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Ys og þys var við kjötborð verslana í gær því margir voru að tryggja sér væna bita til að gæða sér á í dag, á sjálfan sprengidaginn. Efni í baunasúpuna þarf líka sinn undirbúning, svo sem
eins og að leggja baunirnar í bleyti yfir nótt áður en súpan er soðin. Saltkjöt og baunir verður því víða á boðstólum í dag og margir sem munu standa á blístri í kjölfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kærðu veiðiþjófnað á landi bankans
Lögð var fram kæra vegna veiðiþjófnaðar á landi Seðlabankans. Málið komið á borð ákærusviðs. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður
VR, var í hópi þeirra sem var staðinn að ólöglegu netalögninni. Segir málið sér algjörlega óviðkomandi. Hann hafi ekki lagt neitt net.
LÖGREGLUMÁL Veiðiþjófnaður á
landi Seðlabanka Íslands á Suðurlandi var kærður til lögreglu fyrr í
vetur. Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, var samkvæmt heimildum Fréttablaðsins í hópi þriggja
manna sem var staðinn að ólöglegri
netalögn. Hann segist ekki hafa lagt
neitt net í ána. Málið sé honum óviðkomandi.
Lögreglan á Suðurlandi staðfestir
í samtali við Fréttablaðið að kæra
hafi borist embættinu vegna ólöglegrar netalagnar í Holtsá sem fellur
í Skaftá, þann 24. október.

Lögregla segir rannsókn málsins
lokið og ákvörðun um ákæru sé nú
í höndum ákærusviðs. Ekki er útilokað að málinu ljúki með sektargerð án þess að fara fyrir dómstóla.
Hópur þriggja manna stóð að
netalögninni og hefur Fréttablaðið
eftir áreiðanlegum heimildum að
Ragnar Þór hafi verið á meðal þeirra.
Óheimilt er að leggja net í ána.
Ragnar Þór segist ekki hafa verið
kærður og tekur fram að málið tengist honum ekki. „Þetta mál tengist
mér ekki heldur snýst það um deilur
landeigenda á þessu svæði, að ég

Mér finnst með
algjörum ólíkindum að það sé verið að draga
mig inn í mál sem er mér
óviðkomandi.
Ragnar Þór
Ingólfsson, formaður VR

best veit,“ segir Ragnar í samtali við
Fréttablaðið. Spurður hvort hann
hafi verið einn af þeim sem lagði net í
ána svarar Ragnar neitandi. „Ég lagði
ekki nein net þarna, mér finnst með
algjörum ólíkindum að það sé verið
að draga mig inn í mál sem er mér
óviðkomandi.“
Atvikið átti sér stað í Holtsdal, sem
er stórt landsvæði, alls 917 hektarar,
í Holti í Vestur-Skaftafellssýslu og er
í eigu Seðlabanka Íslands. Því fylgir
veiðiréttur í Holtsá, sem rennur um
dalinn, og þar standa tveir bústaðir
í eigu bankans.

Veiðiþjófnaðurinn mun hafa
verið kærður af bónda frá nálægum
bæ sem kom að netalögninni, fjarlægði netið og tilkynnti atvikið til
lögreglu. Þá urðu gestir í öðrum
bústað Seðlabankans einnig varir
við netalögnina.
Holtsá er efsta þverá Skaftár sem
fiskur, einkum sjóbirtingur, gengur
að jafnaði í frá sjó. Seðlabankinn
keypti landsvæðið árið 1991 – átti
fyrir litla spildu þar sem bústaðirnir
standa – en megintilgangur landkaupanna var sá að hefja stórfellda
skógrækt. – þfh
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Sigla himinfley

ÚRSKURÐIR Herjólfur ohf. þarf að
veita upplýsingar um heildarlaun
framkvæmdastjóra félagsins segir
úrskurðarnefnd upplýsingamála.
Herjólfur ohf., sem er í eigu
Vestmannaeyjabæjar og rekur
samnefnda Vestmannaeyjaferju,
synjaði manni einum í fyrrasumar
um upplýsingar um heildarlaun
þáverandi framkvæmdastjóra og
vísaði í því sambandi til persónuverndarlaga og upplýsingalaga.
Var manninum bent á ársreikning félagsins sem birtur væri á vef
bæjarins. Þar komi fram allar upplýsingar sem félagið geti birt opinberlega.

Hörður Orri
Grettisson,
framkvæmdastjóri Herjólfs
ohf.

Í kæru mannsins til úrskurðarnefndarinnar segir að laun æðstu
stjórnenda Herjólfs ohf. hljóti að
vera opinber eins og laun annarra
æðstu embættismanna.
Úrskurðarnefndin segir að samkvæmt upplýsingalögum beri að
veita almenningi upplýsingar um
launakjör æðstu stjórnenda. Kærandinn eigi rétt á upplýsingum
um launakjör æðstu stjórnenda
Herjólfs ohf. Því sé lagt fyrir félagið að veita umbeðnar upplýsingar.
– gar

Lífið á Langasandi á Akranesi var sveipað ævintýralegum blæ síðdegis í gær þegar síðdegissólin varpaði geislum sínum á umhverfið. Gönguferð í
fjöruborðinu var vel til fundin og út við ystu sjónarrönd siglir skip sína leið. Engu var líkara en að vorið væri skammt undan á suðvesturhorninu.
Enn er samt febrúarmánuður aðeins rúmlega hálfnaður. Þorrinn er þó á undanhaldi og Góan hefur göngu sína á sunnudag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Taka þarf af allan vafa um
kjörgengi brotamanna
STJÓRNMÁL Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis ræðir á morgun
um kjörgengi þeirra sem hafa sætt
fangelsisvist. Það var Andrés Ingi
Jónsson, þingmaður Pírata, sem
óskaði eftir umræðunni.
Kveikjan að umræðunni er mál
Guðmundar Inga Þóroddssonar, formanns Afstöðu, sem fékk ekki sæti
hjá uppstillingarnefnd Samfylkingarfélagsins í Reykjavík þrátt fyrir að
hafa hafnað ofarlega í könnun félagsins. Ástæðan var sú að óvissa ríkti
um kjörgengi Guðmundar en hann
taldi sig kjörgengan. Hugtökum um
reynslutíma og reynslulausn hefði
verið ruglað saman.
Samkvæmt kosningalögum telst
enginn kjörgengur sem hefur hlotið
„dóm fyrir refsivert brot og refsing
óskilorðsbundið fangelsi, frá þeim
degi þegar dómur er upp kveðinn
og þar til afplánun er að fullu lokið.“
Samkvæmt nýju frumvarpi þingforseta er greinin óbreytt.

Þetta ætti ekki að
vera túlkunaratriði.
Andrés Ingi Jónsson,
þingmaður Pírata

„Það er ástæða til þess að athuga
hvort að greinin sé skýr. Ef ekki þá
er ástæða til þess að taka á því við
heildarendurskoðun kosningalaganna,“ segir Andrés. „Tímafrestina
ætti að vera hægt að reikna út með
stærðfræðilegum hætti. Þetta ætti
ekki að vera túlkunaratriði.“ Sjálfur
segist hann ekki hafa sérstaka skoðun á því hvernig kjörgengi brotamanna skuli háttað.
Mál Guðmundar sem slíkt verður
ekki til umfjöllunar nefndarinnar,
heldur löggjöfin sjálf. Hann mun þó
mæta til fundarins sem gestur. – khg

ÖSKUDAGSFJÖR

í Hókus Pókus!

Vonast eftir breyttum
vopnalögum á Íslandi
Vopnalög eru óframfylgjanleg hér á landi þegar kemur að bogfimi barna og
Bogfimisambandið vonast til að frumvarp um breytingar vopnalaga nái í
gegn. Núverandi lög hamli vexti í barnastarfi, sérstaklega hjá eldri krökkum.

SA MFÉ L AG Bogf imissambandið
bindur vonir við að frumvarp um
breytingar á vopnalögum gangi í
gegn til þess að iðkun barna verði að
fullu lögleg. Frumvarp Björns Levís
Gunnarssonar, sem þingmenn allra
flokka koma að, verður rætt á þingi
í dag.
„Víðast hvar eru engar hömlur á
bogaeign eins og er á Íslandi. Einu
önnur löndin sem ég veit um eru í
Hvíta Rússlandi og Norður-Kóreu,“
segir Guðmundur Örn Guðjónsson,
formaður Bogfimisambandsins.
Verði frumvarpið samþykkt mega
börn yngri en 16 ára eiga örvaboga
með meiri togkrafti en sjö kílóum
til æfinga eða keppni undir eftirliti
fullorðinna.
Guðmundur segir frumvarpið
leysa vanda sambandsins að mestu.
„Þetta þýðir að ef við erum með einhvern mjög efnilegan þurfum við
ekki að senda hann til æfinga í Færeyjum,“ segir hann. „Þetta hamlar
vextinum í barnastarfinu, sérstaklega hjá eldri krökkunum sem vilja
ekki nota undir sjö kílóa boga.“
Bogfimi hefur notið aukinna
vinsælda á Íslandi og í dag stunda
173 börn íþróttina. Lögreglan
hefur hins vegar ekki fylgst með
eða haft afskipti af barnastarfinu
og Guðmundur segir lögin í raun
óframfylgjanleg eins og þau eru í
dag, því ekki sé verið að brjóta lög
nema boginn sé togaður of langt.
Hann telur lögin bera þess merki
að barna- og unglingastarf í bogfimi hafi ekki verið til á þeim tíma
sem lögin voru skrifuð, árið 1998,
en þrátt fyrir að bogfimifélög hafi
þrýst á lagabreytingar hafa þau ekki
náð eyrum ráðamanna fyrr en nú.
Þó að lögreglan sé ekki á eftir
bogfimikrökkum segir Guðmundur

173 börn 16 ára og yngri stunda bogfimi í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Víðast hvar eru
engar hömlur á
bogaeign eins og er á Íslandi.
Einu önnur löndin sem ég
veit um eru í Hvíta Rússlandi og Norður-Kóreu.
Guðmundur Örn
Guðjónsson, for
maður Bogfimi
sambandsins

að hér sé um prinsippmál að ræða.
Þetta gæti líka hæglega komið til
álita í raunveruleikanum, til dæmis
ef foreldrar barns myndu kæra niðurstöðu móts til lögreglu vegna of
mikillar dragþyngdar.
Árið 2012 voru aðeins níu skráðir
í bogfimi hjá ÍSÍ en hefur farið yfir
900 manns. Ellefu félög bjóða nú

upp á bogfimi á höfuðborgarsvæðinu, Vestfjörðum, Norðurlandi og
Austurlandi. Vöxturinn hefur verið
um fimmtán prósent á ári en í fyrsta
skipti í fyrra fækkaði iðkendum.
Guðmundur segir bogfimifólk
hafa sloppið nokkuð vel vegna
faraldursins og minni takmarkanir verið settar þar sem ekki sé
um snertisport að ræða. Um tíma
hafi þó þurft að loka alveg og ekki
allir skilað sér aftur á æfingar síðan.
Vegna tveggja metra reglunnar er
plássið minna og færri komist að.
„Í bogfimi koma margir krakkar
sem finna sig ekki í sígildum hóp
íþróttum. Krakkar sem detta út og
eru oft með lágt sjálfsmat,“ segir
Guðmundur. „Hérna æfa þau út af
fyrir sig en eru samt í nánd við aðra
í félagsskap. Þetta getur hægt og
rólega brotið skelina hjá þeim sem
eru með þessi vandamál og byggt
þau upp.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

DEKRAÐUR Í 3 ÁR.
ÁHYGGJULAUS Í 7 ÁR.
MEÐ ÖLLUM NÝJUM BÍLUM FRÁ TOYOTA Á ÍSLANDI FYLGIR 3 ÁRA
ÞJÓNUSTA OG 7 ÁRA ÁBYRGÐ. ENGIN VANDAMÁL - BARA LAUSNIR

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Gildir um alla nýja Toyota bíla, flutta inn af Toyota á Íslandi ehf., sem keyptir eru eftir 1. janúar 2019 (7 ára ábyrgð) og 1. janúar 2021 (3 ára þjónusta). Nánari upplýsingar á toyota.is.
Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert
getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð og 3 ára þjónusta gildir eingöngu um nýja bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf.
Birt með fyrirvara um villur.
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Afmörkuð hátíðarhöld á óhefðbundnum öskudegi
Forstjóri Rio Tinto á Íslandi og
forstjóri Landsvirkjunar ganga frá
samningnum. MYND/AÐSEND

Sættir nást eftir
bæði kærumál
og hótanir
ORKUMÁL Landsvirkjun og Rio
Tinto á Íslandi hafa samþykkt viðauka við raforkusamning fyrirtækjanna frá árinu 2010. Samningurinn
gildir í fimmtán ár – til ársins 2036.
„Niðurstaðan er báðum aðilum í
hag og um leið eykur hún skilvirkni
raforkukerfisins á Íslandi,“ er haft
eftir Herði Arnarsyni, forstjóra
Landsvirkjunar, í sameiginlegri tilkynningu fyrirtækjanna.
Harðar deilur hafa verið milli
fyrirtækjanna um orkuverðið. Í
fyrra kærði Rio Tinto Landsvirkjun
til Samkeppniseftirlitsins fyrir að
misnota yfirburðastöðu sína á raforkumarkaði og hótaði jafnframt
að loka álverinu í Straumsvík. Rio
Tinto dregur nú þessa kæru til baka.
Ekkert er gefið upp um raforkuverðið frekar en í þeim samningi
sem gilt hefur. „Samningurinn
verður því ekki opinberaður að svo
stöddu,“ er undirstrikað. Þó er tekið
fram að grunnur raforkuverðsins
hafi breyst. – gar

Alþjóðadeild
RLS kemur að
rannsókninni
LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögreglu á
morði sem framið var í Rauðagerði
um helgina er mjög umfangsmikil.
Rannsóknin er í höndum Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en
alþjóðadeild Ríkislögreglustjóra
kemur einnig að henni.
Maðurinn sem úrskurðaður var
í gæsluvarðhald í fyrrakvöld var sá
eini í haldi lögreglu vegna málsins
þegar Fréttablaðið fór í prentun.
Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald þar til á föstudag. Talsverður
viðbúnaður lögreglu og sérsveitar
var við húsnæði héraðsdóms þegar
maðurinn var leiddur fyrir dómara.
Rannsókn málsins beinist nú
meðal annars að því hvort f leiri
eigi aðild að málinu, en Margeir
Sveinsson, yfirmaður miðlægrar
rannsóknardeildar Lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu, segir málið í
rannsókn og aðkoma fleiri sé einn
þáttur rannsóknarinnar. – aá

FÓLK Öskudagurinn verður haldinn
með öðru sniði í ár í ljósi aðstæðna. Í
tilkynningu frá almannavarnadeild
og Embætti landlæknis eru börn
hvött til þess að halda upp á daginn
á heimavelli, í skólum, frístundaheimilum eða félagsmiðstöðvum.
Ekki hefur verið lagt blátt bann
við því að börn gangi á milli fyrirtækja og verslana og syngi fyrir
nammi en þó hafa bæði Kringlan
og Smáralind gefið út yfirlýsingu
um að ekkert nammi verði í boði í
verslunum þeirra.

„Ég held það verði ekkert barn
sem verður ekki í búningi,“ segir
Valgerður María Gunnarsdóttir,
verslunarstjóri Partýbúðarinnar.
Samkvæmt Valgerði hefur sala á
grímubúningum verið á pari við
sölu síðustu ára.
Má því búast við að hátíðahöld
fari fram víðs vegar um landið í
samræmi við sóttvarnir.
Ísfirðingar halda svokallaðan
maskadag hátíðlegan að kvöldi
bolludags en þá ganga börn hús úr
húsi og syngja fyrir nammi.

Uppábúnir kennarar á maskadegi á
Ísafirði í gær. MYND/AÐSEND

Að sögn Sveinfríðar Olgu Veturliðadóttur, skólastjóra Grunnskólans á Ísafirði, var maskadagur
haldinn með hefðbundnu sniði í ár
miðað við sóttvarnareglur.
Á Akureyri hefst vetrarfrí daginn
eftir öskudag. Eru því sumir skólar
með starfsdag á sjálfan öskudaginn
en í Lundarskóla verður öskudagsball haldið fyrir yngstu bekkina.
Í Laugarnesskóla í Reykjavík
munu nemendur gera sér glaðan
dag en dagskráin verður þó afmörkuð innan árganga. – þsh

Takmarka opnun skotsvæðis

Skotsvæðið á Álfsnesi fær starfsleyfi í tvö ár til viðbótar með hertum skilyrðum. Blýhögl eru bönnuð og
nota á hljóðdeyfa eins og hægt er. Skotmenn taka ekki undir kvartanir íbúa enda séu engir íbúar nærri.
UMHVERFISMÁL Heilbrigðiseftirlit
Reykjavíkur mun gefa út starfsleyfi
fyrir skotvöll Skotfélags Reykjavíkur á Álfsnesi í tvö ár.
Notkun blýhagla verður óheimil,
skotmenn eiga að nota hljóðdeyfa
er því verður við komið og skjóta
má alla daga nema föstudaga og
sunnudaga. Opið verður frá 10 til 19
virka daga en til 16 á laugardögum.
At huga semd a f rest u r veg na
starfsleyfisins rann út í gær. Búist
er við að leyfið taki gildi 9. mars.
Mikil óánægja er meðal íbúa á
Kjalarnesi og í Kollafirði með skotsvæðið en töluvert hefur verið rætt
og ritað um blý- og hávaðamengun
og lögsóknum verið hótað.
Starfsleyfið var tekið fyrir í íbúaráði Kjalarness í síðustu viku. Í
umsögn íbúaráðsins segir að starfsemi skotæfingasvæðanna á Álfsnesi hafi truflað íbúa í nágrenninu
frá upphafi starfseminnar.
„Þrátt fyrir kvartanir um langan
tíma og dómsmál hefur enginn
sjáanlegur vilji borgaryfirvalda
verið í þá átt að skapa sátt eða finna
lausn á þessu máli. Framlenging
starfsleyfis til tveggja ára bendir
ekki til mikils vilja til sáttar,“ segir
í umsögninni.
Þá er bent á að hljóðmælingar
Heilbrigðiseftirlitsins séu langt frá
niðurstöðum verkfræðistofunnar
Trivium. Einungis hafi verið skotið
af skyttu á vegum skotfélags eftir
pöntunum. Engar upplýsingar séu
um skotin né eftirlit með framkvæmdinni.
„Ekki er heldur tilgreint hver
vindáttin var, einungis að vindur
hafi verið undir 5 metrum á sekúndu,“ segir í umsögninni.
Krefst íbúaráðið að fenginn verði
óháður aðili til að meta þennan
mikla mun sem sé á mælingunum.
„Einnig höfnum við með öllu að

Næstu tvö árin má skjóta til klukkan 19 mánudaga til fimmtudaga og til 16 á laugardögum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kvartanir frá bústaðaeigendum að engu hafandi
Skotveiðifélag Reykjavíkur og
nágrennis, sem hefur aðgang
að skotsvæðinu eins og Skotfélag Reykjavíkur, segir í bréfi að
félagið taki ekki undir að margir
íbúar hafi kvartað undan hávaða
enda búi enginn nálægt svæðinu.
Undarlegt sé að tekið sé mark á
sumarhúsaeigendum sem keypt
hafi bústaði vitandi af skotsvæðinu. „Kvartanir frá þeim eru þar af
leiðandi að engu hafandi.“
Félagið bendir einnig á að alltaf
hafi verið gert ráð fyrir því að
notuð væru blýskot á svæðinu

og því augljóst að blýskot myndu
finnast. „Engin gögn liggja hins
vegar fyrir um að þau hafi valdið
mengun í jarðvegi, né haft nokkur áhrif á lífríkið,“ segir í bréfinu.
Þá er félagið sérlega ósátt við
að skipulagsfulltrúi skuli leggja
áherslu á að svæðið verði vaktað
sérstaklega af Heilbrigðiseftirlitinu og að misnotkun á opnunartíma geti leitt til riftunar á
starfsleyfi. „Með því er dylgjað
að því að hingað til hafi verið
brotið gegn núgildandi leyfum.
Því er sérstaklega mótmælt.“

nokkurt starfsleyfi verði gefið út
fyrir skotæfingasvæðin á Álfsnesi
vegna þessara óvissuþátta. Svör
þurfa að koma fyrst og áætlun um
f lutning starfsemi vallanna á tilgreint svæði þar sem sátt geti ríkt,“
segir í umsögninni.
Í bréfi umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar segir að
í ljósi ábendinga og óánægju með
núverandi staðsetningu verði að
setja strangari skilyrði um starfsemina.
Þá verði kannaðar til hlítar aðrar
staðsetningar fyrir starfsemina
með það að markmiði að finna varanlegri aðstöðu fyrri skotæfingar á
höfuðborgarsvæðinu.
benediktboas@frettabladid.is

ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI
GOTT ÚRVAL BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX

RAM 3500

VERÐ FRÁ 7.547.906
9.359.403

KR. ÁN VSK.

KR. M/VSK.

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND,
SMIÐSHÖFÐA 5, SÉRHÆFIR SIG Í
BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.
BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA
BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ 35” BREYTINGU

UMBOÐSAÐILI JEEP ® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
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Fá 100 milljónir
skammta af
nýju bóluefni
SPÁNN Líkur eru á því að Spánn
muni fá 100 milljónir skammta af
nýjum bóluefnum á næstu mánuðum. Þrjú ný bóluefni frá framleiðendunum CureVax, Janssen og
Novavax bíða samþykktar frá Evrópusambandinu en tvö síðastnefndu
bóluefnin verða framleidd á Spáni.
Bóluefnin eru ólík að sniðum
en helsti kosturinn við efnið frá
Janssen er sá að aðeins þarf einn
skammt af því til að bólusetja fólk
í stað tveggja eins og venjan er með
önnur bóluefni. – þsh

Innlend kortavelta í stórmörkuðum
jókst á milli ára. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Enn aukning í
sölu áfengis
VIÐSKIPTI Heildargreiðslukortavelta dróst saman um 12 prósent
á milli ára í janúarmánuði og 24
prósent í desember samkvæmt
upplýsingum frá Rannsóknasetri
verslunarinnar. Erlend kortavelta
dróst saman um 89 prósent milli ára
á meðan innlend kortavelta jókst
um sex prósent.
Innlend kortavelta nam í janúar
á þessu ári 64 milljörðum króna
samanborið við rúma 60 milljarða
í sama mánuði í fyrra. Heildarkortavelta erlendra korta hér á landi fór
hins vegar úr tæpum tuttugu milljörðum í janúar í fyrra í einn og hálfan milljarð í janúar síðastliðnum.
Mesta aukning í innlendri kortaveltu í janúar var í stórmörkuðum
og dagvöruverslunum og í raf- og
heimilistækjaverslunum. Því næst
var aukningin mest í áfengisverslun
sem óx um 39 prósent milli ára.
Velta í íslenskri þjónustu í janúar
dróst saman um 16 prósent á milli
ára og nam í janúar 25,4 milljörðum
króna. Velta á sölu veitinga dróst
saman um tvö og hálft prósent á
milli ára. – bdj
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Lagt til að ljúka uppskiptingu
innan Orkuveitu Reykjavíkur
Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að ljúka uppskiptingu Orkuveitu Reykjavíkur á borgarráðsfundi í dag
en sjö ár eru síðan að fyrst var mælt með að gera dótturfélögin að sjálfstæðri einingu. Engin framleiðsla
sé í Orkuveitunni og ekki góðar fréttir að nágrannasveitarfélögin bjóði upp á ódýrara heitt vatn.
ORKUVEITAN „Það verður skýrari
ábyrgð, meira gagnsæi og hagkvæmari rekstur,“ segir Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins í
borgarstjórn, en flokkurinn leggur
til á borgarráðsfundi í dag að ljúka
uppsk ipting u rek strareininga
Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveitan myndi þá heyra sögunni til en
dótturfélög verða að sjálfstæðum
félögum. Stoðstarfsemi Orkuveitu
Reykjavíkur yrði þannig færð inn
í viðeigandi dótturfélag og Veitur,
ON og Gagnaveitan yrðu að sjálfstæðum einingum.
„Það er engin framleiðsla í Orkuveitunni en sem eignarhaldsfélag
heldur það utan um eignarhlutinn
og er stoðþjónusta gagnvart hinum.
Meðan svo er er ekki gagnsæi yfir
reksturinn,“ segir Eyþór.
Í greinargerðinni segir að eftir
að ESB skipaði Orkuveitunni að
skipta sér upp hafi Orkuveitan
fengið frest til að skipta félaginu. Það haf i ekki átt sér stað
fyrr en 1. janúar 2014. Þá var
sameignarsamningur OR endurnýjaður ásamt eigendastefnu,
og stjórnarhættir fyrirtækisins
endurskoðaðir.
Í greinargerðinni er bent á að
fjölmargir hafi gert athugasemdir
við það fyrirkomulag að halda OR
áfram sem eignarhaldsfélagi og að
innri endurskoðun borgarinnar
haf i bent á skörun við skipan
s t jór n a í s t jór n s ý s luú t t ek t
sem gerð var árið 2008. Sömu
áherslur sé að f inna í skýrslu
úttektarnefndar OR sem gefin var
út í október 2012.
Þá var gerð úttekt um Orkuveitusamstæðuna í nóvember 2018 þar
sem innri endurskoðun bendir á
galla í núverandi fyrirkomulagi
dótturfélaga, en þar segir meðal
annars:
„ Fy r i rkomu lag u m sk ipa n
stjórna dótturfyrirtækja OR samræmist ekki leiðbeiningum um
stjórnarhætti þar sem þær eru
allar þrjár skipaðar að meirihluta

Margir hafa gert athugasemdir við það fyrirkomulag að halda OR áfram sem eignarhaldsfélagi, segir í greinagerðinni, innri endurskoðun borgarinnar hefur bent á skörun við skipan stjórna í stjórnsýsluúttekt. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Heitt vatn er
ódýrara í Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi en
hagkvæmasta hitaveitan
ætti að vera í Reykjavík.
Eyþór Arnalds,
oddviti

aðilum sem geta ekki verið óháðir
þegar litið er til skilgreiningar leiðbeininga um stjórnarhætti er varða
starfsmenn aðila sem hafa yfirráð
yfir félaginu.“
Þá er bent á að Hitaveitu Suðurnesja var skipt upp í tvær rekstrareiningar og fullur aðskilnaður
tryggður þar sem ekki var áfram
starfrækt sérstakt eignarhaldsfélag. Eyþór segist ekki skilja af
hverju þetta hafi tekist hjá HS en
ekki hjá Orkuveitunni.
„Það er góð spurning til að spyrja

Saltkjöt og
baunir ...

til dæmis borgarstjóra,“ segir hann
og bætir við að hann geti ekki sætt
sig við að heitt vatn sé ódýrara hjá
nágrönnunum. „Heitt vatn er ódýrara í Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi
en hagkvæmasta hitaveitan ætti
að vera í Reykjavík,“ segir Eyþór og
tekur undir með greinargerðinni
að sjö árum síðar að fyrst var bent á
að gera dótturfélögin að sjálfstæðum einingum sé kominn tími á
breytingar enda hafi reynslan sýnt
galla á núverandi fyrirkomulagi.
benediktboas@frettabladid.is

Ódýrt
Krónu ódýrt saltkjöt
Baunasúpu grunnur

529

Tilbúin Baunasúpa, Kjötkompaní

2289

kr.
stk.

Nóatúns blandað saltminna saltkjöt

1399

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

kr.
kg

kr.
stk.

599

kr.
kg

Ofurdagur
fyrir lykilhafa
20 kr. afsláttur af eldsneytislítranum* og 50% afsláttur
af völdum veitingum hjá samstarfsaðilum.

50%
afsláttur af kaffi
á Miklubraut

2F1

af pylsum hjá
Bæjarins beztu,
Vesturlandsvegi

50%
af croissant með
heslihnetukremi
og frítt kaffi.

Sæktu um lykil á orkan.is eða nældu þér
í lykil á völdum Orkustöðvum í dag!
*Gildir einungis með lyklum eða kortum frá Orkunni. Gildir ekki á Dalvegi, Reykjavíkurvegi og Mýrarvegi.

2F1

2 pizzusneiðar
að eigin vali.
Bættu við gosglasi og fáðu
máltíðina á
990 kr.

R
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Lífstíðardómur
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Halldór

Í

Björk
Eiðsdóttir

bjork@frettabladid.is

Og eins og
allir vita er
fólk greint
með hina og
þessa
geðsjúkdóma en
fátíðara er
að það sé
greint heilt á
geði.

síðustu viku fór fram aðalmeðferð í meiðyrðamáli Jóns Baldvins Hannibalssonar
gegn dóttur hans Aldísi Schram, fjölmiðlamanninum Sigmari Guðmundssyni og RÚV
vegna ummæla sem féllu í morgunútvarpi
Rásar 2. Ekki ætla ég í þessari grein að fara
í saumana á málinu sjálfu, heldur vekja máls á að
það afhjúpar varhugaverða orðræðu.
Í málsvörn stefnanda er trúverðugleiki Aldísar
dreginn í efa á grundvelli meintrar geðveiki
hennar. Vegna geðhvarfasýki á hún að hafa
spunnið upp ærumeiðandi og alvarlegar ásakanir
á hendur stefnanda. Hefur hún haft mikið fyrir
því að sanna geðheilbrigði sitt svo mark sé á henni
tekið og hún fái áheyrn. Og eins og við vitum er
fólk greint með hina og þessa geðsjúkdóma en
fátíðara er að það sé greint heilt á geði.
Þessi umræða minnir óþægilega á forneskjulegan hugsunarhátt þegar einstaklingar sem ollu
óþægindum voru stimplaðir geðveikir og teknir
úr umferð. Staðreyndin er aftur á móti sú að þó
manneskja sé greind með einhvers konar geðsjúkdóm verður hún þar með ekki óáreiðanleg
um aldur og ævi og þaðan af síður lygari.
Héðinn Unnsteinsson, formaður Geðhjálpar
og höfundur bókarinnar Vertu úlfur sem nú
hefur lifnað við á fjölum Þjóðleikhússins, hefur
margoft bent á þessi sannindi. Í viðtali undirritaðrar við hann í helgarblaði Fréttablaðsins
nú í upphafi árs sagði Héðinn frá glímu sinni við
geðhvörf en jafnframt hvernig samfélagið bregst
við slíkri greiningu og gleymir henni ekki.
„Segjum sem svo að ég lifi í 80 ár og tíu prósent tímans sé ég með virka geðröskun. Níutíu
prósent ævinnar er ég í svokölluðu normi, sem
við vitum þó ekkert hvað er. Samt sem áður bý
ég við þann möguleika alla ævina að dómgreind
mín og skoðanir geta verið dregnar í efa á þeim
forsendum.“ Þessi orð lét Héðinn hafa eftir sér í
téðu viðtali.
Það er nefnilega staðreynd að geðsjúkdómsgreining límist frekar við einstaklinginn en
þegar um önnur veikindi er að ræða. Sá sem
greinist með krabbamein, undirgengst krabbameinsmeðferð og mælist laus við meinið er ekki
kallaður krabbameinssjúklingur eftir sem áður.
Þó er vitað að ákveðin hætta er á að krabbamein
komi aftur upp hjá þeim sem áður hefur greinst.
Einstaklingur er ekki sjúklingur á meðan
hann ekki er veikur og veikindi á geðinu gera
manneskju ekki sjálfkrafa óáreiðanlega. Fjölmiðlamaðurinn Sigmar Guðmundsson sagði í
skýrslu sinni fyrir héraðsdómi að fjölmiðlar hefðu
brugðist Aldísi með því að forðast að fjalla um mál
hennar þar sem því hafi verið haldið fram að hún
væri geðveik. Inn í það hafi fléttast ómeðvitaðir
fordómar.
Í orðum hans kjarnast einmitt málið. Við
verðum nefnilega öll að gæta þess í hvívetna að
láta ekki glepjast af eigin ótta og fordómum.
Að veikjast á geði er ekki lífstíðardómur!

UNAÐSVÖRUR

Sérblaðið Unaðsvörur kemur út 19. febrúar. Í tilefni konudagsins
á sunnudaginn ætlum við að gera lífið litríkara og gefa lesendum
færi á að krydda tilveruna. Við bjóðum auglýsendum kynningar
sem og hefðbundnar auglýsingar.
Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is

Frá degi til dags
Vængjað fagnaðarerindi
Jón Ásgeir Jóhannesson og
Einar Kárason hafa hitt lóðbeint í mark með Málsvörn
þess fyrrnefnda. Bókin hefur
verið í fyrsta sæti metsölulista Eymundsson síðustu tvær
vikur en fer samtímis mikinn
á Storytel þar sem heyra má
Einar sjálfan lesa varnarritið.
Venjulega þykir ekki góður
bissniss að gefa bók út samtímis á prenti og sem hljóðbók
á Storytel þar sem áskrifendur
geta hlustað á endalaust margar
bækur fyrir 2.890 krónur á
mánuði á meðan Málsvörnin
kostar 4.990 í kilju.
Óvitlaust
Jón Ásgeir hefur þó líklega
frekar horft til þess að boðskapurinn bærist sem víðast frekar
en söluhagnað en stendur uppi
með pálmann í höndunum þótt
Gunnar Smári Egilsson og fleiri
hafi gagnrýnt umgengni Jóns og
Einars við sannleikann. Hann
sætti færis á Facebook í gær með
útleggingu á stórviðskiptum
með Advania sem hann tengdi
við hagnað Paul Utting af því
að bjarga Wyndham-prentsmiðjunni frá Dagsbrún Jóns.
Gunnar Smári hafði áður keypt
Wyndham fyrir Jón og segist
hafa vitað að Utting þessi væri
„ekki alvitlaus eins og íslenskir
viðskiptablaðamenn og aðrir
söguhöfundar hafa viljað gefa
í skyn.“
toti@frettabladid.is

Þarf sérrými
fyrir „Borgarlínu“

E

Ólafur
Guðmundsson
varaborgarfulltrúi í Reykjavík

Þetta snýst
ekki um að
bæta samgöngur fyrir
almenning,
heldur að
geta montað
sig af því að
vera með
BRT-Gull
kerfi.

inhliða umræða hefur dunið yfir um „Borgarlínuna“ eða BRT-kerfi. Pawel Bartoszek borgarfulltrúi skrifaði grein um þetta í Fréttablaðinu 12.
febrúar.
Við lestur greinarinnar spyr maður til hvers við
þurfum að eyða hundruðum milljarða í sérrými fyrir
almenningssamgöngur. Samkvæmt greininni er aðalástæðan ekki greiðari samgöngur, heldur að uppfylla
einhvern BRT-staðal til þess að geta notað hugtakið
„BRT-kerfi“. Þá þarf helmingur leiðarinnar að vera í sérrými, óháð því hvort þörf sé á því eða hvað það kostar.
Þetta er bara til að uppfylla „kerfið“.
Þetta snýst ekki um að bæta samgöngur, heldur að
geta montað sig af því að vera með BRT-Gull kerfi.
Pawel skrifar með stolti að 71% fyrsta áfanga Borgarlínu
verði sérrými og það sé „flott“ en ekki hvers vegna, eða
hvað þau flottheit kosta skattgreiðendur, hvað þá að
það gagnist íbúum borgarinnar. Götubútar og bílastæði
þurfa að víkja og tekur borgarfulltrúinn því fagnandi.
Í Kaupmannahöfn eru mjög góðar og greiðar samgöngur allra samgöngumáta. Teppur eru nánast
engar, umferðarstýring og samhæfing kerfa strætó og
umferðarljósa til fyrirmyndar og vagnarnir eru margir
hverjir merktir „City line“ eða „Borgarlína“. Nánast
ekkert sérrými er fyrir þessa vagna. Þetta er bara strætó
sem virkar.
Vagnarnir aka á venjulegum götum innan um
almenna umferð og nánast allar stoppistöðvar eru
hægra megin og utan umferðaræðanna. Því er engin
truflun á stoppistöðvum. Það er mikil tíðni, tölvuvædd
upplýsingagjöf á stoppistöðvum og vögnunum með
samhæfingu við aðrar strætóleiðir. Allt skipulagt með
nútíma tækni í rauntíma og samhæfingu við umferðarljósin.
Sama er í öðrum borgum eins og London, Osló,
Stokkhólmi og víðar. Þar eru kjörorðin t.d. „Allar ferðir
skipta máli“, „Lágmarka tafatíma allra“, „Sjálfbærar
samgöngur fyrir alla“, en ekki „Forgangur sumra“, á
kostnað fjöldans eins og viðhorfið er í Reykjavík.
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Reykjavík 2040
Ragna
Sigurðardóttir
borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar

Hjálmar
Sveinsson
borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar

við Krossamýrartorg, BSÍ og Hlemm
vinsælir viðkomustaðir og iða af
mannlífi. Þar sem áður var iðnaðarsvæði við Ártúnshöfða er nú blómleg
íbúðabyggð, verslun og þjónusta.
Við Vogabyggð er Sæbraut komin
í stokk sem tengir saman byggð
beggja vegna götunnar. Miklabraut
er einnig komin í stokk og í stað
umferðarniðs og mengunar eru nú
aðeins vistvænar samgöngur á yfirborði. Hraðbraut sker ekki lengur
hverfin í sundur. Borgarlínan fer
um HR-svæðið og eftir Fossvogsbrú

Í

myndum okkur að árið 2040
sé runnið upp. Hvernig er
umhorfs í borginni - hvernig er
lífið? Auðvitað vitum við það ekki
nákvæmlega en við reiknum með
að mannfjöldaspár Hagstofunnar
séu nokkurn veginn réttar. Þar með
vitum við í stórum dráttum hvað
þarf að byggja mikið af íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði til ársins
2040. Við viljum að byggðin 1350
mótist
vistvænni þéttingarstefnu næstu
a, laukur,aftómatar,
tvo áratugina og að sáttmálar um
mborgarsósa
loftslagsmál, samgöngumál og húsnæðismál haldi gildi sínu. Borgarlína verður orðin að veruleika
ef við
1450
höldum vel átómatar,
spöðunum. Við teljum
gúrka, rauðlaukur,
einsýnt að umhverfismál, og lýðmborgarsósa
heilsa fái alltaf meira og meira vægi
í útfærslu borgarskipulagsins en til
þess þarf framtíðarsýnin að
vera
1750
skýr.
n, gúrka, sósa,
kál, viðauka við
Nú errauðlaukur,
unnið að nýjum
esan, Castello
hamborgarsósa
Aðalskipulag
Reykjavíkur – en hann
felur í sér endurskoðun á stefnu um
íbúðabyggð og blandaða byggð og
1850
framlengingu aðalskipulagsins
til
llo hamborgarasósa,
kál, undir
tómatar,
2040. Við tökum
okkur stökk
beikon,til
BBQ
sósa
ársins
2040.

rgarar

Stakur Máltíð *

ari

1950

ri

2050

yfir á Kársnesið. Línan tengir saman
miðbæ Reykjavíkur við Kópavog,
Mosfellsbæ, Hafnarfjörð og Garðabæ. Við skjótumst nú á milli sveitarfélaga án þess að þurfa að setjast upp
í bíl og keyra, án þess að eyða pening
í mengandi eldsneyti til að komast
leiðar okkar eins og gert var í gamla
daga.

20.000 íbúðir
Um 1.000 íbúðir hafa verið byggðar
í Reykjavík á ári síðastliðin 20 ár,
alls um 20.000 íbúðir. Vaxtarmörk
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borgarinnar eins og þau voru skilgreind fyrir aldarfjórðungi hafa
verið virt. Byggðin hefur þést á vistvænum forsendum. Fyrst og fremst
hefur verið byggt á illa nýttum og
þegar röskuðum svæðum. Áhersla
hefur verið lögð á að þessi nýja
byggð sé í sem bestum tengslum við
Borgarlínuna, en á síðustu 20 árum
hafa yfir 80% nýrra íbúða verið
innan áhrifasvæðis hennar.
Orðið húsnæði felur í sér fyrirheit um skjól. Tekist hefur að skapa
fjölbreytt borgarhverfi þar sem

allir félagshópar hafa tækifæri til
búsetu. Fjórðungur nýja húsnæðisins er á vegum húsnæðisfélaga sem
ekki eru rekin í hagnaðarskyni.

Framtíðarsýn fyrir Reykjavík
Til þess að aðgerðir okkar skili
árangri þarf skýra framtíðarsýn.
Sú sýn er sett fram í Aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 2040.
Við hvetjum borgarbúa til þess að
kynna sér hana og þau leiðarljós
sem vísa okkur leið inn í framtíðina.

ára
afmælistilboð
Heimsendingartilboð
Miðstærð af pizzu með
2 áleggstegundum, lítill
skammtur af brauðstöngum
og 1 l. Coke 3990 kr.

Stór pizza með
2 áleggstegundum, stór
skammtur af brauðstöngum
og 2 l. Coke 4790 kr.

ta

Pan

ca

rgari

2290

orgari

2390

Lífvænlegasta borgin
2390
Enn og aftur er Reykjavík 1850
í efstu
sætum á lífsgæðalistum
llo hamborgarasósa,
gúrka, kál, borga sem
ráðgjafafyrirtæki
gefa út.
grillaðuralþjóðleg
laukur, cheddar
ostur
Ljóst er að aukin áhersla á umhverfismál, vistvænar samgöngur, lýðgari heilsu, öryggi og tækifæri til útivist990
1350
matsósa ar og hreyfingar skapar Reykjavík
sterka stöðu á slíkum listum. Byggt
hefur verið upp metnaðarfullt hjólagja franskar
og sem
0,5 ltengir
gos / höfuðborgarsvali fylgir barnaborgara
stígakerfi
svæðið saman með þéttofnu neti
góðra stíga en stígarnir liggja líka
út í óbyggða náttúru utan borgarmarkanna. Reykjavík er hjólaborg
á heimsmælikvarða. Þrjár nýjar
auk ylstrandanna
við
ebab sundlaugar,
m/kjúkling
1590
2090
Nauthólsvík,
Köllunarklett og í
a, hvítlaukssósa,
chilisósa,
Gufunesi, þykja lýsandi dæmi um
ómatar, rauðlaukur
hvernig hægt er að bjóða rysjóttu
veðurfari byrginn með hugvitsamnýtingu jarðvarmans. 1590
Margt
ebab legri
m/lambakjöti
2090
fleira kemur til. Bílastæðum í landi
a, hvítlaukssósa, chilisósa,
borgarinnar hefur verið markvisst
ómatar, rauðlaukur
fækkað og þau tekin undir fjölbreytt
og gróðursæl svæði til almenningsMengun af mannavöldum er
ebabnota.
1650
2150
sama og engin og borgin er kolefnishlutlaus.
Hér
þykir
gott
að
ala
upp
jöti eða kjúkling
börn enda eru hér góðir skólar og
a, hvítlaukssósa, chilisósa, gular baunir,
framsækin menntastefna. Borgin er
atar, rauðlaukur, hrísgrjón
eftirsótt af listafólki og hér er öflugt
þekkingar- og nýsköpunarsamfélag.
Auk þess er til þess tekið að fólk af
lambakjöti
1590
2090
erlendu bergi brotið, sem er hluta, hvítlaukssósa,
chilisósa,
fallslega margt, eigi auðvelt með að
tar, rauðlaukur
aðlaga sig samfélaginu og samfélagið
sig að þeim.

Hádegistilboð
Lítil pizza með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1690 kr.

Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum
og Coke í dós 1990 kr.

ari

Stór pizza af matseðli og stór margarita eða hvítlauksbrauð 4890 kr.

Stakur Máltíð *

kjúkling
Borgarlínustöðvar tengja 1590

a, hvítlaukssósa,
chilisósa, byggð
saman blómlega
tar, rauðlaukur
Borgarlínan er komin á fullt skrið.
Hún rann af stað fyrir 16 árum og
tengir nú
allt höfuðborgargja franskar
og saman
0,5 l gos
svæðið. Vagnar nema staðar á
borgarlínustöðvum á nokkurra
mínútna fresti og við sjáum á skjá við
hverja stöð hvenær von er á næsta
vagni – og við tökum því sem sjálforgarar)
500 hlut.
kr. Hjólastólar og barna- Ostar
sögðum
vagnar
komast
út úr
+Durum)
600
kr. greiðlega inn ogGrænmeti
vögnum á borgarlínustöðvunum og
aðgengi er fyrir alla.
Árið 2040 eru stöðvar Borgarlínu

legg

Sótt tilboð

2090

Stór pizza með 2 áleggstegundum 2290 kr.

Stór pizza með 2 áleggstegundum,
miðstærð af hvítlauksbrauði,
stór skammtur af
brauðstöngum og 2 l. Coke
4980 kr.

1890

Allar
sóttar pizzurKjúklingavængir (sósa fylgir með) 1090 kr.
Kryddbrauðspizza (sósa fylgir með) 2390 kr.
af matseðli á

kr.

Tilboðið gildir 14.-18. febrúar

nað
Höfum op 7
la
í Lágmú
300 kr.
200 kr.

Fjölskyldutilboð

Pantaðu
á netinu

PIZZERIA

castello.is

577 3333
DALVEGUR 2 – 201 KÓPAVOGUR • LÁGMÚLI 7 – 108 REYKJAVÍK
DALSHRAUN 13 – 220 HAFNARFJÖRÐUR

PIZZER

SPORT
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Spenntur að hefja leik á ný

Guðni í miðri ræðu á ársþingi KSÍ.

Guðni áfram
sem formaður
FÓTBOLTI Guðni Bergsson verður
sjálf kjörinn sem formaður knattspyrnusambands Íslands, KSÍ, á
ársþingi sambandsins sem fram fer
27. febrúar næstkomandi.
KSÍ tilkynnti í gær að ekkert mótframboð hafi borist gegn Guðna
sem tók við sem formaður sambandsins árið 2017 eftir formannsslag við Björn Einarsson. Guðni,
sem lék á sínum tíma 80 leiki fyrir
Íslands hönd, mun því sinna hlutverki formanns KSÍ þriðja kjörtímabilið í röð.

Guðni er níundi leikjahæsti leikmaður karlalandsliðsins frá upphafi.
Árið 2019 hafði Guðni svo
betur þegar Geir Þorsteinsson bauð
sig fram á móti honum en kosið er
til formanns á tveggja ára fresti.
Ásgeir Ásgeirsson, Borghildur
Sigurðardóttir, Magnús Gylfason
og Þorsteinn Gunnarsson sem kosin
voru til tveggja ára stjórnarsetu á
þinginu árið 2019 gefa kost á sér til
áframhaldandi setu.
Á síðasta ársþingi voru svo Gísli
Gíslason, Ingi Sigurðsson, Ragnhildur Skúladóttir og Valgeir Sigurðsson sjálf kjörin í stjórnina til
tveggja ára. Guðjón Bjarni Hálfdánarson, Jóhann K. Torfason og
Þóroddur Hjaltalín verða svo sjálfkjörnir sem varamenn í stjórn sambandsins. – hó

Fyrsta tímabil Bjarka Péturssonar í atvinnumennsku var skammlíft en Íslandsmeistarinn er spenntur að
hefja leik á ný. Hann viðurkennir að biðin geti verið krefjandi en hefur reynt að vinna í öðrum þáttum.
GOLF „Það er alveg rétt, það er synd
að hafa ekki fengið að spila meira
í fyrra, út frá spilamennsku minni
en það var voðalega lítið hægt að
hafa úr því í mótunum erlendis sem
stóðu til boða. Mótaraðirnar voru
búnar að segja að keppnisrétturinn
yrði frystur og myndi haldast þannig maður var ekki að eltast við tvö
til þrjú mót fyrir lítinn ávinning,“
segir Bjarki Pétursson atvinnukylfingur aðspurður hvort að það hafi
ekki verið synd að fá ekki að fylgja
almennilega eftir Íslandsmeistaratitlinum sem hann vann síðasta
sumar í mótum erlendis.
Borgnesingurinn gerðist atvinnukylfingur á síðasta ári eftir að hafa
leikið fyrir háskólalið Kent State í
Bandaríkjunum. Þegar Bjarki lék
fyrir hönd Kent vann hann tvö mót
vestanhafs en heimsfaraldurinn
hefur komið í veg fyrir að atvinnumannaferillinn komist á flug.
„Ég gerðist atvinnumaður fyrir
ári síðan og fékk fjögur mót sem
atvinnukylfingur áður en þessi faraldur skall á. Árangurinn var fínn.
Það var skiljanlega vorbragur yfir
manni eins og er oft hjá íslenskum
kylfingum í upphafi árs eftir langa
fjarveru. Fyrir vikið er komin mikil
eftirvænting og tilhlökkun að
komast aftur út á völl. Ég hef varla
spilað síðan í lok sumars. Með því
að komast á þriðja stigið í úrtökumótinu fyrir Evrópumótaröðina
fékk ég takmarkaðan þátttökurétt
á Áskorendamótaröðinni og ég fæ
vonandi einhver mót þar.“
Bjarki var enn áhugakylfingur
þegar hann komst ásamt Guðmundi
Ágústi Kristjánssyni og Andra Þór
Björnssyni á lokastig úrtökumóts-

Bjarki í lokapúttinu fyrir titlinum á Íslandsmótinu í höggleik á Hlíðavelli síðasta sumar.

Bjarki setti mótsmet á
Íslandsmótinu í fyrra þegar
hann lauk keppni á þrettán
höggum undir pari.
ins fyrir Evrópumótaröðina árið
2019. Áður fyrr höfðu aðeins tveir
Íslendingar komist á lokastigið.
Hann var því fljótur að gera atlögu
að Evrópumótaröðinni, næst sterkustu mótaröð heims, og tryggði sér
um leið takmarkaðan þátttökurétt
á næst sterkustu mótaröð Evrópu.
„Þegar ég hugsa til baka gerði ég
kannski mistök í úrtökumótunum,
að vera ekki líkamlega tilbúinn í
átökin. Annað stigið varð að fimm
daga móti í allskonar veðráttu. Það

var alltaf verið að kalla okkur inn og
senda okkur aftur út frá morgni til
kvölds. Fyrir vikið vantaði aðeins
upp á orkuna fyrir lokastigið,“ segir
Bjarki og heldur áfram:
„Ég fann það með þjálfaranum
og andlega þjálfaranum að það var
komin þreyta. Þarna var ég að koma
beint úr bandaríska háskólagolfinu
þar sem mótin voru þrír hringir en
ég tók þetta í reynslubankann.“
Í viðtölum eftir Íslandsmótið
kom Bjarki inn á að hafa unnið í
samstarfi við andlegan þjálfara til
að komast yfir keppniskvíða. Hann
segist sífellt vera að reyna að taka
framförum bæði innan sem utan
vallar þótt að æfingabann á Íslandi
hafi sett strik í reikninginn.
„Ég hef reynt að nýta tímann til

MYND/GSÍMYNDIR.NET/SETH

að byggja upp andlegu hliðina en
á sama tíma var mjög krefjandi að
bíða. Það kom langur tími þar sem
það var varla hægt að æfa. Ég reyndi
þá að nýta tímann til vinna á fullu
og safna peningum til að lenda ekki
í fjárhagsvandræðum. Ég vil ekki
lenda í því að koma mér í góða stöðu
en hafa ekki efni á því að fylgja því
eftir,“ segir Bjarki hreinskilinn.
Hann kvaðst afar þakklátur fyrir
þann styrk sem Forskot, afrekssjóður GSÍ, úthlutaði kylfingum en
hann var á listanum sem var birtur
á dögunum annað árið í röð ásamt
fjórum öðrum atvinnukylfingum.
„Þetta er algjör brautryðjandi fyrir
okkur kylfingana og auðveldar
okkur að stunda atvinnumennsku.“
kristinnpall@frettabladid.is

Gunnar átti frábær ár í herbúðum sænska félagsins Kristianstad.

Gunnar Steinn fyllir í
skarð Janusar Daða
HANDBOLTI Gunnar Steinn Jónsson
hefur yfirgefið herbúðir danska
handboltafélagsins Ribe-Esbjerg og
samið við Göppingen í Þýskalandi.
Gunnar Steinn hefur spilað fyrir
Ribe-Esbjerg frá árinu 2018. Þar
áður lék hinn 33 ára gamli Gunnar
með sænska félaginu Kristianstad.
Fram kom í tilkynningu á heimasíðu Ribe-Esbjerg að félagið hafi
komist að samkomulagi við Gunnar Stein um að leiðir myndu skilja á
þessum tímapunkti. Þar segir enn
fremur að Gunnar Steinn sé á leið
til félags í Þýskalandi. Stuttu síðar
staðfesti Göppingen að Gunnar hefði skrifað undir samning út
tímabilið. Þar kom fram að Gunnari væri ætlað að fylla skarð Janusar
Daða Smárasonar sem er frá út
tímabilið vegna meiðsla.
„Þetta er erfið ákvörðun en samt
sú besta fyrir báða aðila. Eftir að

mér var tjáð að ég væri ekki í framtíðarplönum Ribe-Esbjerg og félag
í Þýskalandi vildi semja við mig
til loka yfirstandandi leiktíðar þá
ákvað ég að stökkva á það tækifæri
að spila í einni af sterkustu deildum heims,“ segir Gunnar Steinn á
heimasíðu Ribe-Esbjerg.
„Okkur f jölskyldunni hefur
liðið vel hér í Esbjerg og liðsfélagar
mínir og alla þeir sem koma að
félaginu eru góðir vinir mínir. Þá
hefur krökkunum verið vel tekið í
skólanum og við íþróttastarfið hjá
félaginu. Það er á sama tíma mikill
tregi í mínum huga að yfirgefa
Danmörku og spenningur að fara ti
Þýskalands.“
Gunnar Steinn sem fór fyrst út
í atvinnumennsku var um tíma
hjá Gummersbach í Þýskalandi
en hann lék einnig með Nantes í
Frakklandi í tvö ár. – hó

Heimili

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!
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KYNNINGARBLAÐ

Pétur Magnússon forstjóri Reykjalundar er fimmtugur í dag. Hann á að baki langan starfsferil í heilbrigðisgeiranum en lífsgæði fólks eru honum hugleikin.
Pétur stundar útivist og gengur oft á fjöll með konunni sinni Ingu en honum finnst mikilvægt að þau hjónin geti deilt áhugamálum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikilvægt að taka þátt
í því sem lífið býður

Pétur Magnússon lyfjafræðingur og forstjóri Reykjalundar fagnar fimmtugsafmæli í dag. Pétur er mikill útivistarmaður og hefur ferðast víða með Ingu
konu sinni. Ein allra eftirminnilegasta ferðin var til Eþíópíu haustið 2019. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Framhald af forsíðu ➛

P

étur tók við starfi sem forstjóri á Reykjalundi í fyrra
eftir að hafa stýrt Hrafnistuheimilunum í tólf ár. Hann segir
það gefa sér mikið að fá að starfa í
heilbrigðisþjónustunni.
„Ég hef mikinn áhuga á heilbrigðismálum, heilsu og vellíðan
fólks. Það er einstakt að fá tækifæri
til að vinna með frábæru samstarfsfólki við að aðstoða einstaklinga við að auka lífsgæði sín.
Ég hef verið svo heppinn að geta
gert það bæði í vinnu en einnig í
gegnum félagsskap og félagsstarf
af ýmsum toga gegnum tíðina. Það
mætti kannski segja að mottóið sé
að taka þátt í lífinu og njóta þess
sem lífið hefur upp á að bjóða,“
segir hann.
Pétur hefur verið í stjórn Ferðafélags Íslands frá árinu 2017 og
fararstjóri hjá Ferðafélaginu í
fimmtán ár. Hann segir það vera
forréttindi að fá að vera með frábæru fólki í Ferðafélaginu enda
hefur starfið þar aldrei verið
blómlegra en nú. Uppáhaldssvæði
hans á Íslandi er Laugavegurinn en
hann var fararstjóri á þeirri leið tíu
sumur í röð.
„Það var gríðarlega gaman að
fara þessar ferðir á Laugaveginn
og ég kynntist mjög skemmtilegu
fólki í ferðunum. Þetta er mjög
falleg og fjölbreytt leið svo það er
engin tilviljun að þetta sé svona
vinsæl gönguleið. Hún er líka vinsæl meðal útlendinga sem hingað
koma. Það eru margir sem koma
gagngert til Íslands til að ganga
þessa leið, “ segir Pétur.
„Við Inga konan mín erum
mikið saman í útivist og göngum.
Það er mjög gaman að geta sameinast í svona áhugamálum. Við
höfum ferðast mikið um landið og
gengið síðustu 20 ár. Bæði á eigin
vegum en líka í skemmtilegum
ferða- og gönguhópum.
Eiginkona Péturs frá árinu 1998
er Ingibjörg E. Ingimarsdóttir,
hjúkrunarfræðingur og markþjálfi,
en saman eiga þau tvo syni, 25 ára
og 18 ára, og eina dóttur sem er 10
ára. Fjölskyldan býr í Mosfellsbæ.
„Í fyrra tókum við þátt í Landvættaþrautunum á vegum Ferðafélagsins. Ég náði að klára allar
greinarnar en Inga náði því ekki
vegna meiðsla svo við ætlum að
taka aftur þátt í ár og klára þetta í
sumar,“ segir Pétur.
Fyrir þau sem ekki vita þá eru
Landvættir áskorun þar sem þarf
að ljúka fjórum íþróttaþrautum á
12 mánaða tímabili: 50 km skíðagöngu, 60 km fjallahjólreiðum,
25 km fjallahlaupi og 2,5 km
vatnasundi. Ferðafélagið stofnar
sérstakan hóp á hverju ári sem fer
saman í gegnum verkefnið.
„Ég var líka einn af þeim heppnu
sem fékk miða í Laugavegshlaupið
í ár en það seldist hratt upp. Ég hef
einu sinni tekið þátt áður og ætla
að hlaupa aftur núna. Síðast hljóp
ég þetta á 6 klukkutímum og 49
mínútum, það eru komin sex ár
síðan og nokkur kíló. Það er spurning hvort ég nái betri tíma núna, en
markmiðið er bara ná þessu á undir
sjö tímum,“ segir Pétur.

Mögnuð upplifun

Auk þess að ferðast mikið um
Ísland hafa þau hjónin líka notið
náttúrunnar og farið í fjallgöngur
víða um heim. Þau hafa meðal annars klifið hæsta tind Evrópu, fjallið
Elbrus í Kákasusfjöllunum í Rússlandi. Ein eftirminnilegasta ferðin
sem þau hafa farið var til Eþíópíu í
október árið 2019. Þangað fóru þau
með tíu manna hóp þar sem þau
voru einu Íslendingarnir.
„Við fórum í tíu daga gönguferð
um Simien-fjöllin og samnefndan
þjóðgarð í Eþíópíu. Það var magn
að að upplifa þetta samfélag. Það
eru ekki vegir, rennandi vatn né
rafmagn, hvað þá salerni. Allt er
sjálfsþurftarbúskapur, líklega
svipað og viðgekkst á Íslandi fyrir
einhverjum öldum,“ segir Pétur.

Pétur og Inga á
skautum með
börnunum
sínum þremur.
MYND/AÐSEND

Hann segir ferðina hafa verið
áminningu um hvað við höfum
það í raun gott á Íslandi þó
stundum blási á móti í daglega
lífinu.
„Okkur er öllum hollt að hugsa
til þeirra tuga milljóna sem búa
við þessar aðstæður í Eþíópíu og
víðar. Húsnæðið er moldarkofar
og margir eiga bara fötin sem þeir
standa í og jafnvel ekki skó. Á
morgnana sendir fólkið börnin sín
í skólann og það er algengt að lítil
börn þurfi að ganga í klukkutíma
hvora leið. Hjá fullorðna fólkinu
tekur við strit dagsins við að afla
matar fyrir daginn,“ segir Pétur.
„Maður verður ekki samur eftir
að hafa verið í svona umhverfi, en
líklega er merkilegast af öllu hvað
fólkið í þessum aðstæðum er brosmilt og ánægt með lífið þrátt fyrir
aðstæður. Maður getur lært mikið
af fólkinu þarna. Mánaðarlaunin
eru ekki há. Fólk sem kemur með
bakpoka, sólgleraugu í flottum
göngufötum og gönguskóm á
svona staði vekur mikla athygli, en
það getur líka hjálpað mikið. Þegar
við kaupum vörur og þjónustu
þarna er það mikil innspýting í
samfélagið þó okkur finnist verðlagið ekki hátt. Eitt hæst launaða
starfið á þessum slóðum er að
vera byssumaður. Ríkt fólk leigir
þá til að vera verðir og gæta sín
og eigna sinna. En við túristarnir
verðum að hafa byssumenn með í
ferðum okkar til að vernda okkur
fyrir villtu dýralífi. Sérstaklega
þegar gist er í tjöldum eins og við
gerðum. Svona byssumaður kostar
2.000 krónur á dag, en ég veit ekki
hvort skotin í byssuna fylgja,“ segir
Pétur.
„En þó maður vilji leggja sitt
af mörkum þá er það bara dropi
í hafið. Það er svo gríðarlegur
fjöldi sem býr í Eþíópíu eða rúmlega 100 milljónir. Ég ber mikla
virðingu fyrir þeim Íslendingum
sem hafa það að lífsstarfi að bæta
lífsskilyrði fólks sem elst upp í
svona aðstæðum. Það eru nokkrir
Íslendingar sem búa þarna og eru
að vinna að því. Það er sennilega
ekki hægt að finna meira gefandi
starf en það.“

Pétur segir merkilegt hvað Eþíópíumenn eru lífsglaðir þrátt fyrir bágar aðstæður. MYND/AÐSEND

Pétur og Inga á
Elbrus í Rússlandi, hæsta
tindi Evrópu.
MYND/AÐSEND
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Andri Sigurðsson
Sigurður Samúelsson Sveinn Eyland
Þórey Ólafsdóttir
Júlíus Jóhannsson
Monika Hjálmtýsdóttir Þórarinn Thorarensen Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson
Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Löggiltur fast.
Löggiltur fast.

Jón Óskar
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir Helga Snorradóttir
Ása Þöll Ragnarsdóttir Emil Tumi
Löggiltur fast.
Skrifstofa/skjalavinnsla Skjalavinnsla/móttaka Aðstoðarmaður
fasteignasala

Herdís S. Jónsdóttir
Aðstoðarmaður
fasteignasala

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 512 4900
www.landmark.is
landmark@landmark.is

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?
Við erum til þjónustu reiðubúin

-örugg fasteignaviðskipti

Elín Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.

Löggiltur fasteigna- og skipasali

Sólveig Örn
Fríða B.
Guðrúnardóttir
Jóhann
Benediktsson
Löggiltur fasteignasali og
lögfræðingur

MIÐBORG FASTEIGNASALA - SUNDAGARÐAR 2 - 104 REYKJAVÍK - SÍMI: 533 4800
www.midborg.is

Vel skipulagt einbýlishús á einni hæð á eftirsóttum stað við Sævargarða 5 á Seltjarnarnesi.

Einstök útsýnisíbúð með tvöföldum bílskúr
Freyjubrunnur 23 í Úlfarsárdal

Opið hús frá klukkan 16.45 til 17.30
fimmtudaginn 18. febrúar.

Einbýli á eftirsóttum stað

H
Sýnum daglega haﬁð samband

Thelma sími 860 4700

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

íbýli fasteignasala kynnir
í einkasölu fallegt og vel
skipulagt einbýlishús á
einni hæð á eftirsóttum stað við
Sævargarða 5 á Seltjarnarnesi.
Komið er inn í flísalagða forstofu með fataskápum. Gestasalerni er við forstofu, með flísum
á gólfi og hluta veggja. Setustofa
og borðstofa eru rúmgóðar og
bjartar með harðparketi á gólfum
og arni í setustofu. Úr borðstofunni er útgegnt á sólpall og
baklóð.
Eldhúsið er opið við borðstofu,
með nýlegri HTH-innréttingu
með góðu skápaplássi og eldunar
eyju sem unnt er að sitja við og er
áföst við vegg. Ljósar kvars-borðplötur og tveir gluggar sem gefa
fagurt sjávarútsýni á Faxaflóann.
Hjónaherbergið er með fataskápum og harðparketi á gólfi.

Stórt barnaherbergi með harðparketi er við forstofu. Það var áður
tvö minni herbergi og hægt væri
að skipta því aftur í tvö. Minna
barnaherbergi er við hlið hjónaherbergisins, með harðparket á
gólfi.
Baðherbergið er með flísum á
gólfi, baðkari og glugga. Þvottahús er inn af eldhúsi, rúmgott
með flísum á gólfi, endurnýjaðri
innréttingu með plássi fyrir vélar
í hentugri vinnuhæð, skolvask og
útgengt á bílaplan og lóð. Geymsla
og búr er einnig í þvottahúsi, með
glugga.
Tvöfaldur bílskúr er áfastur við
húsið, með tveimur bílskúrshurðum og hefðbundinni inngönguhurð að framanverðu. Búið er að
útbúa stórt herbergi í hægri hluta
bílskúrsins, með parketdúk á gólfi
og útgengi á baklóð. Innst í vinstri

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

hluta bílskúrsins er geymsla. Nýr
þakdúkur var settur á bílskúrinn
2008-2009.
Í garðinum sunnan megin
er gróðurhús úr gleri. Bílaplan
framan við húsið er veglegt og
hellulagt, með snjóbræðslu undir.
Sævargarðar 5 eru á afar
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi,
skólar, íþróttastarf, heilsurækt
og heilsugæsla er allt í göngufæri
og stutt í fallegar gönguleiðir við
sjávarsíðuna. Golfklúbbur Ness í
næsta nágrenni.
Opið hús frá klukkan 16.45 til 17.30
fimmtudaginn 18. febrúar. Nánari
upplýsingar á skrifstofu Híbýla í
síma 585 8800, á netfanginu hibyli@hibyli.is og hjá Ólafi Má Ólafssyni, löggiltum fasteignasala í síma
865 8515 og á olafur@hibyli.is.

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

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

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

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

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Einbýlishús óskast í Garðabæ fyrir trausta kaupendur
Sólborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í
grónu hverfi.

Ólafsgeisli. Einbýlishús á útsýnisstað.

Lundur 22 – Kópavogi. Ein íbúð eftir !

Fiskakvísl- 4ra herbergja efri hæð og ris
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• Einstaklega fallegt og vandað 320,0 fm. einbýlishús á þremur hæðum á einstökum útsýnisstað
við Ólafsgeisla í Grafarholti.
• Miklar fastar sérsmíðaðar innréttingar eru í
húsinu. Fataskápar í öllum herbergjum, miklar
innréttingar í þvottaherbergi og í baðherbergjum.
Eikarparket og flísar eru á gólfum.
• Fimm herbergi. Samliggjandi stofur. Opið eldhús.
Þrjú baðherbergi.
• Eignin stendur á 660,0 fm. lóð með hellulagðri
innkeyrslu og stéttum fyrir framan og norðan við
húsið og skjólsælli verönd til suðurs og vesturs.

• Sólborg er vandað fjölbýli með afar vönduðum
2ja – 4ra herbergja lúxusíbúðum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist.
• Eignin er byggð úr afar vönduðum byggingarefnum 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

• Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund 22 í
Kópavogi.
• Íbúðin verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar.
• Innréttingar eru frá Brúnás ehf.
• Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus)
og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf.,
www.bygg.is
• Íbúðin er tilbúin til afhendingar.

• Björt og glæsileg 121,1 fermetra efri hæð og ris
í nýviðgerðu og máluðu 6 íbúða fjölbýlishúsi á
einstökum útsýnisstað við Fiskakvísl í Reykjavík.
• Tvennar flísalagðar svalir. Lofthæð er verulega
aukin í stórum hluta íbúðarinnar, m.a. í stofum og
eldhúsi.
• Mjög vandað massívt niðurlímt olíuborið eikarparket er á gólfum. Íbúðin er öll nýmáluð að innan.
• Lóð hússins er öll nýendurnýjuð með nýjum
gróðri. Hitalagnir eru í stéttum og bílaplani fyrir
framan húsið.

Verð 64,9 millj.

Laufásvegur. 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.

Bræðraborgarstígur. 3ja herbergja íbúð.

• Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 108,3 fm. íbúð
á jarðhæð með sérinngangi í góðu steinsteyptu
húsi við Laufásveg í Reykjavík.
• Íbúðin var öll innréttuð árið 2017 m.a. gólfefni,
innihurðir, eldhúsinnrétting og tæki, baðherbergi
og raflagnir. Loft voru tekin niður að hluta og
sett innfelld lýsing.
• Lofthæð í íbúðinni er um 2,75 metrar. Rúmgóð
og björt stofa með gluggum í tvær áttir. Þvottaherbergi innan íbúðar.
• Íbúðin er með sérinngangi, en einnig er hægt
að ganga inn í hana úr sameiginlegu stigahúsi
hússins.

• Virkilega góð 119,3 fm. íbúð á tveimur hæðum,
jarðhæð og kjallara, í nýlega viðgerðu og steinuðu fjölbýlishúsi við Bræðraborgarstíg.
• Bæði er sérinngangur í íbúðina og sameiginlegur
um stigahús.
• Jarðhæðin er mjög björt með aukinni lofthæð og
stórum gluggum. Góður stigi er á milli hæða og
kjallarinn er með gluggum til suðurs.
• Stór og björt stofa með frönskum gluggum til
suðurs og vestur og útgengi á verönd. 2 svefnherbergi.
• Eignin er laus til afhendingar nú þegar.

Verð 59,0 millj.

Verð 59,7 millj.

Eiðistorg 13 – Seltjarnarnes. 3ja herbergja íbúð.

Grettisgata 3. Verslunarhúsnæði

• 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.

• 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 48,9 millj.

Lyngháls 10. Nýlega innréttaðar stúdíóíbúðir.

• 10 nýlega innréttaðar og vandaðar stúdíóíbúðir á
3. hæð í steinsteyptu og álklæddu húsi við Lyngháls 10 í Reykjavík.
• Íbúðirnar voru allar innréttaðar fyrir um 7 árum
síðan og þá sett upp eldhús í hverri íbúð og baðherbergi í hverja íbúð.
• Baðherbergi eru öll flísalögð og með flísalögðum
sturtum, handklæðaofnum og vegghengdum
salernum. Harðparket er á gólfum alrýma og
herbergja. Eldvarnarhurðir eru frá öllum íbúðum
við gang.

Verð 189,0 millj.
Íbúðirnar eru allar í útleigu í dag. Nánari uppl.
á skrifstofu.

Verð 29,9 millj.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.
Ð
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• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í
fimm lyftuhúsum.
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitingastaði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá,
miðbæinn og borgina.
• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar
ásamt stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök
hljóðgólf í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting 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

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Ingi Þór Ingólfsson

Ómar Hvanndal

hdl. og löggiltir fasteignasalar

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 832 3200
Sími: 823 0339

Þóroddur S. Skaptas Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss. Óskar S. Axelsson

Guðrún D. Valdimars Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 692 2704
Sími: 616 1313

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

Barbara R. Bergþórsd. Svan G. Guðlaugsson Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Súluhöfði 30
270 Mosfellsbæ

Fallegt 218 fm einbýlishús á
einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr
• 4 svefnherbergi, baðherbergi,

gestasnyrtingu, stofa, sjónvarps
stofa, borðstofa, stólstofa,
þvottahús/geymsla og bílskúr.

• Stórt hellulagt bílaplan
• Fallegur garður með stórum

veröndum, markísu, heitum
potti, tjörn og leiktækjum.

• Frábær staðsetning.
Verð:

Jason Ólafsson

Óskar S. Axelsson

Sími: 775 1515

S: 691 2312

lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is

NT IÐ SK OÐ UN

PA
691 2312
í síma 775 1515 eða

107,8 millj.

aðst. fasteignasala
osa@miklaborg.is

Frostaþing 5
203 Kópavogur

Glæsilegt 331 fm einbýlishús
á tveimur hæðum
• Vandaðar innréttingar,
Fasteignasalan
Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

gólfefni og tæki

• Hjónasvíta ásamt fjórum

barnaherbergjum

• Glæsilegt útsýni yfir Esjuna,

Elliðavatn og Bláfjöllin

• Eign í sérflokki
sími

569 7000

Verð:

www.miklaborg.is
Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason

Með þér alla leið

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

164,9 millj.

UN
PA NT IÐ SK OÐ
2 23 07
hjá Ólafi í síma 82

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsson Jórunn Skúladóttir
hdl. og lögg. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

Dugguvogur 6

Dugguvogur 8

PERLA VIÐ ELLIÐAÁRVOGINN

VOGABYGGÐ

Skektuvogur 6

Skektuvogur 2
Skektuvogur 4

uvogi 8
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Ó
M
Ð
Ú
ÍB
R
A
S Ý N IN G

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn

17. febrúar

kl. 17.00 – 17.30
Virðum sóttvarnir
gætum 2ja metra reglunnar

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu

Verð frá 56,9 millj.
Skektuvogur 2 – 6

Dugguvogur 6 - 8

• 3 - 5 herbergja íbúðir

• 3 - 4 herbergja íbúðir

• Stærðir frá 125 fm – 145,1 fm

• Stærðir frá 107 – 135 fm

• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur

Til
afhendingar
strax

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

fylgir öllum íbúðum
• Parket er á öllum íbúðum

TRAUSTUR
BYGGINGARAÐILI
SÍÐAN 1998

• Bílastæði fylgir öllum íbúðum

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

Afhending strax eða fljótlega

Nýjar og glæsilegar
íbúðir í lyftublokk á
Hafnarbraut 13-15
á Kársnesi
Til
• 4 herbergja íbúðir

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

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

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

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

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

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

Hafnarbraut – Kársnesi
200 Kópavogur

afhendingar
strax

• Stærðir frá 114 fm
• Fallegt sjávarútsýni frá mörgum
íbúðum.

OPIÐ HÚS

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar með
gólfefnum á votrýmum, ísskáp og
uppþvottavél.

18. febrúar

fimmtudaginn

kl. 17.00 – 17.30
Virðum sóttvarnir
gætum 2ja metra reglunnar

• Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum
íbúðum.
Afhending strax eða fljótlega

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Mikið úrval 4ra herbergja íbúða
á frábæru verði frá: 64,9 millj.

TRAUSTUR
BYGGINGARAÐILI
SÍÐAN 1998
Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

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

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

– Með þér alla leið

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

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

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

.

NÝ

Drómundarvogur 8

ÍBÚÐ

.

OPIÐ HÚS

miðvikudaginn 17. feb. kl. 17  17:30

104 Reykjavík

IÐ SK OÐ UN

PA NT
822 2307
í síma 896 8232 eða

Þórhallur Biering

Ólafur Finnbogason

Sími: 896 8232

Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is

.

Vel skipulögð 136,9 fm
5 herb. íbúð á 3. hæð (efstu)
• Eldhús er með fallegri
innréttingu og skilið af með
eldunareyju frá bjartri stofu
• Þrjú rúmgóð svefnherbergi
með skápum
• Stæði í bílageymslu
• Afhending við kaupsamning
• Byggingaraðili er Sérverk ehf

Hlíðarás 35
221 Hafnarfjörður

Mjög gott 244 fm einbýli
á tveimur hæðum
• Fjögur svefnherbergi, hægt
að bæta v því fjórða
• Tvö baðherbergi
• Frábært útsýni á efri hæð
• Rúmlega 40 fm svalir
• Bílskúr með hurðaopnara
Jón Rafn Valdimars

lögg. fasteignasali

olafur@miklaborg.is

NÝ

Sunnusmári 23

ÍBÚÐ

lögg. fasteignasali

73,9 millj.

Verð:

Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Verð:

.

OPIÐ HÚS

þriðjudaginn 16. feb. kl. 17  17:30

201 Kópavogur

IÐ SK OÐ UN

PA NT
691 2312
í síma 695 5520 eða

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

.

.

Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Verð:

.

í síma 773 6000 eða

thorunn@miklaborg.is

Snyrtileg og vel skipulögð
98,4 fm 4ra herbergja
endaíbúð á 2. hæð
• Stofa, eldhús, 3 svefnherb.,
baðherbergi og þvottahús
• 5,2 fm geymsla á jarðhæð
• Sér stæði í opnu bílskýli
• Húsið var allt málað
að utan árið 2019

lögg. fasteignasali

36,9 millj.

Verð:

osa@miklaborg.is

PA NT IÐ SK OÐ UN 58

Sími: 773 6000

112 Reykjavík

Páll Þórólfsson

S: 691 2312

STRAX

lögg. fasteignasali

Reyrengi 8

Óskar S. Axelsson

LAUS

Þórunn Pálsdóttir

51,5 fm fullbúin stúdíó
íbúð á 4 hæð  403
• Parket, uppþvottavél
og ísskápur
• Vandaðar innréttingar
og tæki
• Suðursvalir

aðst. fasteignasala

84 5 89

Grandavegur 42 F

101 Reykjavík

107 Reykjavík

Stórglæsileg 107 fm, 3ja herb
íbúð með 46 fm þaksvölum
• Svalir snúa til suðurs og njóta
einnig austur og vestur sólar
• Glæsilegar stofur og
tvö góð herbergi
• Aukin lofthæð og
fallegar innréttingar
• Vönduð nýbygging í 101
• Stæði í bílageymslu fylgir
• Tilbúin til afhendingar með
gólfefnum og ísskáp

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

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

PA NT IÐ SK OÐ UN56

58
hjá Gunnari í síma 89 9

lögg. fasteignasali

Bergþórugata 23 (201)

Í SÖLU

Sími: 899 5856

77,9 millj.

Verð:

jorunn@miklaborg.is

Verð:

gunnar@miklaborg.is

.

AUKA
ÍBÚÐ

Mánagata 2
105 Reykjavík

Glæsileg 112,4 fm íbúð á 2 h.

Vel skipulagt 189,7 fm
parhús á þremur hæðum
• Björt og rúmgóð stofa,
borðstofa og eldhús
• Á eftri hæð er hol, tvö
stór svefnherbergi, lítið
fataherbergi og baðherbergi.
• 3ja herb. aukaíbúð í
kjallara, með sérinngangi,
eldhús, tvö herbergi,
baðherbergi með sturtu

• Stofa með útsýni, svalir,

UN
PA NT IÐ SK OÐ23
12

hjá Óskari í síma 69 1

eldhús, baðherbergi
með þvottaaðstöðu, tvö
svefnherbergi og anddyri.

UN
PA NT IÐ SK OÐ
3 99 29
hjá Páli í síma 89

• Gengið inn frá Vitastíg
• Byggt árið 2017
• Laus við kaupsamning

S: 691 2312

jko@miklaborg.is

.

Páll Þórólfsson

lögg. fasteignasali

aðst. fasteignasala

Verð:

osa@miklaborg.is

NÝ

Verð:

pall@miklaborg.is

.

í síma 896 8232 eða

Þórhallur Biering

Ólafur Finnbogason

Sími: 896 8232

Sími: 822 2307

200 Kópavogur

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

Sérlega vel skipulögð og
björt 86,7 fm, 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð
• Eldhús er með fallegri
innréttingu og skilið af með
eldunareyju frá bjartri stofu
• Tvö góð svefnherbergi
með skápum
• Stæði í bílageymslu
• Afhending við kaupsamning
• Byggingaraðili er Sérverk ehf

• Þrjú góð svefnherbergi
• Samliggjandi stofa

OÐ UN
PA NT IÐ SK82
3 03 39

hjá Barböru í síma

og borðstofa

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

Barbara R. Bergþórsd.
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

olafur@miklaborg.is

86,9 millj.

Kársnesbraut 51

104 Reykjavík

UN
PA NT IÐ SK OÐ
822 2307

thorhallur@miklaborg.is

Sími: 893 9929

65,9 millj.

Kuggavogur 11

ÍBÚÐ

lögg. fasteignasali

76 millj.

101 Reykjavík

• 6 íbúðir í stigagangi

Óskar S. Axelsson

sem snúa í suður

Gunnar S. Jónsson

Sími: 845 8958

Sími: 775 1515

• Yfirbyggðar 21,3 fm svalir
• 13,1 fm geymsla í kjallara

lögg. fasteignasali

NÝTT

lögg. fasteignasali

47,9 millj.

Barónsstígur 6 (íb. 505)

Jórunn Skúladóttir

Jason Ólafsson

104,7 millj.

Verð:

55,9 millj.

Sími: 823 0339

barbara@miklaborg.is

Hafið samband við sölumenn okkar fáið nánari upplýsingar um eignirnar og bókið skoðun!

Verð:

56 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Laugavegur 105
105 Reykjavík

Gæsilegt hús

Til
sölu

- eitt af kennileitum miðborgar Reykjavíkur

Íbúðarhúsnæði / allt að 48 íbúðir

Hótel / Hostel

Fyrir liggur jákvæð umsögn
skipulagsyfirvalda í Reykjavík
um að breyta öllu húsnæðinu
á Laugavegi 105 við Hlemm
í litlar- og meðalstóðar íbúðir,
alls 46 - 48 íbúðir.

• Möguleiki á áframhaldandi gisti- og
hótelstarfsemi. Öll leyfi til eru til staðar
og í gildi fyrir gistingu, veitingasölu og bar.

• Í dag er rekið bæði hótel og hostel

Laugavegur 105 í hjarta nýrrar framtíðar á Hlemmi.
Á næstunni mun Hlemmur undirgangast mikla
breyt ingar og verða stærsta torg Reykjavíkur sem
helgað verður gangandi vegfarendum og gefur
gest um færi á að njóta listaviðburða, veitingahúsa,
matarmarkaða og verslana ásamt útiveru á svæði
sem hefur ávallt haft sérstöðu í hugum borgarbúa.
Laugavegur 105 er glæsileg bygging í Art Deco stíl
og verður miðpunktur þessarar nýju götumyndar.

í húsnæðinu, auk íbúða.

• Jarðhæð og kjallari 630,4 fm: Veitingastaður,
bar, gestamóttaka, geymslur, lín, lager.

Allar upplýsingar veitir Friðrik Þ. Stefánsson lögm.
í síma 616 1313 og fridrik@mikaborg.is

• Hostel á 3.- 4. hæð 1.275.3 fm:

6 sér herbergi og 203 svefnpláss
í stórum herbergjum ( leyfi fyrir 225).

Friðrik Þ. Stefánsson

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

• Hótel á 5. hæð 548,7 fm: 17 sér herbergi.

– Með þér alla leið

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Erum við að leita að þér?

Viðar Böðvarsson

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

Rakel Viðarsdóttir

Gústaf Adolf Björnsson

viðskiptalögfr. og
í löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044

Anna Ólafía Guðnadóttir

lögg. fast.
einarm@fold.is / 893-9132

íþróttafræðingur og lögg.fast
gustaf@fold.is / 895-7205
íslenskufræðingur

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

Einar Marteinsson

Hlynur Ragnarsson
löggildingarnemi

Sævar Bjarnason
löggildingarnemi

Skeljagrandi 1, 107 Rvk., 3ja + bílageymsla.
OPIÐ HÚS ÞRI 16/2 KL. 16:30-17:00.
OP
IÐ

HÚ

Álfaheiði 1, 200 Kóp., 3ja herbergja á 2 hæð. Krummahólar 41, 111 Rvk., raðhús á einni hæð.
OPIÐ HÚS ÞRI 16/2 KL. 16:15-17:00.
OP
IÐ

S

Góð 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð (íbúð 205) á frábærum stað við
Skeljagranda. Samtals 115 fm með stórri geymslu og stæði í bílageymslu.
Glæný eldhúsinnrétting. Íbúðin skiptist í forstofu með skáp, nýtt eldhús,
rúmgóða stofu, tvö rúmgóð svefnherbergi og baðherbergi með baðkari.
Parket er á íbúðinni. Frábær staðsetning. Laus við kaupsamning.
Opið hús þriðjudaginn 16. febrúar kl. 16:30 -17:00. Panta þarf tíma:
hlynur@fold.is / 624-8080.

Skipholt 5, 105 Rvk.

2JA HERB + BÍLAGEYMSLA.

4RA HERBERGJA Á EFSTU HÆÐ.
KI

Ð

BÓ
SK

OÐ

S

3ja herbergja 79,3 fm íbúð á 2. hæð (íbúð 203) ásamt geymslu á jarðhæð
fyrir utan birta fm + sameiginlegt þvottahús og vagna- og hjólageymsla.
Sérmerkt bílastæði. Parket, korkur og flísar á gólfum. Ísskápur og uppþvottavél fylgja með í kaupunum. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Verð 44,9 millj.
Opið hús þriðjudaginn 16. febrúar kl. 16:15-17:00.
Panta þarf tíma: gustaf@fold.is / 895-7205.

Hrólfsskálamelur 1, 170 Seltjarnarnes,
BÓ

HÚ

OPIÐ HÚS MIÐ 17/2 KL. 17:00-17:30.
OP
IÐ

UN

KI

HÚ

Krummahólar 41: 3ja herbergja raðhús á einni hæð með sérbílastæði
fyrir fram hús. Sérafnota reittur fyrir framan og aftan hús. Forstofa með
flísum, baðherbergi með flísum og gólfhita. Stofa og tvö svefnherbergi
með parketi á gólfum. Opið hús miðvikudaginn 17. febrúar kl. 17:00-17:30,
verið velkomin. Bóka þarf tíma: einarm@fold.is.

Óskum eftir
Ð

SK

OÐ

UN

- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila
- traustar greiðslur
- langur leigutími
Hrólfskálamelur 1, íbúð 403. Glæsileg ca. 74 fm. 2ja herbergja íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi á Seltjarnarnesi. Frábært útsýni yfir hafið og til Suðurnesja. Íbúðin er glæsilega innréttuð með góðu skápaplássi. Stórar suðursvalir. Rúmgóð geymsla fylgir ásamt stæði í bílgeymslu. Velkomið að
panta tíma fyrir skoðun: fold@fold.is eða í síma 552-1400. Verð 54,9 millj.

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.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

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

S

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Þú finnur okkur á fold.is

Smáauglýsingar
Þjónusta

Hreingerningar

REGNBOGALITIR.IS

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
VIÐGERÐARÞJÓNUSTA
FYRIR HEIMILIN.

Málningarþjónusta Við
málum og spörslum hús og
mannvirki innan sem utan. Við
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og
styrkjum steiningu og sjónsteypu.
Við erum vandvirkir fagmenn með
mikla reynslu. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is

Allt á einum stað.
Viðgerðarmaðurinn Albert S : 888
4322 eða Facebook

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Húsaviðhald

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Keypt
Selt

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda
brons, silfur og gullpeninga.
Peningaseðla frímerki póstkort.
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Tilkynningar

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

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

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Málarar

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

SPÁSÍMINN 908 5666

Rafvirkjun

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Til sölu

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

Bókhald

Búslóðaflutningar

Óskast keypt

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

Húsnæði

Einkamál

Húsnæði í boði
Góð íbúð til leigu með 3 svefnherb.
í 105 RVK. Sérbílastæði. Leiguv.
240þús. Núverandi leigusamningur
laus 1. maí, enn möguleiki á afh.
fyrr. Uppl. í s. 615 3043

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

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

Vatnshitablásarar

Rakir Gluggar?

Þurrktæki
frá kr
39.990

Verð
kr.
99.990

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

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

viftur.is

Íslensku vörurnar frá Taramar unnu til
5 verðlauna í “Global Makeup Awards 2020”
GULL
GULL
GULL

taramar.is

Besta lífræna húðvöru línan
Besta næturkremið
Besta útlitshönnunin

SILFUR Augnkremið
SILFUR Hreinsiolían

4 SMÁAUGLÝSINGAR
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Tilkynningar

Skipulagsbreyting

Hólshraun 9, Hafnarfirði,
breyting á deiliskipulagi
vegna lóðarstækkunar
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti
á fundi sínum þann 03.02. 2021 að
auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi
lóðarinnar við Hólshraun 9 í samræmi
við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
nr.123/2010. Í breytingunni felst að lóðin
stækkar um 557,3 m².
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri
Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá
umhverfis- og skipulagssviði Norðurhellu
2, frá 15.02. til 29.03. 2021. Hægt
er að skoða deiliskipulagstillöguna á
hafnarfjordur.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillöguna eigi síðar en
29.03.2021. Skal þeim skilað skriflega
á netfangið skipulag@hafnarfjordur.is
eða á:

Leifsstaðabrúnir, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum
4. febrúar 2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi íbúðarsvæðis í Leifsstaðabrúnum skv. 41. gr. skipulagslaga nr.
123/2010. Deiliskipulagið tekur til þriggja íbúðarhúsalóða á
svæði sem auðkennt er íbúðarsvæði ÍB16 í gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Skipulagstillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins
frá 18. febrúar til 1. apríl 2021 og er auk þess aðgengileg á
heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins 1. apríl 2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillöguna. Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast
á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar,
Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á
sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Norðurhella 2
221 Hafnarfjörður

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Hafnarfjordur.is
Til sölu

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður
Komið og reynsluakið

DACIA 4x4
DUSTER

AÐE
AÐEINS
INS

33.8 30

Á
Á MÁNU
MÁNUÐI*
ÐI*

* m.v 20% útborgun og lán til 84 mánaða.

VERÐ FRÁ AÐEINS

2.790
ÞÚSUND

stgr.

Skoðum með uppítöku
á öllum tegundum bifreiða
- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

Komið og reynsluakið

Listaverð hjá umboði: 4.450 þús

Bílar í ábyrgð

-

Allt að 100% lánamöguleiki

- Til í ýmsum litum

- Góð endursala

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18

...á verði fyrir þig!

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1899 Knattspyrnufélag Reykjavíkur er stofnað.
1918 Litháen lýsir yfir sjálfstæði frá Rússlandi og
Þýskalandi.
1920 Hæstiréttur Íslands kemur saman í fyrsta sinn.
1927 Heimdallur, félag ungra Sjálfstæðismanna í
Reykjavík, er stofnaður.
1937 Wallace H. Carothers fær einkaleyfi á næloni.
1951 Verkfall strætisvagnastjóra hefst í Reykjavík.
1968 Neyðarlínan 911 er tekin í notkun í Bandaríkjunum.
1978 Fyrsta upplýsingatöflukerfið, CBBS, er sett upp í
Chicago.
1981 Ofviðri gengur yfir Suðvesturland að kvöldi þessa
mánaðardags og verður mikið tjón á húsum og bílum,
meðal annars í Engihjalla í Kópavogi. Staðahólskirkja í
Saurbæ í Dalasýslu fýkur af grunni.

16. FEBRÚAR 2021
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Tilbrigði við náttúruna
Þeir sem leggja leið sína í Gallerí Göng í Háteigskirkju geta notið listar Valgerðar
Björnsdóttur þessa dagana. Hún er þar með sýningu sem nefnist Náttúrustemmur.

S

ýningin samanstendur af
verkum sem urðu til á síðasta
ári. Í þeim er fegurð, kyrrð,
stilla en samt alltaf hreyfing
og breytileiki,“ segir Valgerður Björnsdóttir um myndlistarsýningu sem hún opnaði síðasta
föstudag í Gallerí Göng/um í Háteigskirkju. Sýninguna nefnir hún Náttúrustemmur og þar getur að líta litrík einþrykksverk, sólarprent, silkiþrykk og
ljósmyndaætingar með sögulegu ívafi.

2005 Kýótóbókunin tekur gildi eftir undirskrift Rússlands, án stuðnings Bandaríkjanna og Ástralíu.
2011 Flutningaskipið Goðafoss strandar í Ytre Hvalerþjóðgarðinum, skammt undan Fredrikstad við Noregsstrendur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Helgi Kristmundur Ormsson
rafvirkjameistari,

lést í Brákarhlíð í Borgarnesi
föstudaginn 5. febrúar.
Útför hans fer fram frá Borgarneskirkju
miðvikudaginn 17. febrúar kl. 14 að viðstöddum nánustu
fjölskyldu og vinum. Útförinni verður streymt á YouTuberás Borgarneskirkju. Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð
og vill færa starfsfólki Brákarhlíðar sérstakar þakkir
fyrir frábæra umönnun. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á
minningarsjóð Brákarhlíðar.
Hilmar Helgason
Kristján Helgason
Hrefna Traustadóttir
Sigríður S. Helgadóttir
Stefán Aðalsteinsson
Helgi Örn Helgason
Kerstin Bruggemann
Þuríður Helgadóttir
Sigurður Ó. Kristófersson
barnabörn og barnabarnabörn.

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi
ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
síðan 1996
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

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

Í gönguferðum mínum á Ströndum tek ég mikið af myndum í
mikilfenglegri og síbreytilegri
náttúrunni og nýti þær sem
kveikju í verkin.
Greinilegt er að Valgerður hefur
margar aðferðir á valdi sínu. „Ég fór
ekki í myndlist fyrr en á breytingaskeiðinu,“ segir hún glaðlega. Kveðst
hafa verið í síðasta árgangi Myndlistaog handíðaskólans og náð að kynnast
þar mörgum grafíkaðferðum en heilmikil þróun hafi átt sér stað. „Ég nota til
dæmis sólarprent nú en áður var notuð
sýra til að hægt væri að prenta plötu
eins og ætingu, þannig að aðferðirnar
eru orðnar mun náttúruvænni en þær
voru.“
Valgerður segir þau hjón hafa keypt
sér hús á Hólmavík fyrir þremur árum.
„Bóndinn er búinn að koma sér upp
trésmíðaverkstæði og ég get unnið

Valgerður vinnur að list sinni á höfuðborgarsvæðinu og á Ströndum. MYND/AÐSEND

þar líka en ég hef verið með vinnustofu á Korpúlfsstöðum og bíð eftir að
fá aðstöðu í Gufunesi,“ lýsir hún. „En í
gönguferðum mínum á Ströndum tek
ég mikið af myndum í mikilfenglegri

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur, bróðir og mágur,

Jón Ólafur Skarphéðinsson
prófessor,

lést á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi, fimmtudaginn 11. febrúar.
Útförin verður auglýst síðar.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Landvernd,
Votlendissjóð eða önnur félög sem standa að uppgræðslu
landsins eða endurheimt votlendis.
Hólmfríður Jónsdóttir
Una Björk Jónsdóttir
Ása Karen Jónsdóttir
Halla Oddný Jónsdóttir
Friðgeir Bjarni Skarphéðinsson Sigrún Rafnsdóttir
Karl Skarphéðinsson
Sara Gylfadóttir
Hjálmar Skarphéðinsson
Elín Ólafsdóttir
Óskar Bjarni Skarphéðinsson Dóra Bergrún Ólafsdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Hafdís Engilbertsdóttir
Hólmvaði 62, Reykjavík,

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

sem lést á heimili sínu 3. febrúar,
verður jarðsungin föstudaginn
19. febrúar í Áskirkju kl. 15.00.
Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar og vinir,
sem haft hefur verið samband við, í kirkjunni. Blóm og
kransar afþakkaðir. Þeir sem vilja minnast Hafdísar geta
fært Minningarsjóði Líknardeildar og HERU gjöf.
Streymt verður frá útförinni á promynd.is/hafdis
Baldvin H. Steindórsson
Tinna Björk Baldvinsdóttir
Þórður Birgir Bogason
Ívar Baldvinsson
Lísa Lind Björnsdóttir
Fannar Baldvinsson
Snædís Sif Benediktsdóttir
og barnabörn.

og síbreytilegri náttúrunni og nýti þær
sem kveikju í verkin. Oftar en ekki verð
ég uppnumin,“ segir hún. „Tilbrigði við
náttúruna f ljóta á einhvern hátt um
textílverkin mín.“ gun@frettabladid.is

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

Jón Haukur Stefánsson
Álfkonuhvarfi 53,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi
þriðjudaginn 3. febrúar.
Jarðarförin fór fram í kyrrþey að ósk hins
látna. Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.
Katrín Kristín Guðjónsdóttir
Helga Lísa Jónsdóttir
Egill Kristján Björnsson
Kristín Steinunnardóttir
Einar B. Árnason
Ómar al Lahham
Amanda Jo Wood
Sara Steinunnardóttir
Alexander Marinuson
Björn Magnús og Katrín Kristín Egilsbörn
Gabríel Þór Alexandersson

Elsku maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, stjúpi og stjúpafi,

Sigmundur Sigfússon
geðlæknir,

lést á heimili sínu föstudaginn
29. janúar. Útförin fer fram frá
Akureyrarkirkju mánudaginn 22. febrúar
kl. 13.30. Því miður getur athöfnin ekki verið öllum opin
vegna sóttvarna. Streymt verður á Facebooksíðunni:
Jarðarfarir í Akureyrarkirkju - Beinar útsendingar.
Blóm eru vinsamlega afþökkuð en þeim sem vildu
minnast hans er bent á að styrkja góð málefni.
Ingiríður Sigurðardóttir
Marjón Pétur Sigmundsson
Oorawan Sukphuwong
Sigfús Þór Sigmundsson
Erna Hjaltested
Benedikt Sigmundsson
Hala Mamdouhdóttir
Haraldur Sigmundsson
Steinunn Arnbjörg Stefánsdóttir Mathurin Matharel
barnabörn og stjúpbarnabörn.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR
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Austlæg eða norðaustlæg átt 5-13 í dag og
rigning með köflum, en
hægari þurrt að kalla
norðan- og vestanlands
fram á kvöld. Hiti 2 til
6 stig.

LÉTT
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Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Aracil átti leik gegn Domingo á
Spáni árið 1979.

Hvítur á leik

1. Hxd7+! Rxd7 (1...Kxd7 2.
Bb5+ Kd8 3. Dc7#). 2. Dc8+!
Hxc8 3. Hxc8+ Ke7 4. Rc6#
1-0. Unglingameistaramót
Íslands (u22) – Meistaramót
Skákskóla Íslands fór fram um
helgina. Benedikt Briem og
Vignir Vatnar Stefánsson komu
efstir og jafnir í mark og heyja
einvígi um titilinn á morgun.
Gauti Páll Jónsson varð þriðji.
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LÓÐRÉTT
1 afl
2 veita
3 ennþá
4 gugginn
7 alls
9 ráðgera
12 varp
14 loftfar
16 utan

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

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.

LÁRÉTT: 1 kleif, 5 rán, 6 ös, 8 annála, 10 fa, 11
fum, 12 kort, 13 afar, 15 rismál, 17 stans.
LÓÐRÉTT: 1 kraftar, 2 lána, 3 enn, 4 fölur, 7 samtals, 9 áforma, 12 kast, 14 fis, 16 án.

Skák

LÁRÉTT
1 skarð
5 gyðja
6 kraðak
8 frægja
10 tónn
11 óðagot
12 bréfspjald
13 ýkja
15 fótaferð
17 dok

Pondus Eftir Frode Øverli
Salaaaaaah

www.skak.is: Öðlingamót TR
hefst á morgun.

Bíðið við!
Markið verður
skoðað í VAR...

Ógilt! Eins og
sjá má í VAR var
hægri eyrnasnepill
Mohammed Salah
örlítið rangstæður!

VELDU
GÆÐI!
................................................
3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

Gelgjan
ELSKAN MÍN

Leikaraskapur?

Það VAR
þá helst!
Koma
svo!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HEFuuuuuR

ALDREI AF SÉR
BRrrO
tiiiIÐ!

Það er erfitt að syngja
blús þegar maður er
ennþá í mútum.

Ahahahahahaha!

Fyrirgefðu.

Barnalán
Lárus, geturðu
sett upp
barnahliðið
fyrir mig?

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 -16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ekkert mál.

Ái!

*muldur!
*snapp!* Gahhh!

Kannski var „ekkert
mál“ örlítið bjartsýnt.

Þ R I ÐJ U DAG U R
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Tímalaust verk um fjölskyldubönd
Rakel Ýr Stefánsdóttir fer með hlutverk Happy í Sölumaður deyr sem Borgarleikhúsið frumsýnir um helgina. Karlmannshlutverki breytt í kvenhlutverk.
ÉG HELD AÐ OKKUR Í
LEIKHÓPNUM FINNST
NÁNAST AÐ MILLER HAFI GEFIÐ
KRISTÍNU HUGBOÐ Í DRAUMI
UM AÐ ÞETTA ÆTTI AÐ VERA
SVONA.

Kolbrún
Bergþórsdóttir

B

kolbrunb@frettabladid.is

Ragnar Jónasson metsöluhöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Myrkur á alla
enda og kanta

D

imma eftir Ragnar Jónasson
fékk nýlega fimm stjörnur í
Jyllandsposten. Gagnrýnandi blaðsins segir meðal annars
í umsögn sinni: „Það er myrkur
á alla enda og kanta í glæpasögu
Ragnars Jónassonar sem er bæði
vönduð spennusaga og sannfærandi sálfræðistúdía á sjálfskipaðri
einsemd. Afar vel sögð og öguð saga
sem glæðir átök glæpasögunnar
tilvistarlegum víddum sem líkjast
þeim sem við þekkjum úr Íslendingasögunum.“
Dimma er fyrsta bók Ragnars
sem kemur út í Danmörku en bókin
hefur hlotið afar góðar viðtökur
víða um heim. Nægir þar að nefna
að bókin sat mánuðum saman á
meðal söluhæstu bóka á þýska
metsölulistanum á síðasta ári.
Bókin var tvívegis í fyrra mest selda
glæpasaga vikunnar í Frakklandi,
hún er ein af 100 bestu glæpasögum
sem komið hafa út frá stríðslokum,
sagði Sunday Times. Þá tryggði
Greg Silverman, fyrrverandi forstjóri kvikmyndarisans Warner
Brothers, sér réttinn á Dimmu og
undirbýr nú sjónvarpsþáttaröð
eftir bókinni.

orgarleikhúsið frumsý nir laugardag inn
20. febrúar Sölumaður
deyr, hið fræga leikrit Arthurs Miller, í
leikstjórn Kristínar
Jóhannesdóttur. Meðal leikara er
Rakel Ýr Stefánsdóttir. Hún útskrifaðist úr Listaháskólanum árið 2019
og fer nú með fyrsta hlutverk sitt í
atvinnuleikhúsi.
„Það er virkilega gaman að leika
í þessu leikriti og kafa ofan í það,
sérstaklega að fá tækifæri að vinna
með Kristínu leikstjóra sem er
virkilega klár og mikil fyrirmynd.
Þetta er tímalaust verk um fjölskyldubönd og samfélag og maður
fer beint inn í líf og hugarheim persóna,“ segir Rakel Ýr.
Aðalpersóna leikritsins er sölumaðurinn Willy Loman sem er sagt
upp vinnunni og reynir að átta sig á
hvað fór úrskeiðis í lífi hans. Leikritið var frumsýnt árið 1949 og
hlaut Pulitzer-verðlaunin og Tonyverðlaunin. Það er orðið sígilt og er
reglulega sett á svið víða um heim.

Áhugaverður karakter
Jóhann Sigurðarson fer með hlutverk Willy Loman og Sigrún Edda
Björnsdóttir leikur Lindu, eiginkonu hans. Rakel Ýr fer með hlutverk yngsta barns þeirra, Happy.
Miller skrifaði hlutverkið sem
karlmannshlutverk en því er nú
breytt í kvenhlutverk. „Það passar
óskaplega vel við samtímann að
Happy sé kvenkyns. Ég held að
okkur í leikhópnum finnst nánast
að Miller hafi gefið Kristínu hugboð í draumi um að þetta ætti að
vera svona,“ segir Rakel. „Happy er
yngsta barnið í fjölskyldunni sem
berst fyrir að fá athygli. Hún býr yfir
miklum lífskrafti og vilja til að ná

langt. Hún vill gera allt til að standa
undir væntingum föður síns og fjölskyldunnar.
,,Happy verður afar áhugaverður
kvenkyns karakter í samtíma þar
sem eru miklar kröfur um útlit og
ímynd kvenna bæði út á við, í lífsstíl
og á samfélagsmiðlum. Karakterinn
sem kona öðlast nýjar leiðir sem
hún getur notfært sér til að komast
langt í lífinu.“

Það verður dásamlegt að frumsýna, segir Rakel Ýr. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Áskoranir á hverjum degi
Rakel Ýr segist hlakka mjög til frumsýningar. „Ég er á nýjum vinnustað
og fæst við nýjar áskoranir á hverjum degi. Það verður dásamlegt að
frumsýna með öllu þessu stórkostlega fólki sem ég er að vinna með. Ég
er búin að læra svo mikið á þessum
tíma. Það er ómetanlegur skóli að
fylgjast með starfi hússins og einnig Jóa og Sigrúnu Eddu vinna og eiga
í samtali við þau. Ég hef síðan lært
alveg gríðarlega mikið af Kristínu,
sem er einstakur fræðibrunnur af
lífi og listum.“

AÐALFUNDUR ÖSSURAR HF.
verður haldinn með rafrænum hætti
mánudaginn 8. mars 2021 kl. 9:00.
Athygli hluthafa er vakin á því að þann 6. desember 2017
voru viðskipti með hlutabréf Össurar hf. sameinuð í
kauphöll Nasdaq Copenhagen. Þá var öllum hlutabréfum
Össurar hf. sem voru til viðskipta í Kauphöll Íslands
umbreytt í hlutabréf sem eru til viðskipta í kauphöll
Nasdaq Copenhagen. Við umbreytinguna voru hlutabréfin
færð á safnreikninga og frá þeim tíma hafa hluthafar ekki
verið skráðir undir eigin nafni í hlutaskrá Össurar hf.

Árni Valur Axfjörð sýnir skúlptúra
sína í SÍM-salnum í Hafnarstræti.

Jaðarsjón í
SÍM-salnum

Á

rni Valur Axf jörð opnar
fyrstu einkasýningu sína
í sal Sambands íslenskra
myndlistamanna í Hafnarstræti.
Hann útskrifaðist úr Keramikdeild
Myndlistaskólans í Reykjavík vorið
2020 og á sýningunni eru skúlptúrar unnir í postulín sem voru
lokaverkefni hans í skólanum. Á
sýningunni eru einnig skyssur og
teikningar. Skúlptúrarnir eru að
hluta til unnir eftir teikningum en
líka út frá innsæi og núvitund. Yfirskrift sýningarinnar er Jaðarsjón /
Undirmeðvitund.
Sýningin stendur til 19. febrúar
og er opin alla virka daga frá 10-16.

Aðalfundur
Össurar
2021

Hluthafar sem vilja taka þátt í aðalfundinum og/eða
nýta sér atkvæðisrétt sinn þurfa því að afla fullnægjandi
staðfestingar á eignarhlut sínum frá þeirri fjármálastofnun
sem er með hlutabréf þeirra í vörslu. Hluthafar eru hvattir
til að afla staðfestingar frá vörsluaðila sínum sem fyrst.
Tilkynna þarf um þátttöku á aðalfundinum eigi síðar en
miðvikudaginn 3. mars 2021.
Hluthafar geta nálgast dagskrá fundarins, fundargögn
og nánari upplýsingar um aðalfundinn á heimasíðu
Össurar hf.: www.ossur.com/investors/AGM
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Mottur og dreglar

... fyrir lifandi heimili

frá nirmal. margar stærðir og gerðir.

MIKIÐ OG FJÖLBREYTT ÚRVAL
FRÁ NIRMAL, DIALMA BROWN, NORDAL O.FL.

frá dialma brown. nokkrar gerðir.

DAGSKRÁ

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Þ R I ÐJ U DAG U R

Þriðjudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Matur og heimili L
 ifandi
þáttur um matargerð og
bakstur í bland við innanhússarkitektúr, hönnun og
fjölbreyttan lífsstíl.
20.30 Lífið er lag Þ
 áttur um málefni fólks á besta aldri sem
lifir áskoranir og tækifæri
efri áranna. Umsjón: Sigurður K. Kolbeinsson.
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðjudegi 21 er 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 Heyrnin Heyrnin er tveggja
þátta fræðsluröð um þau
úrræði sem bjóðast fólki
sem glímir við heyrnartap.

13.00 Dr. Phil
13.45 The Late Late Show
14.00 American Housewife
14.55 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 G
 amanþáttur
um hvernig það var að alast
upp í blandaðri fjölskyldu á
níunda áratug síðustu aldar.
20.00 The Block
21.00 FBI B
 andarískur spennuþáttur um liðsmenn bandarísku alríkislögreglunnar,
FBI, í New York. Frábær
þáttaröð frá Dick Wolf,
framleiðanda Law & Order
og Chicago-þáttaraðanna.
21.50 Why Women Kill
22.35 The Chi
23.25 The Late Late Show
00.10 Station 19
00.55 The Resident
01.40 Chicago Med Dramatísk
þáttaröð úr smiðju Dick
Wolf sem m.a. gerði Law &
Order-seríurnar.
02.25 The Great
03.15 The Arrangement
04.00 Síminn + Spotify

08.00 Heimsókn
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Jamie. Keep Cooking and
Carry on
10.45 The Village
11.25 NCIS
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 The Diagnosis Detectives
13.55 Ísskápastríð
14.30 Poppsvar
15.05 Hannað fyrir Ísland
15.50 First Dates Hotel
16.35 PJ Karsjó
17.05 The Good Doctor
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 MasterChef Junior
19.45 The Grand Party Hotel
20.55 Mom Á
 ttunda gamanþáttaröðin um Christy, sem hefur
háð baráttu við Bakkus en
er nú að koma lífi sínu á rétt
ról.
21.15 Magnum P.I.
22.00 Sermon on the Mount
22.50 Last Week Tonight with
John Oliver
23.25 The Wire
00.25 Limetown
00.55 True Detective
01.50 True Detective
03.00 Veronica Mars
03.40 The O.C.
04.25 The Village

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi
09.10 Spaugstofan 2008-2009
09.35 Af fingrum fram KK
10.20 Venjulegt brjálæði - Með
lífið að veði
11.00 HM í Skíðaskotfimi Bein útsending frá keppni í 15 km
skíðaskotfimi kvenna á HM í
skíðaskotfimi.
12.50 Hringfarinn Á
 mótorhjóli til
Moskvu
13.50 Útsvar 2007-2008 Reykjavík
- Kópavogur
14.55 Leyndardómar mannslíkamans
15.50 Pöndurnar koma - Kafloðnir
diplómatar
16.35 Hundalíf
16.45 Hvað getum við gert?
16.55 Tímaflakk Doctor Who
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr
18.29 Hönnunarstirnin
18.47 Verkstæðið B
 úum til föt.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós Í tarleg umfjöllun
um það sem er efst á baugi í
fréttum og mannlífi.
19.50 Menningin
20.00 Okkar á milli Sigmar ræðir
við Grím Atlason sem hefur
reynt það á eigin skinni að
það hefur miklar og slæmar
afleiðingar þegar börn og
ungmenni alast upp við
mikla drykkju og óreglu
á heimilinu. Sálrænar og
félagslegar afleiðingar þess
geta flust á milli kynslóða
með gríðarlegum kostnaði
fyrir samfélagið, ef ekki er
gripið inn í.
20.30 Eldað úr afskurði Matsjokket
21.00 Síðasta konungsríkið Last
Kingdom
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 DNA DNA
23.00 Vesalingarnir Les Misérables
00.00 Dagskrárlok

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 Hádegið seinni 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 S prengju
Kata
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Grettis saga
(2 af 21)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma
(12 af 50)
22.15 Samfélagið
23.10 Segðu mér
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

GOLFSTÖÐIN
frá nordal. nokkrar stærðir og gerðir.

16. FEBRÚAR 2021

08.00 European Tour 2021 Útsending frá Abu Dhabi HSBC
Championship.
13.45 European Tour 2021 - Highlights
14.10 PGA Tour 2021Útsending
frá Waste Management
Phoenix Open.
19.10 PGA Highlights 2021
20.05 LPGA Tour 2020 Útsending
frá lokadegi á ISPS Handa
Women’s Australian Open.

STÖÐ 2 BÍÓ
10.55 Overboard
12.45 Native Son
14.25 Middle School
15.55 Overboard
17.45 Native Son
19.25 Middle School
21.00 Enter The Warrior’s Gate
22.45 American Pastoral 
00.30 American Renegades
02.10 Enter The Warrior’s Gate

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
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
23.45 Our Girl
00.35 Friends
00.55 Friends
01.20 The Office

STÖÐ 2 SPORT
09.00 Seinni bylgjan - karla
10.15 Seinni bylgjan - kvenna
11.15 FH - Haukar Útsending frá
leik í Olís-deild karla.
12.40 Seinni bylgjan - karla
13.55 FH - Haukar Útsending frá
leik í Olís-deild kvenna.
15.20 Fram - Valur
16.45 Seinni bylgjan - kvenna
17.45 Þór Ak. - Þór Þ. Útsending
frá leik í Dominos-deild
karla.
19.25 Dominos Tilþrifin 10. umferð
20.15 FH - Haukar
21.40 Seinni bylgjan - karla
22.55 Annáll 2019. Olís deild karla
og kvenna
00.25 Annáll 2019. Körfubolti
karla og kvenna

STÖÐ 2 SPORT 2
08.20 Getafe - Real Sociedad
10.00 Real Madrid - Valencia
11.45 Washington Wizards - Boston Celtics
13.45 Football League Show
14.10 Ítölsku mörkin
15.00 Cádiz - Athletic Bilbao
16.40 Hellas Verona - Parma
18.20 Spænsku mörkin
19.15 Meistaradeildin - upphitun
19.50 Leipzig - Liverpool B
 ein útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.30 Hellas Verona - Parma
00.10 Barcelona - PSG

MEISTARADEILDIN
16 LIÐA ÚRSLIT FARA AF STAÐ Í KVÖLD
EKKI MISSA AF BESTA SJÓNVARPI Í HEIMI!

ÁSKRIFT AÐEINS

3.990
kr./mán.

STÖÐ 2 SPORT ER

LENT

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is
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Vilja auka sýnileika kvenna í tónlist
Í gær var tilkynnt að tólf helstu stofnanir og samtök innan íslensks tónlistarlífs hafa skrifað undir Keychangeskuldbindingu. Hún felur í sér að stofnanirnar skuldbinda sig til að auka sýnileika kvenna í tónlistarheiminum.
Forsetafrú Íslands, Eliza Reid, er sérlegur sendiherra verkefnisins ásamt tónskáldinu Önnu Þorvaldsdóttur.

N

ú hafa tólf helstu
stofnanir og samtök innan íslensks
tónlistarlífs skrifað
undir Keychangeskuldbindingu, en
tilgangur hennar er að auka sýnileika kvenna og annarra kyngerva í
tónlistarheiminum. Tilgangur Key
change-samtakanna er að reyna að
tryggja jafnan hlut kvenna og karla
í tónlistarlífinu. Stofnanirnar tólf
sem skrifuðu undir samkomulagið
skuldbinda sig nú til að vinna eftir
þessum hugsjónum. Sérlegir sendiherrar verkefnisins eru tónskáldið
Anna Þorvaldsdóttir og forsetafrú
Íslands, Eliza Reid. Sú síðarnefnda
segist glöð hafa lagt málstaðnum lið
þar sem hún styðji heilshugar hugmyndafræðina sem Keychange-samtökin vinna eftir.
„Það er mikilvægt að auka fjölbreytileikann í tónlistar- og listageiranum og það var heiður að vera
beðin um að leggja verkefninu lið.
Þetta er mikilvægt málefni sem
verðskuldar athygli. Ísland er þekkt
á heimsvísu fyrir að vera framarlega
þegar kemur að baráttunni fyrir
jafnrétti kynjanna. Þetta er góð leið
til að sýna fordæmi í þessum málum,
sérstaklega núna fyrst við njótum
stuðnings þessara stofnana og samtaka,“ segir Eliza.

Von á bók á næsta ári
Á næsta ári er von á bók frá forsetafrúnni um réttindabaráttu kvenna
á Íslandi. Bókin hefur hlotið heitið
„Secrets of the Sprakkar: How the
extraordinary women of Iceland
are bringing gender equality within
reach“.
„Í bókinni er jafnrétti kynjanna
skoðað en inn í efnið flétta ég minni
eigin reynslu sem forsetafrúar, innflytjanda, frumkvöðuls og fjögurra
barna móður, ásamt sögum frá fjölda
íslenskra kvenna til að skoða hvað
leiddi til þess jöfnuðar sem fyrir
finnst hér á landi. Í bókinni skoða
ég líka þær áskoranir og hindranir
sem við höfum enn ekki sigrast á til
að ná að sjá drauminn um jafnrétti
rætast. Hún snertir líka á fjölmörgum hliðum samfélagsins hér á landi,
menningunni, foreldrahlutverkinu,
tengslaneti okkar og atvinnulífi. Ég
hef reynt að setja þetta fram á áhugaverðan hátt, stundum með húmor,
fjölbreytni og ég reyndi eftir fremsta
megni að gefa raunsæja mynd af
jafnréttisbaráttunni hér og ég hef

Fulltrúar samtaka og stofnana sem skrifuðu undir Keychange-skuldbindinguna nú á dögunum. Tilkynnt var um þetta í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STOFNANIR OG SAMTÖK SEM SKRIFUÐU UNDIR
KEYCHANGE-SKULDBINDINGUNA:
FTT
FÍH
Gaukurinn
Harpa
KÍTÓN
Sinfóníuhljómsveit Íslands
hópa. Tónlistarlífið er þar gott dæmi
og það sem Keychange-hreyfingin
vinnur að. Mig langar líka að nefna
að lágt hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum fyrirtækja er áhyggjuefni.
Það væri einnig gott að auka sýnileika karlmanna í störfum þar sem
konur hafa vanalega verið í meirihluta, eins og kennslustörfum og
hjúkrun.“
Forsetafrú okkar Íslendinga, Eliza Reid, er sendiherra Keychange hérlendis
og skrifar bók um jafnréttisbaráttuna á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

haft virkilega gaman af því að vinna
að bókinni,“ segir hún.
Eliza hefur fylgst vel með framþróun jafnréttisbaráttunnar hér á
landi frá því hún fluttist hingað.
„Umræðan hefur alltaf verið til
staðar en með tímanum höfum við
þróast fjær því að rökræða mikilvægi jafnréttis kynjanna yfir í að
skoða frekar hvað þarf til þess að það
náist. Við erum að ná framförum
þótt þær séu hægfara.“
Á hvaða sviði telur þú að við getum
bætt okkur þegar kemur að jafnréttisbaráttu kynjanna?
„Það er margt sem við erum að
gera sem er til fyrirmyndar og því
má fagna, en við megum ekki missa

VIÐ EIGUM FJÖLDANN
ALLAN AF STÓRKOSTLEGUM TÓNLISTARKONUM HÉR
Á ÍSLANDI OG ÉG TÓK VIÐTAL
VIÐ NOKKRAR ÞEIRRA VIÐ GERÐ
BÓKARINNAR.
sjónar á markmiðinu. Það eru hópar
kvenna sem hafa verið jaðarsettir á
Íslandi. Konur af erlendum uppruna,
konur sem eiga við hreyfihömlun
eða önnur veikindi að stríða, transkonur. Þessir hópar eru oft ekki
teknir með í samræðurnar um hvað
við getum gert til að bæta stöðuna.
Það er hægt að bæta margt þegar
kemur að sýnileika minnihluta-

Menning nærir sálina
Hvernig getum við stutt jafnrétti
kynjanna sérstaklega í listum?
„Það getum við gert með því vera
sífellt vökul yfir jafnréttismálum,
með því að hlusta á tónlist eftir
fólk á öllu kynjarófinu, ekki bara
flytjendur heldur líka tónskáld og
tónlistarframleiðendur. Við getum
sýnt tónlistarviðburðum og tónlistarhátíðum stuðning okkar í verki
með því að hrósa þeim á samfélagsmiðlum og benda á það þegar má
gera hlutina betur. Við erum öll listneytendur og skoðanir okkar geta
haft áhrif,“ segir Eliza.
Íslenskt listalíf hefur legið í
nokkrum dvala í heimsfaraldrinum.
Er eitthvað sem Eliza er sérstaklega spennt að sjá þegar lifna tekur
yfir listasenunni á nýjan leik?
„Ég hlakka til að sjá þetta allt

Tónlistarborgin Reykjavík
ÚTÓN
Norrænir músíkdagar
Þjóðleikhúsið
Íslenska óperan
Inni Music
saman! Menning nærir sálina og
við þurfum mikið á því að halda á
svona tímum. Ég held að við skiljum
öll af hverju þessi höft voru sett, en
hlökkum til að geta notið lista á
nýjan leik líkt og við gerðum hérna
áður,“ segir hún.
Er einhver ákveðinn kvenkyns
listamaður í uppáhaldi hjá þér?
„Við eigum fjöldann allan af stórkostlegum tónlistarkonum hér á
Íslandi og ég tók viðtal við nokkrar
þeirra við gerð bókarinnar. Ég er
alltaf hikandi við að benda á einhvern með nafni því ég vil ekki
sýna frændhygli, en ég reyni að
passa upp á það að hlusta á breiðan
hóp tónlistarfólks. Mig langar sérstaklega að nefna þar klassísku tónlistarsenuna. Hildur Guðnadóttir er
brautryðjandi á sviðinu og orðaði
það á þá leið að mikil þörf væri á að
auka hlut kvenna í klassískri tónlist
og að raddir þeirra heyrðust.“
Fimmtudaginn 18. febrúar kl.
12.30 standa Iceland Airwaves og
Keychange fyrir rafrænni málstofu
um kynjað tungutak, tjáningu
og inngildingu. Forsetafrúin er á
meðal þeirra sem taka þátt í málstofunni sem fer fram á Facebooksíðu Iceland Airwaves.
steingerdur@frettabladid.is

APÓTEK LYFSALANS

Glæsibær

LYFSALINN GLÆSIBÆ
LYFSALINN VESTURLANDSVEGI
LYFSALINN URÐARHVARFI

Vesturlandsvegur

Opið 8.30 - 18.00
Opið 10.00 - 22.00
Opið 8.30 - 18.00

Urðarhvarf

Sími 517 5500 / glaesibaer@lyfsalinn.is
Sími 516 5500 / vesturlandsvegur@lyfsalinn.is
Sími 516 5505 / urdarhvarf@lyfsalinn.is

www.lyfsalinn.is

Opið fyrir
umsóknir
www.hringida.is

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

BAKÞANK AR
Hauks Arnar
Birgissonar

F

yrsti alvöru kvíðavaldur
barna á árinu er að velja sér
búning fyrir öskudag. Drullustressaðir foreldrar rembast við
að koma ljósmynd á samfélagsmiðla áður en haldið er af stað í
vinnuna. Morgundagurinn er einn
versti dagur ársins á Facebook.
Í „gamla daga“ fólst undirbúningur öskudagsins í því að sauma
saman öskupoka úr gömlum
skyrtum og festa í þá beyglaða
títuprjóna. Sá sem hengdi á flesta
lögregluþjóna átti grobbréttinn
næstu daga. Síðan þá hefur margt
breyst.
Heitasta sjónvarpsefnið var
tekið upp á vídeóspólur og tónlistin á segulband. Fjandans
útvarpsmaðurinn skemmdi
mixtape-in með því að gjamma
ofan í intróin. Á þetta hlustaði
maður í vasadiskóinu eða risastóru hljómflutningstækjunum
sem geymd voru í glerskápum á
hjólum. Donkey Kong tölvuspilið
og jójó með gosdrykkjarlógóum
voru skammt undan og veggir voru
þaktir tónlistarplakötum.
Í skólanum smíðuðu börn
öskubakka handa foreldrunum
á milli þess að vera send út í búð
með miða; sígarettur fyrir pabba
og nammisígarettur fyrir börnin.
Bland í poka var valið í miklu, en
frústrerandi, samstarfi við sjoppustarfsmanninn, sem varð æfur
ef ekki var spólað til baka við skil
videóspólunnar.
Það þótti í lagi að spyrja eftir
vinum með því að mæta óboðaður
heim til þeirra og spurningin „viltu
byrja með mér?“ þótti eðlileg viðreynsluaðferð. Ef undirtektirnar
voru góðar þá fór parið saman út
í næstu sjoppu, klætt apaskinnsgöllum.
Fréttirnar voru sóttar á blaðsíðu
102 í textavarpið og mikilvægasti
hluti innbúsins, símaskráin, var
geymd á sérstöku símaborði undir
ljósgráum skífusíma. Mesta hættan
stafaði af þynningu ósonlagsins og
gömlum körlum í umferðinni, sem
allir klæddust höttum undir stýri,
svona eins og til að vara mann við.

STILLANLEGT HJÓNARÚM

Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

Í þá daga

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA
MEÐ BODYPRINT DÝNU, EIN ALLRA
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
Verð frá kr. 439.900.-

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR
HÆGINDASTÓLL
Verð 219.900.-

BARON

ZERO
GRAVITY

VANDAÐUR RAFDRIFINN LEÐURSÓFI
Verð kr. 524.900.-

ÝMIR

10.000 kr.

7 SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA
MEÐ BOTNI OG FÓTUM

AFSLÁTTUR AF
HEILSURÚMUM

25%

120×200 cm: Verð áður kr. 84.900
NÚ AÐEINS KR. 74.900

AFSLÁTTUR AF
MJÚKVÖRU
VIÐ DÝNUKAUP

FRIGG

MIKIÐ
ÚRVAL AF
FERMINGARGJÖFUM

IÐUNN

Fleiri stærðir og gerðir í boði

MIÐGARÐUR

FERMINGARTILBOÐ
Í FULLUM GANGI

LEXON FLIP
VEKJARAKLUKKA
MARGIR LITIR

SÆNGURVER OG NÁTTSLOPPAR

TRYGGÐU ÞÉR
ÁSKRIFT Á DV.IS

Minni gerð kr. 5.500.Stærri gerð kr. 6.900.-

VANDAÐAR SÆNGUR
OG KODDAR Í ÚRVALI

HÖFÐAGAFLAR
OG RÚMFÖT

OUTLET
Gerðu frábær kaup

MIKIÐ
ÚRVAL
Í STÆRRI
GERÐUM

Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, sófum,
hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

FLEIRI
STÆRÐIR,
OG GERÐIR
Í BOÐI

512 7000
WWW.DV.IS/ASKRIFT

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

ASKRIFT@DV.IS

OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði
og Bara snilld, Egilsstöðum | svefnogheilsa.is

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

