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S TJ Ó R N S Ý S L A  Rúmlega átján 
hundruð manns hafa frá árinu 2015 
óskað eftir því að Alþingi veitti þeim 
íslenskan ríkisborgararétt. Þetta 
kemur fram í svari Útlendingastofn-
unar til umboðsmanns Alþingis sem 
skoðar nú miklar tafir á afgreiðslu 
slíkra mála hjá stofnuninni.

„Ein helsta ástæða þess að máls-
meðferðartími ríkisborgaraum-
sókna hefur dregist út hófi fram 
er sú mikla vinna sem hefur farið í 
vinnslu umsókna um ríkisborgara-
rétt til Alþingis,“ er vitnað í skýr-
ingar Útlendingastofnunar í bréfi 
umboðsmanns til Áslaugar Örnu 
Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráð-
herra. Unnar hafi verið rúmlega 
átján hundruð umsóknir frá 2015. 
Þess má geta að fæstir fá jákvætt 
svar.

„Útlendingastofnun tekur til gögn 
og gefur umsögn um allar umsóknir 

sem fara fyrir Alþingi ásamt því að 
mæta á fundi (allsherjar- og mennta-
málanefndar) vegna umsóknanna. 
Þessi vinna hefur gengið framar 
vinnslu almennra umsókna,“ vitnar 
umboðsmaður áfram til Útlendinga-
stofnunar.

Tvær leiðir eru fyrir erlenda ríkis-
borgara til að öðlast íslenskan ríkis-
borgararétt. Annars vegar geta þeir 

sótt um ríkisborgararétt eftir að 
hafa búið á Íslandi í tiltekinn tíma 
og uppfyllt tiltekin önnur skilyrði 
og hins vegar geta þeir sótt um að 
Alþingi veiti þeim ríkisborgararétt. 
Í seinna tilvikinu eru ekki strangar 
kröfur eins og í því fyrra.

Segist umboðsmaður telja rétt 
að upplýsa dómsmálaráðherra og 
ráðuneytið um tafir sem verði á 
veitingu ríkisborgararéttar með 
stjórnvaldsákvörðun. „Að þessu 
leyti tek ég fram að skilyrði fyrir 
veitingu ríkisborgararéttar með 
stjórnvaldsákvörðun lúta að mestu 

leyti að hlutlægum atriðum sem 
koma fram í gögnum sem umsækj-
endur láta stofnuninni í té samhliða 
umsóknum sínum.“

Vill umboðsmaður að dómsmála-
ráðuneytið upplýsi hvort ráðuneytið 
hafi eða hyggist grípa til einhverra 
aðgerða til að bregðast við vand-
anum hjá Útlendingastofnun. „Ef svo 
er ekki er þess óskað að ráðuneytið 
skýri ástæður þess og lýsi afstöðu 
sinni til þess hvort það samræmist 
yfirstjórnar- og eftirlitshlutverki 
ráðherra gagnvart stofnuninni með 
tilliti til almennra málahraðareglna 
stjórnsýsluréttarins og þeirra rétt-
inda og hagsmuna sem eru í húfi,“ 
segir í bréfinu til ráðuneytisins.

Tekur umboðsmaður fram að 
beiðnin sé sett fram til að hægt sé að 
meta hvort hann þurfi að taka þessa 
þætti í stjórnsýslu ráðuneytisins til 
frumkvæðisathugunar. – gar

Ráðuneyti svari fyrir mikla töf
Umboðsmaður Alþingis segir dómsmálaráðuneytið þurfa að upplýsa um aðgerðir eða aðgerðaleysi sitt 
vegna mikilla tafa hjá Útlendingastofnun á meðferð umsókna um veitingu ríkisborgararéttar frá Alþingi. 

Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir 
dómsmálaráð-
herra

Skilyrði fyrir 
veitingu ríkisborg-

araréttar með stjórnvalds-
ákvörðun lúta að mestu 
leyti að hlutlægum atriðum 
sem koma fram í gögnum 
sem umsækjendur láta 
stofnuninni í té.

Umboðsmaður Alþingis

TÓNLIST Fyrsta smáskífa Duran 
Duran, Planet Earth, er fertug í dag. 
Í umfjöllun um þessi merku tíma-
mót segir að hvað sem fólki kunni 
að finnast um hljómsveitina sé hún 
óumdeilt ein áhrifaríkasta, vin-
sælasta og lífseigasta hljómsveit 
hins hárblásna og stífmálaða ára-
tugar sem kenndur er við áttuna 
eða „eitís ið“.

„Ég heyrði þetta lag fyrst um leið 
og ég sá það. Skonrokk 1981 og það 
var nánast trúarleg upplifun,“ segir 
Friðrik Jónsson, forsöngvari, for-
maður og forstöðumaður, sem var 
á besta með sítt að aftan aldri fyrir 
40 árum. – þþ / sjá síðu 44

Sítt að aftan 
í fjörutíu ár

Duran Duran í sjálfri New York fyrir 
rúmum 40 árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Viktoría Reuter var einn tíu klifrara sem kepptu í þremur klifurleiðum á Reykjavíkurleikunum í gær en leikarnir fara nú fram í þrettánda sinn. Í ár er leikunum skipt á tvær keppnis-
helgar, sú fyrri kláraðist í gær og sú seinni fer fram dagana 3. til 7. febrúar. Keppt er í hinum ýmsu ólíku íþróttagreinum, svo sem keilu, klifri og CrossFit. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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COVID-19 Rúmlega 14.000 skammt-
ar af bóluefni Pfizer hafa borist til 
landsins og rúmlega 1.200 frá Mod-
erna. Búist er við að í það minnsta 
30.000 skammtar berist til landsins 
á næstu tveimur mánuðum. Sagði 
Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir á fundi almannavarna í gær 
að ekki væri útilokað að þeir yrðu 
fleiri.

Lyfjastofnun hefur gefið leyfi 
fyrir bóluefni AstraZeneca og búist 
er við sendingu á tæplega 14.000 
skömmtum í mánuðinum. Enn á 
eftir að ákveða hvernig það verður 
notað og sagði Þórólfur vel hugsan-
legt að það yrði aðeins fyrir yngri 
hópa.

Bólusetning heilu árganganna 
hefst í dag og fer fram á Suðurlands-
braut 34. Þetta er fólk í forgangshópi 
6. Um helgina voru allir 90 ára og 
eldri boðaðir í bólusetningu með 
SMS-skeyti. Einnig verður boðið 
upp á opið hús fyrir alla þá sem 
komast ekki á réttum tíma.

Hópurinn telur alls rúmlega 
2.300 manns, en 70 prósent hafa 

þegar hafið bólusetningu á hjúkr-
unarheimilum eða í heimahjúkrun, 
og nærri helmingur hefur lokið 
bólusetningu.

Vonast er til að klára alla yfir sjö-
tugu fyrir marslok, rúmlega 35.000 
manns. Á níræðisaldri eru rúmlega 
10.000 manns og hafa 30 prósent 
þeirra þegar hafið bólusetningu og 
10 prósent lokið. Á áttræðisaldri eru 
tæplega 23.000 en innan við 10 pró-
sent hafið bólusetningu.

Fólk á sjötugsaldri er einnig í for-
gangshópi 6, rúmlega 37.000. Hefur 
það verið gagnrýnt, meðal annars 
af Öryrkjabandalagi Íslands og 
Downs-félaginu, að fólk með lang-
vinna sjúkdóma sé á eftir í forgangs-
röðun, í hópi 7.

Aðrir árgangar eru í hópi 10, þar 
á meðal börn sem ekki er mælt með 
að bólusetja. – khg

Til greina kemur að nota 
efni AstraZeneca á yngra 
fólk.

Löndun í Grindavík

Það var falleg birta yfir höfninni í Grindavík í dagrenningu í gær þegar landað var úr skipinu Jóhönnu Gísladóttur. Himinninn skartaði þá bleikum 
og fjólubláum litatónum í frostinu í bænum. Búast má við að hiti fari yfir frostmark í Grindavík í dag og að bæti í vind. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SAMFÉLAG Eigendur netverslunar-
innar Atomos.is fengu af hentar 
CBD-olíur sínar á föstudag eftir að 
þær höfðu þvælst milli lögreglu-
embætta í tæpt ár. Fengu þeir þær 
upplýsingar að olíurnar sem lagt 
var hald á hefðu komist klakklaust 
í gegnum efnagreiningu hjá Háskóla 
Íslands.

„Nú getum við farið aftur af stað 
með fyrirtækið okkar,“ segir Unnar 
Þór Sæmundsson, einn eigendanna 
sem hafa ekki þorað að panta meira 
allan þennan tíma vegna rannsókn-
arinnar og haft stöðu sakbornings 
þann sama tíma. „Það er miklu oki 
af okkur létt.“

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á þriðjudag var húðolíusending 
Atomos.is haldlögð í mars á síðasta 
ári. Tollstjóri gerir handahófs-
kenndar prófanir á vörum og ef 
eitthvert THC mælist er lagt hald á 
þær. Búnaðurinn greinir hins vegar 
ekki magn efnisins og flestar CBD-
vörur innihalda snefilmagn af THC, 
vel undir 0,2 prósenta mörkunum 
sem löglegt er. Skipti engu þó að 
vörur Atomos.is, sem framleiddar 
eru í Þýskalandi, væru vottaðar af 
Evrópusambandinu og nýteknar út 
af Umhverfisstofnun.

Unnar segist ekki hafa fengið 
neinar skýringar á því af hverju 
þetta ferli tók svona langan tíma. 
Frá tollstjóra fór málið til Lögregl-
unnar á Suðurnesjum, þá til Lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
og síðan aftur til Suðurnesja. Sam-
kvæmt kvittun lögreglunnar fór 
efnagreiningin fram 2. desember 
og liðu því meira en átta mánuðir 
frá haldlagningu til efnagreiningar. 
Aðrir tveir mánuðir liðu frá efna-
greiningu til afhendingar.

Óttuðust Unnar og félagar að 

vörurnar væru komnar fram yfir 
síðasta söludag en svo reyndist ekki 
vera. Verðmæti þeirra áætla þeir vel 
á aðra milljón króna. Er það fyrir 
utan það tjón sem haldlagningin 
hefur haft valdið fyrirtækinu.

Fréttablaðið hefur enn ekki 
fengið svör frá lögreglunni um 
málsmeðferðartímann. Samkvæmt 
skilgreiningu ríkislögreglustjóra á 
grunnþjónustu lögreglunnar segir 

að áhersla sé á að „málsmeðferð 
ljúki innan hæfilegs tíma“.

„Nú erum við að skoða næstu 
skref,“ segir Unnar. „Hvort við 
ætlum að láta stjórnvöld komast 
upp með að draga málið svona 
lengi. En allt reyndist vera í lagi eins 
og við sögðum í upphafi.“

Segir hann fjölmiðlaumfjöllun-
ina vel geta haft áhrif á þá ákvörðun 
lögreglunnar að skila sendingunni. 
„Ég held að það hafi verið síðasti 
naglinn í kistuna,“ segir hann. 
Þrýstingur lögmanns þeirra og 
Félags atvinnurekenda hafi einnig 
skipt sköpum. 

Félagið sendi bréf á Svandísi 
Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra 
þess efnis að regluverkið yrði gert 
skýrara um lögmæti CBD.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fengu húðvörurnar 
eftir um árs þvæling
Lögreglan á Suðurnesjum hefur skilað eigendum netverslunarinnar Atomos.
is CBD-húðvörunum sem lagt var hald á í mars. Eigendurnir eru því fegnir að 
hafa ekki lengur stöðu sakborninga og geta komið fyrirtækinu aftur af stað. 

Unnar Þór og Jóel Einar hafa beðið í tæpt ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nokkrar af haldlögðu húðvörunum. 

Bólusetning árganga hefst í dag

UMHVERFISMÁL Notkun f lugelda 
um áramót ætti að taka til endur-
skoðunar, segir Heilbrigðisnefnd 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.

„Í ljósi mælinga hefur Heilbrigðis-
nefnd áhyggjur af áhrifum á heilsu-
far viðkvæmra hópa og hvetur til 
þess að notkun flugelda um áramót 
verði endurskoðuð með það að leið-
arljósi að minnka svifryksmengun,“ 
segir í bókun nefndarinnar þar sem 
vitnað er til niðurstöðu mælinga á 
svifryki um áramótin á fjórum 
stöðum í Kópavogi og Hafnarfirði. 
„Voru loftgæði slæm og áþekk því 
sem mest hefur verið undanfarin 
áramót.“ – gar

Endurskoði 
flugeldanotkun 

Gamlárskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, 
frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, 
þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, perum, 
rúðuvökva, frostlegi, Adblue og þjónustu.*

SauðárkrókurSauðárkrókur

AkureyriAkureyri

HúsavíkHúsavík

EgilsstaðirEgilsstaðir

VestmannaeyjarVestmannaeyjar

SelfossSelfoss

KópavogurKópavogur

ReykjanesbærReykjanesbær

GarðabærGarðabær
Reykjavík

ÍsafjörðurÍsafjörður

Reykjavík

Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum 
viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota 

til 19. febrúar.
 

VILTU SMYRJA 
MEÐ MÉR?

Engin vandamál – bara lausnir

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með þjónustu á staðnum.



ÞORL ÁK SHÖFN Brimbrettafélag 
Íslands (BBFÍ) hefur sett af stað 
undirskriftasöfnun til að mótmæla 
fyrirhugaðri stækkun Sveitarfélags-
ins Ölfuss á hafnargarðinum í Þor-
lákshöfn.

Stækkun hafnarinnar í Þorláks-
höfn hefur verið á aðalskipulagi 
bæjarins frá árinu 2010 en í lok 
síðasta árs tryggði fjármögnun 
ríkisins stækkun hafnarinnar og 
nýtt deiliskipulag var samþykkt. 
Heildarkostnaður framkvæmdanna 
er um fjórir milljarðar króna. And-

mælaréttur vegna deiliskipulagsins 
stendur til miðvikudags.

Brimbrettaiðkendur eru ekki 
sáttir við breytinguna á deiliskipu-
laginu en þar mun hluti brimbretta-
svæðisins hverfa undir athafna-
svæði og nýja og stærri bryggju.

Steinarr Lár, formaður BBFÍ, segir 
að fari framkvæmdin í gegn muni 
einn vinsælasti og áreiðanlegasti 
brimbrettastaður á Íslandi eyði-
leggjast. „Um ræðir mjög einstaka 
náttúruperlu. Þeir sem stunda ekki 
brimbretti átta sig kannski ekki á 

hvað það er fágætt að sjór og alda 
hagi sér eins og það gerir í Þorláks-
höfn. Við fundum þennan stað fyrir 
25 árum og hér er íþróttin. Þetta er 
eini staðurinn sem við höfum á 
Íslandi til þess að iðka þessa íþrótt,“ 
segir Steinarr.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Ölfuss, segist ekki geta svarað því 
hvort þær áhyggjur sem hafi verið 
viðraðar verði grundvöllur ein-
hverra breytinga. „Við sýnum þess-
um sjónarmiðum fulla virðingu og 
förum yfir stöðu mála með þeim. 

Þetta er hins vegar áratugaþróun 
hafnarinnar og fjárfestingar upp á 
vel fjóra milljarða og þetta er full-
fjármagnað,“ segir Elliði.

Hann bætir því við að horft sé til 
umhverfissjónarmiða í öllum þeim 
framkvæmdum sem sveitarfélagið 
standi fyrir. – uö

Framkvæmdir í Þorlákshöfn ógni besta brimbrettastað á Íslandi

Meira á frettabladid.is

Þeir sem stunda 
ekki brimbretti átta 

sig kannski ekki á hvað það 
er fágætt að sjór og alda hagi 
sér eins og það 
gerir í Þor-
lákshöfn.
Steinarr Lár, for-
maður BBFÍ

SAMGÖNGUR Vegagerðin mun í dag 
kynna stórauknar kröfur og hertar 
reglur til verktaka og eftirlitsaðila 
með framkvæmdum þar sem lögð 
eru út malbik og klæðing.

Gerðar verða ýmsar nýjar kröfur 
og aðrar auknar til að tryggja að ekki 
skapist aðstæður að lokinni fram-
kvæmd sem geta reynst hættulegar 
vegfarendum.

Samkvæmt tilkynningu er til-
efnið  banaslys sem varð á Kjalarnesi 
í sumar þar sem tveir bifhjólamenn 
létust en nýlagt malbikið var svo hált 
að yfirlögregluþjónn lýsti slysstað 
sem skautasvelli. Stjórn Sniglanna 
lýsti yfir vantrausti á Vegagerðina í 
haust og forstjóra hennar, Bergþóru 
Þorkelsdóttur, eftir að fréttaskýr-
ingaþátturinn Kveikur fjallaði um 
aðdraganda slyssins og vegakerfið í 
heild sinni.

Alþingi fól ríkisendurskoðanda að 
gera úttekt á starfsemi Vegagerðar-
innar um miðjan janúar. Þar verður 
gerð fjárhags- og stjórnsýsluúttekt 
og metnir þættir sem snúa að stjórn-
sýslu og stjórnun Vegagerðarinnar, 
meðferð almannafjár og ráðstöfun 
til vegaframkvæmda, öryggi vegfar-
enda á þjóðvegum landsins og eftirlit 
með vegaframkvæmdum. – bb

Vegagerðin gerir 
meiri kröfur til 
verktaka sinna

Yfirlögregluþjónn lýsti slysstað sem 
skautasvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ríkisendurskoðandi 
vinnur nú að úttekt á 
Vegagerðinni.

DÓMSMÁL Sigurjón Þ. Árnason, fyrr-
verandi bankastjóri Landsbankans, 
og Sigríður Elín Sigfúsdóttir, fyrrver-
andi framkvæmdastjóri fyrirtækja-
sviðs bankans, gáfu bæði skýrslur 
við aðalmeðferð Ímon-málsins svo-
kallaða í Hæstarétti í gær.

Þau gáfu síðast skýrslu í sama máli 
í héraði árið 2014 og voru í kjölfarið 
sýknuð af ákærum fyrir markaðs-
misnotkun. Þau voru hins vegar sak-
felld í Hæstarétti ári síðar en málið 
hefur nú verið endurupptekið auk 
annars máls Sigurjóns.

Þetta er í annað skiptið í sögu rétt-
arins sem sönnunarfærsla með aðila- 
og vitnaskýrslum fer fram í Hæsta-
rétti. Ástæðan eru áfellisdómar og 
gagnrýni frá Mannréttindadómstól 
Evrópu um að Hæstiréttur hafi snúið 
sýknudómum í héraði við og sakfellt 
án þess að fram færi bein sönnunar-
færsla fyrir réttinum.

Sigurjón lýsti því fyrir rétti í gær 
að í kjölfar dóms Hæstaréttar hefði 
hann farið að afla gagna til að fá 
málið endurupptekið. Hann lauk 
þeirri gagnaöflun haustið 2016 en í 
desember sama ár hefði svo komið 
í ljós að dómarar sem dæmdu mál 
þeirra í Hæstarétti hefðu verið van-
hæfir í málinu.

„Það er bara viðbót sem kom upp 
í hendurnar á okkur. Við sóttum 
um endurupptöku byggt á öllum 
þessum gögnum sem hér eru til 
meðferðar en áttum aldrei von á að 
hitt kæmi. Sem voru í mínum huga 
eiginlega vonbrigði því þá fóru allir 
að horfa bara á það en ekki gögnin 
í málinu,“ sagði Sigurjón en mál 
þeirra Sigríðar Elínar eru endur-
upptekin á grundvelli hlutafjár-
eignar dómara í Landsbankanum 
fyrir hrun og hefur Mannréttinda-
dómstóll Evrópu einnig kveðið upp 
áfellisdóm yfir ríkinu á þeim grund-
velli í máli Elínar.

Sigurjón dvaldi þó lengst við 
umgjörð um lánamál í Landsbank-
anum.

„Þegar Björgúlfarnir, eða Samson, 
keyptu bankann hafði fjármálaeft-
irlitið áhyggjur af því að þeir myndu 
skipta sér of mikið af lánamálum 
og án efa skynsamlegt hjá þeim. […] 
Þess vegna er það þannig að í Lands-
bankanum var ekki nein lánanefnd 
stjórnar, sem æðsta lánavald eins 
og var í f lestum bönkum,“ sagði 
Sigurjón. Farið hefði verið eftir sér-
stökum lánareglum sömdum og 
samþykktum af bankastjórunum 
en mál sem fóru út fyrir þær þurfti 

að afgreiða á lánanefndarfundum 
eða milli slíkra funda. Ímon-málið 
hefði verið áþekkt fjölda slíkra mála 
og fyrrnefndri gagnaöflun ekki síst 
ætlað að varpa ljósi á það.

Skýrsla Sigurjóns tók rúmar þrjár 
klukkustundir. „Ég biðst afsökunar 
á hvað ég tala mikið, mér er bara 
svo mikið niðri fyrir. Þetta er búið 
að liggja svo þungt á mér,“ sagði 
Sigurjón þegar hann steig úr vitna-
stúkunni.

Skýrsla  Elínar  tók um það bil 
klukkustund. Hún sagði auðvelt að 
reiðast yfir því hve lítill vilji hefði 
verið til þess að hlusta á og skoða 

málsvarnir þeirra á sínum tíma og 
hve málið hefði verið slitið úr sam-
hengi. Það væri enginn fótur fyrir 
því að hvatinn að baki lánveiting-
unni hefði verið að gefa ranga mynd 
af verði á hlutabréfum bankans. 

Elín sagðist einnig hafa fundið 
fyrir sjálfsásökun yfir því að hafa 
ekki náð að koma sínu máli nógu vel 
til skila á sínum tíma. „Í kjölfarið sat 
ég í fangelsi, dvaldi á áfangaheimil-
inu Vernd og gekk með ökklaband,“ 
sagði Elín. 

Munnlegur málf lutningur fer 
fram í málinu á fimmtudaginn. 
adalheidur@frettabladid.is

Gáfu skýrslu á ný eftir sjö ár
Dómfelldu lýstu bæði þungum tilfinningum við meðferð endurupptekinna markaðsmisnotkunarmála 
Landsbankans sem hófst  í gær. Þetta er í annað skipti í sögunni sem skýrslutökur fara fram í Hæstarétti.

Fimm dómarar dæma málið, þar af þrír settir sérstaklega fyrir þetta mál, en skýrslutökur fóru fram í húsnæði 
Héraðsdóms Reykjavíkur, þar sem upptökukerfi Héraðsdóms er betra en í Hæstarétti.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

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
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Við erum glöð og þakklát að mælast 
efst banka í Íslensku ánægju voginni 

annað árið í röð. 

Viðskiptavinir
Landsbankans
eru ánægðari

2019 2020

LANDSBANKINN. IS

Ánægja ykkar hvetur okkur áfram 
til að veita fram  úrskarandi þjónustu 
og verða betri banki á öllum sviðum.



Matið á þolmörk-
um íshellanna 

byggðist fyrst og fremst á 
upplýsingum frá starfsfólki 
rekstraraðilanna sjálfra á 
svæðinu.
Magnús Guðmunds
son, framkvæmda
stjóri Vatnajökuls
þjóðgarðs

S TJ Ó R N S Ý S L A  M ag nú s Guð -
mundsson, framkvæmdastjóri 
Vatnajökuls þjóðgarðs, segir það 
ekki rétt sem haft var eftir einum 
eigenda Niflheima ehf. í Fréttablað-
inu síðastliðinn föstudag að lagt sé 
eitt þúsund króna gjald á hvern far-
þega í jöklagöngu og íshellaferðir í 
þjóðgarðinum.

„Það er vissulega rétt að heimild 
til slíkrar innheimtu hefur verið til 
staðar í gjaldskránni í nokkur ár, 
en hún hefur aldrei verið nýtt, þar 
sem þjóðgarðurinn hefur talið ófor-
svaranlegt að leggja gjaldið á aðeins 
eina tegund af starfsemi í þjóðgarð-
inum,“ undirstrikar Magnús. „Þetta 
er öllum rekstraraðilum í þjóðgarð-
inum vel kunnugt um og því kom 
mér á óvart að lesa þetta.“

Eins og fram kom í Fréttablaðinu 
á föstudaginn lögðu Nif lheimar 
fram stjórnsýslukæru til umhverf-
is- og auðlindaráðuneytisins vegna 
ákvörðunar stjórnar Vatnajökuls-
þjóðgarðs um að úthluta ferðaþjón-
ustufyrirtækjum kvótum til að tak-
marka gestafjölda í þjóðgarðinum.

„Í grunninn snýst málið um að 
það sé verið að veikja rekstrar-

öryggi fyrirtækja,“ sagði Atli Már 
Björnsson, jöklaleiðsögumaður og 
einn eigenda Nif lheima, í Frétta-
blaðinu á föstudag. „Það er ákveðið 
að setja á kvóta þar sem heildar-
talan er eins og úr lausu lofti gripin 
því að það er ekki farið í neinar 
þolmarkarannsóknir heldur stuðst 
við huglægt mat starfsmanna þjóð-
garðsins,“ fullyrti hann.

Magnús segir að umræddar 

fjöldatakmarkanirnar hafi vissu-
lega verið settar á samkvæmt 
óskum frá rekstraraðilum í þjóð-
garðinum. „En það er einnig svo 
að matið á þolmörkum íshellanna 
byggðist fyrst og fremst á upplýsing-
um frá starfsfólki rekstraraðilanna 
sjálfra á svæðinu um hversu margir 
hafi að jafnaði verið inni í hellunum 
á háannatíma,“ segir hann.

Nánar segir Magnús að fjölda-
takmarkanir í íshella séu hluti af 
þróunarverkefni. Aðferðafræðin 
við mat á þolmörkum svæðisins 
gangi út frá náttúruvernd, öryggi 
ferðamanna og mati starfsfólks 
rekstraraðila. Þetta þróunarverk-
efni verði meðal þess sem komi  til 
skoðunar þegar árangurinn af verk-
efninu verður metinn.

„Vatnajökulsþjóðgarður vill gera 
sitt besta til að vinna með þeim 
fyrirtækjum sem stunda atvinnu-
starfsemi í og við þjóðgarðinn. 
Náttúran verður þó að fá að njóta 
vafans og öryggi ferðafólks verður 
ávallt að vera í fyrirrúmi. Um það 
erum við örugglega öll sammála,“ 
segir framkvæmdastjóri Vatna-
jökulsþjóðgarðs.  gar@frettabladid.is

Jöklagjald ósanngjarnt 
og aldrei verið rukkað
Framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs segir rangt að lagt sé eitt þúsund 
króna gjald á gesti íshellafyrirtækja líkt og eigandi Niflheima sagði. Gjald-
takan sé heimil en óforsvaranlegt að leggja það á bara eina tegund starfsemi.

Göngur á jökla og íshellaskoðun hefur verið vaxandi ferðaþjónustugrein hérlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

M JANMAR Her Mjanmar hefur 
tekið völd í landinu af lýð ræðis  lega 
kjörinni stjórn for sætis ráð herrans 
Aung San Suu Kyi, sem hlaut friðar-
verð  laun Nóbels árið 1991 fyrir bar-
áttu fyrir lýð ræðis  legra stjórnar-
fari í heima landi sínu. Hún hefur 
verið færð í varð hald á  samt öðrum 
stjórnar  með limum, meðal annars 
for  setanum Win Myint. Talið er að 
æðsti yfir   maður hersins, Min Aung 
Hla ing, fari nú með stjórn landsins. 
Herinn hefur lýst yfir neyðar á standi 
næsta árið en hvort það vari lengur 
mun tíminn leiða í ljós.

Sam  skipta  kerfi landsins hafa að 
mestu legið niðri frá því að valda-
ránið hófst í gærmorgun. Far  síma -
kerfi þeirra fjögurra síma  fyrir   tækja 
sem starfa í landinu eru ó   virk, inter-
net að  gangur hefur verið mjög lé  legur 
og eina sjón  varps  stöðin sem enn 
sendir út er sjón  varps  stöð hersins.

Talið er að valda ránið sé af  leiðing 
þingkosninga sem fram fóru 8. nóv-
ember. Þar vann flokkur Aung San 
Suu Kyi stór  sigur, hlaut 396 sæti af 
476. Flokkur hersins hlaut einungis 
33 sæti.

Herinn sætti sig ekki við niður  -
stöðuna og kosninga yfir  völd lands-
ins höfnuðu að  dróttunum hersins. 
Valda ránið var framið nokkrum 
klukku  stundum áður en nýtt þing 
átti að funda í fyrsta sinn. – þp

Herinn hefur tekið völdin í Mjanmar

Mótmælendur söfnuðust saman fyrir framan sendiráð Mjanmar í Taílandi í 
gær eftir að fregnir af valdaráninu bárust þangað. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

                                                                                

 

Álagning fasteignagjalda 2021 

 

Upphafsálagningu fasteignagjalda í Bláskógabyggð  

er nú lokið fyrir árið 2021 

 

Sveitarfélagið Bláskógabyggð hefur lokið upphafsálagninu vegna ársins 2021.  Álagningaseðlar eru 

ekki sendir út en hægt er að nálgast þá á heimasíðunni www.island.is en þar eru þeir aðgengilegir á 

„Mínar síður“ undir kassa merktur Pósthólf.  Innskráning er með rafrænum skilríkjum eða íslykli. 

Greiðsluseðlar eru ekki sendir út nema þess sé sérstaklega óskað en kröfur vegna fasteignagjalda 

koma inn í heimabanka viðkomandi gjaldanda og birtast þar. 

Allar nánari upplýsingar um álagningareglur Bláskógabyggðar má finna inni á heimasíðu 

Bláskógabyggðar, www.blaskogabyggd.is.  Eldri borgurum og öryrkjum með lögheimili í 

Bláskógabyggð er sérstaklega bent á að skoða sinn rétt varðandi afslátt af fasteignagjöldum og 

bent á að kynna sér samþykkt um tekjuviðmið, sem er um afsláttarreglur. 

Þeim sem óska frekari upplýsinga um álagninguna er bent á að hafa samband við Sigríði Emilíu 

Eiríksdóttur, skrifstofu Bláskógabyggðar í síma: 480-3000 (mánudaga – fimmtudaga frá kl. 9.00 -

12.00 og 13.00 – 15.00, en föstudaga 9.00 – 12.00) eða í netfang: emma@blaskogabyggd.is. 

 

 

Bláskógabyggð 

 

 

SNERTILAUS HITAMÆLIR

Rekstrarland | Vatnagörðum 10 | Sími 515 1100 |   

Opið alla virka daga kl. 8–17

TIR-1™

°C /°F

SET

• Handhægur og öruggur

• Nákvæm mæling á örfáum sekúndum 

• Snerting við sjúkling óþörf

• Minni þörf á hlífðarbúnaði 

Renndu við og fáðu ly�n afgreidd beint í bílinn

www.lyfsalinn.is   

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG
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Að stöðva 
nú loks 
birtingu 
myndbands, 
sem hann 
sjálfur stóð 
fyrir án þess 
að kanna 
sannleiks-
gildi þeirra 
aðdróttana 
sem þar 
birtust, er 
ekki stór-
mannlegt 
útspil hjá 
Bolla 
Kristins-
syni.

 

Allir voru 
sammála um 
þetta góða 
markmið. 
Vandinn er sá 
að þetta góða 
markmið 
hefur ekki 
náðst.

ára

Hatursorðræða hefur verið töluvert í 
umræðunni undanfarin misseri og þó 
að merking orðsins liggi svolítið í þess 
hljóðan, er lagaleg skilgreining þess sú 
að um sé að ræða orðræðu sem hvetji 
til ofbeldis eða saknæms athæfis gegn 

einstaklingi eða hópi sem nýtur verndar laganna.
Fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, 

situr nú undir ákæru fyrir að egna stuðningsmenn sína 
til árásar á þinghús Bandaríkjamanna. Í beinu fram-
haldi af þeirri árás lokaði samfélagsmiðillinn Twitter á 
aðgang forsetans fyrrverandi vegna aukinnar hættu á 
að hann væri notaður til að kynda undir ofbeldi.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur nú til rann-
sóknar skotárás á bifreið Dags. B. Eggertssonar, borgar-
stjóra Reykjavíkur, við heimili hans í miðbænum.

Dagur sem setið hefur sem borgarstjóri frá árinu 
2014 hefur þurft að þola óvægna gagnrýni á störf sín 
og persónu á þeim tíma en segja má að baráttan um 
miðbæinn hafi verið blóðugri en efni hafi staðið til. Þar 
fer fremst hópur sem kallar sig Björgum miðbænum 
sem birti myndband þar sem Óðinstorg og heimili 
borgarstjóra, þar við, er gert að aðalatriði.

Það er borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir sem les 
undir myndbandinu ásakanir hópsins á hendur Degi, 
um valdníðslu, skuldasöfnun og bruðl, en Bolli Krist-
insson, fyrrverandi verslunarmaður við Laugaveg og 
einn þeirra sem hæst hafa haft vegna málefna Mið-
bæjarins, er einn forsvarsmanna hópsins.

Þegar leitað var til forsvarsmanna hópsins undir 
lok síðasta árs stóðu þeir við þær ásakanir sem fram 
koma í myndbandinu en borgarstjóri hafði þó hrakið 
efnislega. En nú, þegar myndbandið hefur verið harð-
lega gagnrýnt sem vopn í hatursorðræðu og fjöldi fólks 
hefur tíundað áhyggjur sínar af því að myndbandið 
gæti hafa leitt til téðrar skotárásar á einkabíl borgar-
stjóra, var það loks tekið niður.

Var það gert með þeim orðum Bolla Kristinssonar að 
hann harmaði eina rangfærslu sem þar hefði birst. Efni 
þeirrar rangfærslu sannreyndi Bolli ekki fyrir birtingu 
en segist hafa fengið heimildir í gegnum síma og verið 
tjáð að þær væru áreiðanlegar.

Nú þegar hver sá sem býr yfir sæmilegri nettengingu 
getur haldið uppi efnisveitu á veraldarvefnum er næsta 
ómögulegt að hafa taumhald á umræðunni. Einhverjir 
kenna athugasemdakerfum fjölmiðla um aukna hörku, 
en þar grasserar á tíðum vægast sagt ómálefnaleg 
umræða og vilja að slökkt sá á því. En er það lausnin, að 
takmarka frelsið til skoðanaskipta? Þurfum við ekki 
frekar að sjá til þess að þeir, sem birta rangfærslur ofan 
í rangfærslur að hætti Trumps, axli ábyrgð á þeim?

Að stöðva nú loks birtingu myndbands, sem hann 
sjálfur stóð fyrir án þess að kanna sannleiksgildi þeirra 
aðdróttana sem þar birtust, er ekki stórmannlegt 
útspil hjá Bolla Kristinssyni. Orðum fylgja ábyrgð og 
þeim sem gerast sekir um hatursfulla orðræðu skyldi 
gert að svara fyrir hana. Ríkislögreglustjóri hefur látið 
hafa eftir sér að slík slóð sé könnuð við rannsóknir 
glæpa og er það vel.

Enda eru orð til alls fyrst.

Trump er víða

Hreint loft skiptir okkur öll máli. Hrein borg. 
Svifryk hefur ítrekað farið yfir heilsuvernd-
armörk, en talið er að fjölmörg ótímabær 

dauðsföll eigi sér stað vegna þess. Umhverfisstofn-
un Evrópu telur að allt að 60 dauðsföll megi rekja 
til svifryks hér á landi. Einmitt þess vegna lögðum 
við til og fengum samþykkt 4. september 2018 að 
svifryk færi ekki yfir heilsuverndarmörk. Allir 
voru sammála um þetta góða markmið. Vandinn 
er sá að þetta góða markmið hefur ekki náðst.

Farið yfir strikið
Endurskoðuð viðbragðsáætlun borgarinnar um 
loftgæði, hefur ekki tryggt að þessum markmiðum 
borgarstjórnar hafi verið náð heldur þvert á móti 
hefur magn svifryks í Reykjavík ítrekað farið yfir 
heilsuverndarmörk, að minnsta kosti 25 sinnum 
eftir einróma samþykkt borgarstjórnar frá 2018. 
Þetta staðfesta tölur frá Heilbrigðiseftirliti Reykja-
víkur.

Svifrykið burt
Við leggjum til í borgarstjórn að farið verði í 
aðgerðir. Í fyrsta lagi er lagt til að auka þrif á götum 
borgarinnar. Sem dæmi má nefna að miðborg 
Oslóar er þrifin sjö sinnum viku á meðan miðborg 
Reykjavíkur er þrifin tvisvar til þrisvar í viku. 
Stofnbrautir þrifnar 24 sinnum á ári í Osló á meðan 
í Reykjavík eru þær þrifnar tvisvar til þrisvar á 
ári. Í öðru lagi leggjum við til bættan viðbragðs-
tíma snjómoksturs þá sérstaklega í efri byggðum. 
Í þriðja lagi er lagt til að þeir sem ekki notast við 
nagladekk fái afslátt af stöðugjöldum í gjald-
skyldum stæðum borgarinnar, þannig að þeir sem 
eru á nagladekkjum greiði meira en þeir sem eru 
naglalausir. Þessar þrjár aðgerðir eru hófstilltar og 
algjörlega á forræði borgarinnar sjálfrar. Það er því 
einboðið að borgarstjórn standi jafn einhuga að 
þessum framförum eins og því meginmarkmiði að 
svifryk fari ekki yfir viðmiðunarmörk í borginni. 
Er ekki kominn tími til?

Bætum loftið í borginni

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík

Dagur og Gagnamagnið
Íslendingum hefur fjölgað um 
einn Damon Albarn. Eru allir 
ánægðir með að það hafi verið 
hann en ekki Gallagher-bróðir. 
Það sem helst hefur velkst fyrir 
fólki er hvaða f lokkatenging 
hafi komið honum í gegn. Þótt 
hann sé úr austurhluta Lundúna 
er hann of ríkur til að vera mikill 
vinstrimaður, hann er þó fylgj-
andi ESB og á móti stríðsrekstri. 
Er það þó ekki Framsókn því 
slíkt þekkist ekki í siðmennt-
uðum löndum. Mannanafna-
nefnd tók hann fyrir og heitir 
hann nú Dagur Aldan Ketilsson. 
Það er þó klausa í ríkisborgara-
réttinum; að taka þátt í Eurovisi-
on fyrir okkar hönd.

Senjorítudúkkur og saxbauti
Í nýju frumvarpi fjármálaráð-
herra er ráðgert að tollverðir 
fái auknar heimildir til að fara 
í gegnum farangur ferðalanga í 
því skyni að takmarka hryðju-
verkaógn. En heimildin á að 
gilda fyrir hvort tveggja þá sem 
koma til landsins og fara frá því. 
Verður heimilt að gramsa eftir 
senjorítudúkkum og míníat-
úrum með göróttum vökva frá 
Magalúff, allt til að koma í veg 
fyrir að hryðjuverk verði framin 
á arinhillum og fráleggsborðum 
landsmanna. Þá verður einnig 
hægt að tryggja að hangilæri 
og saxbauti í dós frá KEA verði 
ekki f lutt á annað menningar-
svæði þar sem enginn kann að 
meta þetta hnossgæti. 
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Mið. 3. febrúar
kl 13:00-14.30

 www.samorka.is

Dagskrá:

Einkenni kórónukreppunnar
Anna Hrefna Ingimundardóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA

Lykillinn að grænni endurreisn 
Páll Erland, framkvæmdastjóri Samorku

Pallborðsumræður: 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins 

og Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar

Á fundinum koma einnig fram:
Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku náttúrunnar

Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar

Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra

Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri Landsnets

Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari Tækniskóla Íslands

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Sigurður Markússon, nýsköpunarstjóri hjá Landsvirkjun

Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku

Fundarstjóri: 
Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi Samorku

Náttúra heimsins heyir um 
þessar mundir örvænting-
arfullt varnarstríð. Mann-

skepnan herjar á hana sem aldrei 
fyrr. Skógum er eytt, mýrar þurrk-
aðar, gróandi náttúra og villt dýra-
líf víkur fyrir mannabústöðum, 
umferðarmannvirkjum og iðnaðar-
starfsemi. Allt skal víkja fyrir hvers 
konar manngerðri athafnasemi. 
Losun gróðurhúsalofttegunda út í 
andrúmsloftið kemur vanabundnu 
gangverki náttúrunnar úr skorðum. 
Of hitun hnatthjúpsins, bráðnun 
heimskautanna, tíðir fellibyljir, 
of þurrkun landa og margs konar 
öfgar í veðurfari. Er náttúran að 
svara fyrir sig ? Sumir gera því skóna 
að jafnvel megi rekja hnattrænan 
veirufaraldur til viðbragða náttúr-
unnar. Yfir mannkyninu vofir lofts-
lagsvá sem umbylta mun lífi á jörðu.

Við Íslendingar erum engin und-
antekning frá hernaðinum gegn 
náttúrunni. Við höfum að ýmsu 
leyti gengið lengra en margar aðrar 
þjóðir. Uppblástur hálendisins, 
illa farin gróðurlönd, framræsla 
mýrlendis umfram ýtrustu þarfir 
búvöruframleiðsla og í seinni tíð, 
ágangur ferðafólks eru dæmi um það 
sem veldur aukningu á losun gróður-
húsategunda hérlendis.

Á degi votlendisins 2. febrúar, 
verðum við að heita landinu okkar 
bót og betrun og fylgja heitinu 
eftir með aðgerðum. Margar fagrar 
hátíðaryfirlýsingar hafa verið gefn-
ar. Raunhæfum aðgerðum hefur 
þó sífellt verið ýtt aftar á forgangs-
lista stjórnmálamanna. Þeir álíta, 
eflaust réttilega, að atkvæðin ráðist 
af öðru en endurreisn vistkerfa eða 
stöðvun gróðurhúsalofttegunda. 
Votlendissjóðurinn hefur það mark-
mið að draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda úr framræstu landi. Af 
nægu er að taka. Sjóðurinn er hvorki 
hagnaðardrifinn né ríkisrekinn. Við 
ætlum að endurheimta vistkerfi og 
vatnsbúskap mýranna. Vatnið er 
lífsgjöf allra lifandi vera. Mýrarnar 
eru lungu landsins (HKL). Lifandi 
vatnið hefur verið sett í skurði og því 
þannig bægt frá að vernda gróður og 
binda koldíoxíð. Það þarf að endur-
heimta vatnsbúskap mýranna.

Endurheimt votlendis er árang-
ursríkasta framlag okkar til að 
draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda á Íslandi. Hvort það tekst, 
er ekki hvað síst undir því komið að 
samvinna takist milli landeigenda 
og Votlendissjóðs um endurheimt 
votlendis á landsvæðum sem ekki 
nýtast til búvöruframleiðslu. Endur-
heimtin er þegar hafin, en betur má 
ef duga skal. Mikið er í húfi að allir 
leggi sitt af mörkum. Sameiginlega 
verðum við að draga verulega úr 
losun gróðurhúsalofttegunda úr 
framræstum mýrum á Íslandi. Það 
tekst ekki nema með nánu samstarfi 
um verkefnið og samhug um mark-
miðið.

Dagur 
votlendisins

Þröstur  
Ólafsson
formaður 
stjórnar 
 Votlendissjóðs

Alþjóðlegur dagur votlendis 
er í dag 2. febrúar og hann er 
nýttur til að vekja athygli á 

stöðu votlendis í heiminum og um 
leið ákall um endurheimt og mikil-

vægi endurheimtar í baráttunni við 
hlýnun jarðar og eflingu vistkerfa. Í 
upphafi þessa árs tileinkuðu Sam-
einuðu þjóðirnar þennan áratug 
endurheimt vistkerfa. Á Íslandi eru 
tækifærin í votlendinu gríðarleg.

Með endurheimt votlendis er 
ekki bara lagður gríðarlegur ábati 
inn í baráttuna við hlýnun jarðar. 
Um leið erum við að forða landi frá 
fúnun, geyma verðmætt koldíoxíð í 
jarðvegi þar sem það nýtist og síðast 
en ekki síst efla náttúrulegt lífríki.

Votlendissjóðurinn var stofn-

aður fyrir tveimur og hálfu ári. 
Haustið 2019 hófst endurheimtin 
af fullum krafti og í lok árs 2020 
hafði Votlendissjóðurinn endur-
heimt votlendi á 203 hekturum. 
Það eru 32.668 tonn af koldíoxíði 
sem sjóðurinn hefur til sölu á móti 
kolefnisjöfnun. Heildarlengd skurða 
sem við höfum endurheimt er 27 km 
og 390 metrar.

Sjóðurinn er sjálfseignarsjóður 
og fær ekki framlag frá ríkinu. 
Það eru samfélagslega ábyrg fyrir-
tæki og einstaklingar sem veita 

vinnu okkar brautargengi. Frá 
upphafi hafa um 50 lögaðilar eða 
fyrirtæki kolefnisjafnað sig hjá 
Votlendissjóði og mörg þeirra 
gert það árlega. Skeljungur, Seðla-
banki Íslands, Íslandsbanki, Reg-
inn, Reiknistofa bankanna, Ef la, 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson, 
Askja, Sahara, Verkís, Kemi, Land-
mælingar Íslands, HS Orka og 
Orkuveita Reykjavíkur eru meðal 
þeirra sem kolefnisjöfnuðu hluta 
af eða alla starfsemi sína í gegnum 
Votlendissjóð á árinu 2020.

Fjöldi einstaklinga sem kolefnis-
jafna sig með beinum framlögum 
eða í gegnum greiðslugáttir telur 
hundruð og þá eru hundruð ein-
staklinga á bak við Votlendislykla 
Orkunnar sem er í eigu Skeljungs 
en saman eru þau stærsti bakhjarl 
Votlendissjóðs.

Ég hvet ykkur til að heimsækja 
heimasíðu sjóðsins á votlendi.is og 
kynna ykkur tækifærin sem þar er 
að finna. Því tækifærin til stórkost-
legs árangurs í stöðvun losunar er 
þar að finna. Vonin er í votlendinu.

Vonin er í votlendinu
Einar  
Bárðarson
framkvæmda-
stjóri  
Votlendissjóðs
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FÓTBOLTI Á sama tíma og stuðn-
ingsmenn Barcelona njóta þess 
að fylgjast með Lionel Messi leika 
listir sínar inni á vellinum er félag-
ið í fjárhagsvanda. Um helgina lak 
samningur Messi við Börsunga á 
netið og kom þar í ljós að hann er í 
sérflokki á heimsvísu þegar kemur 
að launagreiðslum. Eitt ár er eftir 
af samningi Messi við Börsunga 
sem myndi eflaust knésetja félagið 
ef hann væri mikið lengri og áhrif 
kórónaveirufaraldursins á efnahag 
félagsins myndu halda áfram.

Sögu Messi og Barcelona þekkja 
f lestir knattspyrnuáhugamenn. 
Hann kom sem pjakkur með draum 
til Spánar og varð að goðsögn innan 
herbúða Barcelona þar sem hann 
hefur unnið alla þá titla sem eru 
í boði. Einvígi hans og Cristiano 
Ronaldo náði einnig út fyrir völl-
inn þar sem frammistaða þeirra 
rökstuddi hærri launakröfur. Nú 

síðast skrifaði Messi undir fjögurra 
ára samning árið 2017 sem rennur 
út næsta sumar og gæti argentínski 
snillingurinn yfirgefið Barcelona 
frítt í sumar. Sjálfur vildi hann yfir-
gefa Barcelona í fyrra en Börsungar 
sögðu hann enn eiga eitt ár eftir 
af samningi sínum. Með því varð 
Barcelona skuldbundið til að greiða 
Messi tæplega 140 milljónir evra á 
sama tíma og skuldastaða félagsins 
er rúmlega milljarður evra.

„Samningurinn sem Messi gerði 
við Barcelona árið 2017 er stjarn-
fræðilegur á allan hátt. Þegar hann 

er undirritaður stendur Messi á 
þrítugu og er á þeim tíma besti leik-
maður heims (ásamt Ronaldo) og 
er auðvitað í guðatölu í Barcelona. 
Þannig Bartemou, forseti Barcelona 
vildi gera allt sem í hans valdi stóð 
til að halda honum ánægðum,“ segir 
Jóhann Már Helgason sem hefur 
rannsakað fjármál félaga og skrifaði 

skýrslu um fjárhag íslenskra félaga.
„Sama tímabil voru tekjur Barce-

lona 910 milljónur evra sem á þeim 
tíma var met í heimsfótboltanum. 
Samkvæmt gagnalekanum á samn-
ingi Messi mun hann þéna 550 millj-
ónir evra á þessum fjórum árum 
sem gera 137,5 milljónir evra á ári. 
Þannig launakostnaður Messi einn 

og sér var því rúmlega 15 prósent 
af heildartekjum félagsins. Ef við 
tökum aðra stórklúbba eins og FC 
Bayern, Man. Utd eða Man. City eru 
launahæstu leikmennirnir að taka á 
bilinu 2-3 prósent af heildartekjum 
liðanna.“

Jóhann tekur undir að þetta virð-
ist vera dæmi um óheilbrigt sam-
band milli launa og tekna.

„Samkvæmt áreiðanlegum miðl-
um er heildarlaunakostnaður Barce-
lona um 400-450 milljónir evra, en 
sú tala er ekki sundurliðuð í opin-
berum gögnum félagsins. Það að 
einn leikmaður skuli þéna á bilinu 
30-35 prósent af heildarlaunapakka 
félagsins er fáheyrt og í raun mjög 
óheilbrigt fjárhagslega. Vissulega 
græðir Barcelona gríðarlega miklar 
fjárhæðir á Messi sjálfum en mér 
finnst einstaklega erfitt að sjá þetta 
dæmi ganga upp nema tekjunar 
vaxi meira en þær hafa gert.“ – kpt

Óheilbrigt að einn maður sé með þriðjung heildarlaunanna
Messi skoraði 
650. mark sitt 
fyrir Börsunga 
um helgina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Árslaun Messi hjá 
Barcelona duga til að stað-
greiða eina Hörpu og ætti 
Messi þá milljarð aflögu.

Hann virðist oft 
vera kominn á 

beinu brautina en þá er 
aldrei langt í 
næsta atvik.
Úlfar Jónsson, 
PGA-kennari
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GOLF Stimpill illmennisins virðist 
fastur við kylfinginn Patrick Reed. 
Hinn þrítugi Reed vann sitt níunda 
mót á ferlinum um helgina þegar 
hann vann nokkuð öruggan sigur á 
Farmers Insurance mótinu á PGA-
mótaröðinni. Umtalið snýst hins 
vegar ekki um fimm högga forskot 
og góða spilamennsku Reed. 

Á laugardeginum sást hann taka 
upp boltann áður en dómari mætti 
á svæðið þegar meta átti hvort bolt-
inn væri sokkinn undir yfirborð 
jarðar. Atvikið sást greinilega í sjón-
varpsútsendingum og sást boltinn 
klárlega skoppa en vallarstarfsmað-
ur sem Reed ræddi við sagðist ekki 
hafa séð boltann skoppa. Dómarinn 
mat sem svo að boltinn hefði sokkið 
niður og gaf Reed heimild til að færa 
boltann en ákvörðun Reed um að 
fjarlægja boltann áður en dómari 
kom á svæðið hefur vakið mikla 
reiði.

Í yfirlýsingu frá mótaröðinni kom 
fram að Reed hefði ekki gerst sekur 
um að brjóta reglurnar en keppi-
nautarnir eru f lestir ósáttir. Xan-
der Schauffele sem lenti í öðru sæti 
sagði í viðtölum eftir mót að móta-
röðin héldi hlífiskildi yfir Reed og 
sagði aðra spilara ekki sátta. Fyrir 
tveimur árum var Reed tvisvar 
gripinn við að hrófla við sandinum 
í sandgryfju til að auðvelda næsta 
högg og dómnefnd ákvað að ávíta 
hann með vítahöggum. Þá steig 
 Brooks Koepka fram og gagnrýndi 
Reed fyrir að svindla.

„Það má alveg taka undir það að 
þetta orðspor Patricks er ekki að 
hjálpa honum. Hann hefur alveg 
ótrúlega oft lent í einhverju svona 
og þessar aðstæður virðast leita 
hann uppi. Á sama tíma er merki-
legt hvað hann virðist ef last við 
mótlætið,“ segir Úlfar Jónsson, 
margfaldur Íslandsmeistari í golfi 
og PGA-kennari, aðspurður hvort 
orðsporið væri að hafa áhrif á 
umræðuna til samanburðar við 
Írann Rory sem gerðist sekur um 
sömu mistök.

„Það er augljóst að boltinn hjá 
Reed hoppar eftir lendingu, sem 
gerir það nánast ómögulegt að hann 
geti grafist niður það mikið að kalli 
á fría lausn. Hann tekur boltann 
upp og samkvæmt golfreglunum 
er það klárt brot og hann ætti að fá 
víti. Dómarinn hins vegar sleppir 

honum við vítið, sem er óskiljan-
legt og ekki til framdráttar fyrir 
PGA-mótaröðina.“

Slíkar sögur hafa einkennt feril 
Reed sem var sakaður um að fara á 
mis við reglurnar á sambærilegan 
hátt í háskóla þegar hann lék fyrir 
University of Georgia. Liðsfélagar 
hans sáu hann reyna að skipta um 
bolta og síðar var hann sakaður um 
að hafa stolið af liðsfélögum sínum 
en Reed hefur alltaf neitað þessu. 
Hann skipti um skóla og leiddi 
Augusta State til sigurs í banda-
ríska háskólagolfmótinu tvö ár í 
röð áður en hann gerðist atvinnu-
maður. Hann hefur átt nokkuð far-
sælan feril sem atvinnukylfingur 
en hegðun hans utan vallar hefur 
iðulega veitt honum greiða leið að 
forsíðum fjölmiðlanna. Í miðjum 

Ryderbikar árið 2018 fór Reed í 
viðtal þar sem hann gagnrýndi val 
fyrirliða bandaríska landsliðsins 
og sagði augljóst að kylfingar vildu 
ekki spila með honum, sama ár og 
hann húðskammaði sjónvarps-
tökumann á miðjum hring.

Þá var foreldrum hans vísað af 
vellinum á Opna bandaríska meist-
aramótinu árið 2014 en hann hefur 
ekki rætt við neinn innan fjölskyldu 
sinnar í rúm átta ár. Innan vallar er 
hann meðal bestu kylfinga heims.

„Það er á margan hátt erfitt að 
halda með honum þótt hann sé frá-
bær kylfingur. Hann spilar leikinn 
á mjög fágaðan og fallegan hátt, 
hvernig hann slær boltann og stýrir 
honum. Hann er ekki að negla bolt-
anum eins og sumir á mótaröðinni. 
Það er fallega hliðin á honum en svo 
kemur þessi hlið. Það er gerð krafa 
um heiðursmennsku í öllum íþrótt-
um og sérstaklega golfi og hann 
virðist nokkuð reglulega vera að 
dansa alveg við línuna. Hann virðist 
oft vera kominn á beinu brautina en 
þá er aldrei langt í næsta atvik.“

Aðspurður sagðist Úlfar ekki vera 
viss hvort einhverjar af leiðingar 
yrðu af málinu.

„Ég er hissa á því að það virðist 
ekkert bíta á hann og hann virðist 
vera með mikið svigrúm. Fyrirtæki 
og styrktaraðilar halda í hann þrátt 
fyrir þetta orðspor.“

Fyrir vikið er hann ekki allra eins 
og sást bersýnilega árið 2018 þegar 
Reed vann sinn fyrsta risatitil í bak-
garði æskuheimilis síns.

„Ég man eftir að ég var að lýsa 
Mastersmótinu árið 2018, þegar 
hann vinnur fyrsti risatitilinn og 
það í nágrenni við æskuheimili sitt. 
Hann átti frábært innáhögg til að 
vinna mótið á átjándu og það mátti 
heyra saumnál detta, með tíu þús-
und áhorfendur. Þetta var ótrúlegt.“ 
kristinnpall@frettabladid.is
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SPORT
Óþokki íþróttarinnar í sviðsljósinu 
Kylfingurinn Patrick Reed vann sitt níunda mót á PGA-mótaröðinni um helgina en hegðun hans á vellinum er enn og aftur til um-
ræðu. Upptaka náðist af Reed þar sem hann tók boltann upp án aðkomu dómara en slíkt þykir á afar gráu svæði í golfíþróttinni.

Það fer vel á með Patrick Reed og meðreiðarsveinum hans en aðrir eiga ekki jafn vel upp á pallborðið hjá kylfingnum umdeilda. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

mailto:kristinnpall@frettabladid.is


síðan
2006
Sveindís Jane, knattspyrnukona



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær konan mín, móðir,  
systir og fóstra,

Ásta Margrét Gunnarsdóttir
Ölduslóð 11, Hafnarfirði,

lést á Landspítalanum  
Hringbraut þann 17. janúar.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að hennar ósk. 
Guð geymi ykkur.

Oddur Halldórsson
Arnar Freyr Halldórsson

Jóna Björk Gunnarsdóttir
Ásta Sigríður Oddsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður Ágústsdóttir
(Ríta) 

Rjúpnasölum 14,
sem lést 16. janúar, verður jarðsungin frá 

Fríkirkjunni í Reykjavík laugardaginn  
6. febrúar kl. 14. Vegna aðstæðna eru ættingjar og vinir 

velkomnir meðan húsrúm leyfir. Athöfninni verður einnig 
streymt, hlekk á streymi má finna á www.mbl.is/andlat.

Guðjón Gunnarsson Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir
Helga Gunnarsdóttir Leifur Aðalsteinsson

barnabörn og langömmubörn.

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

Kristín Þráinsdóttir
Sólvangsvegi 2,  

áður Hjallabraut 9, Hafnarfirði,
lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi  

 16. janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu. Alúðarþakkir til allra sem komu að 

umönnun hennar undanfarin ár, sérstaklega starfsfólks  
á Vífilsstöðum og á Sólvangi.

Margrét Bjargmundsdóttir
Þorgerður Bjargmundsdóttir Jakob Richter
María Bjargmundsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Gunnar Jóhannsson
Hlynsölum 3, Kópavogi, 

varð bráðkvaddur að heimili sínu 
laugardaginn 30. janúar.  

Útför verður auglýst síðar. 

Inga Elíasdóttir
Einar Gunnarsson Elísabet Þórðardóttir 
Þorsteinn Gunnarsson Ragnheiður Pétursdóttir 

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,
Snjólaug Bruun

lést á Öldrunardeild Landspítalans, 
Vífilsstöðum, 23. janúar síðastliðinn. 

Útförin fer fram í Garðakirkju 
föstudaginn 5. febrúar kl. 13. Boðsgestir. 

Streymt verður frá athöfninni á youtu.be/9EzIGHTneqQ

Gunnar Bruun Bjarnason Bára Einarsdóttir
Kristján Bjarnason Svava Bogadóttir
Snjólaug Elín Bjarnadóttir Hans Kristjánsson
Björn Bjarnason Kolbrún Elíasdóttir
Knútur Bjarnason Helga Friðriksdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Helgi Sigurður Ásgrímsson
Ásvegi 5, Dalvík,
lést á heimili sínu  

mánudaginn 25. janúar 2021.

Íris Dagbjört Helgadóttir Jens Viborg Óskarsson
Aðalbjörg Gréta Helgadóttir Snæbjörn V. Ólason
Árni Geir Helgason Guðrún Ásgeirsdóttir

afabörn og langafabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Marta Hjartardóttir
frá Hellisholti í Vestmannaeyjum, 

Framnesvegi 20, Reykjanesbæ,
er látin. Útförin fór fram  

frá Fossvogskirkju 29.1.2021.  
 Aðstandendur þakka auðsýnda samúð.

Hafdís Daníelsdóttir
Guðbjartur Daníelsson G. Lára Guðmundsdóttir
Guðmundur Bjarni Daníelsson Jóhanna Kristinsdóttir
Daníel Guðni Daníelsson Petrína Sigurðardóttir
Hjörtur Kristján Daníelsson Kristín Guidice

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

María Áslaug 
Guðmundsdóttir

Hvassaleiti 58 í Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli í 

Reykjavík þann 22. janúar.  
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni fimmtudaginn  

4. febrúar klukkan 15. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu 
takmarkast fjöldi í kirkjunni við 100 manns og eru 

ættingjar og nánir vinir velkomnir á meðan húsrúm 
leyfir. Streymt verður frá athöfninni á slóð sem birtist í 

vefútgáfum og Facebook-síðum aðstandenda.

Áslaug Haraldsdóttir          Stefán Haraldsson
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

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

Þegar COVID-19 kom yfir 
okkur og leiðirnar út á við 
lokuðust ákvað ég að horfa 
algerlega í hina áttina, nýta 
mér einangrunina á Íslandi 
og vinna á staðnum úr því 

sem er til staðar,“ segir Katrín Sigurðar-
dóttir myndlistarmaður og á þar við 
jarðveginn – landið sjálft. „Ekkert var 
f lutt burtu og ekkert f lutt að,“ bætir 
hún við.

Tilefni samtalsins er sýning sem Katr-
ín opnar í dag á Höfn í Hornafirði undir 
yfirskriftinni Til staðar. „Ég gerði jarð-
verk á þremur stöðum á Íslandi í septem-
ber síðastliðnum, Við Hoffellsá í Horna-
firði, á Skarðsströnd við Breiðafjörð og 
norður í Þistilfirði. Ljósmyndir og vídeó 
er það sem eftir stendur og eru til sýnis 
en veður og vindar skila leirnum aftur 
í upprunalegt form,“ lýsir hún. „Verkið 
snýst um þetta örstutta augnablik 
mannsandans og mannshandarinnar í 
náttúrunni. Allt er forgengilegt og hefur 
alltaf verið.“

Sýningin í Svavarssal á Höfn er sú 
fyrsta af þremur með sama titli og 
sama efni sem verða opnaðar á árinu. 
Önnur verður í menningarsetrinu Nýp 
á Skarðsströnd og sú þriðja í Þistilfirði.

Katrín býður gestum í Svavarssafni í 
samtal um verkið klukkan 17 í dag, því 
verður streymt á síðu menningarmið-
stöðvar Hornafjarðar á YouTube.

Sýningin stendur til 5. maí og allir eru 
velkomnir.
gun@frettabladid.is

Listaverk gerð úr landinu
Katrín Sigurðardóttir myndlistarmaður opnar sýningu í dag í Svavarssafni á Höfn. 
Titill hennar er Til staðar og vísar í efni og aðstæður sem hentuðu í heimsfaraldri.

Katrín setur upp þrjár sýningar á árinu með sama heiti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Eitt verkið varð til í hornfirsku umhverfi. 
MYND/KATRÍN SIGURÐARDÓTTIR

Hápunktar á ferlinum

Katrín Sigurðardóttir hefur verið 
fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringn-
um, Sao Paulo tvíæringnum í 
Brasilíu, Momentum í Noregi og 
Rabat tvíæringnum í Marokkó. Hún 
hélt einkasýningu í Metropolitan-
safninu í New York 2010.
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Dagný tekur þátt í 40 ára afmælishátíð Leirlistafélagsins í Hönnunarsafni Íslands á Vetrarhátíð í Reykjavík sem hefst á fimmtudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heima slær hjartað
Keramikerinn Dagný Gylfadóttir elskar afskorin blóm í vösum. Hún er skapari 
fagurra franskra makkaróna og DayNew, eftirsóttra listmuna úr keramiki. ➛2

TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT Á DV.IS 

512 7000          

WWW.DV.IS/ASKRIFT          

ASKRIFT@DV.IS



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 

Ábyrgðarmaður:  
Björn  
Víglundsson

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

Heima er best því þar er ég 
með fjölskyldunni minni og 
þar höfum við átt margar 

góðar stundir á COVID-tímum. 
Þar slær hjartað,“ segir Dagný 
Gylfadóttir, keramíker og fagur-
keri með meiru.

Dagný er dóttir Gylfa Snorra-
sonar og Guðnýjar Jónsdóttur, 
þriggja barna móðir og gift Steina 
flugmanni.

„Ég hef búið á nokkrum stöðum 
um ævina. Sem barn í Svíþjóð og 
á Akureyri, síðan í Reykjavík og 
einnig á Englandi þar sem ég var 
í háskólanámi,“ greinir Dagný 
frá á fallegu heimili sínu í Grafar-
voginum, þar sem listmunir skipa 
veglegan sess.

„Heimilið er stílhreint og mjúkir 
litir allsráðandi, afslappað með 
þægindi í fyrirrúmi,“ lýsir Dagný 
stílnum heima.

Eftirlætis mublan hennar í 
innbúinu er stofusófinn þar sem 
ljúft er að slaka á eftir daginn.

„Annars er dúnsængin mín sá 
einstaki hlutur sem er ómissandi 
til að mér líði eins og heima,“ segir 
Dagný í fallegu hjónaherberginu 
sem hún málaði nýlega í kósí og 
brúnbleikum lit.

Indælt að brjóta saman þvott
Dagný er mikill sælkerakokkur og 
af burða bakari. Hún er mjög flink 
í að baka franskar makkarónur og 
gerir það fyrir veislur.

„Ég baka makkarónur í mörgum 
litum og bragðtegundum og svo 
baka ég oft enskar skonsur með 
kaffinu heima. Rétturinn sem ég 
elda oftast fyrir heimilisfólkið 
er humarpasta með ýmiss konar 
skemmtilegu bragði, til dæmis 
kirsuberjatómötum og saffran,“ 
segir Dagný sem finnst heim-
ilislegasta upplifunin vera við 
borðstofuborðið þegar fjölskyldan 
borðar saman kvöldmat og allir 
segja frá sínum degi.

„Það besta við skammdegið og 
árstímann núna er að kveikja á 
kertum og fá sér hvítvínsglas, og 
spjalla eða spila.“

Uppáhalds húsverk Dagnýjar 
er að elda veislumat, skreyta með 
blómum og brjóta saman þvott.

„Til að fullkomna heimilið 
langar mig nú mikið í nýtt málverk 
eftir Höddu Fjólu Reykdal og ný 
lesljós í hjónaherbergið, en síðast 
keypti ég nýtt hjónarúm úr Svefni 
og heilsu, og lítið kaffihliðarborð 
úr mattgylltum málmi úr Habitat.“

Fékk hvatningu frá mömmu
Sem telpu dreymdi Dagnýju um að 
vinna við list og sköpun.

„Móðir mín er listræn og fór oft 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Dagný segist hvað stoltust af ljós-
um sem hún hannaði úr keramiki.

Framhald af forsíðu ➛

Dagný notar 
ýmislegt úr 
eigin hönnun 
til heimabrúks, 
eins og blóma-
vasana, bolla 
með gulllínu og 
fjallabollana 
fallegu sem hún 
bjó til í upphafi 
COVID í fyrra 
og tók með sér 
í ferðalög um 
landið í fyrra-
sumar. Þeir eru 
handgerðir úr 
postulíni með 
handteiknuðu 
fjallamynstri. 
Á disknum eru 
enskar skonsur 
sem Dagný 
gefur lesendum 
uppskrift að. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

með okkur á söfn. Eftir banka-
hrunið 2008 hættu allir að byggja 
og ég missti vinnuna á arkitekta-
stofu. Þá ákvað ég að drífa mig 
í langþráð keramiknám, en ég 
hafði þá verið að leira í nokkur 
ár á kvöldnámskeiðum. Móðir 
mín hvatti mig mikið til að fara 
í draumanámið. Það hefur gefið 
mér mikla gleði og ég elska að 
hanna hluti frá grunni. Starfið er 
mjög gefandi og ég hef eingöngu 
starfað sem keramikhönnuður frá 
útskrift,“ segir Dagný sem er sjálf-
stætt starfandi og hannar undir 
merkinu DayNew sem er bein 
þýðing á nafninu hennar.

Dagný er með vinnustofu í 

Íshúsi Hafnarfjarðar þar sem hægt 
er að kíkja til hennar flesta daga.

„Ég er afar þakklát fyrir hvað 
viðskiptavinir mínir taka mér vel 
og margir koma til mín aftur. Ég 
finn að íslensk keramikhönnun 
er alltaf að verða vinsælli. Frá því 
ég útskrifaðist 2014 hefur mikið 
breyst og Íslendingar kunna æ 
betur að meta íslenskt handverk.“

Afmælishátíð á Vetrarhátíð
Hugmyndir að sköpunarverkum 
sínum fær Dagný þegar hún leggst 
til hvílu á kvöldin.

„Þá hugsa ég gjarnan um ýmis 
skemmtileg form. Mér finnst 
gaman að hanna nýja hluti sem 

Tíu enskar skonsur

400 g hveiti
100 g brætt smjör
3 dl mjólk
4 tsk. lyftiduft
1 tsk. salt
100 g döðlur, saxaðar

Blandið þurrefnum saman í 
skál og hrærið saman í hrærivél. 
Bætið mjólk út í, svo smjörinu og 
látið hnoðast vel. Mótið nokkrar 
bollur og setjið á ofnplötu með 
bökunarpappír. Bakið við 
250°C í forhituðum ofni og með 
pensluðu smjöri í 11 mínútur. 
Berið fram með „lemon curd“.

eru samt einkennandi fyrir mína 
hönnun og að fólk þekki vörurnar 
mínar og segi: „Já, ég sá að þetta 
var DayNew-vasi!“,“ segir Dagný 
sem er hvað stoltust af loftljós-
unum sínum og gullvösunum.

„Ég nota eigin nytjalist heil-
mikið til heimabrúks. Ég er með 
kaffibolla heima, súpuskálar, 
blómapotta og fullt af blóma-
vösum, því ég elska að vera með 
afskorin blóm í vösum.“

Fram undan er afmælishátíð 
Leirlistafélagsins sem verður 40 
ára í ár.

„Sýningin er hluti af Vetrarhátíð 
í Reykjavík sem hefst nú á fimmtu-
daginn 4. til 8. febrúar. Þar verða 
sýnd 40 ljósker leirlistamanna úr 
keramiki og sjálf mun ég sýna tvö 
ný ljósker úr snjóhvítu postulíni,“ 
segir Dagný full tilhlökkunar en 
afmælissýningin verður í Hönn-
unarsafni Íslands á Garðatorgi 1 í 
Garðabæ.

Þess má geta að Dagný er einn 
af eigendum keramikgallerísins 
Kaolin og setti í loftið nýja og fal-
lega vefsíðu, kaolin.is, fyrir jólin, í 
samstarfi við KoiKoi.

Fylgist með því sem Dagný er að 
fást við á Facebook og Instagram. 
Hægt er að fá gullfallegt keramikið 
hennar í Kaolin á Skólavörðu-
stíg, Hrími í Kringlunni og á f leiri 
stöðum.

Nýju ljóskerin Sólrún og Sirkus. Átján ára dóttir Dagnýjar 
heitir Eva Sólrún og nefnist luktin í höfuðið á henni. 

Hún er gullfalleg, keramiklínan frá DayNew. MYND/ÍRIS STEFÁNSDÓTTIR

Glæsilegur glitrandi alparósbleikur vasi með ekta gulli.

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

2-3ja
mánaða skammtur íhverju glasi
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Toyota Hilux pallbíllinn er einn vinsælasti 
bíll veraldar og einn sá seigasti líka. Hann 
er nú kominn með aflmeiri vél og endur-
hannaðri fjöðrun og sjálfskiptingu sem við 
létum reyna aðeins á um áramótin. 6

Aflbreyting  
til batnaðar

MYND/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Bílablaðið
Renault Captur er nú 
kominn sem tengiltvinn-
bíll og verður reyndar 
aðeins seldur þannig hér-
lendis.  10

Umboð fyrir Karma 
Automotive er að fæðast 
hér á landi en fyrir því 
stendur Gísli Gíslason, sem 
flutt hefur inn eitt stykki 
Revero. 4

Ducati kynnti í vetur 
sérstaka útgáfu Diavel-
hjólsins sem kennt er við 
Lamborghini og komið er 
til landsins. 8

2. febrúar 2021

20% MINNI 
NÚNINGUR 
MEÐ SMUROLÍU 
FRÁ CASTROL

Rekstrarland  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is



Tesla hefur tekið eftir sam-
keppninni sem er að verða á raf-
bílamarkaði og lætur nú hendur 
standa fram úr ermum. Komnar 
eru endurbættar útgáfur Model S 
og X bílanna með nýrri innrétt-
ingu og meira afli.

njall@frettabladid.is

Tesla kynnti á dögunum nýjar 
útgáfur Model S og X bílanna auk 
þess sem að Plaid-útgáfur þeirra eru 
nú komnar á sölulista. Þótt hægt 
sé að panta þessar útgáfur núna 
er ekki líklegt að við sjáum þær á 
götunum fyrr en á næsta ári. 

Mesta breytingin á bílunum er 
innandyra en Model S fær meðal 
annars nýtt mælaborð og endur-
hannaðan upplýsingaskjá ásamt 
fjórum þráðlausum farsíma-
hleðslum. Aftursætisfarþegar fá 
einnig sinn eigin upplýsingaskjá.

Mesta sjónræna breytingin er 
þó án efa ferhyrningslaga stýrið 
sem minnir meira á stjórntæki úr 
flugvél. Er stýrið eins og ferningur 
með tveimur pílárum sem inni-
halda takkaborð báðum megin, 
en búið er að taka efri hluta þess í 
burtu. Fyrir vikið verður útsýnið 
betra, sérstaklega á mælaborðið.

Yfir 1.000 hestöfl í Plaid útgáfu
Tesla Model S verður nú bara í 
tveimur útgáfum, Long Range 
eða Plaid. Í Long Range útgáfunni 
á bíllinn að hafa 663 km drægi 
samkvæmt EPA-staðlinum. Í Plaid-
útgáfunni er drægið aðeins minna 
eða 628 km. Long Range útgáfan 
er áfram með tvo rafmótora sem 
skila samtals 661 hestafli en Plaid 
útgáfan er með þrjá sem eiga að 
skila 1.006 hestöflum og upptaki 

upp á aðeins 1,9 sekúndur í hund-
raðið. Hámarkshraði verður 322 km 
á klst. Því til viðbótar verður hægt 
að fá Plaid+ útgáfu með meira drægi 
sem keppa á við Porsche Taycan. 
Plaid+ á að komast 837 km á einni 

hleðslu sem er 350 km betra en hjá 
þeim þýska. Verðið á Model S er 
11.320.000 kr. samkvæmt heima-
síðu Tesla en Plaid-útgáfan kostar 
frá 15.160.000 kr. Öll verðin eru án 
virðisaukaskatts.

Tesla Model S og X fá 
andlitslyftingu og meira afl

Að utan eru breytingarnar litlar og miðast helst við endurhannaðan fram-
stuðara og nýjar álfelgur.

Talsverð breyting er á mælaborði og nýtt ferkantað stýri grípur augað.

Meiri breyting er á Plaid-útgáfunni en hún fær stærri brettakanta og endur-
hannað loftflæði á undirvagni, auk breiðari hjólabúnaðar.

Umsjón blaðsins  
Njáll Gunnlaugsson

njall@frettabladid.is

Auglýsingar: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103
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Bílablaðið

Renault hefur tilkynnt að árið 
2025 verði sjö nýir rafbílar komnir 
frá merkinu á markað. Einn þeirra 
verður endurgerð útgáfa hins vin-
sæla Renault 5 smábíls, en Renault 
hefur látið frá sér myndir af til-
raunaútgáfu hans.

Bíllinn kallast Renault 5 
Prototype og mun eflaust keppa 
við bíla eins og Mini Electric 
og Honda e. Einnig er þó von á 
öðrum smábíl sem kallaður er 
Renault 4 fyrir 2025. Aðeins tók 
sex mánuði að hanna frumgerð-
ina sem sækir útlit sitt að miklu 
leyti til Renault R5. Auðvitað eru 
ljósabúnaður og felgur nýtísku-
legri en línur bílsins fylgja gamla 

bílnum í meginatriðum. Yfir-
hönnuður Renault 5 Prototype 
er Gilles Vidal sem Renault réð til 
sín frá Peugeot, en hann hannaði 
áður E-Legend tilraunabílinn sem 
var með svipaðar áherslur.

Bíllinn verður fimm manna og 
verða handföng hurða felld inn 
í yfirbygginguna. Engar myndir 
hafa verið birtar af innréttingu 
bílsins en sjá má framrúðuskjá á 
myndinni. Þegar bíllinn kemur á 
markað mun hann nota CMF-B 
undirvagninn sem er sá sami og 
undir nýjum Renault Zoe. Sá bíll 
er með 50 kWst rafhlöðu, 132 
hestafla rafmótor og um 400 km 
drægi.

Renault 5 snýr aftur sem rafbíll

Það er óhætt að segja að útlitið minni mjög á Renault R5 sem var vinsæll 
kringum 1980.

Smábílaframleiðandinn Smart 
hefur tilkynnt að von sé á fyrsta 
smájepplingi merkisins árið 2022.

Bíllinn mun koma á nýjum, 
breytanlegum rafundirvagni sem 
þróaður hefur verið af kínverska 
framleiðandanum Geely. Þetta 
er fyrsta tilkynningin frá Smart 
síðan Daimler fór í samstarf 
við Geely, sem meðal annars á 
Volvo-merkið, snemma árs 2020. 
Til stóð að Smart myndi fram-
leiða nokkurs konar smájeppling 

árið 2005 sem hét ForMore en sá 
bíll var lagður á hilluna áður en 
hann fór í framleiðslu. Nýi bíllinn 
verður fjögurra manna líkt og 
ForFour-bíllinn en ívið stærri, en 
hann verður hannaður af Merc-
edes en smíðaður í verksmiðju 
Geely í Kína. 

Samkvæmt sölustjóra Smart, 
Daniel Lescow, er stefnan sett á að 
bjóða bílinn í Evrópu og að bíllinn 
fái fimm stjörnur í árekstrarprófi 
EuroNCAP.

Smart með smájeppling á næsta ári

Bíllinn líkst að einhverju leyti öðrum bílum Smart en er stærri og verður 
100% rafdrifinn. MYND/AVARVARII

Toyota Motor Corp tók fram úr 
Volkswagen Group í sölu bíla árið 
2020 og er nú mest selda bílamerki 
heimsins. Þetta er í fyrsta skipti í 
fimm ár sem merkið nær þessum 
árangri en COVID-19 heims-
faraldurinn bitnaði harðar á þýska 
framleiðandanum. 

Hjá Toyota féll sala um 11,3% 
niður í 9,5 milljónir ökutækja á 
meðan sala minnkaði um 15,2% 
hjá Volkswagen niður í 9,3 millj-
ónir ökutækja. Þakkar Toyota það 
að hluta því að heimsfaraldurinn 
hefur ekki bitnað eins hart á 
austurhluta Asíu þar sem merkið 
er mjög sterkt.

Toyota mest selda 
merkið 2020

Lexus áætlar að frumsýna nýjan 
tilraunabíl í vor en hann mun 
marka upphaf nýs útlits hjá merk-
inu. Bíllinn hefur ekki fegnið nafn 
ennþá en að sögn Koji Sato, for-
stjóra Lexus, mun tilraunabíllinn 
sýna hvernig næsta kynslóð Lexus 
mun líta út í framtíðinni. Myndin 
sýnir aðeins afturenda bíls sem er 
með lágu þaki sem er skipt í miðju 
með eins konar uggalaga formi. 
Neðri hluti bílsins og stuðari hans 
er mun breiðari en efri hlutinn og 
sjá má Lexus-merkið með nýrri 
stafagerð. Þó að bíllinn sjáist ekki 
vel er þó hægt að sjá að þetta er 
ekki sá rafdrifni jepplingsbíll 

sem Toyota var búið að nefna að 
væri væntanlegur á árinu. Þar 
sem við sjáum ekki framendann 
verður við að bíða og sjá hvort hið 
áberandi, trapísulaga grill Lexus 
verði áfram í notkun eða ekki. Til 
stóð að bíllinn yrði frumsýndur 
á bílasýningunni í Genf í mars en 
þar sem henni hefur verið frestað 
annað árið í röð, verður bíllinn 
líklega frumsýndur á sérstakri 
kynningu á netinu nálægt þeirri 
dagsetningu. Sato hefur sagt að 
Lexus muni kynna nýjan fram-
leiðslubíl á árinu en ekki er vitað 
hvort sá bíll verður beint framhald 
af þessum tilraunabíl eða ekki.

Lexus frumkynnir nýtt útlit bíla sinna

Tilraunabíll 
Lexus mun 
kynna nýja kyn-
slóð merkisins 
til sögunnar.
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Pantaðu þinn ID.4 á www.volkswagen.is/id4

Nýr ID.4 býr yfir krafti sportjeppans ásamt sjálfbærni rafbílsins. Stórkostlega hannaður fullvaxinn fjölskyldubíll með 
lipurð smábíls ber vitni um það hversu aðlaðandi rafknúnir ferðamátar eru. Rafmögnuð afköst veita innblástur og 
fyrirhafnarlaus notkun gerir allt svo einfalt. Hann státar af 77 kWh rafhlöðu og drægnin er allt að 500 km við bestu 
aðstæður samkvæmt WLTP. ID.4 er sérstaklega rúmgóður að innan og að utan hefur glæsileikinn yfirhöndina. 
Stefnt er á að afhenda fyrstu ID.4 bílana í apríl.

Veitir þér takmarkalaust frelsi

 er mættur! 
 

Verð frá 6.490.000 kr.

Fylgdu okkur!
@volkswagen



Karma Revero er kominn til 
landsins og verður forsýndur 
næstkomandi laugardag. Það er 
frumkvöðullinn Gísli Gíslason 
sem stendur fyrir innflutn-
ingnum og er á leiðinni að opna 
umboð fyrir þetta lúxusmerki.

njall@frettabladid.is

Gísli Gíslason og Karma Automo-
tive eiga eitt sameiginlegt, en það 
er að vera ekki dauð úr öllum 
æðum. Gísli er betur þekktur hér-
lendis sem fyrrverandi söluaðili 

Tesla-merkisins og Karma 
Automotive er merki sem spratt 
upp úr gjaldþroti Fisker og fram-
leiðir nú Revero og Revero GT 
sportbílana í litlu magni. Meira 
er í burðarliðnum hjá merkinu 
sem sýnt hefur þrjá tilraunabíla á 
undanförnum árum, Pininfarina 
GT, SC1 og SC2.

Það eiga allir Tesla
Að sögn Gísla er umboð fyrir 
þessa bíla í burðarliðnum og 
verið að leita að hentugu hús-
næði um þessar mundir. „Búið 

er að ganga frá samningi við 
framleiðandann og verið að setja 
Ísland inn á heimasíðu merkisins 
þar sem hægt verður að panta 
bílana,“ sagði Gísli í viðtali við 
Bílablað Fréttablaðsins. „Mér 
fannst þetta réttur tími fyrir þessa 
gerð að koma hingað á markað 
Karma-merkið er lúxusmerki. 
Það er nefnilega orðið svo að það 
er orðið venjulegt að eiga Tesla-
bíl og þess vegna fannst mér við 
hæfi að bjóða upp á Karma hér 
á Íslandi,“ sagði Gísli. Gísli segir 
að næsti bíll Karma sé Revero GS 

línan sem kynnt verður í sumar. 
„Við munum leggja áherslu á þann 
bíl og þá sérstaklega GS6L sem 
er lúxusútgáfan og GS6S sem er 
sportútgáfan. Hann verður með 
meira drægi og afli,“ sagði Gísli 
og bætti svo við að von væri á 
GSE-útgáfunni í lok árs. Frétta-
blaðið mun prófa Revero-sport-
bílinn við fyrsta tækifæri en einn 
slíkur er kominn til landsins og 
annar á leiðinni. Verður Revero 
sýndur almenningi næstkomandi 
laugardag í Hafnarþorpinu, sem er 
gamla Kolaportið.

Karma-umboð á Íslandi í burðarliðnum

Gísli Gíslason 
við fyrsta Rev
erosportbílinn 
sem kominn er 
til landsins.

Fyrir nokkrum mánuðum setti 
SSC-sportbíllinn nýtt hraðamet 
fyrir framleiðslubíl, sem var svo 
dregið til baka vegna galla við 
mælingar á hraða bílsins. Fyrir-
tækið sór að það myndi koma til 
baka og staðfesta metið og virðist 
vera á leiðinni til þess ef marka má 
síðustu fréttir. Tímatökubúnaður-
inn sem nú er notaður er settur 
saman af Garmin og Racelogic í 
samstarfi með IMRA (Internatio-
nal Mile Racin Association) og á að 
vera mjög nákvæmur. Við prófanir 
á búnaðinum náði bíllinn 282,9 
mílna hraða sem er 455 km hraði, 
en sá hraði er meiri en viðurkennt 
hraðamet Koenigsegg Agera RS. 
Það met var sett árið 2017 og var 
277,9 mílur eða 447 km á klst. 
Bugatti gerði tilkall til krúnunnar í 
hittifyrra með hraðameti Chiron-
ofurbílsins en það hefur aldrei 
verið staðfest sem heimshraðamet 
þó að sá bíll hafi náð 304,77 mílna 
hraða eða 490 km á klst. Sá hraði 
var mældur af þýsku prófunarstof-
unni TÜV en aðeins mældur í aðra 
áttina. Sá sem ók fyrir SSC á dög-
unum var dr. Larry Caplin sem ók 
sínum eigin SSC-bíl fyrir merkið. 
Hann sagði eftir síðustu ferðina að 
hann hefði prófað fullt afl í sjöunda 
gír og hlakkaði mikið til að koma 
aftur og ná 300 mílna markinu.

Hraðametið  
innan seilingar 
fyrir SSC?

SSC Tuatara er með 5,9 lítra V8 
vél sem skilar 1.750 hestöflum og 
1.735 newtonmetra togi og fer allt 
aflið til afturhjólanna eingöngu.

Í nýrri fréttatilkynningu frá 
Scania segir framleiðandinn að 
Scania ætli sér að leiða breyting-
una yfir í sjálfbæra flutningabíla 
framtíðarinnar. Að mati Scania 
eru raftrukkar leiðin til þess en 
ekki efnarafalar knúnir vetni.

Hleðslutími ökutækja og sú orka 
sem hvert kíló rafknúinna öku-
tækja ber hefur batnað mikið að 
undaförnu. Að mati Scania mun 
það þýða að trukkar búnir raf-
hlöðum munu taka yfir á næstu 
árum sem fyrsti kostur. Scania 
hefur þegar sett á markað raf-

trukk ásamt tengiltvinnknúnum. 
Innan fárra ára mun Scania kynna 
raftrukk sem getur borið 40 tonn 
af vörum í 4,5 tíma og geta hlaðið 
rafhlöðuna á 45 mínútum á hrað-
hleðslustöð, á meðan að bílstjór-
inn tekur lögbúið 45 mínútna hlé.

Þarf minna viðhald
Scania áætlar að raftrukkar verði 
10% sölu í Evrópu árið 2025 og 
50% árið 2030. Að sögn Aleksander 
Vlaskamp, markaðsstjóra Scania, 
verða trukkar búnir rafhlöðum 
þeir fyrstu til að ná útbreiðslu í 
sjálfbærum vörubílum. „Trukkar 

knúnir rafhlöðum þurfa minna 
viðhald fyrir notendur heldur en 
hefðbundnir, en það þýðir meiri 
nýtni og sparnað,“ sagði Aleksan-
der. Scania hefur fjárfest töluvert 
í vetnisknúnum ökutækjum og 
er eini framleiðandinn til að vera 
með slíka bíla í daglegri notkun. 
Scania áætlar að áhersla á þá muni 
minnka töluvert enda þarf þrisvar 
sinnum meira af endurnýtanlegri 
orku til að knýja áfram vetnis-
trukk á móti raftrukki. Einnig er 
mun meira viðhald vetnistrukka 
stór þáttur að mati framleiðand-
ans. 

Scania leggur áherslu á rafmagnstrukka

Scania mun setja raftrukk á markað innan fárra ára sem flutt getur 40 tonn.

Kauptu eða seldu 
bílinn á Bland

Ekki kaupa nýtt ef það fæst á Bland.
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Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl. * Tökum aðeins 1 bíl uppí hvern nýlegan notaðan bíl. **Forsendur: 5 ára lán hjá Lykli. Útborgun 600.000 kr.

Opel Corsa Enjoy ‘18, Sjálfskiptur,
ekinn 66 þús. km. Verð: 2.090.000 kr.

Suzuki Vitara gl+  ‘19, beinskiptur,
ekinn 67 þús. km. Verð: 2.990.000 kr.

Opel Crossland X Enjoy ‘18, beinskiptur,
ekinn 14 þús. km. Verð: 2.450.000 kr.

SsangYong Tivoli Hlx ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 53 þús. km. Verð: 2.650.000 kr.

Opel Astra Enoy St ‘18, sjálfskiptur, 
ekinn 53 þús. km.  Verð: 2.990.000 kr.

SsangYong Rexton ‘16, sjálfskiptur,
ekinn 53 þús. km. Verð: 4.790.000 kr.

Opel Astra Innovation  ‘18, beinskiptur,
ekinn 80 þús. km. Verð: 2.190.000 kr.

Hyundai i30 ‘19, sjálfskiptur,
ekinn 52 þús. km.  Verð: 2.890.000 kr.

SsangYong Tivoli XLV dlx ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 39 þús. km. Verð: 3.290.000 kr.

BMW 7 730d Xdrive ‘14, sjálfskiptur,
ekinn 135 þús. km. Verð: 6.490.000 kr.

Mercedes Benz  ‘13, sjálfskiptur,
ekinn 68 þús. km. Verð: 3.990.000 kr.

Opel Astra Enjoy ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 61 þús. km. Verð: 2.190.000 kr.

Renault Clio Zen ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 75 þús. km. Verð: 2.190.000 kr.

Opel Mokka X Innovation  ‘18, sjálfskiptur,
ekinn 72 þús. km. Verð: 3.390.000 kr.

SsangYong Korando dlx ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 64 þús. km. Verð: 2.690.000 kr.

Opel Insignia  Innovation ‘17, sjálfskiptur,
ekinn 65 þús. km. Verð: 2.690.000 kr.

Við tökum gamla bílinn uppí á

Nýir bílar á hverjum degi og ótal önnur spennandi tilboð í gangi!

Gamli bíllinn þinn gildir að lágmarki sem 600.000 króna innborgun* í nýlegan og öruggan bíl 
(sérmerktur á plani). Þinn gamli þarf aðeins að vera með gilda skoðun og í ökufæru ástandi. 
Ef þú ert ekki með bíl uppí má alltaf ræða aðra díla.
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590351 446202 550071 445370

591066 445934 445516 445995

446583 591030 446498 750355

446452 446230 445768 590930

Verð ................................ 2.190.000 kr.
Greitt m/notuðum ........ 600.000 kr.
Eftirstöðvar ................... 1.590.000 kr.
A�orgun á mánuði  .....           31.261 kr.**

Verð ................................ 2.650.000 kr.
Greitt m/notuðum ........ 600.000 kr.
Eftirstöðvar ................... 2.050.000 kr.
A�orgun á mánuði  .....           40.256 kr.**

Verð ................................ 3.290.000 kr.
Greitt m/notuðum ........ 600.000 kr.
Eftirstöðvar ................... 2.690.000 kr.
A�orgun á mánuði  .....           54.771 kr.**



Rúmtak: 2.755 rsm
Hestöfl: 204
Tog: 500 Nm
Hröðun 0-100 km: 10,7 sek.

Hámarkshraði: 175 km
Eyðsla bl.ak.: 9,4 l/100 km WLTP
CO2 bl.ak.: 245 g/km WLTP
L/B/H: 5.325/1.900/1.815 mm

Hjólhaf: 3.085 mm
Veghæð: 310 mm
Dráttargeta: 3.500 kg
Vaðhæð: 700 mm

Toyota Hilux  10.490.000 kr.
KOSTIR
n Aflmikill
n Betri fjöðrun

GALLAR
n Verð 
n  Staðsetning rofa  

fyrir sætishita

Njáll 
Gunnlaugsson 

njall 
@frettabladid.is 

Reynsluakstur

Síðan fyrsti Hiluxinn kom á 
markað fyrir meira en hálfri 
öld hefur merkinu tekist að 
selja meira en 18 milljón stykki 
af honum. Það er alveg með 
ólíkindum hvað þessi bíll hefur 
verið vinsæll gegnum tíðina 
eins mikill tréhestur og hann er 
en hluti af vinsældum hans er 
eflaust hversu ódrepandi hann 
er. Undirritaður þekkir það vel 
á eigin skinni enda átt slíkan bíl 
sem notaður var mikið.

Með mikilli samkeppni á pallbíla-
markaði á undanförnum árum, þar 
sem hver framleiðandinn af öðrum 
kepptist við að koma frá sér vel 
búnum pallbíl, hefur markaðshlut-
deild Hilux minnkað hlutfallslega. 

Toyota ákvað að bregðast við 
með nýrri og aflmeiri vél ásamt 
endurbótum á fjöðrunarkerfi 
bílsins. Auk þess fékk bíllinn veg-
lega andlitslyftingu sem gerir hann 
ansi verklegan að sjá. Fréttablaðið 
fékk bílinn til prófunar snemma í 
janúar og auðvitað var ekki hægt 
að sleppa því að jeppast aðeins á 
honum.

Sneggri af stað
Það sem allir Hilux-eigendur 
munu taka eftir er munurinn 
á afli nýja bílsins enda er hann 
næstum þremur sekúndum fljótari 
í hundraðið en bíllinn með 2,4 lítra 
vélinni. 

Vélin er nú 2,8 lítrar og skilar 201 
hestafli sem er bæting um rúm 50 

hestöfl. Auk þess er sex þrepa sjálf-
skiptingin búin að fá endurstill-
ingu sem hentar vélinni og aflsviði 
hennar mjög vel. 

Það var þó ekki það eina sem 
Toyota endurbætti í nýja bílnum 
því kaupendur hafa krafist æ meiri 
búnaðar í pallbílum nútímans. 
Meðal búnaðar í Invincible-
útgáfunni má nefna rafstýrð leður-
sæti, díóðuljós, bakkmyndavél, 
blátannarbúnað og alvöru hljóm-
kerfi.

Mýkri fjöðrun
Óhætt er að segja að fjöðrunin 
hefur fengið yfirhalningu svo um 
munar. Þó að blaðfjaðrir séu enn þá 
til staðar finnst vel að hann er ekki 
eins hastur að aftan og áður enda 
fjaðrirnar núna 6% lengri.

Manni líður ekki lengur eins og 
það sé verið að hrista mann eins 
og spreybrúsa þegar ekið er yfir 
ójöfnur. Auk þess er hann ekki að 
leggjast eins mikið í beygjurnar 
eins og áður. Það má samt ekki 
skilja það sem svo að hann sé 
eitthvað sportlegur í akstri, síður 
en svo, en hann hagar sér allavega 
ekki lengur eins og gormahestur á 
leikvelli. Þegar kemur hins vegar 
að akstri í alvöru torfærum er 
fjöðrunin mun betri en áður og þá 
sérstaklega að aftan. 

Þrátt fyrir breytingar á fjöðrun 
eru engar breytingar á flutnings- 
eða toggetu Hilux, en hann dregur 
áfram 3,5 tonn og tekur meira en 
tonn á pallinn.

Aflbreyting til batnaðar
Toyota Hilux er á heimavelli á grófari vegarslóðum. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Þrátt fyrir mýkri 
fjöðrun leggst 
hann ekki eins 
mikið í beygj-
urnar hvort sem 
er á malbiki eða 
möl.
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ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson

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

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Löggiltur fasteignasali og 
lögfræðingur

Fasteignasalan TORG kynnir 
glæsilegt nýtt fjölbýlishús í 
Glaðheimahverfinu í Kópa-

vogi. Húsið er stallað og er það 4, 6 
eða 7 hæða.

Allar íbúðir eru með aukinni 
lofthæð, 2,68 m. Húsið er stað-
steypt, einangrað að utan og klætt, 
það er því einstaklega viðhalds-
lítið. Byggingaraðili hússins er 
Byggingafélagið Bestla ehf. og er 
það þekkt fyrir sérlega vönduð og 
góð vinnubrögð. Síðasta verkefni 
sem það vann var háhýsið við 
Bæjarlind 5 sem hlaut viðurkenn-
ingu fyrir hönnun og útlit frá 
Kópavogsbæ. Hönnun hússins er 

unnin af Tvíhorf arkitektastofu.
Innréttingar eru sérlega fallegar 

og vandaðar, frá innréttingafram-
leiðandanum Voke-3. Almennt eru 
þær ljósar með dökku uppbroti 
í eldhúsi og á baðherbergjum en 
fataskápar eru í dökkum lit og ná 
þeir upp í loft. Flísar eru 60x60 
flísar frá Álfaborg og hurðar eru 
hvítar yfirfelldar frá Birgisson ehf.

Um er að ræða 2-5 herbergja 
íbúðir í stærðum frá 51,8 fm til 203,6 
fm. Íbúðir hússins eru 57 og stæði í 
bílakjallara er 51, þar að auki eru 2 
stórir bílskúrar innan bílageymsl-
unnar. Á jarðhæð eru 10 íbúðir og 9 
af þeim eru með sérinngangi.

Glaðheimahverfið er sérlega 
fallegt hverfi með góðu rými milli 
húsa. Hönnunarsamkeppni var 
haldin fyrir hverfið á vegum Kópa-
vogsbæjar og er það stílhreint og 
snyrtilegt.

Öll helsta þjónusta er í næsta 
nágrenni. Göngufæri er í f lest 
alla þjónustu, allt frá verslunum, 
læknaþjónustu, líkamsrækt, sund-
laug og verslunarmiðstöð Smára-
lindarinnar.

Nánari upplýsingar veitir Haf-
dís Rafnsdóttir, sími 820 2222, 
hafdis@torg.is

Nýjar íbúðir í Kópavogi

Nýjar 
íbúðir við 
Álalind 
eru 
komnar 
í sölu hjá 
Torgi.

Font: 
 Mark Pro
 Corbel - Regular
 

C 100%
M 75%
Y 0%
K 33%
Pantone #00397A 

C 75%
M 68%
Y 67% 
K 100% 
Pantone #00000

C 0%
M 0%
Y 0%
K 75%
Pantone #626366

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Emil Tumi  
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Herdís S. Jónsdóttir 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

     

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

FJALLASKÁLAR ÍSLANDS
MEÐ SIGMUNDI ERNI RÚNARSSYNI 

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

Miðvikudaga kl. 20.00.

31

100% K

2

RGB 201 41 42

CMYK 15 98 96 4

A

B

 Sýnum daglega hafi ð samband              Thelma sími 860 4700 

Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal
Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr

www.fjolhus.is Ármúla 3  sími 511 1020 

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



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

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá.
Skoðum og metum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun.

• 3ja herbergja 108,6 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega 
viðgerðu og máluðu fjölbýlishúsi með lyftu við 
Eiðistorg 13 á Seltjarnarnesi.

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

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

Verð 49,9 millj.

Eiðistorg 13 – Seltjarnarnes. 3ja herbergja íbúð.

 

• Virkilega vönduð 112,5 fm. íbúð á 1. hæð við 
Vatnsstíg nr. 16 í Reykjavík auk sér bílastæðis í  
bílageymslu.

• Stór og björt stofa með tveimur gólfsíðum 
gluggum og útgengt á yfirbyggðar opnanlegar 
svalir til vesturs sem eru með svalalokun.

•  Allar innréttingar, innihurðir og parket í íbúðinni 
eru úr eik. 

• Sameign hússins er öll til fyrirmyndar og um-
gengni einstaklega góð. 

Verð 66,9 millj.

• Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja 
hæða nýbyggingu við Lund 22 í Kópavogi.

• Íbúðin verður afhent án gólfefna, nema á baðher-
bergi og þvottahúsi verða flísar.

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

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

• Íbúðin er tilbúin til afhendingar. 

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

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

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

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

Verð 59,8 millj.

Vatnsstígur 16. 2ja herbergja íbúð.

Lundur 22 – Kópavogi. Ein íbúð eftir !

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 39,5 millj.

• Góð 4ra herbergja 99,8 fm. íbúð á 6. hæð með 
fallegu útsýni og vestursvölum í fjölbýlishúsi með 
tveimur lyftum við Ljósheima í Reykjavík.  

• Húsvörður er í húsinu og býr hann í íbúð sem er 
í eigu húsfélagsins.   Raflagnir og rafmagnstafla 
í íbúðinni eru nýleg.  Eignin getur verið laus til 
afhendingar við kaupsamning.

• Húsið að utan er í góðu ástandi, nýlega viðgert og 
málað og gler í húsinu er að megninu til nýlegt.  
Sameign er öll mjög snyrtileg og gólfefni á stiga-
húsi eru nýleg. 

Verð 47,5 millj.

Bergstaðastræti 40. 3ja herbergja íbúð.

Ljósheimar. 4ra herbergja íbúð.Laufásvegur. 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.

• Einstaklega falleg 136,8 fm. endaíbúð með 
gluggum í 3 áttir, tvennum svölum og sér bíla-
stæði í bílageymslu. 

• Mjög stór og björt stofa með fallegum út-
byggðum glugga til vesturs.  Rúmgóðar svalir til 
suðurs og vesturs með svalalokun.

• Innréttingar og parket á íbúðinni eru úr eik. Þrjú 
herbergi. Í stofu er útbyggður gluggi og er það 
rými nýtt sem setkrókur. Stórt baðherbergi með 
glugga og miklum innréttingum og gestasnyrting.  

Mjög rúmt er um íbúðina og hún björt þar sem 
opin svæði eru bæði vestan- og austanmegin 
við hana.  

Verð 89,5 millj.

• 37,7 fm. verslunarhúsnæði neðst á Grettisgötu 
fyrir aftan Eymundsson. Frábær staðsetning á 
svæði sem er í mikilli uppbyggingu.

• Húsnæðið, sem er eitt opið rými með salerni og 
eldhúskrók innaf, er með ca. 3,5 metra lofthæð 
og góðum verslunargluggum. 

• Húsnæðið var allt endurnýjað fyrir nokkrum árum 
síðan.  

Verð 29,9 millj.

Vatnsstígur 15.  Endaíbúð - Gluggar í 3 áttir.

Grettisgata 3. Verslunarhúsnæði 

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

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

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

• Hönnuðir byggingarinnar eru THG Arkitektar og 
Studio Arnhildur Palmadottir.

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

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

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

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

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

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

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

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

Einbýlishús óskast í Garðabæ fyrir trausta kaupendur
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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 

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

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

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

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

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

Fallegt tvílyft 239,4 fm einbýli 
á sælureit við við friðað svæði, 
Einarsreit.

 •Eldhús mjög rúmgott og endurnýjað 

 •Fjögur góð svefnherbergi 

 •Hiti í gólfi á neðri hæð 

 •Garður hannaður og unnin 
af Steinþóri Einarssyni, 
fengið viðurkenningu 

 •Garðstofa byggð árið 1999 
ca 25 fm með arni 

 •Heitur pottur og úti sturta 
Góður bílskúr 41,5 fm 

Arnarhraun 12
220 Hafnarfjörður

 Verð:   109 millj.

Nánari upplýsingar:

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

NÝTT  
Í SÖLU

Glæsileg og vel skipulögð 
64,8 fm 3ja herbergja íbúð 
á 4. hæð (efstu) í þessu 
reisulega steinhúsi
 • Aukin lofthæð með innfelldum 
ljósum. Hiti í gólfum. 

 • Fjórar íbúðir (ein íbúð á hæð) og 
er byggt árið 1926. Árið 2008 
var  byggt ofan á húsið og er 
íbúðin í þeim hluta hússins.

 • Tvennar rúmgóðar svalir 9,6 og 
8,3 fm, til norðurs og vesturs 
með frábæru útsýni yfir sundin.

Njálsgata 15A
101 Reykjavík

Verð:  47,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929

Fallegt 212,2 fm einbýli
 • Innbyggður bílskúr

 • Fjögur góð svefnherbergi

 • Gróinn skjólsæll garður 
með sólpalli 

 • Fallegt útsýni 

 • Frábær staðsetning

Langholtsvegur 1
104 Reykjavík

Verð:  99,9 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar veitir:

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

OPIÐ HÚS
í  dag þriðjudag 2. febrúar 

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

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3. febrúar 

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



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– 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

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 54,9 fm íbúð á  8. hæð  
með 10,2 fm geymslu, 
ásamt 9,7 fm svölum.

Verð :  44,5 millj.

2jaHraunbær 103B íb. 802

Glæsileg 63,1 fm íbúð á 5. hæð  
með 8,6 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  45,5 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 508

Smellið hér  
til að skoða  
bæklinginn

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

60+
Nýjar

íbúðir fyrir

.       

 Verð :   83,9 millj.

Vönduð 143,5 fm íbúð
 • Vandaðar innréttingar

 • Aukin lofthæð

 • Sérinngangur

 • 3 svefnherbergi

 • Sér afgirt sólarverönd 

 • Húsvörður í húsinu

 • Tvö bílastæði í bílakjallara 

 • Íbúðin er laus til afhendingar 
við kaupsamnin

Mánatún 3
105 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

.       

Verð :  57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3. feb. kl. 16:30 - 17:00

Björt og vel skipulögð 124 fm  
fjögurra herbergja íbúð á 
efstu hæð með bílskúr 

 • Þrjú góð svefnherbergi
 • Samliggjandi stofa 
og borðstofa

 • Sér geymslu í sameign
 • Fallegt útsýni til 
norðurs og vesturs

Kársnesbraut 51
200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Barböru í síma 823 0339

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

.       

 Verð :   Tilboð

Öll húseignin 394,5 fm á 
þremur hæðum ásamt 
rými í risi auk kjallara. 

 • Í skipulagi má byggja 
hæð og ris ofan á 
núverandi byggingu. 

 • Eignin er á þremur 
fastanúmerum og þarfnast 
nokkura endurbóta.

 • Jarðhæð: Veitingahús 
skráð 202.8fm

 • Önnur hæð: Íbúð skráð 
94,3fm og þriðja hæð: 
Íbúð skráð 97,4fm

Hverfisgata 123
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Inga Þór í síma 698 4450

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

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
19 íbúðir

eftir af 
129

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

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

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun hjá 

sölumönnum Mikluborgar

.       

 Verð :   79,9 millj.

Glæsileg ný 136,8 fm 
enda íbúð á 1. hæð (117)

 • Hjónherbergi með fata-
herbergi, tvö barnaherbergi, 
tvö baðherbergi og sér 
þvottahús inn af eldhúsi. 

 • Íbúð með vönduðum 
innréttingum á besta 
stað í borginni.

 • 24,9 m² sérafnotaflötur 
til suðurs

 • Stæði í bílageymslu

Skógarvegur 6
103 Reykjavík

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

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

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

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá sölumönnum Mikluborgar

.       

Verð :  47,9 millj.

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

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

 • Í sameign fylgir 
eigninni geymsla 

 • Stæði í bílageymslu.

Vinastræti 10
210 Garðabær

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

.       

Verð :  54,9  millj.

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

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

.       

 Verð :   59,9 millj.

Glæsileg útsýnisíbúð á 
4. hæð við Ægisgötu

 • 90 fm 2ja herbergja. 

 • Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu,sjónvarpshol, 
hjónaherbergi, eldhús 
og baðherbergi.

 • Geymsla

 • Stæði í bílageymslu 

 • Lyfta í húsinu

Ægisgata 5
101 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

.       

 Verð :   89,9 millj.

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

.       

 Verð :   76 millj.

Vel skipulögð 3ja herbergja 
118,1 fm íbúð á 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu

 • Stofa, eldhús, tvö svefnherb., 
baðherbergi og gestasalerni.  

 • Yfirbyggðar 21,3 fm svalir 
sem snúa í suður 

 • 13,1 fm geymsla í kjallara

Grandavegur 42 F
107 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

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

.       

 Verð :   70,9 millj.

125,5 fm á 4. hæð, endaíbúð 
með tvennum svölum 8,3 fm 
suður og 5,4 fm í austur. 

 • Sérinngangur af svölum og 
sérgeymsla í sameign. 

 • Eignin er með glæsilegu 
parketi og votrými flísalögð. 

 • Steinplötur eru i borðplötum 
í eldhúsi og baðherbergi. 
Íbúð með hærri lofthæð.

Bæjarlind 7
201 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Hallgerðargata 19-23
105 Reykjavík



569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is– 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

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 54,9 fm íbúð á  8. hæð  
með 10,2 fm geymslu, 
ásamt 9,7 fm svölum.

Verð :  44,5 millj.

2jaHraunbær 103B íb. 802

Glæsileg 63,1 fm íbúð á 5. hæð  
með 8,6 fm geymslu, 
ásamt 6,6 fm svölum.

Verð :  45,5 millj.

2jaHraunbær 103C íb. 508

Smellið hér  
til að skoða  
bæklinginn

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

60+
Nýjar

íbúðir fyrir

.       

 Verð :   83,9 millj.

Vönduð 143,5 fm íbúð
 • Vandaðar innréttingar

 • Aukin lofthæð

 • Sérinngangur

 • 3 svefnherbergi

 • Sér afgirt sólarverönd 

 • Húsvörður í húsinu

 • Tvö bílastæði í bílakjallara 

 • Íbúðin er laus til afhendingar 
við kaupsamnin

Mánatún 3
105 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

.       

Verð :  57,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 3. feb. kl. 16:30 - 17:00

Björt og vel skipulögð 124 fm  
fjögurra herbergja íbúð á 
efstu hæð með bílskúr 

 • Þrjú góð svefnherbergi
 • Samliggjandi stofa 
og borðstofa

 • Sér geymslu í sameign
 • Fallegt útsýni til 
norðurs og vesturs

Kársnesbraut 51
200 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Barböru í síma 823 0339

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

.       

 Verð :   Tilboð

Öll húseignin 394,5 fm á 
þremur hæðum ásamt 
rými í risi auk kjallara. 

 • Í skipulagi má byggja 
hæð og ris ofan á 
núverandi byggingu. 

 • Eignin er á þremur 
fastanúmerum og þarfnast 
nokkura endurbóta.

 • Jarðhæð: Veitingahús 
skráð 202.8fm

 • Önnur hæð: Íbúð skráð 
94,3fm og þriðja hæð: 
Íbúð skráð 97,4fm

Hverfisgata 123
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Inga Þór í síma 698 4450

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

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
19 íbúðir

eftir af 
129

 Verð  f rá :   44,9 – 88,9 millj.

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

SÝNUM DAGLEGA
hringið og pantið skoðun hjá 

sölumönnum Mikluborgar

.       

 Verð :   79,9 millj.

Glæsileg ný 136,8 fm 
enda íbúð á 1. hæð (117)

 • Hjónherbergi með fata-
herbergi, tvö barnaherbergi, 
tvö baðherbergi og sér 
þvottahús inn af eldhúsi. 

 • Íbúð með vönduðum 
innréttingum á besta 
stað í borginni.

 • 24,9 m² sérafnotaflötur 
til suðurs

 • Stæði í bílageymslu

Skógarvegur 6
103 Reykjavík

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

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

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

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá sölumönnum Mikluborgar

.       

Verð :  47,9 millj.

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

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

 • Í sameign fylgir 
eigninni geymsla 

 • Stæði í bílageymslu.

Vinastræti 10
210 Garðabær

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

.       

Verð :  54,9  millj.

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

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

.       

 Verð :   59,9 millj.

Glæsileg útsýnisíbúð á 
4. hæð við Ægisgötu

 • 90 fm 2ja herbergja. 

 • Íbúðin skiptist í anddyri, 
stofu,sjónvarpshol, 
hjónaherbergi, eldhús 
og baðherbergi.

 • Geymsla

 • Stæði í bílageymslu 

 • Lyfta í húsinu

Ægisgata 5
101 Reykjavík

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

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

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 899 1178

.       

 Verð :   89,9 millj.

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

 • Stórar stofur og eldhús.  

 • Mikil lofthæð í borðstofu 
og svefnherbergi.  

 • Stæði í bílageymslu.  

 • Fyrir 50 ára eða eldri. 

 • Aðgangur að þjónstu 
í Jónshúsi.

17. Júnítorg 7
210 Garðabær

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórhalli í síma 896 8232

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

.       

 Verð :   76 millj.

Vel skipulögð 3ja herbergja 
118,1 fm íbúð á 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu

 • Stofa, eldhús, tvö svefnherb., 
baðherbergi og gestasalerni.  

 • Yfirbyggðar 21,3 fm svalir 
sem snúa í suður 

 • 13,1 fm geymsla í kjallara

Grandavegur 42 F
107 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Gunnari í síma 899 5856

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

.       

 Verð :   70,9 millj.

125,5 fm á 4. hæð, endaíbúð 
með tvennum svölum 8,3 fm 
suður og 5,4 fm í austur. 

 • Sérinngangur af svölum og 
sérgeymsla í sameign. 

 • Eignin er með glæsilegu 
parketi og votrými flísalögð. 

 • Steinplötur eru i borðplötum 
í eldhúsi og baðherbergi. 
Íbúð með hærri lofthæð.

Bæjarlind 7
201 Kópavogur

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Hallgerðargata 19-23
105 Reykjavík
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 • 5 herbergja íbúð í 
Kvíslum Ártúnsholti. 
Helst á 1.hæð með 
sérafnotarétti.
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Byggingalóð á stór 
Reykjavíkursvæðinu,  
fyrir 30-60 íbúðir
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Einbýlishúsi á einni 
hæð í Selási Árbæ,  
þar sem aðgengi er 
eins og það verður best.  
Stærð um 200 fm
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Góðri hæð við 
Landsspítalann
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Íbúð í Sóltúni 1-3, 4-5 
herb. fyrir +60 ára
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð við 
Sléttuveg Reykjavík  
fyrir +60 ára
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Þriggja herbergja íbúð  
í Laugarneshverfi
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • 3ja herbergja íbúð  
í Hvörfum Kópavogi
Nánari upplýsingar veitir  
Jórunn í síma 845-8958  
eða jorunn@miklaborg.is

 • Rað, par eða einbýli  
í Sala-, Lindahverfi, 
Kórahverfi Kópavogi.
Bein kaup eða skipti 
á íbúð eða litlu sérbýli 
í hverfinu.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Rað, par eða einbýlis-
húsi í Garðabæ,  
3-4 svefn herbergi 
verð að 110 milljónum.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Sérbýli á höfuð-
borgar  svæðinu,  
verð að 85-90 millj.   
Má þarfnast endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Sérbýli í 201 eða 203 
Kópavogi, rúmur 
afhendingartími í boði.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Litlu iðnaðarbili í 
Garðabæ, hugsað 
fyrir vinnustofu.   
Til kaups eða leigu.
Nánari upplýsingar veitir  
Atli í síma 899 1178  
eða atli@miklaborg.is

 • Einbýli, rað eða par 
miðsvæðis í Garðabæ 
eða í Lindum eða 
Smárum. 100 - 130 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is 

 • Sumahús í nágrenni 
við golfvelli td. 
Öndverðarnes eða 
Kiðjaberg. á 25-30 
millj. og 65-75 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Jason í síma 775-1515  
eða jko@miklaborg.is  

 • Einbýli með sjávar-
útsýni í Kópavogi 5-6 
herb 250 fm+. Verð 
allt að 200 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • 4-5 herbergja einbýli/
raðhús/parhús í 
Grafarvogi
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Sérbýli, einbýli og 
eða raðhús/parhús í 
Hafnarfirði
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Sérbýli í Selás eða 
Árbæ 
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Sérbýli í Fossvogi á 
einni hæð - ákveðnir 
kaupendur
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Stúdíó/tveggja 
herbergja íbúðir 
sem henta fyrstu 
kaupendum.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Eignir með útleigu-
möguleikum  
- ákveðnir kaupendur.
Nánari upplýsingar veitir  
Axel í síma 778-7272  
eða axel@miklaborg.is

 • Ákveðin kaupandi 
óskar eftir einbýli 
með möguleika á 2-3 
íbúðum.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • Fjárfestingarfélag 
óskar eftir eignum 
sem henta til 
skammtíma útleigu.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • 108 Austurbær.  Óska 
eftir 3-4ra herbergja í 
fjölbýli verð 45-60 m.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • 107 Óska eftir 2-3ja 
helst nálægt skóla.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • Óska eftir atvinnu-
húsnæði sem hentar 
fyrir léttan iðnað.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • Er með fjársterkan 
aðila sem óskar eftir 
lögbýli, skoðar flest.
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • 112 Grafavogur. Er 
með marga aðila sem 
óska eftir stórum 
eignum 180-250 fm. 
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • Vegna mikillar sölu 
vantar flestar gerðir 
fasteigna til sölu, 
fáðu frítt verðmat. 
Nánari upplýsingar veitir  
Anton i síma 771-8601  
eða anton@miklaborg.is

 • Sérbýli í smáíbúða-
hverfi  85 - 120 milllj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • Hæð í hlíðunum  
70-100 m. 
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • Einbýli á Flötunum  
í Garðabæ   
100 - 150 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Þórhallur í síma 896 8232  
thorhallur@miklaborg.is

 • Sérbýli í 101 með 
útleigumöguleika.  
Verð allt að 200 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is

 • Sérbýli í Norðlingaholti 
fyrir aðila sem nú 
þegar hefur selt  
sína eign
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is 

 • Litla 2ja herbergja 
í 101 möguleiki á 
skiptum á stærri íbúð 
í Hlíðunum
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is 

 • Veglegt einbýlishús  
í 101 má kosta allt að  
300 milljónir
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is 

 • Gistiheimili eða 
hús með nokkrum 
íbúðum.  
Staðsetning opin. 
Nánari upplýsingar veitir  
Svan í síma 697 9300  
eða svan@miklaborg.is 

 • Einbýli, par eða 
raðhús eða hæð 
í Grafarvogi með 
þremur eða fleiri 
svefnherbergjum.  
Má kosta að 95 mkr
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 • Fallegu  sérbýli  
með suður garði 
eða vandaðri íbúð 
fyrir allt að 100m í 
góðu göngufæri við 
Krókamýri í Garðabæ
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 • Sérbýli í Ásahverfi í 
Garðabæ, gjarnan 
í skiptum fyrir 
fallega útsýnisíbúð í 
Sjálandshverfi.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórunn í síma 773 6000  
thorunn@miklaborg.is

 • Nýlegri þriggja 
herbergja íbúð á 
höfuðborgarsvæðinu, 
100 fm+ með bílskúr  
og leyfi f. hundahaldi 
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Hæð, par-, rað- 
eða einbýlishúsi í 
Hafnarfirði.
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • 3ja herb. íbúð í 
Hafnar  firði fyrir allt 
að 45 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Íbúð á höfuðborgar-
svæðinu sem 
þarfnast viðhalds. 
Verð að 50 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Eign á jarðhæð 
í Fossvogi þar 
sem leyfi er fyrir 
hundahaldi eða 
sérinngangur.  
Allt að 70 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Hæð, par- eða rað-
húsi í Kópavogi 
eða Garðabæ með 
bílskúr, allt að 150 fm.  
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Hagkvæmum búðum 
á höfuðborgar-
svæðinu sem henta 
fyrstu kaupendum.
Nánari upplýsingar veitir  
Barbara í síma 823-0339  
eða barbara@miklaborg.is    

 • Fallegu einbýlishúsi í
Kópavogi, Garðabæ 
eða Vesturbæ Rvk. 
Verð 150-170 millj.
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar HB í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

 • Einbýlishúsi í miðbæ 
Reykjavíkur, með 
leigueiningu.  
Verð 100-110 millj. 
Nánari upplýsingar veitir  
Óskar HB í síma 691 1931 
eða ohb@miklaborg.is

Glæsilegur 170 fm sumar bústaður  
í Öndverðarnesi, Þrastarskógi

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

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

Verð :   84,9 millj.

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Kambsbraut 16

s. 775 1515

801 Öndverðarnes

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

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

– Með þér alla leið

Við leitum að…

Stórglæsileg 106,6 fm, 3ja herbergja 
endaíbúð einstökum 45,6 fm þaksvölum 

 • Tilbúin til afhendingar með gólfefnum og ísskáp 
 • Svalir snúa til suðurs og njóta einnig austur og vestur sólar 
 • Vönduð nýbygging á besta stað í 101 Stæði í bílageymslu fylgir 
 • Glæsilegar stofur og tvö góð herbergi. Aukin lofthæð

Verð :   77,9 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Barónsstígur 6 (505)

s. 845 8958

101 Reykjavík

B Ó K I Ð  S K O Ð U N

773 6000 & 845 8958

TILBÚIN TIL
afhendingar

.       

 Verð  f rá :   2,9 millj.

Deiliskipulögð íbúðabyggð 
við Eystri Rangá

 • Lóðastærðir frá 1,4 – 3 
hektara eignarlönd

 • 96 km frá Reykjavík, 
malbik alla leið

 • Víðsýnt og ægifagurt útsýni
 • Heildar byggingarmagn 
600 fm á lóðir

 • Hámark 6 byggingar á lóð
 • Kalt vatn, rafmagn og 
ljósleiðari v. lóðarmörk

Litla – Hof 
851 Rangárþing ytra

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jóni Rafni í síma 695 5520

Tæplega 2400 fm atvinnuhúsnæði með 
góðri lofhæð við Einhellu 2

 • Eignin skiptist í 14 iðnaðarbil, stærð ca. 150-170 fm hvert
 • Lóðin er að stærðinni 5.279,5 fm
 • Eignin verður tilbúiin til afhendingar í apríl/maí 2021 
 • Á lóðinni er gert ráð fyrir 58 bílastæðum

Verð :   Tilboð

Jason Kr. Ólafsson   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Einhella 2

s. 775 1515

221 Hafnarfjörður

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515

A F H E N D I N G  
VIÐ KAUPSAMING

Þórunn Pálsdóttir   löggiltur fasteignasali  s. 773 6000



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.Íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           4.166.500 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      148.914 kr.

Búseturéttur:                           7.500.728 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      191.710 kr.

Búseturéttur:                           6.349.500 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      188.029 kr.

Búseturéttur:                        11.048.079 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      255.596 kr.

Búseturéttur:                          4.826.250 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     175.427 kr.

Búseturéttur:                          9.648.518 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      218.205 kr.

Búseturéttur:                          6.234.465 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     142.687 kr. 

Búseturéttur:                         10.084.751 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       226.113 kr. 

Búseturéttur:                          5.428.336 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     200.865 kr.

Búseturéttur:                         10.180.850 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       230.506 kr.

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

Mögulegt lán: 3.750.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

Mögulegt lán: 5.524.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

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

Mögulegt lán: 4.824.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Mögulegt lán: 3.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Mars / apríl.

Mögulegt lán: 5.042.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 15. mars.

Mögulegt lán: 1.400.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 5.090.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Seltjarnarnes og Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt,  
Miðbær og Mjódd

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

EIÐISMÝRI 22   ·   170 SELTJ.

ÞVERHOLT 21   ·  105 RVK.

59,6

85,6

2ja

3ja

102

ferm. ferm.

ferm.

herb.

herb. herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr. íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                          3.789.275 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      173.914 kr.

Búseturéttur:                          8.081.260 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     193.053 kr.

Búseturéttur:                        11.103.206 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      255.902 kr.

Búseturéttur:                           7.716.800 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      178.009 kr.

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

Mögulegt lán: 4.040.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: 1. apríl.

Mögulegt lán: 5.550.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 3.858.000 kr.  
Áætluð afhending fer fram í maí.

BERJARIMI 7  ·   112 RVK.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.

ÁRSKÓGAR 5   ·  109 RVK.
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Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
Umsóknarfrestur: Til 10. feb. kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 11. feb. kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar 
sem hæstbjóðandi er efstur. Þegar 
um sömu tilboðsfjárhæð er að ræða 
er farið eftir félagsnúmeri.

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

ferm.
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MEÐ STÆÐI Í BÍLAKJALLARA

                                           NÝUPPGERÐ ÍBÚÐ                   SVALIR SNÚA INN Í GARÐ

SUÐURSVALIR               ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

UPPGERÐ AÐ HLUTA -  M. TEKJUMARKI     UPPGERÐ ÍBÚÐ M. SÉRAFNOTAREIT

ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

SVALIR SNÚA INN Í GARÐ 

SUÐURSVALIRÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐARSVALIR Í SUÐVESTUR

        ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

 

 

          NÝBYGGING

 ÁRSKÓGAR 5 - 7   ·   109 RVK.  ÁRSKÓGAR 5 - 7   ·   109 RVK.

  

ferm. ferm.

herb. herb.

Afhent 
vor 2021

42,2 93,5

1 3ja

Búseturéttur verð frá:             5.255.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  123.923 kr.

Búseturéttur verð frá:             9.851.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  216.388 kr.

Fyrsta umsækjanda gefst kostur á að  
ganga frá kaupum óháð félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjanda gefst kostur á að  
ganga frá kaupum óháð félagsnúmeri.

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

  
Afhent 

vor 2021

KLAPPARSTÍGUR 20  ·  101 RVK.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 20  ·  101 RVK.

ÞVERHOLT 19   ·  105 RVK.

EINHOLT 6  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 15   ·   105 RVK.

KRISTNIBRAUT 67   ·   113 RVK.

ÞVERHOLT 21   ·   105 RVK.  
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Hólaberg 82, 111 Rvk., Einbýli  með aukabyggingu. 
OPIÐ HÚS ÞRI 2/2 KL. 17-18.

Fallegt og vel viðhaldið 293,1 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk kjall-
ara og 177,5 fm atvinnuhúsnæði, samtals 470,6 fm. Eign sem bíður uppá 
mikla möguleika, t.d. að breyta atvinnuhúsnæðinu í íbúðir. Húsið er byggt 
1981. Parket og flísar á gólfum. Sérinngangur í kjallarann á íbúðarhúsinu. 
Atvinnuhúsnæðið er hæð og kjallari, það er með innkeyrsludyrum og 
bílastæði fyrir framan. Opið hús þriðjudaginn 2. febrúar kl. 17-18.  
Panta þarf tíma: hlynur@fold.is / 624-8080.

Nönnufell 3, 111 Rvk., 2ja herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRI 2/2 KL. 17-18.

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt geymslu, samtals 67,8 fm. Stiga-
gangur teppalagður og snyrtilegur.  Á jarðhæð er sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla. Íbúðin skiptist í forstofu með fatahengi, svefnherbergi 
sem er rúmgott með góðum skápum. Opið eldhús með góðum borðkrók og 
viðarinnréttingu, stofa með útgengi út á yfirbyggðar rúmgóðar suðursvalir. 
Baðherbergi m/baðkari.  Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 
Opið hús þriðjudaginn 2. febrúar kl. 17-18. 
Panta þarf tíma fyrir skoðun: saevar@fold.is / 844-1965.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Sætún - eignarland. 
KJALARNES/REYKJAVÍK.

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

Skipholt 5, 105 Rvk. 
4RA HERBERGJA Á EFSTU HÆÐ.

Vel skipulögð 90 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) með stórum 
suðursvölum. 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.

Miklabraut 78, 105 Rvk., 2ja herbergja. 
OPIÐ HÚS MIÐ 3/2 KL. 16:30-17:00.

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.  
Opið hús miðvikudaginn 3. febrúar kl. 16:30-17:00.  
Panta þarf tíma: einarm@fold.is / 893-9132.

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

201 KÓPAVOGUR

ÁLALIND 18-20

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali
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57 NÝJAR GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR        10 ÍBÚÐIR Á 1.HÆÐ ERU MEÐ SÉRINNGANGI

51 STÆÐI Í LOKUÐUM BÍLAKJALLARA     2 RÚMGÓÐIR BÍLSKÚRAR      AFHENDING MAÍ 2021

Húsið er stallað og eru það mismunandi 4ra, 6 eða 7 hæða. Allar íbúðir eru með aukinni lofthæð,
2,68 M. Húsið er staðsteypt, einangrað að utan og klætt og því einstaklega viðhaldslítið.

Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna nema á votrýmum og á forstofu, þar eru fallegar 60 x 60
flísar frá Álfaborg. Innréttingar eru frá Innréttingaframleiðandanum Voke-3 og eru almennt í ljósum lit
með dökku uppbroti. Í eldhúsi fylgir spanhelluborð, bakaraofn frá AEG og gufugleypi frá Airforce/
Elica. Undir vegghengdum efri skápum er innfræst led lýsing. Sér þvottaaðstaða er innan 4ra og 5
herbergja íbúðanna. Í 2ja og 3ja herb íbúðunum er einstaklega góð aðstaða fyrir þvottavél og þurrkara í 
innréttingu.

Glæsilegt nýtt fjölbýlishús í Glaðheima hverfinu í Kópavogi. 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. feb. kl. 18:00-19:00 HERBERGI: 2ja -5
STÆRÐ: 51,8 – 203,6 m2 VERÐ: 42.990.000 – 114.990.000 kr.

Berglind
Fasteignasali
694 4000

Þorsteinn
Fasteignasali
694 4700

NÝTT



Sjálfvirk 
tregðulæsing 
eða Auto LSD 
virkar aðeins 
þegar bíllinn er 
í afturhjóladrifi 
undir 50 km á 
klst.

Mælaborðið og upplýsingaskjárinn eru einföld í uppsetningu og notkun.

Meiri torfærugeta
Toyota hefur gert margt með 
nýjum Hilux til að bæta getu hans í 
torfærum. Einn af þessum hlutum 
er sjálfvirk tregðulæsing eða Auto 
LSD sem sér um að minnka afl til 
hjóls sem farið er að spóla og senda 
meira afl þangað sem þess gerist 
þörf. Er það gert með því að nota 
bremsukerfi bílsins í stað þess að 
minnka vélarafl eins og spólvörnin 
gerir. 

Auto LSD virkar þó aðeins þegar 
bíllinn er í afturhjóladrifi (2H) 
og á hraða undir 50 km á klst. Til 
þess að virkja það þarf að slökkva 
á spólvörn sem gert er í tveimur 
stigum. Með því að halda takk-
anum lengur inni er slökkt alveg 
á spólvörninni þegar bílstjóri vill 
geta spólað aðeins, eins og í lausum 
sandi eða snjó. Með bílinn í lága 
fjórhjóladrifinu er læsing á aftur-
öxli, en nú er komin sjálfvirk spól-

vörn (A-TRC) sem virkar bæði í háa 
og lága fjórhjóladrifinu og virkar 
með sama hætti og Auto LSD.

Dýrari en samkeppnin
Grunnútgáfa Hilux LX kostar frá 
7.090.000 kr. en Invincible-útgáfan 
með 2,8 lítra vélinni kostar frá 
10.490.000 kr. Auðvitað er ekki 
hægt að bera alla pallbíla saman 
við öflugri útgáfuna enda ekki allir 
sem ná slíkum hæðum í hestöflum.

Það er helst að Ford Ranger með 
213 hestafla vélinni sé sambæri-
legur en WildTrak-útgáfan kostar 
frá 8.490.000 kr. Ranger Raptor er 
með sömu vél en mun fullkomnari 
fjöðrun en bæði Hilux og WildTrak, 
en Raptorinn kostar frá 11.390.000 
kr og er því ekki miklu dýrari en 
nýr Hilux. Vel búinn Nissan Navara 
Tekna með sín 190 hestöfl kostar 
frá 8.890.000 kr svo að Hilux líður 
dálítið fyrir verðið.

Með tilkomu rafvæðingar bíla-
flotans eru beinskiptir bílar á 
leiðinni út á næstu árum. Sam-
kvæmt Edmunds.com voru aðeins 
1,2 prósent bíla sem seldir voru 
árið 2019 búin beinskiptingu. Sú 
þróun hefur smám saman orðið 
hérlendis að sjálfskiptingar séu 
vinsælli kostur. 

Með tilkomu tvinnbíla og tengil-
tvinnbíla hefur hlutur beinskiptra 
bíla minnkað enn frekar en tvinn-
bílar eru alla jafna sjálfskiptir. 
Rafbílar eru einnig án kúplingar 
og skiptingar svo að þannig verður 
þörf fyrir kennslu á beinskipta bíla 
minni með ári hverju. 

Víða í Evrópu hafa ríkisstjórnir 
sett sér markmið um minni losun 
gróðurhúsalofttegunda og í Noregi 
hefur ríkisstjórnin gengið svo 
langt að segja að allir bílar seldir í 
Noregi árið 2025 eigi að vera hrein-
orkubílar. 

Hlutur 100% rafdrifinna bíla var 
54% af sölu allra nýrra bíla í Noregi 
í fyrra svo að þetta markmið er alls 
ekki óraunhæft.

Beinskiptir 5,2% nýskráninga
Um 5% af skiptingum í skrán-
ingum nýrra bíla eru merkt sem 
óþekkt. Er skráningunni hérlendis 
skipt í fjóra flokka, handskiptan, 
sjálfskiptan, CVT (form sjálfskipt-
ingar) og óþekkt. 

Inn í þessa flokkun vantar svo-
kallaða hálfsjálfskipta bíla. Þar er 
bíllinn búinn rafstýrðri kúplingu 
sem kemur inn við ákveðinn 

snúning og skiptir bílnum fyrir 
ökumanninn. Sú skipting er 
bara annað form sjálfskiptingar 
og maður leiðir hugann að því 
hvort það séu að einhverju leyti 
hinir „óþekktu“ í skráningunni þar 
sem þeir bílar eru jú með kúplingu. 

Ef aðeins eru teknir bílar skráðir 
með sjálfskiptingu eða CVT-skipt-
ingu er hlutfall þeirra yfir 90%. 
Þótt enn séu eldri beinskiptir bílar 
í umferð lækkar hlutfall þeirra ört 
og nú er svo komið að mikill meiri-
hluti heimilisbíla er sjálfskiptur. 

Eins og kom fram í Bílablaðinu 
á dögunum er orðið vinsælla að 
taka bílprófið á sjálfskiptan bíl ein-
göngu enda þarf ekki lengur sér-

stakt leyfi til þess. Hægt er að bæta 
beinskiptum réttindum við seinna 
kjósi ökunemi svo og þá vaknar sú 
spurning hvort að hann megi æfa 
sig sjálfur eða ekki. 

Þórhildur Elínardóttir, sam-
skiptastjóri hjá Samgöngustofu, 
svarar því þannig að miðað við 
núgildandi reglur sé það túlkun 
Samgöngustofu að æfingaakstur 
sé bundinn við ökunám hjá öku-
kennara og ökuskóla til B-réttinda. 
„Þar af leiðandi þarf einstaklingur 
sem er með B-réttindi á sjálf-
skiptan bíl að leita til ökukennara 
um þjálfun sé ætlunin að fá einnig 
réttindi til að aka beinskiptum 
bíl,“ segir Þórhildur.

Eru beinskiptir bílar  
bráðum búnir að vera?

KOSTIR
n Bílstjórinn er í betra sambandi 

við vél bílsins og aksturinn.
n Bílstjórinn velur sjálfur hvenær 

hann skiptir um gír.
n Beinskiptir bílar eru venjulega 

ódýrari en sjálfskiptir.
n Minni kostnaður hefur hingað til 

fylgt beinskiptingum.

GALLAR
n Beinskipting getur verið þreyt-

andi í mikilli umferð.
n Það tekur meiri tíma að læra á 

beinskiptan bíl en sjálfskiptan.
n Það er erfiðara að taka af stað í 

brekku.
n Það er erfitt að fá vel búna bíla 

af stærri gerðinni beinskipta.

✿  Kostir og gallar beinskiptingar

ÚTSALA Á JEPPADEKKJUM
í völdum stærðum og mynstrum.  Allt að 50% afsláttur!*

Stærð Mynstur Afsl. Verð nú

35X12.50R20 ATZp3 25% 73.350

37X12.50R17 Deegan 38 25% 59.737

305/55R20 (33“) MTZp3 25% 61.725

35X12.50R15 MTZp3 25% 38.880

38X15.50R20 MTZp3 50% 49.250

40X14.50R20 MTZp3 30% 83.890

Icetrack ehf  773-4334 mtdekk@mtdekk.is www.mtdekk.is

*Meðan birgðir endast

Þegar aðeins rúmlega 5 prósent nýrra bíla eru beinskipt eru fleiri að velja að læra bara á sjálfskipta bíla.

✿  Nýskráðir fólksbílar til einstaklinga 2020 
(skv. BGS)

n Handskiptir  n Sjálfskiptir   n CVT   n Óþekkt Samtals 7.319
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KTM 1290 hjólið er mikilvægt 
fyrir KTM merkið því að það er 
ekki aðeins söluvara heldur er það 
nokkurs konar flaggskip merkis
ins. Í ár þurfti KTM að koma 
með eitthvað öflugt til að stan
dast samkeppni við nýja Ducati 
Multistrada V4 mótorhjólið og 
þess vegna fékk 1290 hjólið tölu
verða uppfærslu.

Sama afl verður í 1290 S eða 160 
hestöfl en vélin er komin með 
Euro5 mengunarstaðalinn. Auk 
þess verður hún 1,6 kílóum léttari 
en áður með betri olíukælingu. 
Pústkerfið hefur einnig verið 
endurhannað og PANKL gírkass
inn á að vera bylting þegar hann er 
notaður með spyrnuskiptingunni, 
sem er valbúnaður.

Samkeppnin í mótorhjólum 
í dag er ekki síst í formi þeirrar 
tækni sem þau hafa upp á að bjóða 
og þar kemur nýja hjólið sterkt inn. 
Spólvörnin verður tvískipt, annars 
vegar fyrir spól og hins vegar fyrir 
halla. ABS hemlalæsivörnin verður 
með beygjustillingu og torfæru

stillingu. Hjólið verður búið WP 
fjöðrunarkerfi sem er tölvustýrt og 
tengt öðrum tölvubúnaði hjóls
ins. Hægt verður að stilla hvort 
hjólið sé með AntiDivebúnaðinn 
virkan eða ekki. Kominn er nýr, 
sjö tommu upplýsingaskjár sem 
tengist beint við snjallsíma sem 
hægt er að setja í vatnshelt hólf á 
hjólinu. Loks er kominn skriðstillir 

með fjarlægðarmæli svo að hjólið 
getur haldið jafnri fjarlægð í næsta 
bíl á þjóðvegum. 

Hjólið kemur í umboð í Evrópu 
í mars en að sögn Karls Gunn
laugssonar hjá KTM á Íslandi mun 
1290 Super Adventure S kosta 
frá 3.790.000 kr. en R hjólið frá 
3.990.000 kr. en það verður kynnt á 
allra næstu dögum.

KTM kynnir 1290 Super Adventure S og R

Lamborghini Sian FKP 37 
ofursportbíllinn var kynntur 
með nýstárlegum hætti. Sam
hliða honum var Ducati Diavel 
mótorhjól sýnt í sams konar 
útliti en bæði merkin eru í eigu 
Volkswagen Group.

njall@frettabladid.is

Eins og þeir sem fylgjast vel með 
nýjum bílum og mótorhjólum 
hafa eflaust tekið eftir kynnti 
Ducatimótorhjólaframleiðandinn 
sérstaka útgáfu Diavel í haust sem 
byggð er á Lamborghini Sian FKP 
37, 819 hestafla ofursportbíl. 

Sá bíll er aðeins framleiddur í 
63 eintökum en hjólið frá Ducati 
verður framleitt í 630 eintökum, og 

er eitt þeirra nú komið til landsins 
hjá Italis í Hafnarfirði.

Mikið af koltrefjum
Útlit Ducatihjólsins byggir að 
miklu leyti á Sian FKP 37. Auðvelt 
er að sjá að bæði farartækin nota 
sama lit en einnig má sjá sama 
innbrennda gulllit á felgunum sem 
eru eins formaðar. 

Diavelhjólið er líka búið sams 
konar M50 Brembobremsudælum 
í rauðum lit. Það sem er ekki 
eins sýnilegt er að hjólið er með 
klæðningu úr koltrefjum. Álið í 
felgunum er einnig léttari blanda 
líkt og í Sian FKP 37. Sexhyrnings
laga pústkerfi er líka eitthvað sem 
ökutækin eiga sameiginlegt. Að 
öðru leyti er hjólið að mestu eins 

og Ducati Diavel 1260 með Testa
stretta DVTvélinni og stillanlegri 
Öhlinsfjöðrun. 

Að sögn Björgvins Unnars 
Ólafssonar er þetta eina hjólið sem 
kemur hingað til lands og í raun og 
veru ótrúlegt að þeir skyldu hafa 
fengið slíkt eintak til landsins. 
„Þegar við höfðum samband fyrst 
eftir frumsýningu þess erlendis 
var okkur sagt að öll hjólin hefðu 
þegar verið seld. Okkur tókst þó að 
tryggja okkur eintak sem komið er 
til landsins og frumsýnt verður á 
næstunni,“ segir Björgvin.

Hingað komið mun hjólið kosta 
tæpa sjö miljónir króna. Ducati 
stefnir nú að því að bjóða fjögurra 
ára ábyrgð á öllum sínum hjólum í 
náinni framtíð.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini  
komið til landsins

Þrátt fyrir að uppfylla nú Euro5-mengunarstaðalinn er aflið enn það sama.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini ber sama útlit og lit og Lamborghini Sian FKP 37 ofursportbíllinn.

Diavel 1260 Lam
borghini er með 

klæðningu úr kol
trefjum og álið í felg
unum er einnig léttari 
blanda líkt og í Sian FKP  
37 sportbílnum. Aðeins 
630 eintök verða gerð af 
þessu sérstaka hjóli.

wv

wv

 HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170

 er mættur!  
www.volkswagen.is/id4  

Verð frá 6.490.000 kr.

Gibbs Sports hefur hannað láðs og 
lagartæki með því frumlega nafni 
Biski. Það er nokkurs konar blanda 
skúter og sæþotu og er hægt að 
skipta á milli ferðamáta með því 
einu að ýta á einn takka. Þetta 
farartæki gæti komið sér vel þar 
sem flóð eru algeng en það er ein
mitt hugmyndin að baki farartæk
inu. Tækið byggir á grunni sæþotu 
sem er með drifbúnað mótorhjóls 
sem kemur út úr báti sæþotunnar. 
Farartækið er knúið tveggja 
strokka bensínmótor sem skilar 55 
hestöflum. Hámarkshraði Biski
farartækisins á landi er 130 km á 
klst. en 65 km á vatni. Sumir muna 
eftir svipuðu farartæki Gibbs úr 
gömlum þætti Top Gear þar sem 
Jeremy Clarkson sigldi eftir Como
vatni á Ítalíu í keppni við Richard 
Hammond sem ók Alfa Romeo 4C. 
Biski er enn sem komið er frum
gerð ólíkt sæþotunni sem Clarkson 
notaði sem var á markaði .

Nafnið hjólabátur 
fær nýja merkingu

Suzuki hefur látið frá sér mynd
band sem sýnir aðeins nýja Haya
busaofurhjólið sem frumsýnt 
verður síðar á árinu. Þó að hjólið 
sjáist aðeins í svip er það nóg til 
að sjá að um nýja gerð hjólsins er 
að ræða. Myndbandið er tekið á 
hringlaga kappakstursbraut sem 
gefur til kynna að Hayabusa sé 
með mikinn hámarkshraða eins og 
áður. Þá sýnir myndbandið einnig 
hraðamæli hjólsins fara yfir 290 
kílómetra markið á því sem lítur út 
fyrir að vera hefðbundinn hraða
mælir. Að vísu er þar TFTlitaskjár 
líka svo að hjólið verður líklega 
búið fullkomnasta akstursstilli
búnaði sem völ er á. Líklega eru 
fleiri en ein rafstilling á hjólinu eins 
og skammstöfunin SDMS á mæla
borðinu gefur til kynna. Orðrómur 
um nýja Hayabusahjólið hefur 
gefið til kynna að fjöðrunarkerfi 
hjólsins verði nýstárlegt og geti 
aðlagaða sig akstri hjólsins, og gefur 
textinn í lok myndbands ins það 
sterklega til kynna en þar segir ein
faldlega „fullkomin stelling“.

Hayabusa handan 
við hornið

Gibbs Biski dregur hjólin upp í skel 
sína að hálfu leyti á vatni.
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Til stóð að þessi bíll yrði frum-
sýndur um þetta leyti í fyrra en 
vegna COVID-19 faraldursins 
hefur frumsýning hans dregist 
mikið. Hann er nú loksins 
kominn til landsins og þó að 
breytingar á ytra byrði séu ekki 
miklar er óhætt að segja að hann 
er allt annar bíll undir niðri.

Renault Captur er nú tengiltvinn-
bíll með tækni sem kemur beint úr 
Formúlu 1. Sú tækni kallast E-Tech 
og byggir á tveimur rafmótorum 
sem hjálpa 1,6 lítra bensínvél í 
gegnum sex gíra sjálfskiptingu.

Sjálfskiptingin er nokkuð sér-
stök því að tveir gírar hennar eru 
tengdir rafmótor en fjórir bensín-
vélinni. Í raun og veru eru fyrstu 
tveir gírarnir ekki lengur til staðar 
við bensínvélina þar sem þeirra 
gerist ekki lengur þörf. Bíllinn fer 
alltaf af stað á raforkunni einni 
saman og nær nægum hraða til að 
fá bensínvélina inn þegar komið er 
á meiri hraða. 

Hugmyndin hjá Renault var að 
koma með tvinnbíl sem hagaði 
sér eins og raf bíll, án þess að 
vélin sé að snuða eins og gerist í 
tvinnbílum við mikið átak. Það 
virðist hafa tekist hjá Renault 
en það sem gerist í staðinn er að 
bílinn er lengi í gírunum þegar 
honum er gefið vel inn í staðinn. 
Er það vegna þess að skiptingin 
er framkvæmd með því að láta 
rafmótorinn jafna hraða vélarinn-
ar við hraða bílsins til að mýkja 
skiptingarnar. Þarf því að slá 
aðeins af til að bíllinn skipti sér 
fyrr. Þegar maður er búinn að 
venjast þessu er bíllinn skemmti-
legur í upptaki, en þetta er sem 
sagt ekki bíll sem er f ljótari upp 
með því að ökumaður setur 
bensíngjöfina í botn, heldur þarf 
hann að spila aðeins á hana.

Bakkgírinn er ekki til staðar því 
að rafmótorinn sér algerlega um 
það. Hægt er að stilla bílinn í fjórar 
akstursstillingar og er MySense sú 
skynsamlegasta og krefst minnst 

af ökumanni. Sport-stillingin nær 
mestu út úr samspili rafmótors og 
vélar en í Pure-stillingunni ekur 
hann aðeins á rafmagninu. Með 
því að nota E-Save-stillinguna er 
bensínvélin eingöngu notuð til 
að spara rafmagn þegar geyma 
þarf notkun þess fyrir akstur 
innan borgarmarka til að mynda. 
Kosturinn er 65 km drægi rafhlöð-
unnar sem ætti að duga flestum í 
hefðbundnum borgarakstri til að 
keyra nær eingöngu á rafmagninu, 
allavega að sumri til.

Gott pláss í sætum
Að innan er bíllinn svipaður 
öðrum Renault-bílum með lóð-
réttum 9,3 tommu miðjuskjá í 
Intens+ útgáfunni. Uppsetning 
hans er notendavæn og auðvelt 
fyrir hvern sem er að nota hann en 
hann líður aðeins fyrir að bregðast 
seint við fingri notandans. 

Í mælaborðinu er svo 10 tommu 
skjár fyrir hraðamæli og þess 
háttar og komin er þráðlaus síma-
hleðsla í miðjustokkinn. Miðað við 
stærð er pláss fyrir farþega með 
ágætis móti og þokkalega fer um 
fullorðna í aftursætum sem er plús. 
Plássið í farangursrými er aðeins 
265 lítrar sem er með minnsta 

móti en hólf fyrir hleðslusnúru og 
þess háttar taka sitt pláss til við-
bótar við rafhlöðuna. 

Það sem undirritaður fann helst 
að bílnum í akstri var hversu lítið 
útsýni er úr honum og þá sérstak-
lega aftur í. Afturrúðan er lítil og 
hliðarrúður að aftan líka vegna 
afturhallandi þaksins. Auk þess er 
aftursæti það aftarlega að sá sem 
situr þar og horfir til hliðar horfir 
beint í C-bita bílsins. Ekki er hægt 
að slökkva á fjarlægðarskynjara 
öðruvísi en með því að setja í hlut-
lausan.

Fáir samkeppnisaðilar
En hvaða samkeppni er til staðar 

fyrir smærri gerð jepplings í tengil-
tvinnútgáfu? 

Þeir sem komast næst honum 
eru Kia Niro PHEV og Mini 
Countryman SE. Mini-bíllinn er 
talsvert dýrari eða frá 6.990.000 
kr. svo að hann er ekki sam-
keppnishæfur en Kia Niro PHEV 
er það hins vegar með verðið frá 
4.890.777 kr. Verðið á Captur 
PHEV byrjar í 4.690.000 kr. og vel 
búin Intens+ útgáfa með BOSE-

hljómkerfi, íslensku leiðsögukerfi 
og 360 gráðu myndavél kostar 
4.990.000 kr. Renault Captur 
verður aðeins í boði hérlendis í 
tengiltvinnútgáfunni svo ekki er 
hægt að sjá hversu dýrari hann 
er miðað við hefðbundna útgáfu. 
Eftir stendur að hér er boðlegur, 
framhjóladrifinn jepplingur í 
tengiltvinnútgáfu vel undir fimm 
milljónum sem er góð formúla til 
vinsælda hérlendis.

Vinningsformúla Renault
Nýr Renault Captur PHEV er snarpur af stað og lipur í akstri.  MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Með rafmótorinn og 1,6 lítra bensínvélina fram í er sléttfullt í vélarsalnum.

Undir gólfinu eru hólf fyrir hleðslu-
snúru og fleira og því er gólfið slétt 
miðað við opnun skottloksins en 
plássið er aðeins 265 lítrar.

Fullorðinn farþegi í aftursæti sér ekki mikið þegar hann lítur til hliðar en 
fótarými er með ágætum.

Rúmtak: 1.598 cc
Hestöfl: 160
Tog: 348 newtonmetrar
Upptak 0-100 km: 10,1 sek.

Hámarkshraði: 172 km/klst.
Eyðsla bl. ak.: 1,5 l/100 km
CO2: 34 g/km
Drægi rafhlöðu: 65 km

L/B/H: 4.227/1.797/1.576 mm
Hjólhaf: 2.639 mm
Farangursrými: 265 l
Eigin þyngd: 1.564 kg

Renault Captur PHEV  4.690.000 kr.
KOSTIR
n Eyðsla 
n Drægi rafhlöðu 

GALLAR
n Útsýni aftur í 
n Farangursrými

Njáll 
Gunnlaugsson 

njall 
@frettabladid.is 

Reynsluakstur
Grunnverð:
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522 4600
www.krokur.net

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

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

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið



Nýjar njósnamyndir hafa náðst af 
næstu kynslóð Toyota Aygo sem 
er sú þriðja í röðinni. Sá bíll kemur 
á götuna á næsta ári en mögulega 
verður hann kynntur í lok þess árs. 

Búast má við að bíllinn verði 
ekki lengur á sama undirvagni og 
Peugeot 108 og Citroen C1 heldur 
fái TNGA-undirvagn Toyota. 

Myndin sýnir ágætlega að útlitið 
fær hann í ætt frá nýrri kynslóð 
Yaris, með svipuðum framenda. 
Búast má við að svipað verði upp á 
teningnum innandyra með sama 

mælaborði og í nýjum Yaris. 
Líklega verður hann með sömu 

eins lítra, þriggja strokka bensínvél 
og áður en TNGA-undirvagninn 
þýðir að meira rafmagn verður í 
boði með mildum tvinnútgáfum 
til að byrja með. Það er þó ekki 
auðvelt að koma fyrir tvinnút-
færslu í þessum stærðarflokki, 
en framkvæmdastjóri Toyota í 
Evrópu, Johan van Zyl, hefur sagt 
að það verði nauðsynlegt fyrir 
þennan stærðarflokk í framtíðinni 
ef hann eigi að lifa af.

Njósnamynd af Aygo

Subaru hefur kynnt nýja útfærslu 
XV-jepplingsins sem fer á sölu í 
Evrópu með vorinu. 

Breytingar á ytra byrði eru 
frekar litlar en þær einskorðast 
aðallega við endurhannaðan 
framenda með nýjum þokuljósum, 
grilli og stuðara. Einnig fær hann 
nýjar 18 tommu álfelgur og tvo 
nýja liti. Meiri breytingar eru þó 
undir niðri með endurhönnuðum 
dempurum og drifkerfi.

Bíllinn verður nú aðeins í boði 
með tveggja lítra boxervélinni 
en hún skilar 154 hestöflum og 
196 newtonmetra togi. Fjórhjóla-
drif og CVT-sjálfskipting eru nú 
staðalbúnaður. Að sögn Sigurðar 
Sigurðssonar, sölufulltrúa Subaru 
hjá BL, verður bíllinn kynntur hér-
lendis í júní.

Subaru XV 
jepplingurinn fær 
andlitslyftingu

Hyundai hefur frumsýnt útlit Tuc-
son-jepplingsins í N-Line útgáfu 
sinni.

Meðal breytinga frá grunn-
gerðinni má sjá 19 tommu 
álfelgur, endurhönnuð loftinntök 
og grill að framan ásamt nýjum 
loftdreifi og tvískiptu pústkerfi 
að aftan. Auk þess verður hægt að 
sérpanta N-Line í skuggagráum 
lit með svörtu þaki. Innandyra er 
hefðbundin N-Line- útfærsla með 
sportlegri sætum, sérsaumuðu 
leðri, N-merkingum og álpe-
dulum. 

Sami vélbúnaður verður í N-Line 
og í öðrum Tucson en hann fær 
einnig stillanlegt fjöðrunarkerfi. 
Verð og þess háttar hefur ekki 
verið kynnt enn þá en búast má 
við bílnum til landsins í sumar.

Nýr Hyundai 
Tucson kynntur í  
N-Line útgáfu

Nýja njósna-
myndin sýnir 
að nýr Aygo 
verður eins og 
smækkuð út-
gáfa Yaris að sjá 
úr fjarlægð.

Tvílit N-Line útgáfa með 19 tommu 
felgum verður meðal þess sem í 
boði er sérstaklega fyrir þennan bíl.

Subaru XV verður búinn 180 gráðu 
öryggisskynjara að framan sem 
tengdur er árekstrarvara bílsins.

KLETTUR fremstir í okkar fagi!

340 PREMIUM ca 45 tonn
Hægt að setja upp 50 prófíla fyrir vélamenn

CPM viktarkerfi, hægt að halda yfirlit yfir afköst

E-fence, hægt að setja inn öryggissvæði svo ekki 
sé farið út fyrir það sem er gott ef unnið er undir 
háspennustreng eða úti í umferð

Rafstýrt vökvakerfi og joystick sem auka afköst 
og minnka eldsneytiseyðslu

HDHW undirvagn extra hár og breiður sem gefur 
besta stöðugleikann í ámokstri

CAT 309 ca 10 tonn
Rúmgott stýrishús með gott fótapláss

Allar stýringar fyrir útvarp, miðstöð og stillingar 
á vökvakerfi gerðar í mælaborði
Joystick stýring á keyrslu með cruise control

2x tvívirkar aukalagnir með stiglausri stýringu 
og hægt að stilla flæði frá skjá

Stjórnskjár fyrir CAT TRS rótotilt innbyggt 
í mælaborði vélar
2 ára ábyrgð

CAT 302 ca 2.2 tonn
Rúmgott stýrishús með gott fótapláss

Allar stýringar fyrir úttvarp, miðstöð og stillingar 
á vökvakerfi gerðar í mælaborði

Joystick stýring á keyrslu með cruise control

2x tvívirkar aukalagnir með stiglausri stýringu 
og hægt að stilla flæði frá skjá

Vökvabreikkanlegur undirvagn

2 ára ábyrgð
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SKVÍSAÐU 
ÞIG UPP 
STÆRÐIR 14-28

NÝ SENDING AF 
LÉTTUM YFIRHÖFNUM

MIKIÐ ÚRVAL Í STÆRÐUM 14-30 / 42-58

Verslunin Curvy  *  Fellsmúli 26 v/Grensásveg,  108 Reykjavík  *  sími 581-1552 *  www.curvy.is



Komið og reynsluakið
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...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.

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 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

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

Tilkynningar

 Einkamál

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



VarmadæluskjólVarmadælur

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

Áratuga reynsla í Noregi

Allt í einni búð - rör, lagnir, frágangur

Rörahlífar

Varmadælurör

-Öflug 
-Evrópsk
-Vindþolin

Allar frekari upplýsingar: www.kgg.is
Varmadælubúðin

-Frítt WIFI
-Lágþrýstingsvörn
-Spennuvörn
-Auto-restart

Tilboð
kr. 27.990
Verð áður kr. 39.986 

á meðan birgðir endast

Innifalið:
Hlífar til að fela rör 

Auglýsing frá Sænsk-íslenska
Samstarfssjóðnum
Árið 2021 verða veittir úr Sænsk-íslenska samstarfs-
sjóðnum ferðastyrkir til að styðja íslenska þátttakendur í 
sænsk-íslenskum verkefnum. 
Markmið sjóðsins er að stuðla að auknu samstarfi  
Svíþjóðar og Íslands á sviði vísinda, menntunar  
og menningar.  
• Um styrki þessa skal sótt á sérstökum eyðublöðum sem 
er að finna á vefslóðinni https://svenskislandskafonden.
se/projektbidrag/           
Umsóknarfrestur er til 1. mars 2021 og skal skila  
umsóknum samkvæmt upplýsingum á heimasíðu sjóðsins.
Styrkjum verður úthlutað í apríl nk.

Stjórn Sænsk- íslenska  
samstarfssjóðsins, 26. janúar 2021

 

Aðalfundur Stangaveiðifélags Reykjavíkur 
verður haldinn 25. febrúar 2021.*
Fundurinn fer fram í Akóges salnum, 
Lágmúla 4 og hefst hann kl. 18.00.

Fram fara hefðbundin aðalfundarstörf en dagskrá 
fundarins verður birt á svfr.is þegar nær dregur. Á 
aðalfundinum er formaður SVFR kjörinn til eins árs og 
kosið er um sæti þriggja meðstjórnenda til tveggja ára. 

Framboðum skal skilað á þar til gerðu formi á vef 
okkar svfr.is/frambod eigi síðar en 10. febrúar nk., 
fjórtán dögum fyrir aðalfund.

   

 AÐALFUNDUR
- 2021 -

*með fyrirvara um sóttvarnarreglur

 HOFSVALLAGATA 55
 230,9 m2

107 Reykjavík
Verð: 129.000.000 kr.

Falleg efri sérhæð og ris með sérinngangi og stórum garði og bílskúr 
í Vesturbænum. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð og húsinu hefur 
verið vel við haldið. Ris byggt 2008 allt nýtt þá.

Mögulegt er að nýta risið sem sér íbúð. 6 svefnherbergi og mögulegt að 
útbúa íbúð í bílskúr.

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9093
 kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 2. feb kl. 17:00 - 17:30 

 

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090   WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR

Tilkynningar
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LÁRÉTT
1 kveðja
5 pípa
6 tveir eins
8 getspakur
10 tveir eins
11 jafnvel
12 farkostur
13 keppni
15 hryggðar
17 snuða

LÓÐRÉTT
1 ámæla
2 há
3 sprækur
4 undirstaða
7 hyrningur
9 skjóða
12 æsa
14 stafur
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 bless, 5 rör, 6 tt, 8 innsær, 10 gg, 11 
eða, 12 skip, 13 leik, 15 angurs, 17 narra.
LÓÐRÉTT: 1 brigsla, 2 löng, 3 ern, 4 stæði, 7 
trapisa, 9 sekkur, 12 siga, 14 enn, 16 rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson 
(2.576) missti af ótrúlegri jafn
teflisleið gegn Vigni Vatnari 
Stefánssyni (2.314) á Skákþingi 
Reykjavíkur.

Svartur lék  48...Dh3  og þurfti 
að sætta sig við tap. Hjörvar 
gat hins vegar leikið  48...Rf2+! 
49. Ke2 Dh5+! 50. Kxf2 Dxh2+  
og hvítur getur ekki forðast 
þráskák. Jorden Van Foreest 
vann afar óvæntan sigur á 
Tata Steelmótinu eftir sigur á 
Anish Giri í bráðabanaskák.
www.skak.is:  Skákþing 
Reykjavíkur.       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Suðaustlæg átt 310 m/s 
og víða bjartviðri, en 
stöku él SAlands. Frost 
0 til 15 stig, kaldast í 
innsveitum um landið 
Nvert. Austlæg átt 815 
Stil á landinu á morgun, 
annars hægari vindur. 
Áfram bjart veður, en 
skýjað austast.

4 7 6 3 9 2 5 1 8

8 5 9 1 6 4 3 7 2

1 2 3 5 7 8 4 6 9

6 4 1 2 8 3 7 9 5

2 3 5 9 4 7 6 8 1

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 8 4 2 1 9 5 7

5 1 4 7 3 9 8 2 6

7 9 2 8 5 6 1 4 3

5 8 6 4 1 7 9 2 3

7 9 1 2 5 3 4 6 8

2 3 4 6 8 9 5 1 7

8 1 3 7 2 5 6 4 9

4 2 5 9 3 6 7 8 1

6 7 9 8 4 1 2 3 5

9 4 7 1 6 8 3 5 2

1 5 2 3 7 4 8 9 6

3 6 8 5 9 2 1 7 4

5 8 4 7 1 3 9 2 6

2 3 9 4 5 6 1 7 8

7 6 1 8 9 2 3 5 4

6 7 8 5 3 4 2 9 1

9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

ERT ÞÚ Í BYGGINGARHUGLEIÐINGUM?

VIÐ FRAMLEIÐUM EINNIG 
Smáhýsi
Gestahús
Parhús
Raðhús

Sérbýlishús
Módula

Þaksperrur
Sökkla

www.huseining.is
sala@huseining.is

s: 686-8680

Verð frá 116.900 kr. pr/m²

Einbýlishús 

Húseining býður upp á einstök og falleg einingarhús 
sem hönnuð og framleidd eru á Íslandi fyrir íslenskar 
aðstæður. 

Sumarhús
Verð frá 139.900 kr. pr/m²

Palli! Þeir 
ætla að 
breyta 

samræmdu 
prófunum! 

Ég veit! 
Hér er 
planið:

Þú getur farið yfir 
breytingarnar...

... og útbúið yfirgripsmikið 
lestrarskipulag, 
sem ég mun þá-

- hunsa 
algjörlega?

Við erum 
á sömu 

blaðsíðunni!

Ég sagði 
ekki að hún 

væri það 
ekki.

Þú sagðir mér ekki að 
klukkan væri þrjú um 
nótt!Hm? 

Ó, ókei.

Mamma, 
ég ætla að gera 
morgunmatinn 

minn núna.

Ég mun 
koma til 
með að 

kjósa hægri 
í kosning-

unum!

Ertu að djóka? 
Við erum kenn-

arar, Kamilla! 
Við verðum að 
kjósa vinstri!

Neeeei... of 
mikið tuð 
í vinstrinu! 
Það verður 

hægri!

Kamilla! 
Kamilla!

Hlust-
aðu nú!

Vel skorað 
í dag, 

Kamilla!

Takk! Ég 
keyrði á 

klassískri 
hægri-

vinstri sókn!
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HANN BER MIKLA 
VIRÐINGU OG AUÐ-

MÝKT FYRIR VIÐFANGSEFNINU 
OG VILL SKRÁSETJA ÞAÐ Á SEM 
SANNASTAN HÁTT.

Þa r sem heimu r inn 
bráðnar er yfirskrift 
sýningar í Listasafni 
Reykjavíkur, Hafnar-
húsinu, á um 80 ljós-
myndum eftir Ragnar 

Axelsson. Sýningin stendur til 9. 
maí.

Ljósmyndarann Ragnar Axels-
son (RAX) þarf vart að kynna. Ljós-
myndir hans hafa sem dæmi sé 
tekist birst í Life, Time, GEO, El País, 
Newsweek, Stern, Polka og ótal fag-
tímaritum. Segja má að ljósmyndir 
hans séu stöðugt sýndar einhvers 
staðar í heiminum. Ragnar hefur 
hlotið margháttaðan heiður fyrir 
verk sín.

Breyttar aðstæður
Sýningarstjóri sýningarinnar í 
Hafnarhúsinu er Einar Geir Ing-
varsson sem hefur brotið um og 
séð um útlit á ljósmyndabókum 
Ragnars; Andlit norðursins, Jökull 
og Hetjur norðurslóða. „Ég þekki 
myndir hans vel og valdi úr tölu-
verðu magni fyrir þessa sýningu 
og Ragnar lagði síðan blessun sína 
yfir það val. Við Ragnar erum búnir 
að vinna saman síðan 2014 og höfð-
um frekar góða hugmynd um það 
hvernig sýningu við vildum gera 
með Listasafni Reykjavíkur. Við 
vildum sýna myndir úr þremur 
f lokkum, myndir frá norðurslóð-
um, jöklamyndir og myndir frá 
Íslandi,“ segir Einar. „Uppistaðan 
er úr nýjustu bók Ragnars, Hetjum 
norðurslóða. Svo eru þarna nýjar 
jöklamyndir sem hafa hvergi birst 
og að lokum eru 39 myndir úr And-

litum norðursins og Fjallalandi, 
sem tengjast Íslandi.“

Einar segir viðfangsefni sýningar-
innar ríma við titil sýningarinnar 
Þar sem heimurinn bráðnar. „Græn-
lenski sleðahundurinn og veiði-
menn eru í breyttum aðstæðum 
og bæði hundunum og veiðimönn-

unum fækkar ótrúlega hratt. Svo 
erum við með jöklana sem vísinda-
menn segja að verðir horfnir eftir 
150-200 ár. Svo eru myndir sem 
sýna íslenska bændamenningu sem 
breytist hratt. Þannig að Ragnar 
hefur verið að skrásetja hverfandi 
heim.“

Bók sem slær í gegn
Spurður hvað geri Ragnar að hans 
áliti af burða ljósmyndara segir 
Einar: „Hann ber mikla virðingu og 
auðmýkt fyrir viðfangsefninu og 
vill skrásetja það á sem sannastan 
hátt. Hann hefur stórkostlegt auga 
og svo er hann ótrúlega duglegur 
og iðinn. Ég dáist að kraftinum og 
metnaðinum sem hann sýnir.“

Síðasta ljósmyndabók Ragnars, 
Hetjur norðurslóða, hefur fengið 
afar góðar móttökur hérlendis 
sem erlendis. „Á einum mánuði var 
fjallað um bókina í The Guardian, 
Time Magazine, Deutsche Zeitung 
og í stórblöðum í Frakklandi, Ítalíu, 
Hollandi, Portúgal og Belgíu. Bókin 
kemur út í Bandaríkjunum í sumar 
og það verður gaman að fylgjast 
með móttökum þar,“ segir Einar.

Skrásetur 
hverfandi heim
Í Hafnarhúsinu er sýning á ljósmyndum 
eftir Ragnar Axelsson. Sýningarstjórinn 
segist dást að krafti og metnaði Ragnars.

Einar Geir Ingvarsson er sýningarstjóri en hann hefur lengi unnið með Ragnari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hér má sjá myndir á ljósmyndasýningunni í Hafnarhúsinu.

Ragnar er heimsþekktur fyrir myndir sínar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

LEIKHÚS

Útlendingurinn – morðgáta 

Friðgeir Einarsson
Borgarleikhúsið

Leikstjórn: Pétur Ármannsson
Leikarar: Friðgeir Einarsson og 
Snorri Helgason
Leikmynd og búningar: Brynja 
Björnsdóttir
Tónlist: Snorri Helgason
Lýsing: Pálmi Jónsson
Hljóð: Þorbjörn Steingrímsson

Leitin heldur áfram. Að hverju er 
ekki víst. Fyrir einu og hálfu ári sló 
dúóið Friðgeir Einarsson og Snorri 
Helgason eftirminnilega í gegn 
með sýningunni Club Romantica. 
Þá voru þeir leita að erlendri konu 
sem var mögulega á lífi en nú snýst 
leitin um erlenda konu sem er látin. 
Útlendingurinn var frumsýnd á 
Litla-sviði Borgarleikhússins rétt 
áður en öllu var skellt í lás á ný en 
ferðalagið var svo sannarlega vel 
þegið, þó að huglægt væri.

Árið 1970 fannst kvenmannslík 
í Ísdal rétt fyrir utan Bergen í Nor-
egi, en Friðgeir dvaldi nýlega tíma-

bundið í borginni með fjölskyldu 
sinni á meðan hann bögglaðist við 
að skrifa leikgerð upp úr skáldsög-
unni Útlendingurinn eftir Albert 
Camus. Þrír útlendingar, þrír ólíkir 
þræðir sem f lækjast saman. Frá-
sagnarformið er ekki ólíkt því sem 
sást í Club Romantica en í Útlend-
ingnum rannsakar Friðgeir heim-
spekilegri slóðir, ytra sem innra. 
Fáránleiki lífsins, röð tilviljana sem 

við þráumst við að koma í einhvers 
konar skipulag og minna sniðugur 
auglýsingavarningur kemur allt við 
sögu.

Hvernig er hægt að hafa samúð 
með manni sem er sama um dauða 
móður sinnar? Hvernig er hægt að 
hafa samúð með ókunnugri konu? 
Með því að gera góðlátlegt grín að 
glæpaáhuga landans skoðar Frið-
geir lendur sjálfsins. Friðgeir leikur 

hér útgáfu af sjálfum sér sem tekst 
á við bæði frestunaráráttu og óör-
yggi. Þetta gerir hann af kunnáttu 
og er upp á sitt besta þegar örvænt-
ingin er sem mest. Snorri semur tón-
listina, leikur undir í sýningunni 
og á móti Friðgeiri. Helstu hlutverk 
Snorra eru Sigrún, kona Friðgeirs, 
og vinalegi Norðmaðurinn. Bæði 
leysir hann skemmtilega með hár-
fínni tímasetningu og laumulega 
beittum húmor. Hljóðheimurinn 
er að sama skapi seiðandi en þrátt 
fyrir ágæti frumsamda sönglagsins 
í sýningunni passar það ekki nægi-
lega vel inn í framvinduna.

Pétur Ármannsson hefur tölu-
verða reynslu af sjálfsævisögu-
legum sýningum og meitlar sína 
hæfileika með hverri sýningunni. 
Leikstjórnin er lágstemmd í takt 
við leikritið, hann framandgerir 
upplifunina og minnir áhorfendur 
stöðugt að á þeir séu staddir í leik-
húsi. Alltumlykjandi er stór vegg-
mynd sem leiðir áhorfendur inn í 
djúpan og fallegan dal sem skyggð-
ur er með skandinavískri bugun. 
Leikmynd Brynju Björnsdóttur 
er skynsamlega framsett, þar sem 
sviðinu er skipt upp í þrjú hólf og 
leikmunirnir eru fáir sem þjónar 

verkinu vel. Þó eru stóru steinarnir 
óþarfir og dulargervin sem finnast í 
ferðatöskunni voru skringilegt stíl-
brot.

Er hin fullkomna ryksuga fyrir 
heimilið lykillinn að lífinu eða 
munum við öðlast dýpri þekkingu 
á tilvistinni með því að forðast að 
kaupa hina fullkomnu ryksugu? 
Útlendingurinn er marglaga og ansi 
merkileg sýning sem stefnir áhorf-
endum í óvæntar áttir. Sýningin 
er afskaplega vel skrifuð, tilrauna-
kennd og á köf lum bráðfyndin. 
Friðgeir fer sínar eigin leiðir í leit 
að einhvers konar sannleika og for-
vitnilegt er að fylgja honum á ferða-
laginu. Þó vantar tilfinningalegan 
herslumun þegar á heildina er litið, 
f leiri töfrandi augnablik eins og blá-
lokin sem f lögra inn í sálartetrið 
eins og lítill fugl. Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Enginn verður svikinn 
af þessari sýningu og áhorfendur munu 
enda á óvæntum stað.

Athugasemd: Dómurinn var 
skrifaður eftir frumsýningu á 
verkinu en örskömmu síðar var 
sýningum hætt vegna COVID. Þær 
eru nú hafnar að nýju.

Útlendingur í eigin tilveru

Útlendingurinn er marglaga og ansi merkileg sýning. MYND/BORGARLEIKHÚSIÐ

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Íslensku myndlistarverðlaunin 
eru veitt í tveimur f lokkum: 
Myndlistarmaður ársins og 

Hvatningarverðlaun ársins.

Þessir myndlistarmenn eru til-
nefndir til Íslensku myndlistarverð-
launanna:
n  Haraldur Jónsson fyrir sýning-

una Ljósavél í gallerí Berg Con-
temporary.

n  Margrét H. Blöndal fyrir sýning-
una Loftleikur í i8 Gallerí.

n  Libia Castro og Ólafur Ólafs-
son fyrir verkið Í leit að töfrum 
– Tillaga að nýrri stjórnarskrá 
fyrir lýðveldið Ísland, Lista-
safn Reykjavíkur, Hafnarhús 
og á götum úti við Stjórnarráð 
og Alþingi Íslands í samstarfi 
við tónlistar- og myndlistar-
hátíðina Cycle og Listahátíð í 
Reykjavík.

n  Selma Hreggviðsdóttir og Sirra 
Sigrún Sigurðardóttir fyrir 
sýninguna Ljósvaki í gallerí Berg 
Contemporary.

Þessir myndlistarmenn eru til-
nefndir til Hvatningarverðlauna:
n  Andreas Brunner fyrir sýning-

una Ekki brotlent enn, D41, í 

Listasafni Reykjavíkur, Hafnar-
húsi.

n  Guðlaug Mía Eyþórsdóttir fyrir 
sýninguna Milli hluta í Listasal 
Mosfellsbæjar.

n  Una Björg Magnúsdóttir fyrir 
sýninguna Mannfjöldi hverfur 

sporlaust um stund, D40, í Lista-
safni Reykjavíkur.

Greint verður frá því hver hlýtur 
Myndlistarverðlaun ársins og hver 
hlýtur Hvatningarverðlaun ársins 
25. febrúar 2021.

Tilnefningar til Íslensku myndlistarverðlaunanna

Selma og Sirra Sigrún í Berg Contemporary. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Árni Þór Lár usson 
he f u r t ek ið v ið 
hlutverki Gosa af 
Haraldi Ara Stef-
á n s s y n i í  h i n n i 
gríðarlega vinsælu 

barnasýningu Borgarleikhússins 
sem komin er aftur í sýningar eftir 
COVID-hlé. Árni Þór lauk leikara-
prófi á háskólastigi frá LAMDA 
– London Academy of Music and 
Dramatic Art árið 2019 og f lutti 
heim til Íslands í desember sama ár. 
Hlutverk Gosa er frumraun hans í 
atvinnuleikhúsi hér á landi.

Árni Þór segir að það hafi verið 
ótrúlega góð tilfinning að stíga 
á svið í hlutverki Gosa á fyrstu 
sýningu. „Ég er hluti af afskaplega 
góðum leikhópi sem er fullur af 
leikgleði og það fannst á áhorfend-
um að þá hafði þyrst í að komast 
aftur í leikhús. Það er mjög gaman 
að leika fyrir börn. Í hlutverki Gosa 
finn ég vel fyrir áhuga þeirra og 
stuðningi, þau halda sannarlega 
með sínum manni.“

Eins og f lest börn á Árni Þór 
sínar æskuminningar um Gosa. 
„Ég horfði mjög oft á Disney-teikni-
myndina og amma las söguna um 
hann fyrir mig og mér fannst hún 
mjög skemmtileg.“

Mikið reynir á Árna Þór í hlut-
verki Gosa. Eins og allir vita þá er 
Gosi spýtustrákur og hreyfingar 
Árna Þórs verða vitanlega að 
taka mið af því. „Þetta er búið að 
vera krefjandi og það eru ýmisleg 
tæknileg atriði sem þarf að hafa 
á hreinu. Auk þess er ekkert hlé í 
sýningunni og ég er eiginlega inni 
á sviðinu allan tímann. Þetta er 
mikið fjör,“ segir hann.

Hann syngur í sýningunni og 
er þaulvanur söngmaður frá unga 

aldri og söng meira að segja sem 
skólastrákur með Ragnari Bjarn-
syni. „Ég söng í drengjakór þegar 
ég var yngri. Gunnar Þórðarson 
var að taka upp jólaplötu með 
Ragga og hafði samband við kór-
stjórann. Ég var valinn til að syngja 
lag með Ragga á þessari plötu. Við 
Raggi ferðuðumst svo víðs vegar 
um landið og ég söng með honum. 
Hann var ótrúlega ljúfur og góður 
maður, mjög afslappaður og alltaf 
tilbúinn í næsta verkefni; að fara á 
svið og syngja og skemmta.“

Mikil röskun hefur orðið á leik-
hússtarfi í landinu vegna COVID. 
Árni Þór átti að leika í uppsetn-
ingu á Orlando í leikgerð Kristínar 
Eiríksdóttur en fresta varð verk-
efninu fram á næsta leikár. „Við 
höfum samt tekið samlestur og 
verkefnið er ótrúlega spennandi. 
Við erum orðin svo vön að bíða og 
sjá, það kemur bara í ljós hvenær 
sýningar geta hafist. Ég hef ýmis-
legt að gera, leik í Gosa og svo eru 
kvikmyndaverkefni og ýmislegt 
f leira á dagskrá,“ segir Árni Þór.

Börnin halda með 
sínum manni
Árni Þór Lárusson hefur tekið við hlut-
verki Gosa í sýningu Borgarleikhússins. 
Krefjandi hlutverk og mikið fjör. Söng 
með Ragga Bjarna sem skólastrákur.

Það er mjög gaman að leika fyrir börn, segir Árni Þór. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Árni Þór  Lárus-
son í hlutverki 
hins ástsæla 
spýtustráks 
Gosa sem glatt 
hefur kynslóðir. 
barna.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÉG ER HLUTI AF 
AFSKAPLEGA GÓÐUM 

LEIKHÓPI SEM ER FULLUR AF 
LEIKGLEÐI OG ÞAÐ FANNST Á 
ÁHORFENDUM AÐ ÞÁ HAFÐI 
ÞYRST Í AÐ KOMAST AFTUR Í 
LEIKHÚS.

Guðlaug Mía 
Eyþórsdóttir er 
tilnefnd fyrir 
sýningu sína 
Milli hluta.

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 17Þ R I Ð J U D A G U R   2 .  F E B R Ú A R  2 0 2 1



DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Psychopath with Piers 

Morgan
10.55 Jamie. Keep Cooking and 

Carry on
11.15 The Village
11.55 NCIS
12.35 Nágrannar
12.55 Ísskápastríð
13.25 Friends
13.50 Poppsvar
14.25 Your Home Made Perfect
15.30 Jamie & Jimmy’s Food Fight 

Club
16.15 Puppy School
17.05 PJ Karsjó
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 MasterChef Junior 
19.50 The Grand Party Hotel 

 Skyggnst er á bak við tjöldin 
hjá klikkaðasta hótelinu í 
Liverpool í þessum áhuga-
verðu heimildarþáttum frá 
2020. 

20.55 Mom
21.15 S.W.A.T.
22.00 Magnum P.I.
22.45 The Wire
23.40 Limetown
00.15 The Good Doctor
01.00 True Detective
01.50 True Detective
02.55 Veronica Mars
03.40 The O.C.

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 The Bold Type
21.55 Wyatt Cenac’s Problem 

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

10.15 Leave No Trace
12.00 Brad’s Status
13.40 20th Century Woman
15.35 Leave No Trace
17.20 Brad’s Status
19.00 20th Century Woman
21.00 You Were Never Really Here 

 Hörkuspennandi mynd frá 
2017 með Joaquin Phoenix. 
Þegar fyrrverandi sérsveitar- 
og FBI-manninum Joe er 
falið að hafa uppi á ungri 
stúlku sem seld hefur verið 
mansali á vændishús í New 
York kemst hann brátt að því 
að það gæti kostað hann allt 
að bjarga henni, jafnvel lífið.

22.25 Nasty Baby
00.05 Upgrade  Spennutryllir frá 

2018. 
01.45 You Were Never Really Here

07.30 European Tour 2021  Út-
sending frá Omega Dubai 
Desert Classic.

09.30 European Tour 2021  Út-
sending frá Omega Dubai 
Desert Classic.

15.30 European Tour 2021  Út-
sending frá Omega Dubai 
Desert Classic.

20.00 European Tour 2021  Út-
sending frá Omega Dubai 
Desert Classic.

00.30 European Tour 2021 - Hig-
hlights

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
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 
00.20 Station 19
01.05 The Resident   Læknadrama 

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

01.50 Chicago Med
02.35 The Great 
03.25 The Arrangement 
04.10 Síminn + Spotify

09.00 Napoli - Parma
10.40 Road to the Super Bowl 2021
11.40 Lokaþáttur
12.10 Cagliari - Sassuolo
13.50 TD Systems Baskonia - Ca-

sademont Zaragoza
15.30 Roma - Hellas Verona
17.10 Norwich - Middlesbrough
18.50 Football League Show  

 Sýndar svipmyndir úr leikj-
unum í ensku 1. deildinni.

19.15 Ítölsku mörkin 
20.05 Spænsku mörkin 
20.55 Lokaþáttur  Henry Birgir fer 

yfir alla leiki helgarinnar í 
NFL-deildinni og hitar upp 
fyrir næstu umferð.

21.30 Real Madrid - Levante
23.10 Valencia - Elche
00.50 Villarreal - Real Sociedad

08.00 Dominos Körfuboltakvöld
09.15 KA/Þór - Fram  Útsending 

frá leik í Olís-deild kvenna.
10.40 HK - Valur
12.05 Seinni bylgjan - kvenna
13.05 Keflavík - ÍR  Útsending frá 

leik í Dominos-deild karla.
14.45 Grindavík - Stjarnan
16.30 Dominos Körfuboltakvöld
17.50 ÍBV - Haukar  Bein útsending 

frá leik í Olís-deild kvenna.
19.25 Stjarnan - Fram
21.10 Grótta - ÍR
22.30 Haukar - KR
00.10 Þór Þ. - Tindastóll

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.42 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 

 Slésvík-Holstein tón-
listarhátíðin

20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Egils saga  (15 af 20)
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  Upplýsandi umræðu- 
og fréttaskýringaþáttur 
undir stjórn þeirra Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis 
með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, 
menningu og lífsreynslu.

21.30 Sjónin  Fróðlegur þáttur 
um nýjustu vísindi augn-
lækninga; lazertækni, 
augasteinaskipti, augn-
botnaðgerðir og meðferð. 
við augnþurrki.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2008-2009
09.35 Kastljós 
09.50 Menningin 
10.00 Af fingrum fram  Bubbi 

Morthens.
10.50 Útsvar 2007-2008 Reykjavík 

- Fljótsdalshérað
11.40 Grænir fingur 1989-1990 
12.55 Heimaleikfimi 
12.05 Heragi  
12.55 Á fjöllum - Líf skýjum ofar  
13.45 Eldað með Ebbu
14.15 Arfur Picassos 
15.10 Óskalög Norðmanna 
16.20 Músíkmolar
16.35 Menningin - samantekt
16.55 Tímaflakkarinn - Doktor 

Who(6 af 10)Doctor Who 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr 
18.29 Hönnunarstirnin 
18.46 Jógastund  Bátur og tígris-

dýr.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Okkar á milli 
20.30 Eldað úr afskurði Mat-

sjokket  Norskar stjörnur eru 
eins og fólk er flest og ekki 
til fyrirmyndar í matarsóun. Í 
þessum þáttum eru eldaðar 
dýrindis kræsingar úr mat sem 
hefði annars lent í ruslinu.

21.00 Síðasta konungsríkið Last 
Kingdom 

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Blóð Blood  Spennuþættir 

sem gerast á Írlandi. Cat 
Hogan snýr aftur til heima-
bæjarins West Meath eftir 
að móðir hennar deyr í slysi 
á heimili sínu. Minningar 
úr æsku sækja að henni og 
hana grunar sterklega að 
ekki hafi verið um slys að 
ræða. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.

23.05 Vesalingarnir Les Miséra-
bles 

00.05 Dagskrárlok

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut 
og hringbraut.is

ÞRIÐJUDAGA TIL 
FIMMTUDAGA 
KL. 21.00

21 er fréttaþáttur þar sem mikilvæg 

samfélagsmál eru tekin fyrir og þau 

brotin til mergjar í umsjón Lindu 

Blöndal og Sigmundar Ernis.

Þriðjudaga til fimmtudaga kl. 21.00
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FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR

HUGSAÐU 
VEL UM

TANNHEILSUNA



 

REAGAN VAR 
NÝORÐINN 
FORSETI OG 
ÞAÐ MÁ EKKI 
GLEYMA ÞVÍ 
AÐ ÞARNA 
VORUM VIÐ 
ALLTAF 
KORTERI FRÁ 
TORTÍMINGU Í 
KJARNORKU-
STYRJÖLD.

Hvað sem fólki kann 
að f i n na st u m 
bresku hljómsveit-
ina Duran Duran 
er hún óumdeilt 
ein áhrifaríkasta, 

vinsælasta og lífseigasta hljómsveit 
þess mjög svo mótsagnakennda, 
hárblásna og stífmálaða áratugar 
sem kenndur er við áttuna eða 
„eitís ið“.

Duran Duran kvaddi sér fyrst 
hljóðs fyrir alvöru 2. febrúar 1981, 
fyrir nákvæmlega 40 árum, þegar 
fyrsta smáskífa hljómsveitarinnar, 
Planet Earth, kom út og tók af öll 
tvímæli um að klúbbastemningin 
í Birmingham og London var það 
sem koma skyldi næstu árin.

„Ég heyrði þetta lag fyrst um leið 
og ég sá það. Skonrokk 1981 og það 
var nánast trúarleg upplifun,“ segir 
Friðrik Jónsson, forsöngvari, for-
maður og forstöðumaður, sem var 
á besta með sítt að aftan aldri fyrir 
40 árum.

Tilvistarheimspeki táningsins
„Í lagi og myndbandi var rúllað 
saman alls kyns existensíal-dóti 
sem var að rugla í hausnum á að 
verða 14 ára unglingi,“ heldur Frið-
rik áfram og minnir á að þrátt fyrir 
glimmerið og glamúrinn hafi lita-
gleði tímabilsins verið óttablandin. 
„Reagan var nýorðinn forseti og það 
má ekki gleyma því að þarna vorum 
við alltaf korteri frá tortímingu í 
kjarnorkustyrjöld.“

Friðrik bætir síðan við að Planet 
Earth-myndbandið hafi verið fullt 
af vísunum í allar áttir og alls kyns 
bíómyndir þessa tíma. Þannig gæti 
sviðið sem hljómsveitin syngur og 
dansar á í vídeóinu allt eins verið 
stolið úr klakavirki Súpermanns úr 
fyrstu myndinni um hann frá 1978.

Þá er rétt að halda því til haga 
að kvikmyndaleikstjórinn Russell 
Mulcahy gerði þetta og f leiri tón-
listarmyndbönd fyrir hljómsveitina 
en áhrif hans á myndbandabyltingu 
80’s-ins verða seint ofmetin en hann 
vann til dæmis einnig með Spand-
au Ballet, Ultravox, The Strang-
lers, Elton John, Fleetwood Mac og 
Bonn ie Tyler.

Að Queen ógleymdri en sem 
kvikmyndaleikstjóri er hann ein-
mitt þekktastur fyrir költ klassík-
ina Highlander frá 1986 sem er 
öðrum þræði eins og eitt stórt tón-
listarmyndband með Queen.

Straumhvörf
„Svo má ekki gleyma því að Planet 
Earth var fylgt eftir með Careless 
Memories og Girls on Film,“ heldur 
Friðrik áfram en síðarnefnda mynd-
bandið þótti sérlega ögrandi á 
sínum tíma.

„Þar með breyttist mannkyns-
sagan,“ segir Friðrik glottandi og 
áréttar að Planet Earth hafi ekki 
verið nein tilviljun og að með laginu 
og myndbandi hafi orðið straum-
hvörf  á níunda áratugnum. „Þarna 
breyttist þessi áratugur í það sem 
hann svo varð.“

Planet Earth sló strax í gegn í 
Bretlandi og þann 21. febrúar topp-
aði það í 12. sæti breska smáskífu-
listans. Síðar náði það svo inn á 
lista tímaritsins Rolling Stone yfir 
100 bestu smáskífufrumraunir allra 
tíma.

Laginu vegnaði enn betur í Ástr-
alíu þar sem það komst í 8. sæti og 
varð þar með fyrsta topp 10 lag 

40 ára nýrómantískt byltingartjútt
Lagið Planet Earth með Duran Duran kom út fyrir 40 árum og hinn tæri nýrómantíski tónn var gefinn. „Nánast 
trúarleg upplifun,“ segir Friðrik Jónsson sem sá fyrst hljóð og mynd fara fullkomlega saman í Skonrokki 1981.

„Can you hear me now? This is planet earth...“ Simon Le Bon kyrjar Planet Earth með 
John Taylor að baki sér á bassanum í Laugardalshöll 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Svona litu þeir út, strákarnir í Duran Duran, og voru með allt á hreinu í 
klæðskerasaumaðri nýrómantíkinni þegar Planet Earth kom út.

Duran Duran 
kom fyrst til 
landsins 2005. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Planet Earth er á fyrstu fyrstu breið-
skífu Duran Duran sem var einfald-
lega nefnd eftir hljómsveitinni. 

Friðrik Jónsson var á besta 
aldri í 80’s-inu og varðveitir 

sem sannur eilífðarpoppari sítt 
að aftan andann í hjarta sínu.

sveitarinnar á heimsvísu. Vinsældir 
lagsins heima fyrir komu sveitinni 
í tónlistarþáttinn Top of the Pops 
á BBC sem var algert lykilatriði í 
frægðarharki þessa tíma.

Fönkí pönk
Lagið byrjar bratt með þéttum 

trommutakti og hröðu bassa plokki 
sem blandast gítarzikkzakki og 
sanseruðu svuntuþeysi sem með 
tilheyrandi handaklappi, söng 
og texta Simons Le Bon verður að 
 „eitísi“ í sinni tærustu frummynd.

„Þarna kom saman hlaupandi og 
mjög afgerandi bassalína með yfir-

liggjandi gítar og synthalínum sem 
var eitthvað allt annað en maður 
hafði áður heyrt,“ segir Friðrik. „Og 
bítið maður. Venjulegar trommur 
með rafmagnstrommum í takti sem 
tryllti á manni tærnar. Axlakippir 
og Duran-danshopp varð go-to 
sveiflan í framhaldinu.“

Bassaleikarinn John Taylor hefur 
löngum skilgreint sig sem pönk-
rokkara og í viðtali við Complex 
2012 talaði hann um Planet Earth 
sem „funky punk“ og sagði að fyrir 
sig sem bassaleikara væri lagið til-
raun hans til þess að fá útrás fyrir 
pönkþrá sína með dansvænu diskó-
ívafi.

Hvað sem öllum merkimiðum 
líður þá stendur fertugt lagið 
enn fullkomlega fyrir sínu. Í það 
minnsta þegar það hljómar í réttum 
eyrum.

„Já, 40 árum síðar, þegar ég er 
einn í bílnum, hækka ég allt í botn 
þegar Planet Earth poppar upp í 
útvarpinu eða á einhverjum eitís 
playlistanum. Ég er löngu hættur 
að skammast mín þegar fólk í næstu 
bílum spottar mann syngjandi 
hástöfum með,“ segir Friðrik.

Klassískur kristall
Planet Earth var síðan að sjálfsögðu á 
fyrstu breiðskífu sveitarinnar, nánar 
tiltekið númer 2 á hlið A á eftir Girls 
on Film. Platan var einfaldlega nafn 
sveitarinnar og kom út í júní 1981.

„Ég er ánægður með fyrstu plöt-
una en óánægður með umslagið 
vegna þess að ég er aftastur á 
myndinni. En ég er mjög, mjög 
ánægður með tónlistina á henni,“ 
sagði bassaleikarinn John Taylor 
um þessa fyrstu plötu sveitarinnar 
í viðtali við Fréttablaðið fyrir tón-
leika sveitarinnar í Laugardalshöll-
inni fyrir tveimur árum.

Ný plata er væntanleg á þessu ári 
og aðdáendurnir halda enn tryggð 
við Duran Duran og mæta enn á tón-
leika þótt margt hafi breyst á síðustu 
40 árum, sveitin hafi farið í gegnum 
ýmsar breytingar og óhikað fetað 
nýjar brautir.

Líklega vegna þess að bæði bandið 
og gömlu lögin virka enn þá og 
þannig er Planet Earth að sjálfsögðu 
enn tekið á tónleikum. „Það eru 
nokkur lög sem ég get ekki ímyndað 
mér að spila ekki þegar ég stíg á svið. 
Bara vegna þess að í þeim kristallast 
það besta sem við höfum verið að 
reyna að gera í gegnum allan okkar 
feril,“ sagði John við Fréttablaðið 
2019.

„Þegar manni tekst að gera lag 
sem virkilega talar til fólks á ein-
hvern klikkaðan hátt er takmarki 
okkar náð og öll okkar vinna snýst 
um þetta og við spilum þessi lög 
náttúrlega.“

Planet Earth er einmitt þannig lag. 
toti@frettabladid.is
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www.gilbert.is

JS Watch Co. Reykjavik kynnir með stolti nýtt úr tileinkað hinu 
heimsfræga flugvélarflaki á sólheimasandi. úrið er svokallað 
flugmanna eða pilot úr og heitir Islandus Dakota C-117. 
Úrið er fáanlegt með silfraðri eða svartri skífu og  
brúnni eða svartri leður ól. 

Islandus Dakota C-117
Silfruð skífa með svörtum sjálflýsandi stöfum 
og vísum með brúnni kálfaól úr ítölsku leðri

Islandus Dakota C-117
Svört skífa með kremuðum  
sjálflýsandi stöfum og vísum með brúnni kálfaól úr ítölsku leðri

www.jswatch.com



Magnea Lynn Fish
er merkir mál
verkin sín með 
listakonunafn
inu Sissý en hún 
er ein fimmtán 

listakvenna sem sýna í og reka gall
eríið Art67 á Laugavegi en Birna 
Smith, sem stofnaði Galleríið, bauð 
henni að slást í hópinn í kjölfar þess 
að Sissý leitaði athvarfs í listinni og 
sýndi verk sín á Instagram.

„Ég er bara hérna fimm barna 
mamman og búin að mála og teikna 
frá því ég man eftir mér en eins og 
gefur að skilja hefur maður ekki 
haft allan tímann í heiminum til 
þess að mála. Þú veist, lífið gerist 
en svo tek ég upp pensilinn núna 
í haust og byrja bara á fullu,“ segir 
Sissý sem fór í brjósklosaðgerð í 
fyrra og er gigtveik í ofanálag.

„Ég ætlaði að klára BAritgerðina 
mína í sálfræðinni í haust eftir 
veikindafrí og skráði mig í skólann. 
Ég var búin að borga skólagjöldin 
og allt en þegar ég opnaði tölvuna 
og ætlaði að byrja að læra þá bara 
helltist eitthvað yfir mig og ég bara 
gat þetta ekki,“ segir Sissý sem hefur 
heldur betur tekið f lugið á strig
anum og nú eru verk eftir hana á 
leiðinni til Spánar með viðkomu í 
Lúxemborg.

Ýmist í ökkla …
„Ég blótaði sjálfri mér alveg svoleið
is í sand og ösku yfir því hverslags 
djöfulsins aumingi ég væri að geta 
ekki drullast til að klára þetta nám 
og svo bara held ég áfram að mála og 
mála bara upp á hvern einasta dag,“ 
segir Sissý sem hefur vakið athygli 
með verkum sínum á Instagram og 
þar gerast greinilega hlutirnir. Í það 
minnsta hjá henni.

„Við erum tveir listmálarar sem 
býðst sá heiður að sýna verk í hinu 
mjög svo virta Van Gogh galleríi 
í Madríd á Spáni. Ég hef alveg selt 
eina og eina mynd í gegnum tíðina 

og hef oft haldið sýningar en þetta 
er svo stórt fyrir okkur hérna á litla 
Íslandi að fá þetta tækifæri,“ segir 
Sissý.

„Við erum náttúrlega með þessar 
Instagramsíður og maður póstar 
myndunum þar og svo fæ ég bara 
tölvupóst frá sýningarstjóranum 
hjá Van Gogh. Hann hafði séð verk
in mín á Instagram og ég er sem sagt 
að fara að taka þátt í alveg risaráð
stefnusýningu, sem heitir ArtFair, á 
þeirra vegum í Lúxemborg 19. til 21. 
mars,“ segir Sissý en listamaðurinn 
Ingvar Thor verður einnig með verk 
á ráðstefnunni.

… eða eyra
„Það lá við að ég skæri af mér eyrað. 
Nei, djók,“ segir Sissý og hlær þegar 
hún er spurð hvernig henni hafi 
orðið við þegar boðið frá Van Gogh 
barst. „Þetta var svona póstur sem 
ég ætlaði næstum því bara að eyða, 
skilurðu? Ég hélt að þetta væri bara 
eitthvert svona bull,“ segir Sissý 
sem taldi eins víst að þarna væri 
einhvers konar Nígeríusvindlari á 
ferðinni.

„Þannig að ég bað Birnu um að 
kanna þetta fyrir mig og hún sagð
ist ekki geta betur séð en þetta væri 
gífurlegur heiður fyrir mig. Maður 
er einhvern veginn alltaf tilbúinn til 
þess að brjóta sig niður og svo fæ ég 
þetta tækifæri úti með sýninguna 
og þá hugsaði ég bara að þetta væri 
allt eins og þetta ætti að vera og ég 
átti ekkert að fara í skólann.“

Sissý segir að sér finnist athyglin 
þó einnig óþægileg og að hún hafi 
íhugað að bakka út úr þessu. „Mér 
fannst ég ekki tilbúin í þetta en ég 
er með í kringum mig mikið af góðu 
fólki sem hvetur mig áfram.“
toti@frettabladid.is

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

„Við þurfum ekki að vera á staðnum þar sem maður frá Van Gogh galleríinu fylgir þeim,“ segir Sissý sem er enn  
að gera upp við sig hvort hún leggi sjálf í ferðalag nú á varasömum veirutímum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sissý og Ingvar voru að hittast í fyrsta skipti en þau verða bæði með verk á 
vegum Van Gogh á ráðstefnunni í Lúxemborg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Boðið frá Van Gogh 
fór næstum í ruslið
Verk eftir myndlistarkonuna Sissý eru á leiðinni í Van Gogh gall-
eríið á Spáni með viðkomu á ráðstefnu í Lúxemborg. Minnstu 
munaði þó að hún léti boðið til Spánar fara ólesið í ruslatunnuna.

ÞAÐ LÁ VIÐ AÐ ÉG 
SKÆRI AF MÉR EYRAÐ. 

NEI, DJÓK.

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

HANNA 
Hægindastóll í sinneps
gulu slétt flaueli með 
svörtum viðarfótum. 

 84.992 kr. 
 99.990 kr.

WISSE 
Hægindastóll í petrol 
bláu slétt flaueli með 
svörtum málmfótum. 

 84.992 kr. 
 99.990 kr.

AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
15%

BILOXI
3ja sæta sófi í gráu og bláu Danny áklæði, ljósgráu og 
búrgúndí rauðu Diva áklæði og dökkgráu og koparlitu 
sléttflaueli. Góður svampur gera sófan þægilegan og 
skemmtileg hönnun kallar á verðskuldaða athygli.  
47 cm sethæð. Stærð: 200 x 80 x 84,5 cm.

 79.992 kr.   99.990 kr.
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26 milljónir króna til Votlendissjóðs
Síðan 2018 hefur Orkan kolefnisjafnað allan rekstur sinn í gegnum Votlendissjóð 
og hafa lykilhafar Orkunnar safnað um 26 milljónum króna með kolefnisjöfnun. 
Með endurheimt votlendis drögum við verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda 
og eflum líffræðilega fjölbreytni. 

Alþjóðlegur dagur votlendis
Í tilefni af alþjóðlegum degi votlendis kolefnisjafnar Orkan alla eldsneytislítra sem keyptir 
eru með lyklum og kortum frá Orkunni í dag. Heildarframlagið rennur til Votlendissjóðs. 

Við jöfnum 
þig í dag!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Það færist í vöxt að vilja úthýsa 
þeim sem hafa hættulegar, 
rangar, óskynsamlegar eða 

jafnvel bara heimskulegar skoðan-
ir. Smátt og smátt eru skoðanirnar 
og fólkið sem þær hefur úthrópað, 
svívirt, smánað og bannfært. Þetta 
verður æ algengara og eðlilegra 
með hverju árinu sem líður. Við 
hættum að malda í móinn og sam-
þykkjum útskúfunina svo lengi 
sem hún beinist ekki að okkur 
sjálfum.

Sumt virðist saklaust. Sígaretta 
er fjarlægð úr munnviki Bubba 
Morthens utan á Borgarleikhúsinu. 
Bjórdósir með mynd af reykinga-
manni eru fjarlægðar úr Vínbúð-
unum. Maður getur þó varla annað 
en brosað yfir íroníunni í því að 
ríkið banni ljósmynd af reykjandi 
manni utan á áfengisdós, í ríkis-
verslun sem selur einungis áfengi 
og tóbak.

En svo heldur þetta áfram og 
vindur upp á sig. Fólki sem gagn-
rýnir sóttvarnareglur eru gerðar 
upp annarlegar hvatir og sjálfur 
forseti Bandaríkjanna er látinn 
hverfa sporlaust af samfélags-
miðlum. Nú ætla alþingismenn að 
setja fólk, sem talar heimskulega 
um Helförina, í tveggja ára fangelsi.

Í nafni umburðarlyndis og 
manngæsku stígur fram fólk, með 
ríkari réttlætiskennd en aðrir, 
sem vill hafa vit fyrir hinum. 
Það virðist þekkja betur en aðrir 
hvaða skoðanir eru rangar og 
segja skerðingarnar nauðsynlegar 
til verndar þeim sem eiga undir 
högg að sækja. Afleiðingin er sú að 
tjáningarfrelsið sjálft á undir högg 
að sækja.

Ótal margir hafa óæskilegar 
skoðanir, en rétt þeirra til þess að 
tjá þær þarf að verja fram í rauðan 
dauðann. Í tjáningarfrelsinu felst 
nefnilega einnig rétturinn til þess 
að hafa rangt fyrir sér. Að standa 
vörð um tjáningarfrelsið, felur í sér 
að standa vörð um réttinn sjálfan 
en ekki skoðanirnar.

Rétt eða rangt? 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

Fáðu Fréttablaðið 
sent rafrænt í 
morgunsárið

Þú getur skráð þig á 
frettabladid.is,

á Facebook eða bara  
skannað QR kóðann

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut


