50 % afsláttur

NÝJAR 
VORVÖRUR 

STREYMA INN
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ÉG ELSKA SAMTALIÐ 
VIÐ KÚNNANA – OG 

FER ÞAR ÓFEIMINN Á DÝPTINA. 
HÉR ER ÉG ENDA ÉG SJÁLFUR.

P latan Kom vinur eftir 
t ó n s k á l d i ð  M a r í u 
Huld Markan Sigfús-
dóttur er komin út á 
veg u m ba nd a r í sk a 
útgá f u f y r ir t æk isins 

Sono Luminus. Hún inniheldur 
tvö kórverk eftir Maríu við ljóða-
texta Vilborgar Dagbjartsdóttur 
sem fagnaði níræðisafmæli sínu 
á síðasta ári. Upptakan fór fram í 
Hallgrímskirkju í september 2020, 
f lutningur var í höndum Schola 
Cantorum undir stjórn Harðar 
Áskelssonar en upptökum stýrði 
Kjartan Sveinsson.

Arfleifð Vilborgar
„Árið 2017 var ég staðartónskáld 
í Skálholti og sökkti mér þá fyrst 
ofan í ljóðin hennar Vilborgar. 
Þá samdi ég annað þessara verka, 
Kom vinur. Upp frá því heillaðist 
ég svo mikið af ljóðum Vilborgar að 
ári seinna ákvað ég að semja tónlist 
við Maríuljóð,“ segir María Huld. 
„Þar sem ég varð fyrir miklum 
innblæstri við lestur ljóðanna fór 
ég að velta fyrir mér arf leifð Vil-
borgar og komst að því að gríðar-
lega mörg tónskáld hafa samið tón-
list við ljóð hennar. Þessi tvö verk 
mín eru ákveðinn þakklætisvottur 
fyrir höfundarverk hennar og á 
minn hátt er ég að beina athygli að 
ljóðum hennar.“

Mörg fyrri verka Maríu Huldar 
hafa áður verið gefin út í útgáfum 
á vegum Sono Luminus sem gefur 
nýju plötuna út. Þar má nefna 
Oceans sem samið var fyrir og 
tek ið upp af Sinfóníu hljóm-
sveit Íslands undir stjórn Daníels 
Bjarnasonar og kom út á plötunni 
Concurrence sem á dögunum hlaut 
tilnefningu til Grammy-verðlauna 
fyrir árið 2020. „Ég hafði samband 
við Sono Luminus og spurði hvort 
ekki væri upplagt í COVID að fá tvö 
lítil kórljós til útgáfu,“ segir hún.

Ljóðin kjarni tónverkanna
Um tónlist sína við Maríuljóð og 
Kom vinur segir María Huld: „Ég 
myndi segja að þessi tónlist væri 
mjög aðgengileg. Þótt þetta séu 

tónverk eftir mig þá leið mér eins 
og ég væri að lokka tónana út úr 
textunum. Það er svo mikil tónlist 
í ljóðum Vilborgar. Þannig má segja 
að ljóðin séu kjarni tónverkanna.“

Maríuljóð er ort út frá sjónar-

horni forvitins barns og það er 
mun bjartara yf ir því en Kom 
vinur. Kom vinur er ljóð sem höfð-
ar beint til COVID-umhverfisins. 
Þar er fjallað um einmanaleika, 
vetrarkvöld og þrá um að hitta vin 
og þar eru spurningar um lífið og 
tilvistina. Það er meira drama í 
þeirri tónlist og verkið er öðruvísi í 
forminu. Í ljóðinu sjálfu eru óreglu-
legar ljóðlínur og tvítekningar sem 
birtast líka í tónlistinni meðan 
Maríuljóðið er hefðbundnara og 
það endurspeglast einnig í tón-
listinni.“

María Huld segir að Vilborg 
sé afskaplega ánægð með að ljóð 
hennar hafi ratað í kórverk. „Hún 
kom á tónleika þegar Maríuljóð var 
f lutt af kór sem ég er meðlimur í og 
var mjög hrifin. Ég vona innilega að 
hún verði ánægð með útgáfuna.“

Þakklætisvottur fyrir höfundarverk Vilborgar
Kom vinur er ný plata með tveimur kórverkum eftir tónskáldið Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur við 
ljóð Vilborgar Dagbjartsdóttur. Hún segist vilja beina athygli að ljóðum þessarar merku skáldkonu.

Það er svo mikil tónlist í ljóðum Vilborgar, segir María Huld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vilborg Dag-
bjartsdóttir. Ég 
vona innilega 
að hún verði 
ánægð með 
útgáfuna, segir 
María Huld.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GVA

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Það hefur heldur betur birt yfir 
efri hluta Laugavegar en þar 
hefur myndlistarmaðurinn 

Birgir Breiðdal opnað rúmgóðan 
sal með listaverkum sínum sem eru 
bæði afar litrík og alla vega í laginu, 
sum hver allt að tveggja metra löng, 
en aðeins tíu sentimetra breið – og 
önnur öllu hefðbundnari að formi. 

Það er svo sem eftir öðru í lífi 
listamannsins sem hefur marga 
fjöruna sopið á lífsleiðinni, sífellt 
málandi frá unga aldri, en arki-
tektamenntaður frá ítölsku stór-
borginni Mílanó og vann lengi vel 
við fagið, allt þar til hann gafst upp á 
hefðbundinni innivinnu frá 9-5 – og 
fór aftur að mála, fann ástríðuna á 
ný í höndum og huga – og fer mikinn 
á nýrri vinnustofu sinni á Lauga-
vegi 72 þar sem einbeitnin skín úr 
andliti hans á meðan hvert verkið 

fæðist af öðru, strokið heitum litum 
og áleitnum, svo mjög reyndar að 
áhorfanda sem vafrar utan af kaldri 
verslunargötunni hlýnar um stund.

Og þeir eru margir sem reka inn 
svalt nefið, kunna vel að meta gest-
risni málarans og hressilegt við-
mót, svo og næmt auga hans fyrir 
gullinsniði og hlutföllum sem hann 
lærði af ítölsku endurreisnararki-
tektunum.

„Ég fann að ég hafði ekki lengur 
eirðina í mér til að vinna með 

venjubundnum hætti. Ég fann að 
ég var bara orðinn fimmtíu prósent 
ég sjálfur, ef ekki minna. Það kann 
ekki góðri lukku að stýra. Þegar 
maður er kominn á miðjan aldur 
eins og ég – og raunar á hvaða aldri 
sem er, á maður að vera meira og 
minna maður sjálfur, trúa á sjálfan 
sig og velja sjálfan sig, vera til staðar 
í sjálfum sér,“ segir listamaðurinn, 
kominn inn sýningarsalinn í næsta 
húsnúmeri, á Laugavegi 74, innan 
um fullkláruð verkin sín, farinn að 
örva viðskiptavini af ástríðu sinni 
sem jafnvel kaupa f leiri verk en 
færri fyrir vikið. 

„Ég elska samtalið við kúnnana – 
og fer þar ófeiminn á dýptina. Hér 
er ég enda ég sjálfur – og hér ætla ég 
að halda áfram að vera ég sjálfur,“ 
segir Birgir Breiðdal.
ser@hringbraut.is

Gafst upp á 9-5 vinnu og fór aftur að mála

Ég elska samtalið við kúnnana, segir Birgir Breiðdal. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

ÞÓTT ÞETTA SÉU 
TÓNVERK EFTIR MIG 

ÞÁ LEIÐ MÉR EINS OG ÉG VÆRI 
AÐ LOKKA TÓNANA ÚT ÚR 
TEXTUNUM.
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Fáðu orkuna 
á lægra verði

Með Orkulyklinum færðu alltaf afslátt af eldsneytiskaupunum. Þú færð 20 kr. 
afslátt af hverjum lítra í fyrsta sinn sem þú dælir og þegar þú átt afmæli. Svo færð 
þú fastan 10 kr. afslátt af hverjum lítra á stöðvum Orkunnar* — alltaf. Lykillinn opnar 
líka leiðina að alls kyns ávinningi, einstökum kjörum og spennandi tilboðum hjá 
samstarfsaðilum Orkunnar.

Sæktu um lykil á orkan.is og byrjaðu að spara!

Einfalt og ódýrt með Orkulyklinum

20 kr. afsláttur í fyrsta skipti sem þú dælir og á afmælisdaginn*

10 kr. afsláttur alltaf þegar þú dælir hjá Orkunni*

*Gildir með kortum og lyklum Orkunnar. Gildir ekki á Orkunni Dalvegi, Reykjavíkurvegi og Mýrarvegi, en þar gildir okkar allra lægsta verð – skilyrðislaust.



DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

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
13.25 Poppsvar
14.00 Your Home Made Perfect
15.00 Jamie & Jimmy’s Food Fight 

Club
15.50 Puppy School
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 MasterChef Junior  Skemmti-

leg matreiðslukeppni þar 
sem krakkar á aldrinum 8 til 
13 ára fá tækifæri til að heilla 
MasterChef dómarana.

19.55 Shark Tank
20.40 Hell’s Kitchen USA
21.25 S.W.A.T.
22.10 Magnum P.I.
22.55 The Wire  Vitni sem bar vitni 

gegn D’Angelo við réttar-
höldin hans finnst myrt og 
löggan sækir D’Angelo til 
yfirheyrslu. 

nnra net glæpagengis.
23.55 Limetown
00.30 The Good Doctor
01.10 True Detective
02.10 bTrue Detective
03.05 Grey’s Anatomy
03.45 First Dates
04.30 NCIS
05.15 Veep

18.30 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Stelpurnar
21.10 The Bold Type
21.55 Wyatt Cenac’s Problem 

Areas
22.25 Orange is the New Black
23.25 Whiskey Cavalier
00.05 Friends
00.30 Friends
00.50 Stelpurnar

10.20 Sleepless in Seattle
12.00 Brad’s Status
13.40 Mary Shelley
15.40 Sleepless in Seattle
17.20 Brad’s Status
19.00 Mary Shelley
21.00 Water for Elephants  Hug-

ljúf og rómantísk mynd 
með Robert Patterson, 
Reese Witherspoon og 
Christoph Waltz. Ungur 
dýralæknanemi hættir 
námi eftir foreldramissi 
og slæst í för með far-
andsirkus.

22.55 Alien  Myndin fjallar um 
áhöfn geimfars sem við-
bjóðsleg geimvera ofsækir.

00.50 A Vigilante
02.20 Water for Elephants  

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 A.P. BIO
14.25 The Block 
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Speechless 
19.30 mixed-ish 
20.00 The Block
21.00 Innan vi dör
22.00 Why Women Kill
22.45 The Chi
23.35 The Late Late Show
00.10 The Good Fight 
00.55 The Resident   Læknadrama 

af bestu gerð. Sögusviðið 
er Chastain Park Memorial 
spítalinn í Atlanta þar sem 
læknar með ólíkar aðferðir 
og hugsjónir starfa.

01.45 Nurses
02.30 The Great 
03.25 The Arrangement 
04.00 Síminn + Spotify

06.35 Lokasóknin
07.05 Football League Show 
07.35 Ítölsku mörkin 
08.25 Lazio - Sassuolo
10.05 Utah Jazz - Golden State 

Warriors
12.25 Huesca - Villarreal
14.05 AC Milan - Atalanta
15.45 Alavés - Real Madrid
17.25 Wycombe - Tottenham
19.05 Spænsku mörkin 
20.00 Kobe Bryant í áranna rás 
21.00 Í minningu Kobe. Jazz – 

Lakers
21.30 Ipswich - Sunderland  Bein 

útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

22.00 Lokasóknin
22.30 Green Bay Packers - Tampa 

Bay Buccaneers

08.35 Dominos Körfuboltakvöld
09.50 Seinni bylgjan - kvenna
10.50 Óskar Örn og Atli Guðna
11.30 Davíð Viðars og Haukur Páll
12.05 Steven Lennon og Heimir G.
12.50 Keflavík - Grindavík
14.30 Dominos Körfuboltakvöld
15.45 ÍBV - Fram
17.05 FH - Grótta
18.30 KA - Haukar
20.00 Seinni bylgjan - karla
21.30 Seinni bylgjan - kvenna
22.30 ÍBV - Stjarnan
23.55 Valur - KA/Þór

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
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
10.45 Morgunleikfimi
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegiðseinni hluti
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 

 Styriarte-hátíðin í Austur-
ríki.

20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Egils saga  (11 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 tæki-
færi efri áranna. Umsjón: 
Sigurður 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 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Siðbótin  Seinni hluti.
10.05 Grænir fingur 1989-1990 
10.20 Eru vítamíntöflur óþarfar? 
11.15 Af fingrum fram  Dr. Gunni.
12.00 Heimaleikfimi 
12.10 Kvöldstund með listamanni 

1986-1993   Bjartmar Guð-
laugsson.

12.50 Heragi 
13.40 Útsvar 2007-2008  Akureyri. 

- Fjallabyggð
14.25 John Grant og Sinfó
16.10 Ormstunga  Ástarsaga.
16.55 Tímaflakkarinn - Doktor Who 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Hönnunarstirnin  
18.46 Jógastund  Dansarinn og 

Gyðjan.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Íslensku bókmenntaverð-

launin  Bein útsending frá 
Bessastöðum þar sem forseti 
Íslands Guðni Th. Jóhannes-
son afhendir verðlaunin. 

20.45 Mamma mín Morra mi
21.05 Síðasta konungsríkið Last 

Kingdom   Þriðja þáttaröð 
ævintýralegra spennuþátta 
sem gerast í Englandi á 
síðari hluta níundu aldar. 
Heilsu Alfreðs hrakar og 
draumur hans um sam-
einað England fjarlægist.  
Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Blóð Blood   Spennuþættir 

sem gerast á Írlandi. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.

23.10 Vesalingarnir Les Miséra-
bles 

00.10 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
07.00 European Tour 2021  Út-

sending frá Abu Dhabi HSBC 
Championship.

09.00 European Tour 2021  Út-
sending frá Abu Dhabi HSBC 
Championship.

15.00 European Tour 2021  Út-
sending frá Abu Dhabi HSBC 
Championship.

20.00 European Tour 2021 - Hig-
hlights

20.50 European Tour 2021  Út-
sending frá Abu Dhabi HSBC 
Championship.

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

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Nadia Katrin Banine 
nadia@domusnova.is

Sími: 692 5002

Vilborg Gunnarsdóttir
vilborg@domusnova.is

Sími: 891-8660

Ólafur Sævarsson
olafur@domusnova.is 

Sími: 820 0303

Björgvin Þór Rúnarsson
bjorgvin@domusnova.is 

Sími: 855 1544

ÁLALIND 18-20
KÓPAVOGUR

Domusnova kynnir einstaklega fallegt og 
vandað fjölbýli að Álalind 18-20.

 Íbúðirnar eru 2-4 herbergja, alls 57 íbúðir 
með sameiginlegum bílakjallara.

SÝNUM SAMDÆGURS - BÓKAÐU SKOÐUN

Stærð íbúða er frá 51.8-203.6 m2

Verð frá 43.490.000 kr.
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FKA VIÐURKENNINGARHÁTÍÐ 2021
Viðurkenningarhátíð FKA verður sýnd á Hringbraut 
miðvikudaginn 27. janúar kl. 21.00. Í umsjón Sigmundar 
Ernis Rúnarssonar og Huldu Bjarnadóttur.

Veittar verða þrjár viðurkenningar til kvenna sem hafa 
verið konum í atvinnulífinu hvatning og fyrirmynd. 

FKA Viðurkenning

FKA Þakkarviðurkenning

FKA Hvatningarviðurkenning

MIÐVIKUDAG

27. JANÚAR
KL. 21.00! 



FYRIR MÉR ER NÁTT-
ÚRAN ÞAÐ FALLEG-

ASTA OG JAFNFRAMT HLUT-
LAUSASTA SEM TIL ER OG ÞAÐ 
ER ÁHUGAVERT AÐ NOTAST VIÐ 
HANA SEM BRUNN TIL AÐ 
SÆKJA LITI OG FORM.

Listamaðurinn  Viktor 
Weisshappel hefur nú 
opnað sý ning u na Í 
blóma í Gallery Porti við 
Laugaveg. Viktor útskrif-
aðist út grafískri hönnun 

við Listaháskóla Íslands árið 2015.
„Verkefni mín hafa náð til ýmissa 

sviða innan hönnunar og lista, frá 
prenti til málverka og frá grasrótar- 
til stærri skala hönnunarverkefna. 
Ég hef verið starfandi sem grafískur 
hönnuður frá útskrift og bæði unnið 
hér heima og í Stokkhólmi. Í dag rek 
ég hönnunarstofuna Ulysses með 
honum Alberti Muñoz þar sem við 
sjáum um að skapa ímynd og ásýnd 
fyrir fyrirtæki. Síðan held ég einnig 
úti prentsölusíðunni Postprent. is 
með honum Þórði Hans Baldurs-
syni, þar sem við seljum prent eftir 
íslenska hönnuði, ljósmyndara og 
myndlistarmenn,“ segir Viktor.

Óljós lína
Viktor segist hafa byrjað að teikna 
og mála ungur.

„Síðustu ár hef ég verið svolítið 
mitt á milli grafískrar hönnunar og 
lista. Ég reyni að nálgast grafíska 
hönnun á listrænan hátt og hef til 
dæmis unnið mikið fyrir listamenn 
við að búa til plötuumslög, plaköt, 
bækur og f leira. Línan á milli graf-
ískrar hönnunar og myndlistar 
getur verið svolítið óljós.“

Hann segist vera sífellt opinn 
fyrir mögulegum innblæstri og að 
hann komi í raun út öllum áttum.

„Í dag er mjög auðvelt að verða 
fyrir áhrifum annarra því það er 
hægt að sækja innblástur svo auð-
veldlega, þú þarft ekki annað en að 
opna símann þinn og þú ert með 
allan heiminn fyrir framan þig. 
Það hjálpar manni vissulega að vera 

meðvitaður um hvað er að gerast í 
umheiminum en jafnframt verður 
maður að passa sig svolítið á því að 
verða ekki fyrir of miklum áhrifum 
annarra, reyna að fylgja eigin inn-
sæi og finna hugmyndir sem eru 
sannar verkefninu hverju sinni.“ 

Tekur myndefnið úr samhengi
Hvernig kom hugmyndin að sýning-
unni Í blóma til þín?

„Upprunalega fann ég sterka 
löngun til að fara að mála aftur og 
finna frelsið við að gera eitthvað 
fyrir sjálfan mig. Ég vildi líka brjóta 
eigin vinnureglur og sleppa því að 
skissa áður en ég byrjaði að vinna. 
Í upphafi vissi ég ekkert hvað ég 
ætlaði að gera en svo smátt og smátt 
fór hugmyndin að myndast. Blóm 
og náttúra urðu í raun og veru óvart 
viðfangsefni verkanna,“ svarar 
Viktor.

Málverkin byggja á klippimynda-
aðferð og eru unnin með olíu á 
striga.

„Fyrir mér er náttúran það falleg-
asta og jafnframt hlutlausasta sem 
til er og það er áhugavert að notast 
við hana sem brunn til að sækja liti 
og form. Ég vildi taka myndefnið 
úr samhengi og brjóta það upp til 

að mynda sterkt samspil lita og 
forma. Einnig fannst mér svolítil 
þörf á náttúru og sterkum litum á 
þessum skrítnu tímum.“

Byrjaði aftur að mála
Hvernig hefur heimsfaraldurinn 
haft áhrif á þína vinnu sem lista-
maður?

„Ég var fljótlega kominn í sóttkví 
eftir að faraldurinn skall á. Allt í 
einu vorum við öll saman í þessu 
ástandi að takast á við veiruna. 
Mig langaði um leið að skapa eitt-
hvað í sambandi við þetta ástand og 
f ljótlega kom sú hugmynd upp hjá 
okkur í Postprent að gefa út opið 
kall á Instagram-síðunni okkar 
þar sem við óskuðum eftir því að 
sjá hvers konar list yrði til á tímum 
sóttkvíar og samkomubanns. 

Við fengum á annað hundrað 
innsendingar yfir tveggja mánaða 
tímabil og héldum svo sýningu 
undir nafninu Sóttqueen í Ásmund-
arsal,“ svarar Viktor og heldur 
svo áfram: „Ég get eiginlega ekki 
kvartað yfir COVID því mér hefur 
í raun og veru bara gefist tími til að 
geta hugsað betur um hvað ég vil 
gera og hvað skiptir máli. Ég ákvað 
til dæmis að fara að mála aftur sem 
hefur verið mjög gefandi.“

Sýningin Í blóma er líkt og áður 
kom fram í Gallery Porti, sem þeir 
Árni Már Einarsson og Skarphéðinn 
Bergþóruson reka. Þeir vinna nú að 
opnun prentverkstæðis á efri hæð 
vinnustofu sinnar. Af því tilefni 
ætla þeir að vera með lifandi prent-
verkstæði í samstarfi við Viktor 
næsta fimmtudag milli klukkan 
18.00 og 21.00, þar sem þeir munu 
silkiþrykkja og selja prentverk. 
Sýningin Í blóma stendur út janúar.
steingerdur@frettabladid.is

Blóm og náttúra urðu 
óvart viðfangsefnið
Viktor Weisshappel stendur fyrir sýningunni Í blóma sem nú er í 
gangi í Gallery Porti. Hann fann sterka löngun til að byrja að mála 
aftur eftir að heimsfaraldurinn skall á. Sýningin stendur út janúar.

Á fimmtudaginn verður lifandi prentverkstæði á efri hæðinni í Gallerý Porti. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Janúar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF
OPIN

Ótrúleg útsala í fjórum 
búðum og á dorma.is

                       Smáratorgi  |          Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

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

       

PURE COMFORT 
fiberkoddi
Léttur, ódýr og  
þægilegur 
fiberkoddi.  
Stærð kodda:  
50x70cm. 700g.  
Má þvo á 60°c..

Fullt verð: 3.900 kr.

Aðeins 3.120 kr.

PURE COMFORT  
fibersæng
Létt og þægileg fibersæng.  
Stærð: 140x200 cm. Sængin er 300g. Má þvo á 60°c

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins 7.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA
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OPIÐ
8.30 - 18.00

virka daga

Verið hjartanlega velkomin

LYFSALINN  GLÆSIBÆ   Opið  8.30 - 18.00     Sími 517 5500  /  glaesibaer@lyfsalinn.is     

LYFSALINN  VESTURLANDSVEGI   Opið  10.00 - 22.00     Sími 516 5500  /  vesturlandsvegur@lyfsalinn.is
LYFSALINN URÐARHVARFI   Opið  8.30 - 18.00     Sími 516 5505  /  urdarhvarf@lyfsalinn.is
www.lyfsalinn.is     

URÐARHVARFI 8

APÓTEK

Erum við hlið Heilsugæslunnar Urðarhvar�



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

Leikkonunni Eddu Björgu 
Ey jólfsdóttur fannst 
Roman Polanski-mynd-
in Venus in Fur ekkert 
sérstaklega góð þegar 
hún horfði á hana fyrir 

nokkrum árum en sá strax ákveðna 
möguleika í sögunni.

„Mér fannst þetta eitthvað skrítið 
en hugsaði með mér að þetta gæti 
verið frábært leikrit,“ segir Edda 
Björg sem eftir „gúggúl-fyllirí“ 
komst að því að Polanski gerði 
myndina einmitt eftir samnefndu 
leikriti David Yves og tryggði sér 
réttinn á því í kjölfarið.

Leikritið var frumsýnt í New 
York 2010, Polanski kvikmyndaði 
það þremur árum síðar og þannig 
rataði það loks til Eddu. „Ég er bara 
himinlifandi yfir þessu og þakklát 
fyrir traustið og að fá þetta tæki-
færi,“ segir Edda sem hlaut nýlega 
styrk frá Sviðslistasjóði til þess að 
koma loks Venusi í loðfeldi á fjal-
irnar á Íslandi.

„Þetta er gömul hugmynd og 
sumar hugmyndir eru þannig að 
þær koma oft upp aftur og aftur. 
Endalaust,“ segir Edda og gæti allt 
eins átt við rétt tíu ára gamalt leik-
ritið sem á sér mun lengri sögu og 
rætur í sadó/masókísku skáldsög-
unni Venus in Furs frá 1869 eftir 
austurríska rithöfundinn Leopold 
Ritter von Sacher-Masoch.

Masókískir órar
Bókin er þekktasta verk höfundar-
ins og byggir á blæti hans og órum 
sem hann reyndi að uppfylla með 
hjákonum sínum og eiginkonum. 
Sjálfsagt segir allt sem segja þarf 
að hugtakið „masókisti“ á rætur að 
rekja til bókarinnar og nafns höf-
undarins.

„Þótt þetta eigi að vera skáldsaga 
þá skrifar hann þetta út frá eigin 
reynslu,“ segir Edda um bókina sem 
hverfist um mann sem dreymir um 
að eiga samtal um ástina við Venus 
sem er klædd í pels. Hann finnur 
ígildi gyðjunnar í Wöndu von 
Dunajew og verður þræll hennar 
að eigin ósk og hvetur hana til þess 

að ganga stöðugt lengra í að niður-
lægja hann.

Lúmsk í lífstykki
Þessi sagar bergmálar síðan í leik-
riti David Yves sem á sér stað í New 
York vorra daga. „Verkið fjallar um 
leikstjóra sem er búinn að skrifa 
leikrit upp úr þessari bók og er 
í auðu leikhúsi að tala um það í 
símann að allar leikkonurnar sem 
hafa komið í áheyrnarprufur séu 
svo ómögulega glataðar og lélegar.“

Þá birtist óvænt leikkonan 
Vanda og kemur leikstjóranum í 
opna skjöldu í korseletti, hvatvís 
og groddaleg. „Svo fer bara eitt-
hvað af stað,“ segir Edda um orða-
skipti þeirra og atburðarásina sem 
segja má að kristalli valdabaráttu 
kynjanna.

„Valdið sveif last á milli þeirra. 
Hann dæmir hana fyrst mjög hart 
og finnst hún alveg hryllileg en í 
ljós kemur að hún kann allan texta 
handritsins og áður en hann veit af 
sogast hann inn í þetta, fer að lesa 
á móti henni og gleymir stund og 
stað.“

Mikið gengur á í rafmögnuðum 
samlestrinum og á meðan þau eru 
gagntekin af persónum sínum nær 
leikkonan drottnunarvaldi yfir 
leikstjóranum, ekki ósvipað og 
gerist í skáldsögunni.

Sexí átök
„Maður má náttúrlega ekki segja 
of mikið en þetta verk tikkar í öll 
boxin,“ segir Edda. „Textinn er 
svo f lottur en þetta er ekki bara 
skemmtilegt og sniðugt heldur er 
þetta svo snjallt einhvern veginn. 
Þetta er svo brilljant en samt svo 
töff og fyndið og dálítið sexí.

Þetta snertir við blæti og nálgun-
in á kynbundin hlutverk er femínísk 
þegar komið er inn á þessi klassísku 
átök karla og kvenna og hvernig 
þessi dans á milli getur gengið fram 
og til baka,“ segir Edda og bendir á 
að eins og öll góð verk kallist þetta á 
við samtímann hverju sinni.

Edda í loðfeldi
„Það er svo gaman þegar maður 
finnur eitthvað og hugsar bara: 
Djöfull langar mig að leika þetta!“ 
þannig að ekki þarf að fjölyrða um 
að Edda ætlar vitaskuld sjálf að 
leika Venusina í pelsinum. „Mér 
finnst bara svo gaman að leika og 
þá vill maður bara leika sem mest,“ 
segir Edda og hlær.

„Það var allt sem heillaði mig 
við þetta og það er alltaf gott þegar 
maður fær strax hugmyndir í koll-
inn. Einhverja sýn og sér hvaða 
möguleika þetta hefur og hvernig 
uppsetningin gæti verið,“ segir leik-
konan sem ætlar að stíga fram í feldi 
Venusar á næsta ári.
toti@frettabladid.is

Edda ætlar í djarfan  
loðfeldinn af Venusi
Edda Björg Eyjólfsdóttir er í sjöunda himni og á bleiku skýi hafandi 
fengið styrk til þess að sviðsetja verkið Venus in Fur þar sem órar 
og blæti mannsins sem masókisminn er kenndur við bergmála.

Edda Björg les talsvert af leikritum og þau leggjast misvel í hana en „mér finnst gaman þegar ég finn eitthvað 
sniðugt og þá hættir maður ekki fyrr en það er komið í gegn,“ segir hún um Venus í loðfeldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kvikmyndaútgáfa Polanskis af verki 
Yves var tilnefnd til Gullpálmans í 
Cannes og hann hlaut César-verð-
launin sem besti leikstjórinn 2014.

ÞETTA ER SVO BRILLJ-
ANT EN SAMT SVO 

TÖFF OG FYNDIÐ OG DÁLÍTIÐ 
SEXÍ.

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

MICHELLE
Borðstofustóll. Svart 
eða koníaksbrúnt PU-
leður og svartir fætur.

 17.592 kr. 
 21.990 kr.

ASAMA 
Borðstofustóll, 
koníaksbrúnt PU-leður 
og svartir fætur

 12.792 kr. 
 15.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

SHEA FLIP   
Skemmtilegur og nettur tungusófi í dökkgráu Torro 
Antrazit áklæði. Tungan er færanleg og getur því verið 
beggja vegna. Stöðugir krómaðir fætur og þykkir og 
góðir armar. Flottur sófi á 
sérlega góðu verði. 
Stærð: 233 × 162 × 83 cm

 149.993 kr.   199.990 kr. AFSLÁTTUR
25%
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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 5 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.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

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

Þegar ég var ungur leik-
maður ÍFB sem átti fyrir 
höndum mikilvægan leik 

gegn Herði frá Patreksfirði sá ég 
mér þann grænstan að leggjast 
á skeljarnar og biðja guð um að 
láta mig brillera í leiknum. Svo 
mjög var hann hliðhollur Pat-
reksfirðingum að það gekk ekki 
eftir.

Síðar gerjuðust trúarhug-
myndir mínar en svo allt í einu 
heyrði ég í öfgafullu fólki úr 
hópi trúaðra og sprenglærðra 
trúleysingja sem tóku þetta efni 
yfir, svo það varð í mínum huga 
að fræðum á fárra færi annarra 
en biblíugrúskara. Þá hættu 
líka hugmyndir mínar um guð 
að snúast um guð heldur um 
það hvar ég stæði í trúarpólitík. 
Lengi vel höfðu öfgar í hvaða 
efnum sem var þessi áhrif á mig. 
Mér fannst ég verða of utanveltu 
til að geta haft eigin skoðun á 
málunum en yrði hins vegar að 
standa einhver reikningsskil 
á því hvar ég stæði í reipitogi 
öfganna, draga sjálfan mig í dilk. 
Það var því mikill léttir þegar ég 
áttaði mig á því að til er hugsana-
frelsi sem leyfir mér að trúa í dag 
og vera trúlaus á morgun, hafa 
andúð á Trump um leið og ég 
dáist að tómlæti hans gagnvart 
stríðsbrölti í Miðausturlöndum, 
vera sammála Brynjari um eitt 
og Pírötum um annað og neita 
mér um áfallahjálp þó hugurinn 
leiti upp úr pólitískri rétthugsun 
og anda rólega meðan aðrir 
hneykslast.

Þó almættið bregðist ykkur á 
héraðsmóti og öfgabræla ýfi upp 
mannhafið er óþarfi að láta hóf-
leysingja hafa af ykkur guðina og 
þá hollu iðju að hugsa af hjartans 
gnægð.

Hugsanafrelsi 
er yndislegt

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari 
saman 

í sátt við 
umhverfið

TRYGGÐU ÞÉR
ÁSKRIFT AÐ DV

512 7000          

WWW.DV.IS/ASKRIFT          

ASKRIFT@DV.IS

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS


