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FERÐAÞJÓNUSTA Þórdís Kolbrún 
Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 
segir að til greina komi að gefa 
lands mönnum aðra ferðagjöf í 
sumar.

Engin ákvörðun hafi þó verið 
tekin um slíkt en þar sem ferðagjöf-
in í fyrra virkaði vel og hafði jákvæð 
áhrif á hagkerfið, segir Þórdís rétt-
ast að skoða mögulegar útfærslur á 
nýrri ferðagjöf. 

Framhaldsferðagjöf in verður 
rædd á fundi ríkisstjórnarinnar í 
dag.

„Staðan er sú að það er búið að 
nýta um helming ferðagjafarinnar 
og ráðstafa um rúmlega 700 millj-
ónum króna þannig að það eru enn 
um 700 milljónir sem er þá óráð-
stafað,“ segir Þórdís í samtali við 
Fréttablaðið.

Við lok síðasta árs var ákveðið að 
framlengja gildistíma til loka maí. 
Þórdís segir að það ætti ekki að vera 
stórmál að framlengja hann enn 
frekar svo ferðagjöfin gildi til loka 
næsta sumars en sömuleiðis skoða 
nýja gjöf fyrir þá sem hafa nýtt sína.

„Það kemur alveg til greina að 
útfæra hana frekar og nánar. Ef 
ferðagjöfin er ekki nýtt af öllum 
þá er spurning hvort það eigi að 
endurgera hana þannig að þeir sem 
hafa nýtt hana einu sinni geri það 
aftur,“ segir Þórdís og bætir við að 
sú ákvörðun hafi ekki verið tekin.

„Mér finnst sjálfsagt að fram-
lengja gildistímann þannig að hún 
gildi út næsta sumar og mér finnst 
alveg koma til greina að endurtaka 
leik inn gagnvart þeim sem þegar 
hafa nýtt hana. Þetta virkaði, þetta 
hefur áhrif á fyrirtækin og hag-
kerfið. Fyrirtækin fóru mörg hver 
að bjóða ýmiss konar tilboð og 
slíkt,“ bætir hún við.

Þórdís segir líklegt að næsta 
sumar verði að miklu leyti „innan-
landssumar“ þó ýmislegt eigi eftir að 

skýrast í þeim efnum. Breytingar á 
landamærunum taka gildi 1. maí en 
það er enn stór spurning hver umsvif 
erlendra ferðamanna verða.

„Við vitum að meginþorri Íslend-
inga mun ferðast innanlands og þá 
finnst mér rökrétt og skynsamlegt 
að við leitum leiða til að vera með 
hvata og innspýtingu gagnvart sam-
félaginu í heild,“ segir Þórdís.

Spurð hvort til greina komi að 
víkka gjöfina þannig hún taki til 
f leiri fyrirtækja segir Þórdís að 
skoða þurfi það sérstaklega.

„Það hefur engin ákvörðun verið 
tekin um slíkt en útfærslan sem við 
vorum með síðasta sumar virkaði 
vel en hún er ekki heilög. Við vitum 
meira um stöðu ferðaþjónustunnar 
og stöðu af leiddra greina. Mér 
finnst koma til álita að við nýtum 
þær upplýsingar og þá stöðu, sem 
er orðin meiri og önnur en síðasta 
sumar, til að meta það hvort við 
útvíkkum eitthvað gildissvið ferða-
gjafarinnar.“

Spurð hvort það komi til greina 
að hækka upphæðina í ljósi þess að 
rúmlega helmingur nýtti ekki fyrri 
gjöfina og fá þannig meira fé inn í 
hagkerfið segir Þórdís að reynslan 
af síðasta sumri verði skoðuð.

„Mér finnst í raun verkefnið að 
vera að nýta þá reynslu sem við 
höfum frá síðasta sumri bæði af 
útfærslunni og nýtingu á gjöfinni. 
Ef við getum nýtt hana til góðs 
þannig að framhaldsferðagjöf taki 
einhverjum breytingum þá er ég 
alveg opin fyrir því,“ segir Þórdís. 
– mhj

Ræða að gefa 
aðra ferðagjöf
Ráðherra segir réttast að skoða mögulega útfærslu 
á nýrri ferðagjöf. Helmingur gjafarinnar frá í fyrra 
hefur verið nýttur. Um 700 milljónir óinnleystar.

Unnið var að því í gær að fella aspir í gamla Hólavallakirkjugarðinum við Suðurgötu. Það verkefni hentar ekki loft-
hræddum. Byrjað var á að fjarlægja greinar upp eftir stofnunum og það verður ekki gert án þess að klifra upp trén 
og beita svo flugbeittum verkfærum á greinarnar. Allt tókst þetta vel og trén féllu eitt af öðru. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir.

NÁTTÚRUVÁ Almannavarnir kort-
leggja nú viðbragð við hugsanlegu 
hraunf læði á Reykjanesi. Rögn-
valdur Ólafsson deildarstjóri gerir 
ráð fyrir að hafa að minnsta kosti 
nokkra klukkutíma til að bregðast 
við.

Rögnvaldur segir skást að hraun-
ið flæði suður og út í sjó en það færi 
þá yfir kaf la á Suðurstrandarveg-
inum. „Það ætti þá að vera einfalt 

að leggja nýjan veg á sama stað. Hiti 
myndi lúra í hrauninu í einhvern 
tíma og bíða þyrfti í einhverja daga, 
vikur eða mánuði þar til hægt væri 
að leggja nýjan,“ segir Rögnvaldur.

Renni hraunið annað og ógni 
mannvirkjum þyrfti að horfa á 
landslagið í heild og meta hvernig 
væri hægt að stýra því, með því 
að reisa veggi úr jarðvegi eða rjúfa 
náttúruleg höft. – khg

Nokkurra klukkutíma viðbragð
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 HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170

 er mættur! 
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Komdu og prófaðu

Verð frá 5.090.000 kr.



Komi menn akandi verði 
hægt að nýta bílastæði við 
skólabyggingar og Fagra-
lund og ganga þaðan.

Mjúk lending

Úrslit í Skrekk, árlegri hæfileikakeppni grunnskólanemenda í Reykjavík, fóru fram í Borgarleikhúsinu í gærkvöld. Hér sjást nemendur Lauga-
lækjarskóla undirbúa atriði sitt. Fram fór svo lokarennsli áður en keppendur stigu á svið. Sjónvarpað var beint frá úrslitunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SAMFÉLAG „Við þurftum að byrja á 
laugardagsmorgun að setja spýtur 
og spotta fyrir allt þar sem hægt 
er að keyra inn á völlinn. Fólk var 
að keyra inn á hann og ekkert að 
hugsa. Keyrðu yfir grínin, brautir 
og beint í fjöruna til að skoða hval-
inn,“ segir Óskar Marínó Jónsson 
framkvæmdastjóri Golf klúbbs 
Sandgerðis.

Óskar, Lárus Óskarsson formað-
ur golf klúbbsins, og aðrir félagar 
í klúbbnum þurftu að standa í 
stórræðum um helgina eftir að 
fréttir bárust um samfélagsmiðla 
af því að hræ af hnúfubak lægi við 
sjöundu holu hjá Golfklúbbi Sand-
gerðis. Helgarrúnturinn lá á völl-
inn en ekki voru allir að hugsa um 
golfvöllinn heldur æddu af stað í 
hugsunarleysi til að þurfa að labba 
sem minnst. Flestir lögðu hjá Garð-
skagavita en þurftu þá að ganga 
töluverðan spotta. Eftir að spurðist 
út að betra væri að leggja hjá golf-
vellinum til að spara labbið gerðust 
hlutirnir hratt.

„Á sunnudag var fullur völlur 
af golfurum að spila frá 10-16 og 
þeir sem voru að skoða hvalinn 
voru bara fyrir. Löbbuðu fyrir allar 
brautir og ég veit ekki hvað og hvað. 
Það komu um tvö þúsund manns 
hérna á laugardeginum og hátt í 
þrjú þúsund á sunnudeginum. Það 
var einhver fjöldi sem kom hingað 
á föstudaginn líka en þá vorum við 
ekki að telja,“ segir Óskar.

Þeir fengu svo bæjaryfirvöld og 
björgunarsveitina með sér í lið í gær 
og drógu hnúfubakinn, sem var 16 
metra langur og þriggja metra hár, 
út á sjó þar sem honum var sökkt.

„Við fengum björgunarsveitina 
og bæinn til að hjálpa okkur. Þetta 

truf laði allt okkar starf þannig 
að við losuðum okkur við hann. 
Hann var allur uppblásinn og virt-
ist hreinlega vera að springa. Það 
hefði verið helvíti glatað. Vera með 
úldinn völl í allt sumar. Það hefði 
ekkert verið sérstakt,“ segir Óskar, 
hress með að vera laus við hvalinn 
og tillitslausa gesti. 
benediktboas@frettabladid.is

Æstur múgurinn hirti 
lítið um golfvöllinn
Helgarbíltúrinn lá að hvalshræinu við sjöundu braut golfvallar Sandgerðis. 
Um sex þúsund manns kíktu á hvalinn um helgina og eirðu hvorki vellinum 
né golfurunum sem reyndu að spila golf. Hvalurinn var dreginn á haf út í gær.

Hnúfubakurinn í fjörunni vakti athygli um helgina. Sjöunda brautin blasir 
við í fjarska en mörg þúsund manns kíktu á hræið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Heilsársvöllur

Kirkjubólsvöllur er heilsárs-
völlur og er spilað á honum jafnt 
að sumri sem vetri. Jafnvel um 
jól og áramót eins og var nú 
síðast. Óskar segir að vatn festi 
ekki í jörðu sökum undirlagsins 
og því sé hægt að spila á vell-
inum. Grasið kemur vel undan 
snjólitlum vetri. „Við erum opin 
allan ársins hring. Það var mikið 
spilað á vellinum um helgina og 
helgina þar á undan. Við höfum 
spilað hring um áramótin og 
jólin og aldrei neitt vesen.“

Óskar Marinó 
Jónsson.

SKIPULAGSMÁL Viljayfirlýsing um 
Fossvogslaug hefur verið undirrit-
uð af Reykjavík og Kópavogi en hún 
verður byggð samkvæmt grænum 
stöðlum og aðeins verða bílastæði 
fyrir fatlaða og aðföng. 

Að öðru leyti mun laugin þjóna 
hverfinu og gangandi og hjólandi 
gestum. Komi gestir akandi þarf að 
finna bílastæði í hverfinu í kring. 
Eftir er að ákveða nákvæma stað-
setningu en hún mun verða í miðju 
dalsins.

„Það er fagnaðarefni að Foss-
vogslaug verði að veruleika. Laugin 
bætist í f lóru þeirra almennings-
sundlauga sem starfræktar eru í 
Reykjavík og Kópavogi. Samstarfið 
hefur gengið afar vel og er það 
rammað inn af þessari viljayfirlýs-
ingu,“ segir í bókun meirihlutans í 
Reykjavík um Fossvogslaugina.

Næstu skref er breyting á aðal-
skipulagi og hönnunarsamkeppni 

ásamt góðu samráði við hverfin 
í Fossvogsdal, skólasamfélag og 
íþróttafélögin, segir í bókuninni.

Í viljayfirlýsingunni segir að efnt 
verði til hönnunar- og skipulags-
samkeppni um bestu staðsetningu 
og útfærslu laugarinnar.

Í minnisblaði vegna sundlaugar-
innar segir að miðja dalsins henti 
skólum best. Hún verði lítil og þjóni 
skólasundi á daginn og almenningi 
eftir lokun skóladags. Fyrir þá sem 
eru akandi verði hægt að nýta bíla-
stæði við skólabyggingar og Fagra-
lund og ganga þaðan.

Gert er ráð fyrir að kostnaður 
skiptist til helminga á milli aðila. –bb

Sundlaugargestir komi 
ekki akandi að lauginni 

MANNVIRKI Vinna við að leggja 
nýtt gólf í íþróttasal Laugardals-
hallarinnar er á áætlun en gólfið 
eyðilagðist í leka um miðjan nóvem-
ber síðastliðinn. „Við erum að fara í 
útboð á f lotun og því gólfefni sem 
þarf í verkið á næstu dögum. Eins 
og staðan er núna er markmiðið 
að vinna við að gera gólfið tilbúið 
klárist í nóvember á þessu ári,“ segir 
Birgir Bárðarson, framkvæmda-
stjóri íþrótta- og sýningarhallar-
innar í Laugardal.

„Við erum að laga lýsinguna 
í salnum þessa stundina og þá 
stendur yfir vinna við að bæta 
búningsaðstöðuna við salinn. Þá 
erum við einnig að gera bragarbót 
á salernisaðstöðunni sem getur 
nú þjónustað 2.000 manns í einu. 
Okkur langar svo að fríkka upp 
á anddyrið í Laugardalshöllinni 
á næstu misserum en það er því 
miður ekki á dagskrá eins og sakir 
standa,“ segir hann enn fremur. – hó

Höllin verði 
klár í nóvember

Stefnt er að því að framkvæmdum í 
Höllinni verði lokið í nóvember.

mottumars.is
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SIGURVEGARI EUROPEAN CAR 
OF THE YEAR AWARDS 2021

TOYOTA YARIS HYBRID ER BESTI BÍLLINN Í EVRÓPU 2021

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur 
það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir eingöngu um bíla sem ¤uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

BÍLL ÁRSINS
Í EVRÓPU!

Markmið ECOTY-verðlaunanna er að velja besta bílinn 
ár hvert, einn sigurvegara þvert á ¤okka.

Verðlaunin hafa verið veitt árlega frá árinu 1964.

Í nefndinni sátu 59 dómarar frá 22 löndum, 
fjölmiðlafólk úr fremstu röð bílatímarita.



COVID-19 Í dag er ár liðið frá því að 
samkomubann var sett á hér á landi 
í fyrsta sinn. Bannið tók gildi á mið-
nætti þann 16. mars 2020 og fól í sér 
bann við skipulögðum viðburðum 
þar sem fleiri en 100 manns komu 
saman.

Við minni mannamót sem 
heimilt var að færu fram þurfti að 
tryggja að fjarlægð milli tveggja 
einstaklinga væri að minnsta kosti 
tveir metrar og að gott aðgengi væri 
að bæði handþvotti og handspritti. 

Alls voru 175 smitaðir af COVID-19 
hér á landi þegar bannið var sett á.

Bannið náði til viðburða líkt og 
ráðstefna, málþinga, funda, tón-
leika, leiksýninga, kvikmynda-
sýninga og einkasamkvæma sem 
og hvers konar kirkjuathafna. Þá 
var kapp lagt á að halda grunn- og 
leikskólum opnum en háskólum og 
framhaldsskólum var lokað. Kennt 
var í fjarkennslu eins og hægt var.

Takmarkanirnar giltu til 4. maí 
en þá máttu 50 manns koma saman. 

Tveimur vikum síðar voru sund-
staðir opnaðir og því næst líkams-
ræktarstöðvar, þá fengu 200 manns 
að koma saman.

Á því ári sem liðið er frá því að 
samkomubann var sett á hafa að 
mestu verið í gildi einhvers konar 
takmarkanir á samkomum. Í dag er 
hámarksfjöldi einstaklinga í sama 
rými 50 með ákveðnum takmörk-
unum. Núgildandi reglur eru í gildi 
út morgundaginn en á fimmtudag 
taka gildi nýjar reglur. – bdj

Ár liðið frá því að fyrsta samkomubannið var sett á

Það var einstaklega tómlegt um að 
litast í Smáralindinni fyrir sléttu ári 
síðan. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

MENNTAMÁL „Það er stór hluti nem-
enda sem líður bara mjög illa,“ segir 
Sara Dís Rúnarsdóttir, hagsmuna-
fulltrúi hjá Samtökum íslenskra 
framhaldsskólanema (SÍF).

Nemendur í framhaldsskólum 
hafa síðastliðið ár að miklu leyti 
verið í fjarnámi vegna samkomu-
takmarkana. Frá því 1. janúar á 
þessu ári hefur kennsla þó að mestu 
farið fram í staðnámi að nýju og 
segir Sara það hafa verið vilja meiri-
hluta nemenda. Mikið álag fylgi þó 
þeim breytingum að fara úr fjar-
námi yfir í staðnám.

„Fjarnámið var fínt fyrst og þeim 
nemendum sem voru sterkir náms-
lega og skipulagðir fannst þægilegt 
að geta stjórnað sínu námi sjálfir en 
það kom fljótt þreyta í nemendur,“ 
segir Sara.

„Flakkið á milli fjarnáms og stað-
náms er eitthvað sem við höfum 
ekki skoðað í þaula en við skynj-
uðum mikinn kvíða og stress meðal 
nemenda, sérstaklega varðandi 
óvissuna um það hvað myndi ger-
ast næst,“ segir Sara og bætir við að 
samkvæmt niðurstöðum ráðgjafar-
hóps á vegum SÍF hafi 40 prósentum 
framhaldsskólanema liðið illa í fjar-
námi. Þá sögðu einungis 22 prósent 
að sér hefði liði vel þann tíma sem 
fjarnámið stóð yfir.

Í ljósi þessara niðurstaðna segir 
Sara afar mikilvægt að huga að and-
legri heilsu nemenda, til dæmis með 
aukinni sálfræðiþjónustu í fram-
haldsskólum. Bóas Valdórsson, sál-
fræðingur í Menntaskólanum við 
Hamrahlíð, segir álag hafa verið 
mikið á nemendum í faraldrinum 
og að greinilegt sé að fjarnám fari 
misvel í þá.

„Það var mjög greinilegt að 
nemendur upplifðu álag í þessum 
aðstæðum. Bæði það að f lakka á 
milli staðnáms og fjarnáms en svo 
felst líka mikið álag í því að bera 
ábyrgð á námi sínu sjálfur eins og 
gerist í fjarnámi,“ segir Bóas.

Hann segir nemendur í MH nýta 
sér þjónustu hans í miklum mæli 
og að hann hafi heyrt sömu sögu 
frá kollegum í öðrum skólum. „Far-
aldurinn hefur verið þvílíkur rússí-
bani fyrir framhaldskólanemendur 
en það er ánægjulegt hvað þau eru 
dugleg að nota þjónustuna.“

Einungis eru starfandi sálfræð-
ingar í um helmingi framhaldsskóla  
og segir Sara að SÍF hafi löngum 

barist fyrir því að sálfræðingur sé 
starfandi í þeim öllum. „Það er bara 
nauðsynlegt og sérstaklega núna. 
Við þurfum að takast á við líðan 
nemenda strax svo við sitjum ekki 
uppi með eftirköst faraldursins.“

Hildur Björgvinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri SÍF, tekur undir orð 
Söru og segir biðlista eftir almenn-
um sálfræðingum allt of langa. Þá 
sé þjónusta þeirra mjög kostnaðar-
söm. „Við lítum einnig á það sem 
kost að sálfræðingar séu sýni-
legir í skólum,“ segir Hildur. „Núna 
stendur valið á milli þess að fara á 
langan biðlista hjá heilsugæslunni 
eða að borga hátt verð á almennum 
stofum.“ birnadrofn@frettabladid.is

Þurfum að takast á við líðan 
framhaldsskólanema strax
Hagsmunafulltrúi Samtaka íslenskra framhaldsskólanema segir nauðsynlegt að hafa starfandi sálfræð-
ing í öllum framhaldsskólum. Nú eru einungis sálfræðingar í um helmingi skólanna. Fjöldi nemenda 
upplifi vanlíðan vegna faraldursins. Skólasálfræðingur í MH segir þjónustuna vel nýtta af nemendum.  

Framhaldsskólanemar upplifa kvíða, stress og mikið álag við að fara úr fjarnámi í staðnám á ný. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við skynjuðum 
mikinn kvíða og 

stress meðal nemenda, 
sérstaklega varðandi óviss-
una um það hvað myndi 
gerast næst.

Sara Dís Rúnars-
dóttir, hagsmuna-
fulltrúi SÍF

MENNING Hin íslenska Já-fólkið fékk 
tilnefningu í f lokki stuttra teikni-
mynda til Óskarsverðlauna í gær. Þá 
var lagið Húsavík úr kvikmyndinni 
Eurovision tilnefnt sem besta lagið, 
en fjölmargir Íslendingar komu að 
gerð hennar.

Laufey Guðjónsdóttir, forstöðu-
maður Kvikmyndamiðstöðvarinn-
ar, segir Ísland ekki í tísku heldur 
snúist velgengnin um hæfileika 
íslensks kvikmyndagerðarfólks 
og góðan stuðning hins opinbera. 
Á síðustu öld var tilnefning Barna 
náttúrunnar sú eina sem Íslend-
ingar hlutu. En á þessari öld eru til-
nefningarnar orðnar fimm og ein 
verðlaun í húsi.

„Þetta varpar ekki aðeins ljóma 
á myndina sem slíka, heldur Ísland 
allt,“ segir Laufey spurð um hvað 
tilnefning Já-fólksins þýði. Stutt-
myndir geti verið stökkpallur til 
stærri verkefna en líka er tilnefn-
ingin hvatning til fólks að til prófa 
sig frekar áfram í stuttmyndagerð.

Laufey segir Íslendinga orðna 
góðu vana en ekki sé ástæða til að 
halda að velgengnin geti ekki haldið 
áfram. – khg

Varpar ljóma á 
Ísland í heild

Laufey Guð-
jónsdóttir, 
forstöðumaður 
Kvikmyndamið-
stöðvarinnar.

MANNRÉTTINDI Þorbjörg Þorvalds-
dóttir, formaður Samtakanna ‘78, 
segir ákvörðun páfa um bann við 
blessun hjónabanda samkynja para 
í gær vonbrigði. „Ég batt vonir við 
að kaþólska kirkjan væri að færast 
í rétta átt því Franz páfi hefur áður 
talað á jákvæðum nótum um hin-
segin fólk og fyrir lagalegum rétt-
indum,“ segir Þorbjörg.

Kaþólska kirkjan telur nú tæp-
lega 15 þúsund manns á Íslandi. 
Presturinn hefur sagst frekar fara í 
fangelsi en að gifta samkynhneigða. 
Þá eru f leiri trúfélög sem hafna 
vígslu samkynja para. „Við verðum 
að bíða eftir að þau sjái ljósið,“ segir 
Þorbjörg. Telur hún ekki rétt að 
krefjast þess að svipta trúfélögin 
hjónavígsluleyfinu. – khg

Vonbrigði með 
ákvörðun páfa

Þorbjörg Þor-
valdsdóttir, 
formaður Sam-
takanna ‘78.

ÍSBAND ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI OG SMURÞJÓNUSTA
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Í dag erum við öll í sama liði
– Air Iceland Connect verður 
Icelandair 

Þessi breyting er liður í að efla innanlandsflugið og verður til hagsbóta 
fyrir farþega á margan hátt, frá betri verðum til fleiri áfangastaða og  
aukinna farþegafríðinda. Þar með verður Icelandair fyrsti áfangi  
ferðalagsins, innanlands og utan. 

Innanlandsflugið er komið á kortið og heimurinn færist enn nær. 
Kynntu þér málið á icelandair.is/saman

Icelandair og Air Iceland Connect 
sameinast undir merkjum Icelandair.



COVID-19 Ítalir hafa skellt stórum 
hluta landsins í lás enn á ný vegna 
breska af brigðisins af kórónaveir
unni. 

Landsmenn þurfa því að fresta 
öllum páskaplönum sínum en 
aðeins Sardinía slapp við nýjustu 
tilskipunina. „Þetta mun hafa áhrif 
á menntun barna okkar, efnahag
inn og andlega heilsu,“ sagði nýr 
forsætisráðherra, Mario Draghi, í 
ávarpi.

CNN segir að samkomubannið 
minni á það sem var sett á fyrir ári. 
Þjóðverjar og Frakkar íhuga einnig 
að setja á meiri takmarkanir vegna 
faraldursins en þar hefur tilfellum 
farið fjölgandi. – bb

Ítalir skella öllu 
í lás á nýjan leik

Fáir á ferli í Brescia á Ítalíu í gær.

MJANMAR Átök mótmælenda og 
öryggissveita héldu áfram í borg
inni Jangún í Mjanmar í gær. Þá 
létust að minnsta kosti sex mót
mælendur en tugir hafa fallið í átök
unum á síðustu dögum. Lögreglan 
í landinu beitir áfram skotvopnum 
og táragasi gegn óbreyttum borg
urum.

Að minnsta kosti 37 létu lífið á 
sunnudaginn sem var blóðugasti 
dagur mótmælanna til þessa. Í kjöl
far átakanna framlengdu stjórnvöld 
í Mjanmar herlög í fjölda borga sem 
mun gefa öryggissveitum aukið 
umboð til að herða aðgerðir enn 
frekar. Auk þess munu mótmælend
ur þar eiga á hættu að vera dregnir 
fyrir herdómstól.

Mótmælin hafa staðið yfir síðan 
í byrjun febrúar þegar her landsins 
framdi valdarán og handtók Aung 
San Suu Kyi, lýðræðislega kjörinn 
leiðtoga landsins. Herstjórnin sak
aði Suu Kyi og flokksmenn hennar 
um stórtækt kosningasvindl en 
ekki hafa verið færðar sönnur á þær 
ásakanir. Mótmælendur krefjast 
þess að Suu Kyi verði látin laus en 
herstjórnin segir að boðað verði til 
sanngjarnra kosninga þegar ástand
inu linni.

Hin 75 ára gamla Suu Kyi hefur 
lítið sést síðan hún var handtekin. 
Hún á yfir höfði sér ýmsar ákærur 
en herstjórnin hefur meðal annars 
sakað hana um ólögleg fjarsam
skipti, hræðsluáróður og að þiggja 
mútur. 

Suu Kyi átti að mæta fyrir fjar
dómstóla í gær en lögfræðingur 
hennar sagði í viðtali við frétta
stofu Reut ers að réttarhöldum yrði 
frestað til 24. mars þar sem inter
netið hefði legið niðri. Verði Suu 
Kyi sakfelld mun hún þurfa að sæta 

nokkurra ára fangelsivist og verður 
mögulega bannað að taka þátt í 
kosningum.

Margir þingmenn sem f lúðu 
land eftir að þeir voru hraktir frá í 
valdaráninu hafa neitað að viður
kenna valdaránið og vinna nú sem 

hópur gegn herstjórninni. Þeir hafa 
sent frá sér yfirlýsingu þar sem þeir 
hvetja íbúa Mjanmar til frekari 
mótmæla.

Herlög hafa tekið gildi víðar í 
landinu sem kann að vera viðbragð 
herstjórnarinnar við kröfu kín
verskra yf ir valda um að kín versk
ar verk smiðj ur í Mjanmar njóti 
verndar. Að sögn kínverska sendi
ráðsins í Mjanmar slösuðust margir 
kínverskir starfsmenn eftir að ráðist 
var að kínverskum verksmiðjum í 
átökunum á sunnudag.

Kínversk stjórnvöld hafa verið 

sökuð um að styðja við herstjórn
ina og á samfélagsmiðlum lýstu 
þúsundir íbúar Mjanmar yf ir 
hneykslun vegna skeytingarleysis 
Kína vegna fjölda látinna í mót
mælunum. 

Ekki er ljóst hverjir stóðu að árás
unum á verksmiðjurnar en erind
reki Taívan í Mjanmar hefur hvatt 
taívönsk fyrirtæki í landinu til að 
merkja starfsemi sína sérstaklega 
til að aðgreina sig frá Kína. Ráð
lagði hann þeim að hengja upp fána 
Taívan fyrir utan verksmiðjur sínar.  
arnartomas@frettabladid.is

Allt í hers höndum í Mjanmar 
Tala látinna í Mjanmar hækkar með degi hverjum þar sem herstjórnin hefur útvíkkað herlög landsins. 
Kínversk yfirvöld krefjast þess að kínverskar verksmiðjur í landinu njóti sérstakrar verndar í átökunum. 

Mótmælin hafa staðið 
yfir síðan í byrjun febrúar 
þegar her landsins framdi 
valdarán og handtók Aung 
San Suu Kyi, lýðræðislega 
kjörinn leiðtoga landsins.

Að minnsta kosti 37 létu lífið á sunnudag sem var blóðugasti dagur mótmælanna til þessa. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Vegna sandstormsins var appels-
ínugult mistur yfir Pekingborg í gær.

KÍNA Mengun mældist 160 sinnum 
meiri en æskilegt þykir í Peking, 
höfuðborg Kína, í gær, þegar sand
stormur gekk yfir borgina. Ekki 
hefur verri sandstormur gengið yfir 
í Kína í um áratug. BBC greinir frá.

Stormurinn varð til þess að fresta 
og aflýsa þurfti hundruðum flug
ferða til og frá Peking en borgin var 
þakin ryki og skyggni var afar slæmt. 
Í það minnsta tólf sýslur í Kína hafa 
orðið fyrir barðinu á storminum. 

Stormurinn á upptök sín í Mong
ólíu en þar hafa geisað miklir storm
ar undanfarið. Í það minnsta sex 
hafa látið lífið í stormunum í Mong
ólíu og á þriðja tug er saknað. – bdj

Sandstormur 
geisar í Peking

NÁTTÚRUVÁ Almannavarnir vinna 
nú að því að kortleggja viðbragð við 
hugsanlegu hraunf læði á Reykja
nesi komi þar upp gos. Er helst 
horft til Nátthaga í því samhengi 
en einnig til annarra sviðsmynda.  
Rögnvaldur Ólafsson deildarstjóri 
gerir ráð fyrir að almannavarnir 
myndu alltaf hafa að minnsta kosti 
nokkra klukkutíma til að bregðast 
við gosi. „Hraun á þessu svæði eru 
seigfljótandi og fara ekki hratt yfir,“ 
segir hann.

Meðal þess sem nú er verið að 
skoða er landmótun með stórtæk
um jarðvinnuvélum til þess að stýra 

hraunflæðinu í ákveðna átt. Verið 
er að kortleggja þær vinnuvélar sem 
til eru á svæðinu en Rögnvaldur 
segir að hugsanlega gæti þurft að 
sækja vinnuvélar víðar af landinu, 
sérstaklega til svæða í nágrenni við 
Suðurnesin.

Þá þurfi einnig að meta virði 
mannvirkjanna með tilliti til björg
unarkostnaðar, tíma, áhættu og 
flækjustigs. Í sumum tilvikum geti 
verið betra að leyfa hrauninu að 
fara yfir og byggja að nýju.

Rögnvaldur segir skást að hraun
ið flæði suður og út í sjó en það færi 
þá yfir kaf la á Suðurstrandarveg

inum. „Það ætti þá að vera einfalt 
að leggja nýjan veg á sama stað. Hiti 
myndi lúra í hrauninu í einhvern 
tíma og bíða þyrfti í einhverja daga, 
vikur eða mánuði þar til hægt væri 
að leggja nýjan,“ segir Rögnvaldur.

Renni hraunið annað og ógni 
mannvirkjum þyrfti að horfa á 
landslagið í heild og meta hvernig 
væri hægt að stýra því. Með því 
að reisa veggi úr jarðvegi eða rjúfa 
náttúruleg höft. „Það þarf að horfa 
á heildarmyndina því breyting á 
landslagi á einum stað getur haft 
áhrif á hraunflæði annars staðar,“ 
segir Rögnvaldur. – khg

Nokkrir klukkutímar til að bregðast við hraunflæði
Hiti myndi lúra í 
hrauninu í einhvern 

tíma og bíða þyrfti í ein-
hverja daga, vikur eða 
mánuði þar til hægt væri að 
leggja nýjan.
Rögnvaldur Ólafs-
son,  deildarstjóri 
hjá almanna-
vörnum

Kraftur, traust 
og árangur Þorsteinn Gíslason

Sími: 694 4700

Hringdu 
núna

520 9595
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Þau sem 
njóta þess 
að prýða 
forsíður 
blaðanna 
þegar allt 
leikur í 
lyndi geta 
ekki ætlast 
til þess að 
grafarþögn 
ríki þegar 
gefur á 
bátinn.

 

Slakt aðgengi 
að fagþjón-
ustu getur 
kostað líf.

Nú bíða 957 börn eftir fagþjónustu skóla í 
Reykjavík, 360 stúlkur og 597 drengir. Að 
baki hverju barni er tilvísun undirrituð 

af kennara/skóla og foreldrum. Flest bíða eftir að 
komast til skólasálfræðings. Ég hugsa daglega til 
þessara barna, hvernig þeim líður, og vona inni-
lega að á meðan þau bíða eftir þjónustunni verði 
vandi þeirra þeim ekki ofviða. Vissulega er reynt 
að forgangsraða málum. Í svari frá Velferðar-
sviði kemur fram að reynt sé að taka bráðamál 
fram fyrir og mál sem þoli bið séu látin bíða. Flest 
mál hafna í hinum svokallaða 3. f lokki en það er 
f lokkur mála sem þolir „bið“ samkvæmt f lokk-
unarmati skólaþjónustu.

Bráðamál og málin sem sögð eru „þola bið“
Enginn getur með fullu vitað hvað er að gerast 
hjá barninu á meðan það bíður eftir þjónustu. Vel 
kann að vera að á meðan á biðinni stendur vaxi 
vandinn og getur á einni svipstundu orðið bráður 
vandi sem ekki hefði orðið hefði barnið fengið 
fullnægjandi aðstoð á fyrri stigum. Dæmi um 
bráðamál eru börn sem viðhafa sjálfsskaða, eru 
jafnvel komin með sjálfsvígshugsanir eða byrjuð 
í neyslu. Fullvíst er að þegar svo er komið hefur 
vandinn átt sér aðdraganda. Mál barns verður 
ekki bráðamál á einni nóttu heldur hefur líklega 
verið að krauma mánuðum saman.

Börn eiga ekki að þurfa bíða eftir þjónustu 
af þessu tagi nema í mesta lagi 3-4 vikur. Með 
margra mánaða bið er verið að taka áhættu. Þeir 
foreldrar sem hafa fjárráð sækja þjónustu fyrir 
barn sitt hjá sjálfstætt starfandi fagaðila. En það 
hafa ekki allir foreldrar efni á því. Barn sem fær 
ekki aðstoð við hæfi fyrr en eftir dúk og disk er 
í mun meiri hættu á að grípa til örþrifaráða eins 
og sjálfsskaða og jafnvel sjálfsvígstilrauna. Slakt 
aðgengi að fagþjónustu getur kostað líf. Hér er 
verið að leika sér að eldi.

Börn sem bíða,  
börn sem líða

Kolbrún 
Baldursdóttir
sálfræðingur 
og oddviti 
Flokks fólksins 
í borgarstjórn 
Reykjavíkur 

Viðtal fjölmiðlakonunnar Opruh Win-
frey við fyrrverandi hertogahjónin af 
Sussex, Harry og Meghan, hefur verið 
á allra vörum undanfarið og sýnist sitt 
hverjum. Fólk hefur skiptar skoðanir á 
frásögn þeirra af samskiptum við bresku 

konungsfjölskylduna og svo þá staðreynd að þau, sem 
fórnað hafa miklu til að fá um frjáls höfuð sín strokið, 
skuli síðan opinbera sögu sína í viðtali við frægustu 
sjónvarpskonu heims og koma sér þannig lóðbeint 
aftur inn í umræðuna sem þau segjast þó vilja forðast.

Í viðtalinu sagðist Harry óttast að saga móður 
sinnar, Díönu heitinnar, endurtæki sig. Díana var 
hundelt af fjölmiðlum. Í raun elt út í rauðan dauðann 
þar sem taumlaus áhugi bresku pressunnar á konungs-
fjölskyldu sinni náði áður óþekktum hæðum og prins-
essa fólksins fékk hvergi frið.

Í Díönu sameinaðist svo margt sem kveikir áhuga 
almennings; fegurð, ríkidæmi og óhamingja. Eftir 
sviplegt fráfall hennar var kallað eftir breytingum og 
að fjölmiðlar virtu friðhelgi einkalífs fræga fólksins. 
Almenningur, sem kallaði eftir fréttunum, reiddist 
þeim sem höfðu sótt þær.

Þeir sem verja vildu ágengni fjölmiðla bentu rétti-
lega á að sjálf hefði Díana notið sviðsljóssins og nýtt sér 
mátt fjölmiðlanna sér til framdráttar og upphafningar. 
Tengdafjölskylda hennar fyrrverandi mætti sín 
jafnframt lítils ef sviðsljós fjölmiðla beindist burt frá 
henni.

Meghan hefur kvartað undan fjölmiðlaumfjöllun 
sem í hennar tilfelli hefur sannarlega verið óvægin og 
augljóslega gengið nærri henni. Bandaríska leikkonan 
hefur þó sjálf einnig treyst á að um hana væri fjallað. 
En ekki á þennan hátt. Þarna skortir jafnvægið þar sem 
lesendur fá það sem þeir vilja án þess þó að traðkað sé 
á rétti umfjöllunarefnisins til einkalífs.

Þau sem njóta þess að prýða forsíður blaðanna þegar 
allt leikur í lyndi geta ekki ætlast til þess að grafarþögn 
ríki þegar gefur á bátinn. Þannig virka fjölmiðlar ekki. 
Blaðamenn fá reglulega beiðnir um umfjallanir um 
einstaklinga ef út kemur eftir þá bók, plata, kvikmynd 
og þar fram eftir götunum. Því meira sem fjallað er um 
einstakling, því þekktari verður hann og í framhaldi 
vekur fleira sem hann gerir eða upplifir athygli mið-
ilsins og almennings. En ekki er hægt að ætlast til þess 
að fjölmiðlar virki sem almannatenglar fyrir frægðar-
fólk þegar því hentar.

Sem betur fer er fjölmiðlaumfjöllun hér á landi allt 
öðruvísi en hjá til að mynda Bretum og átroðningur 
á við þann sem kóngafólkið þarf að þola fjarri okkar 
menningu.

Hitt er þó staðreynd að þeir sem sjálfir hafa komið 
sér í sviðsljós fjölmiðla vegna starfa sinna eða stöðu 
geta ekki ætlast til að fá að stjórna slíkri umfjöllun.

Haltu mér – 
slepptu mér

Píratarnir í Hálsaskógi
Ætla mætti að það væri ávísun á 
pirring að Andrés Ingi Jónsson, 
f lóttaþingmaður úr VG, skyldi 
ná ofar á lista í próf kjöri Pírata 
í Reykjavíkurkjördæmunum en 
þvottekta Píratinn og fyrrver-
andi borgarfulltrúinn Halldór 
Auðar Svansson. Halldór var 
sjálfur hins vegar hinn kátasti 
og gleðin almennt við völd 
þegar hann þakkaði traustið 
á Facebook og þáði 3. sætið í 
Reykjavík suður. Þá taldi hann 
sig mega vel við una í ljósi þess 
hversu „mikið af f lottu fólki“ 
var í framboði. Enginn skortur 
var síðan á heillaóskum fram-
línupírata sem sjá Halldór fyrir 
sér í baráttusæti.

Stolnar piparkökur
„Þú ert í baráttusæti og vel til 
þess fallinn að ná því inn! Þú 
átt svo mikið erindi inn á þing,“ 
skrifaði til dæmis Álf heiður 
Eymarsdóttir, sem leiðir lista 
f lokksins í Suðurkjördæmi, 
í athugasemd. Samhugurinn 
kemur líklega f latt upp á ráð-
villt jafnaðarfólk sem ákvað 
að forðast innanf lokksdeilur 
og átök í Samfylkingunni með 
því að sleppa próf kjöri og f lytja 
valið á frambjóðendum frekar í 
bakherbergin þar sem uppstill-
ingu og skoðanakönnun var 
grautað saman með svo miklum 
pipar að þar logar allt í illdeilum 
og hver höndin er upp á móti 
annarri.
toti@frettabladid.is

.

 Vinir
    fá sérkjör

Skráning á icewear.is

 

Þín útivist - þín ánægja

FUNI Dúnúlpa
Kr. 33.990.-

GRÍMSEY Hanskar
Kr. 2.990.-

SALEWA Ultra Train 18 BP
Kr. 12.990.-

REYNISFJARA 
Göngustafir
Kr. 9.990.-

LYNG Ullarsokkar
Kr. 1.590.-

ELÍ Flíspeysa
Kr. 11.990.-

KLETTUR Húfa
Kr. 2.490.-

HVÍTANES 
Merínó lambhúshetta
Kr. 4.990.-

SALKA 
Göngubuxur
Kr. 9.990.-

SALEWA 
WS MTN Trainer Shoes
Kr. 28.990.-  

ASOLO 
Angle GV
Kr. 25.990.- 
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Mikið hafa þessar tilraunir 
ykkar farið lágt.

 LYFSALINN  GLÆSIBÆ Opið   8.30 - 18.00 Sími 517 5500   /   glaesibaer@lyfsalinn.is
 LYFSALINN  VESTURLANDSVEGI Opið 10.00 - 22.00 Sími 516 5500   /   vesturlandsvegur@lyfsalinn.is
 LYFSALINN URÐARHVARFI Opið   8.30 - 18.00 Sími 516 5505   /   urdarhvarf@lyfsalinn.is

Glæsibær Vesturlandsvegur Urðarhvarf

www.lyfsalinn.is

APÓTEK LYFSALANS

Ég vil ávarpa þig beint sem for
mann Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar vegna yfirlýs

inga þinna í nafni félagsins í Frétta
blaðinu síðastliðinn laugardag. Þar 
veitist þú að fólki sem haldið er 
spilafíkn í því skyni að finna fyrir 
því réttlætingu að gera sér veikindi 
þess að féþúfu. Þessi ummæli valda 
miklum vonbrigðum svo ekki sé 
dýpra í árinni tekið. Því eindregnari 
stuðningsmenn Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar þeim mun meiri eru 
vonbrigðin. Ekki veit ég hvort þínir 
félagsmenn hafi látið frá sér heyra. 
Ég gef mér að svo hafi verið því ég 
veit fyrir víst að margir þeirra eru 
á öndverðum meiði við þig í þessu 
efni. Varla eru menn svo geðlausir 
að láta þögnina duga.

Þú segir í viðtali við Fréttablaðið 
að spilafíklar eigi að taka ábyrgð á 
sjálfum sér og að rangt sé að „varpa 
ábyrgðinni frá fíklunum og yfir á 
spilakassana“. Spilafíklar eigi að 
„taka ábyrgð og viðurkenna sína 
fíkn og leita sér hjálpar“. Nákvæm
lega þetta hafa þeir verið að gera, 
stofnað samtök og leitað eftir 
aðstoð af hálfu samfélagsins sem 
ber ábyrgð á rekstri spilavítanna. 
Ekki nóg með að þeir einstaklingar 
sem eiga beint í hlut hafi gert þetta 
heldur hafa fjölskyldur þeirra og 
síðan einnig atvinnurekendur, sem 
þeir starfa hjá, stigið fram og sagt 
að þær vikur sem kassarnir hafi 
verið lokaðir vegna COVID hafi 
það komið sem frelsun. Og allur 
almenningur tekur undir. 87 pró
sent landsmanna eru á sama máli 
samkvæmt umfangsmikilli skoð
anakönnun Gallup síðastliðið vor.

Hið göfuga við hjálparstarf
Björgunarsveitarmenn bjarga fólki 
án þess að hafa um það mörg orð að 
sjálft geti það sér um kennt að koma 
sér í þær ógöngur að nauðsynlegt sé 
að kalla út hjálparsveitir. Það er ein
mitt það göfuga og fallega við björg
unarsveitirnar. Þess vegna hefur 
fjöldi heimila ákveðið að styðja 
Slysavarnafélagið Landsbjörg sem 
bakverðir. Við höfðum látið okkur 
koma til hugar á mínu heimili, sem 
hefur verið slíkur bakhjarl, að tvö
falda áskrift okkar. Það var þegar 
við höfðum haft af því ávæning að 
björgunarsveitirnar ætluðu að segja 
sig frá spilakössunum. Það reyndist 
vera rangt og létum við því kyrrt 
liggja. Hlýtur það að eiga við um 
fleiri heimili en mitt að sú spurning 

gerist áleitin hvort maður hafi yfir
leitt geð í sér að styðja björgunar
sveitir sem ráðast á þá sem þær ættu 
að vera að bjarga.

Í framangreindu viðtali við þig í 
Fréttablaðinu segir þú að „í árarað
ir“ hafi Íslandsspil og Landsbjörg 
staðið í baráttu við stjórnvöld um 
betrumbætur: „Við höfum fundað 
með stjórnvöldum og ráðherrum 
til að koma á breytingum er varða 
spilakassana.“ Þú nefnir sérstak
lega að þið hafið viljað innleiða 
spilakort og „að ekki eigi að vera 
samkeppni á spilamakaði sem er 
til góðgerðarmála“.

Þar til nú …
Mikið hafa þessar tilraunir ykkar 
farið lágt. Þrátt fyrir mikla umræðu 
á undanförnum misserum um spila
víti og þá óhamingju sem af þeim 
leiðir, þá hefur ekki heyrst auka
tekið orð frá forsvarsmönnum sam
taka „góðgerðarmála“ þar til nú að 
mótmæli gegn fjárhættuspilunum 
eru orðin það mikil að ekki verður 
lengur vikist undan því af hálfu 
ríkisstjórnar og Alþingis að taka á 
málinu. Fullreynt er að rekstrarað
ilarnir geri það ótilneyddir. Þar er 
SÁÁ undantekningin og eiga þau 
samtök heiður skilið fyrir vikið.

Síðast kom fram þingmál um 
eftirlit með þessum fjárhættu
spilum árið 2013. Ég f lutti það 
frumvarp sem þáverandi innan
ríkisráðherra. Ég hafði efnt til sam
ráðs við fulltrúa Íslandsspila, ykkar 
rekstraraðila, svo og Happdrættis 
Háskóla Íslands. Þar reifaði ég þær 
hugmyndir sem þú víkur nú að, 
nefnilega að setja allan spilakassa
reksturinn undir eina regnhlíf svo 

Opið bréf til formanns Slysavarnafélagsins Landsbjargar
Ögmundur 
Jónasson
fyrrverandi 
innanríkis
ráðherra   

félögin væru ekki í samkeppni inn
byrðis um að flytja inn eins ágengar 
vélar og kostur er í því augnamiði að 
ná „viðskiptavinum“ hver af öðrum. 
Þessa framtíðarsýn reifaði ég á sam
ráðsfundum með rekstraraðilum. 
Engan stuðning fékk ég frá þeim. Í 
besta falli þrjóska þögn.

Þú vísar til f leiri en eins ráðherra 
sem þið hafið rætt þetta við „í ára
raðir“. Ef þið hafið átt í viðræðum 
við núverandi dómsmálaráðherra 
um þessar hugmyndir þá hefur 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
ráðherra farið mjög dult með það. 
Ekkert slíkt var á henni að heyra 
þegar ég átti með henni fund fyrir 

fáeinum mánuðum um hugmyndir 
af þessu tagi.

Úreltar hugmyndir
Hins vegar hef ég sannfærst um að 
þessar gömlu tillögur um samein
ingu og spilakort eru fullkomlega 
úreltar orðnar. Í mínum huga er frá
leitt annað en að loka fyrir þennan 
rekstur með öllu. Þetta er óværa á 
okkar samfélagi og okkur öllum til 
skammar að umbera það að níðst 
skuli á fólki sem ekki er sjálfrátt 
gerða sinna. Spilafíklar sjálfir og 
aðstandendur þeirra hafa sannfært 
mig algerlega um þetta.

Ágæti formaður Slysavarnafélags
ins Landsbjargar, ég vil gjarnan slást 
í hóp þeirra sem vilja finna þínum 
samtökum rekstrarfé. En fyrst ber 
að loka á þennan óheillarekstur.

Ef spilafíklar gætu tekið ábyrgð á 
sér eins og þú brýnir þá til að gera, 
þá kæmu engar tekjur í vasa þíns 
félagsskapar því frá þeim kemur 
nær allt sem þið fáið í ykkar hlut. Þú 
segir að helst vilduð þið vera lausir 
við þessa fjáröflun.

Hvers vegna?

Tekur mest

8

Þurrkari 
iQ300
WT 45M28ODN

Sjálfhreinsandi rakaþéttir. Sérkerfi: 
Ull, útifatnaður, skyrtur og hraðkerfi 
40 mín. o.fl.

Fullt verð: 169.900 kr.

Tækifærisverð:

134.900 kr.

Tæki fæ
ri

Þvottavél, 
iQ500
WM 14SO8DN

Vindur upp í 1400 sn./mín. 
Sérkerfi: Sjálfvirkt kerfi, útifatnaður, 
gallabuxur og mjög stutt kerfi 
(15 mín.) o.fl. i-Dos: Sjálfvirk 
skömmtun fyrir fljótandi þvottaefni.

Fullt verð: 174.900 kr.

Tækifærisverð:

139.900 kr.

Tekur mest

8
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GOLF „Þetta var vissulega mjög 
sérstakt en á sama tíma frábært 
að fá aftur þessa keppnistilfinn-
ingu og taka þátt í móti eftir langa 
bið,“ segir Dagbjartur Sigurbrands-
son, kylfingur úr GR, sem var einn 
fjögurra Íslendinga sem tóku þátt í 
fyrsta rafræna mótinu á Ecco Nor-
dic Tour um helgina. Dagbjartur og 
Finnur Gauti Vilhelmsson úr GR og 
Kristófer Karl Karlsson og Ragnar 
Már Ríkharðsson úr GM tóku þátt í 
fyrsta mótinu á ECCO Tour Virtual 
Spring Series sem fer fram í Track-
man-golf hermum sem finna má 
víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu 
þessa dagana.

Um er að ræða sterkustu mótaröð 
Skandinavíu þar sem Íslendingar 
hafa átt góðu gengi að fagna undan-
farin ár. Fyrir tveimur árum komust 
Guðmundur Ágúst Kristjánsson og 
Haraldur Franklín Magnús úr GR 
inn á Áskorendamótaröð Evrópu 
með góðum árangri á Skandinav-
ísku mótaröðinni. Áður hafði Axel 
Bóasson úr GK komist inn á móta-
röðina með sama hætti.

Íslendingarnir fjórir mættu því á 
alþjóðlegt mót í húsnæði Golfsvít-
unnar í Hafnarfirði en Dagbjartur 
sagði að þrátt fyrir furðulegar 
aðstæður hefði verið komin spenna 
í mannskapinn á fyrstu holu.

„Þetta var ólíkt því sem maður 
hefur vanist en samt kom þessi fiðr-
ingur í magann fyrir fyrsta höggið 
þegar við vorum að byrja mótið 
um helgina. Þá kom þessi keppnis-
tilfinning sem kemur yfirleitt upp 
fyrir fyrsta högg á hring á mótum,“ 
segir Dagbjartur um mótið sem var 
leikið á PGA National-vellinum í 
Flórída.

Dagbjartur lék best af íslensku 
kylfingunum og lauk keppni á einu 
höggi yfir pari. Næstu tveir hringir 
fara fram á Great Northern, velli 
í Danmörku og Liberty National í 
New Jersey. Hann sagði að það hefði 
tekið tíma að venjast tækninni fyrir 
hefðbundnu hlutina sem hann gerir 
úti á velli.

„Það tók smá tíma að aðlagast 
þessari tækni. Að ná tilfinningu 
fyrir vindinum sem er í leiknum 
og hvernig er að slá upp úr sand-
gryfjum og utan brautar. Það er 
ekkert verið að slá í mismunandi 
legum, þess í stað var reikniformúla 
sem tók kraft úr högginu miðað við 
legu boltans. Þá sér maður í horninu 
hversu mikið er tekið af högginu og 
það tekur smá tíma að venjast að 
lesa í þessa útreikninga. Þetta var 
allt öðruvísi en það sem maður 

hefur vanist,“ segir Dagbjartur, 
aðspurður út í muninn á því að spila 
í slíkum hermi.

„Þetta er allt saman mjög úthugs-
að hjá þeim. Í púttunum voru púttin 
gefin innan ákveðinnar fjarlægðar, 
annars þurfti maður að pútta sjálf-
ur. Þá þurftum við að reikna brotin 
á f lötunum á skjánum.“

Hann tekur undir að þetta sé 
frábær lausn til að koma til móts 
við kylfinga í heiminum í miðjum 
heimsfaraldri.

„Algjörlega, þetta er frábær við-
bót og mótaröðin á hrós skilið fyrir 
að bæta þessu við listann. Flestum 
mótum er aflýst þessa dagana vegna 
faraldursins en þarna fáum við að 
keppa upp á eitthvað,“ segir Dag-
bjartur og heldur áfram:

„Það er stigalisti í þessum mótum 
sem er ákveðið aðdráttaraf l því 

þetta gefur möguleika á þátttöku-
rétti á Evrópumótaröðinni og 
Áskorendamótaröð Evrópu auk 
peningaverðlauna. Það er heilmikil 
alvara í þessu,“ segir Dagbjartur sem 
á von á fjölbreytileika í Hafnarfirði. 

„Í síðasta mótinu verður gerð 
krafa um að við spilum í vindi sem 
gerir okkur erfiðara fyrir,“ segir 
hann léttur.

Dagbjartur komst langt í úrtöku-
móti fyrir Evrópumótaröðina í 
fyrstu tilraun en mun keppa sem 
áhugakylfingur í þeim mótum sem 
standa honum til boða í ár enda er 
hann búinn að samþykkja boð um 
að leika fyrir háskólann í Missouri 
í haust.

„Það er mjög spennandi skref sem 
ég ætla að prófa áður en ég fer að 
huga að atvinnumennsku.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Keppnistilfinningin til staðar 
þrátt fyrir sérstakar aðstæður
Dagbjartur Sigurbrandsson var einn fjögurra íslenskra  kylfinga sem tóku þátt í rafrænu golfmóti á 
skandinavísku mótaröðinni í golfi um helgina. Það tók tíma að venjast því að lesa aðstæður í golfherm-
inum en hann segir þetta kærkomna viðbót yfir vetrartímann og geta veitt þátttökurétt á stærri mótum.

Íslendingarnir fjórir sem tóku þátt í fyrsta móti Ecco mótaraðarinnar í golfhermi um helgina. MYND/AÐSEND

Þetta er frábær 
viðbót og móta-

röðin á hrós skilið fyrir að 
bæta þessu við listann.

Dagbjartur Sigurbrandsson

Fullkomið
í veisluna

FÓTBOLTI Belgíski sóknartengi-
liðurinn Eden Hazard er kominn 
aftur á meiðslalistann hjá Real 
Madrid, nokkrum dögum eftir að 
hann snéri til baka inn á völlinn 
eftir eins og hálfs mánaðar fjarveru 
vegna vöðvameiðsla.

Hazard spilaði einungis í stund-
arfjórðung og þurfti þá að fara 
meiddur af velli um helgina. Zined-
ine Zidane, knattspyrnustjóri Real 
Madrid, kvaðst ekki viss um hvers 
eðlis meiðslin væru þegar hann var 
spurður um stöðu mála á blaða-
mannafundi. Zidane sagði hins 
vegar að Hazard yrði fjarri góðu 
gamni þegar Real Madrid mætir 
Atalanta í seinni leik liðanna í 16 
liða úrslitum Meistaradeildar Evr-
ópu á Santiago Bernabéu í kvöld.

Þessi þrítugi leikmaður hefur 
einungis leikið 25 deildarleiki með 
Real Madrid síðan hann gekk til liðs 
við félagið frá Chelsea árið 2019. – hó

Hazard aftur á 
meiðslalistann

Belginn hefur ekki staðið undir 
væntingum í herbúðum Real .

FÓTBOLTI Fjölskyldur tveggja leik-
manna franska knattspyrnuliðsins 
Paris Saint-Germain, þeirra Angel 
Di Maria og Marquinhos, voru 
rændar af glæpagengjum á meðan á 
leik PSG og Nantes stóð  um helgina.

Di Maria var tekinn af velli í 
leiknum eftir að Leonardo, yfir-
maður knattspyrnumála hjá PSG, 
lét Mauricio Pochettino vita af því 
að fjölskylda argentínska framherj-
ans hefði verið rænd. Pochettino lét  
þá Di Maria vita af ráninu

Fjölskyldumeðlimi Di Maria 
sakaði ekki við ránið og hið sama 
var upp á teningnum í tilviki fjöl-
skyldu brasilíska varnarmannsins 
Marquinhos en ránið átti sér stað á 
heimili foreldra hans. – hó

Rán á heimilum 
leikmanna PSG
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Sveindís er á samningi hjá þýska stórliðinu Wolfsburg en fyrst millilendir hún hjá Kristianstad þar sem hún skoraði tvennu um helgina. MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Ekkert smá spennt að bera sig 
saman við þær bestu í heiminum
Sveindís Jane Jónsdóttir er ein skærasta vonarstjarna Íslands í knattspyrnu. Hún segist 
heppin að hafa kærastann með sér í atvinnumennskuna og ætlar sér að ná mjög langt. 2

Ben Whishaw og Hugh Grant í hlut-
verkum sínum í þáttunum. 

Sjónvarpið hóf sýningar á þriggja 
þátta seríu, A Very English Scandal, 
á sunnudagskvöldið. Þar fer Hugh 
Grant með aðalhlutverkið og fengu 
þættirnir mjög góðar viðtökur 
þegar þeir voru frumsýndir á 
Englandi árið 2018. Sagan byggir á 
raunverulegu hneyksli í breskum 
stjórnmálum á sjöunda og áttunda 
áratugnum. Jeremy Thorpe, leið
togi Frjálslynda flokksins, var þá 
dreginn fyrir dómara í Old Bailey 
í Lundúnum vegna ásakana um 
hvatningu til manndráps. Það 
var Norman Scott, fyrrverandi 
ástmaður, sem kærði Thorpe en 
samkynhneigð var bönnuð með 
lögum í Bretlandi á þeim tíma sem 
samband þeirra stóð á sjöunda 
áratugnum. Árið 1979 þegar 
kærumálið komst í hámæli voru 
enn miklir fordómar gagnvart 
samkynhneigð og viðhorf fólks 
hafði  lítið mildast þótt lögum væri 
breytt árið 1967.

Framhald væntanlegt
Þáttaröðin er gerð eftir bók Johns 
Preston blaðamanns sem út kom 
árið 2016 um þetta risavaxna 
hneykslismál. Hugh Grant sem 
helst hefur leikið í léttum róman
tískum bíómyndum þykir sýna á 
sér nýja hlið í þáttunum og hefur 
fengið mjög góða dóma fyrir leik 
sinn. Hann tók hlutverkið alvar
lega og kynnti sér rannsóknir sem 
vörðuðu málið. Meðal annars 
ræddi hann við þingmann sem 
starfaði með Thorpe. Ben Whis h
aw sem fer með hlutverk Normans 
Scott þykir líka standa sig frá
bærlega. Þáttaröð númer tvö er 
væntanleg og í undirbúningi.

elin@frettabladid.is

Hugh Grant sýnir 
á sér nýja hlið

GÖNGUGREINING
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Ég er skírð eftir afa mínum Sveini 
og ömmu Janet, sem var alltaf 
kölluð Jane,“ segir knattspyrnu-
konan Sveindís Jane um nafn sitt 
sem í senn er svo rammíslenskt en 
um leið útlenskt.

Sveindís er nítján ára, fædd og 
uppalin í Keflavík, dóttir Jóns 
Sveinssonar og Eunice Quayson 
sem flutti til Íslands frá Gana.

„Mamma og pabbi vilja bæði 
meina að þau hafi verið rosalega 
góð í fótbolta á sínum ungdóms-
árum þannig að kannski fékk ég 
fótboltahæfileikana frá báðum,“ 
veltir Sveindís fyrir sér þar sem 
hún stendur á glæsilegum heima-
velli Kristianstad, en hún er nýlega 
flutt að heiman til Svíþjóðar.

„Ég var tilbúin að taka næsta 
skref á fótboltaferlinum og það 
var að komast í gott lið í atvinnu-
mennskunni. Í veganesti að 
heiman hef ég ævarandi stuðning 
foreldra minna sem hafa alltaf 
stutt mig í öllu sem ég hef tekið 
mér fyrir hendur; það hefur alltaf 
verið gott að vita af þeim og vita 
að þau eru stolt af mér. Ég sakna 
því Íslands ekki beint en ég sakna 
sannarlega fólksins míns heima 
á Íslandi og er ekkert smá spennt 
fyrir því að fá heimsóknir að 
heiman þegar ástandið í heim-
inum batnar.“

Söguleg innkoma í landsliðið 
Sveindís Jane er fljót til svars þegar 
hún er innt eftir því hver hún sé, 
fyrst og fremst: „Ég elska að spila 
fótbolta.“

Bernskudraumurinn kemur því 
ekki á óvart.

„Ég byrjaði í fótbolta níu ára og 
eftir fyrstu æfingarnar varð fót-
bolti númer eitt, tvö og þrjú í mínu 
lífi. Draumurinn varð strax mjög 
skýr, hann var að spila fótbolta 
fyrir Íslands hönd, verða atvinnu-
kona í fótbolta og verða jafngóð 
og Margrét Lára. Sá draumur er nú 
orðinn að risastóru langtímamark-
miði sem ég mun vonandi ná að 
uppfylla einn daginn, en það er sko 
alls ekki sjálfgefið,“ segir Sveindís 
kappsöm.

Fyrsta minning Sveindísar um 
fótbolta er ljúf. „Ég mun aldrei 
gleyma Símamótinu, Pæjumótinu 
á Siglufirði og Pæjumótinu í Vest-
mannaeyjum. Það var alltaf jafn 
skemmtilegt,“ segir hún og brosir 
að minningunni.

Uppeldisfélag Sveindísar í fót-
boltanum var Keflavík sem hún 
spilaði með allt þar til í desember 
2019 þegar Keflavík lánaði hana 
til Breiðabliks. Þar var hún gagn-
rýnd fyrir að hafa verið of lengi hjá 
Keflavík, sem virðist þó ekki hafa 
bitnað á frammistöðu hennar, eða 
hvað segir Sveindís við því?

„Ef ég fengi tækifæri til að fara 
aftur tímann er ég nokkuð viss 
um að ég myndi ekki vilja breyta 
neinu. Ég fékk dýrmæta reynslu í 
Keflavík og verð ævinlega þakklát 

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg@
frettabladid.is

Ég ætla mér að ná 
mjög langt og er 

ekkert smá spennt fyrir 
því að hitta og bera mig 
saman við þær bestu í 
heiminum þegar ég fer 
til Wolfsburg. 
Sveindís Jane Jónsdóttir

fyrir hverja einustu mínútu sem 
ég fékk að spila fyrir Keflavík, 
hvort sem það var toppbaráttan í 
1. deildinni eða fallbaráttan í Pepsi 
Max-deildinni. Það er ekki sjálf-
gefið að fá að spila með meistara-
flokki aðeins fjórtán ára gömul, og 
í jafnmetnaðarfullu liði og Kefla-
vík með sín risastóru markmið.“

Sveindís var kölluð inn í sinn 
fyrsta leik með A-landsliði kvenna 
í september í fyrrahaust þar 
sem hún skoraði tvö mörk gegn 
Lettlandi og er byrjun hennar í 
íslenska landsliðinu sú besta í sögu 
kvennaliðsins.

„Nei, ég kom sjálfri mér ekki á 
óvart í mínum fyrsta landsleik, ég 
átti þetta inni og á enn fullt inni. 
Mér líður mjög vel inni á vellinum í 
landsliðstreyjunni, allir landsleikir 
eru mikilvægir og það að spila 
fyrir Íslands hönd mun alltaf vera 
sannur heiður,“ segir Sveindís, stolt 
af frammistöðu sinni og árangri.

„Það eru forréttindi að spila fót-
bolta, forréttindi að vera atvinnu-
kona og að spila fyrir Íslands hönd. 
Að vinna við að gera það sem ég 
elska eru líka forréttindi. Það er 
ótrúlega gaman að ferðast um 
heiminn og spila fótbolta.“

Risastökk til Wolfsburg
Á milli jóla og nýárs undirritaði 
Sveindís Jane þriggja og hálfs árs 
samning við þýsku meistarana í 
Wolfsburg sem er eitt sterkasta lið 
Evrópu og vann þýsku Bundes-
liguna í fyrra ásamt því að vinna 
þýska bikarmeistaratitilinn.

„Wolfsburg er auðvitað risa-
stórt lið í kvennaboltanum og eitt 
af bestu liðum heims. Það verður 
stórt stökk að fara til Wolfsburg en 
það að fara frá Svíþjóð til Wolfs-
burg minnkar stökkið töluvert, 
miðað við ef éghefði farið beint 
frá Íslandi. Með því að spila fyrir 
Kristianstad er ég að bæta við mig 

mikilvægri reynslu áður en ég held 
til Þýskalands. Wolfsburg vildi 
tryggja sér mig í sitt lið en lánaði 
mig fyrsta árið til Kristianstad svo 
að ég gæti spilað í sterkari deild en 
heima á Íslandi og ég er mjög sátt 
við það skref,“ segir Sveindís.

Kristianstad leikur í sænsku 
úrvalsdeildinni, Damallsvenskan, 
og var fyrsti leikur liðsins í sænsku 
bikarkeppninni á laugardaginn 
var, þar sem Sveindís gerði sér lítið 
fyrir og skoraði tvennu í sínum 
fyrsta keppnisleik fyrir Kristian-
stad.

„Tilfinningin var mjög góð. Það 
er alltaf gaman að skora og vinna 
leiki, og enn þá skemmtilegra að 
skora í fyrstu leikjunum,“ segir 
Sveindís sæl eftir nýliðna helgi og á 
nýjum stað.

„Helstu viðbrigðin við að vera 
orðin atvinnukona í fótbolta eru 
svo sannarlega nýtt tungumál, að 
búa ekki lengur hjá mömmu og 
pabba, og að sjálfsögðu meiri sam-
keppni og erfiðari andstæðingar, 
bæði á æfingum og í leikjum.“

Allir geta unnið alla í Svíþjóð
Sveindís kann einkar vel við sig í 
Svíþjóð.

„Hér hefur verið tekið mjög 
vel á móti mér og ég er heppin 
með að í Kristianstad býr fullt af 
Íslendingum sem gerir mjög mikið 
fyrir mig. Það er svo ekkert nýtt 
að ég elska Nocco, og Nocco er sko 
heldur betur sænskur drykkur,“ 
segir Sveindís kát, en hún er ekki 
alls ókunn Kristianstad því hún 
æfði með aðalliði félagsins til 
reynslu árið 2016.

Dæmigerð vika hjá knattspyrnu-
félagi Kristianstad inniheldur sex 
æfingar í viku, í einn og hálfan 
klukkutíma í senn, auk mislangra 
styrktaræfinga.

„En nú fer mótið að byrja og 
þá fer allt á fullt,“ segir Sveindís. 

„Aðstaðan hér er virkilega góð, 
sænska deildin er mjög skemmti-
leg, hér geta allir unnið alla, sem 
er aðeins öðruvísi en í deildinni 
heima. Hér kemst maður ekki upp 
með vanmat á liðum sem eru í 
neðri hluta deildarinnar.“

Sveindís segir knattspyrnukonur 
í atvinnumennsku ekki hafa það 
nærri eins gott og atvinnumenn í 
fótbolta.

„Þetta hefur samt sem áður 
breyst mikið frá því sem var og ég 
hef heyrt frá gömlu kempunum 
og ég er svo rosalega þakklát fyrir 
það. Það er samt sem áður allt of 
mikill munur á konum og körlum í 
atvinnumennsku en ég hef trú á að 
þetta sé allt á uppleið fyrir okkur 
yngri kynslóðina og svo mun 
næsta kynslóð á eftir vonandi hafa 
það enn betra en við sem erum í 
atvinnumennskunni núna.“

Urðu ástfangin í enskutíma
Unnusti Sveindísar Jane er 
Suðurnesjamaðurinn Sigurður Ingi 
Bergsson. Eins og Sveindís spilaði 
hann fótbolta með Keflavík þar 
sem hann var í láni hjá Víði í Garði.

„Siggi er mikill áhugamaður um 
fótbolta,“ segir Sveindís. „Hann 
vildi ekki spila fótbolta í Sví-
þjóð en Elísabet Gunnarsdóttir, 
þjálfarinn minn hjá Kristianstad, 
fær Sigga oft með okkur á æfingar 
þar sem henni finnst gott að hafa 
stráka á æfingum. Hugmyndin 
með því er að auka hraðann á 
æfingum, þannig að við Siggi 
æfum stundum saman. Á sama 
tíma öðlast hann reynslu af að hafa 
konu sem þjálfara sem er frekar 
töff,“ segir Sveindís.

Þau Siggi felldu hugi saman 
þegar þau sátu saman í enskutím-
um í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, 
þaðan sem þau settu upp stúdents-
húfur í fyrravor.

„Ég er mjög heppin að Siggi 
var tilbúinn að flytja með mér til 
Svíþjóðar og við finnum okkur 
oft eitthvað skemmtilegt að gera 
saman hér í Kristianstad. Annars 
er ég í NPTC-einkaþjálfaranámi á 
vegum Keilis, sem er 100 prósent 
fjarnám og hentar mér virkilega 
vel. Ég hef líka mjög gaman af því 
að prjóna og nýti frítímann sem 
ég hef í að prjóna eitthvað fallegt,“ 
greinir Sveindís frá.

Hún segir sinn helsta styrkleika 
sem knattspyrnukonu vera hraða 
og hugarfar.

„Ég er ekkert smá spennt fyrir 
því að hitta og bera mig saman 
við þær bestu í heiminum þegar 
ég fer til Wolfsburg. Þar eru fullt 
af geggjuðum fyrirmyndum, eins 
og til dæmis Alex Popp. Í kvenna-
boltanum eru svo rosalega mörg 
spennandi lið en ef ég mætti velja 
topp þrjú liðin væri það Lyon, PSG 
og Wolfsburg. Ég er svo lánsöm að 
hafa nú þegar fengið tækifæri til að 
skoða frábæra aðstöðuna sem PSG 
hefur og bíð spennt eftir að skoða 
aðstöðuna sem Wolfsburg hefur.“

Framtíðardraumarnir hafa svo 
breyst í stór markmið hjá Sveindísi 
Jane.

„Ég ætla mér að ná mjög langt. 
Árangur en engin endastöð heldur 
upphaf að einhverju nýju.“

Sveindís Jane 
var ekki nema 
níu ára þegar 
hún varð stað-
ráðin í að spila 
fótbolta fyrir Ís-
lands hönd, að 
verða atvinnu-
kona í fótbolta, 
og jafngóð og 
landsliðskonan 
fyrrverandi, 
Margrét Lára 
Viðarsdóttir. 
MYND/ALDÍS PÁLS-
DÓTTIR
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Allt fyrir  
hótel og veitingahús

Kynningar: Ásbjörn Ólafsson, HótelreksturÞRIÐJUDAGUR  16. mars 2021

Reynir Örn Þrastarson, matreiðslumaður og sölumaður hjá Ásbirni Ólafssyni ehf., segir að miklar breytingar séu hjá fyrirtækinu og spennandi nýjungar að líta dagsins ljós. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ný vörumerki hjá Ásbirni Ólafssyni ehf.
Ásbjörn Ólafsson hefur boðið upp á frábært úrval af matvörum fyrir hótel, veitingastaði og stóreldhús. Nú er verið 
að breikka vörulínuna til muna og margt spennandi að gerast. Fyrirtækið er þekkt fyrir að bjóða viðskiptavinum 
upp á breitt úrval af gæðavörum og góða, persónulega þjónustu. Hægt er að skoða vörur á netsíðu fyrirtækisins. 2
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„Við erum virkilega spennt fyrir 
því að kynna fjölmörg ný vöru
merki til sögunnar á íslenskan 
veitingamarkað,“ segir Reynir Örn 
Þrastarson, matreiðslumaður og 
sölumaður hjá Ásbirni Ólafssyni 
ehf. Það eru breytingar í vændum 
hjá fyrirtækinu en Reynir segir 
starfsfólkið horfa björtum augum 
fram á við. Stóreldhúsahluti 
Knorr og annarra vörumerkja frá 
Unilever sem hafa verið í höndum 
Ásbjörns í áratugi eru að færast 
annað og við taka nýjar áskoranir 
og skemmtileg verkefni.

„Við erum búin að tryggja okkur 
sterk ný vörumerki og erum full 
eftirvæntingar fyrir komandi 
tímum. Til að mynda verðum við 
með norska vörumerkið Salsus 
sem býður upp á soð og fljótandi 
krafta í hæsta gæðaflokki. Þá 
munum við einnig bjóða upp á 
vörur frá breska merkinu Major, en 
þar er um að ræða bæði duftkrafta, 
f ljótandi krafta, marineringar og 
ýmislegt fleira spennandi ásamt 
því að Riscossa pasta er væntan
legt beint frá Ítalíu. Svo eru fleiri 
merki væntanleg sem ég get ekki 
nefnt enn þá,“ segir Reynir kankvís 
og ljóst er að margt spennandi er í 
pípunum á næstunni.

Frábært vöruúrval
„Heilt yfir er Ásbjörn með frábært 
úrval af matvörum fyrir hótel, 
veitingastaði og stóreldhús. Má 
þar nefna brauð, kökur, frosið 
grænmeti, franskar kartöflur, 
súpur, sósur, krydd, sultur, rjóma, 
hrísgrjón og svo mætti lengi telja. 
Við höfum undanfarið breikkað 
vöruflóruna talsvert og bjóðum 
nú til að mynda upp á nauta
kjöt, svínakjöt og kjúkling í mjög 
góðum gæðum, að ógleymdri ekta 
íberískum hráskinkum og pylsum 
frá Jamones Blázquez á Spáni.“

Þó svo að kjötið standi alltaf 
fyrir sínu má ekki gleyma þeim 
hópi sem kýs að borða ekki 
dýraafurðir. „Það er lykilatriði í 
dag fyrir bæði veitingastaði sem 
og mötuneyti að bjóða upp á rétti 
sem henta fyrir vegan og græn
metisætur. Anamma vörumerkið 
býður upp á einfaldar lausnir fyrir 
stóreldhús þegar kemur að vegan 
mat og einnig erum við með vegan 
kökur frá Erlenbacher, vegan 
majónes, frábæran vegan rjóma frá 
Rama og margt fleira sem hentar 
fyrir þennan hóp.“

Hjá Ásbirni má einnig finna 
talsvert úrval af sælkeravörum. 
„Dæmi um vörumerki sem hefur 

verið að slá í gegn undanfarið eru 
ávaxtapúrrurnar frá Pon thier 
í Frakklandi, sem bæði eru til 
frosnar og kældar. Þarna fer saman 
sanngjarnt verð og frábær gæði,“ 
segir Reynir. „La Rose Noire er svo 
annað mjög spennandi merki sem 
býður upp á fjölbreyttar lausnir 
fyrir smárétti og eftirrétti, svo sem 
súkkulaðiskeljar og litlar böku
skeljar, bæði sætar og ósætar. Við 
hlökkum mikið til að sjá það fara 
á fullt þegar veisluhöld fara á flug 
aftur.“

Vörurnar frá Greci þekkja 
margir en um er að ræða góða línu 
af niðursoðnu góðgæti beint frá 
Ítalíu. „Þetta var án efa eitt af því 
sem sló hvað mest í gegn á básnum 
okkar á Stóreldhúsinu 2019 og við 
hlökkum til að endurtaka leikinn í 
haust,“ segir Reynir. Þá býður fyrir
tækið einnig upp á vatn og aðra 
drykki frá S. Pellegrino á Ítalíu en 
það merki má finna inni á mörgum 
bestu veitingastöðum og hótelum 
heimsins og því tilvalið fyrir 
íslenska staði að slást í hópinn.“

Ekki bara matvörur
Hjá Ásbirni er ekki einungis hægt 
að kaupa matvöru, heldur má þar 
finna ýmsan borðbúnað og sér
vörur fyrir veitingastaði og stóreld
hús. „Til að mynda erum við með 
vörur frá APS, en það vörumerki 
býður upp á sérvörur og eldhús
áhöld sem eru sniðin að hótelum 
og veitingahúsum. Frá Church
ill kemur borðbúnaður í hæstu 
gæðum sem er sérhannaður fyrir 
mikla notkun. Þá erum við einnig 
með vinsælu hnífapörin frá Amefa 
að ógleymdum glösum frá Libbey 
sem er eitt þekktasta glasamerki 
heims þegar kemur að hótelum, 
börum og veitingastöðum.“

Einnig má finna þjóna og 
kokkafatnað ásamt skóm sem 
henta í öll eldhús. „Við bjóðum upp 
á góða línu af hágæða þjóna og 

Norska vörumerkið Salsus sem býður upp á soð og fljótandi krafta. 

La Rose Noire 
er svo mjög 
spennandi 
merki sem 
býður upp á 
fjölbreyttar 
lausnir í smá
réttum og eftir
rétti.

Frá Churchill kemur borðbúnaður í 
hæstu gæðum sem er sérhannaður 
fyrir mikla notkun.

Ekta íberísk 
hráskinka frá 
Jamones Blázq
uez á Spáni.

Við erum búin að 
tryggja okkur 

sterk ný vörumerki og 
erum full eftirvænting-
ar fyrir komandi 
tímum. Til að mynda 
verðum við með norska 
vörumerkið Salsus sem 
býður upp á soð og 
fljótandi krafta í hæsta 
gæðaflokki.

kokkafatnaði frá danska merkinu 
Kentaur, en þar er áhersla lögð á að 
sameina útlit og þægindi. Svo þolir 
fatnaðurinn mikinn þvott á háum 
hita sem er lykilatriði. Þess má til 
gamans geta að Kokkalandsliðið 
og meðlimir Bocuse D’Or klæðast 
fatnaði frá Kentaur en Ásbjörn 
Ólafsson hefur verið í samstarfi við 
bæði Kokkalandsliðið og Bocuse 
d’Or akademíuna hérlendis undan
farin ár. Skórnir frá Shoes for Crews 
eru með sérhönnuðum gripsóla 
sem gerir skóna einstaklega stama 
og örugga fyrir vikið sem er algjör
lega nauðsynlegt fyrir kokka og 
framreiðslufólk,“ segir Reynir.

Hægt er að skoða úrvalið og 
spjalla við sölufulltrúa í glæsilegu 
sýningarherbergi í húsakynnum 
fyrirtækisins að Köllunarkletts
vegi 6 í Reykjavík.

Viðskiptavinurinn í fyrsta sæti
Ásbjörn Ólafsson ehf. er með BRC
vottun í birgðahaldi og dreifingu, 
og er eina matvælaheildsala 
landsins sem er með slíka vottun. Í 
síðustu gæðaúttekt hlaut fyrir
tækið hæstu mögulegu einkunn. 
„Okkur fannst afar mikilvægt að 
fá slíka vottun. Með henni geta 
viðskiptavinir okkar treyst því að 
við höfum gæði og fagmennsku að 
leiðarljósi við val á nýjum birgjum 
og nýjum vörum. Einnig verðum 
við fýsilegri kostur fyrir erlenda 
birgja þegar kemur að því að velja 
sér samstarfsaðila á íslenskum 
markaði.“

Hjá Ásbirni Ólafssyni er við
skiptavinurinn alltaf í fyrsta 
sæti. „Við leggjum mikið upp úr 
persónulegri þjónustu og góðum 
tengslum við okkar viðskiptavini. 

Við viljum að hver heimsókn skilji 
eitthvað eftir sig fyrir viðskipta
vininn, hvort sem við komum 
með innblástur, uppskrift eða nýja 
vöru. Þetta skiptir virkilega miklu 
máli og er jákvætt fyrir alla aðila,“ 
segir Reynir.

„Vefverslunin er í stöðugri 
þróun. Hún fékk nýlega uppfærslu 
og er nú betri en nokkru sinni fyrr. 
Við hvetjum áhugasama aðila til 
að sækja um aðgang og kynna sér 
vöruúrvalið og möguleikana.“

Á heimasíðu Ásbjörns, 
asbjorn. is, er hægt að fræðast betur 
um vörumerkin og vörurnar sem 
eru í boði og sömuleiðis er hægt 
að panta á þessari glæsilega vef
verslun.

Við höfum 
undanfarið 
breikkað vöru
flóruna talsvert 
og bjóðum nú 
til að mynda 
upp á nauta
kjöt, svínakjöt 
og kjúkling í 
mjög góðum 
gæðum, að 
ógleymdri 
ekta íberískum 
hráskinkum 
og pylsum frá 
Jamones Blázq
uez á Spáni, 
segir Reynir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

2 kynningarblað 16. mars 2021 ÞRIÐJUDAGURALLT FYRIR HÓTEL OG VEITINGAHÚS





NILFISK VINNUR 
VERKIÐ Á METHRAÐA

REKSTRARLAND verslun  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Söluver 515 1100  |  rekstrarland.is

OPIÐ ALLA 
VIRKA DAGA 

KL. 8–17

Pipar\TBW
A

Gólfþvottavélar og ryksugur fyrir hótel, fyrirtæki og iðnað

Erla Þórdís Traustadóttir rekur, 
ásamt eiginmanni sínum Ívari 
Sæland, ferðaþjónustuna Fjall
höllu sem er lítið fjölskyldu
fyrirtæki staðsett í Reykholti í 
Biskupstungum.

Erla hefur alltaf gengið á fjöll 
með fjölskyldu og vinum. „Ég 
var nördið sem vildi, vinkonum 
mínum til mikillar mæðu, fara upp 
á Esju eftir skólaböll og hefur alltaf 
fundist þessi hreyfing heillandi,“ 
segir Erla.

Horfði löngunaraugum á Esjuna
Sem ung kona hafði Erla mörg 
áhugamál og tók áhugasviðspróf 
STRONG nokkrum sinnum. „Þá 
byrjaði ég í ferðamálafræði við 
Háskóla Íslands, hætti eftir eitt 
ár, dreif mig í klásus í hjúkrunar-
fræði, hætti í því eftir eitt ár, því 
mig þyrsti í ferðalög og fjallgöngur. 
Fyrsta vinnan mín í ferðabrans-
anum var á hjólabáti í Jökulsárlóni 
2010. Svo vann ég við hitt og þetta 
tengt ferðabransanum næstu árin, 
ásamt því að klára mína fyrstu 
gráðu. Ég tók rútuleiðsögnina í 
Garði áður en að ég varð leiðsögu-
maður og var eiginlega hent út í 
djúpu laugina þar sem ökuleið-
sögumaður. Þetta var vel borgað 
starf þar sem tíminn flaug áfram, 
en ekki vinna þar sem maður 
starir á klukkuna og bíður eftir 
því að hún verði fjögur. Ég vissi 
snemma að skrifstofustarf væri 
ekki fyrir mig, og sem hjúkkunemi 
inni á deild horfði ég alltaf út um 
gluggann í áttina að Esjunni. Svo 
stofnaði ég Fjallhöllu árið 2014.

Ég kynntist manninum mínum 
Ívari Sæland árið 2016 og flutti 
með honum upp í Reykholt stuttu 
síðar. Ég hafði sko alls ekkert á 
móti því búa úti á landi þar sem 
ég gat skroppið upp á fjall þegar 
mig langaði. Mér leiðist það aldrei 
að sýna erlendum ferðamönnum 
landið mitt.“

Hvað varstu gömul þegar þú 
kleifst þitt fyrsta fjall?

„Ætli ég hafi ekki verið um 
þriggja ára uppi á Úlfarsfelli. Fimm 
ára fór ég á Rauðagnúp en við 
eigum ættarbýli á Melrakkasléttu 
og höfum gengið mikið þar um 
að veiða, finna rekavið og njóta 
náttúrunnar.“

Hver er ykkar sérstaða hjá Fjall-
höllu?

„Við erum þau einu í Reykholti 
í Biskupstungum og nágrenni 
sem bjóðum upp á göngur, og við 
þekkjum vel til og erum í góðu 
samstarfi við eigendur landanna. 
Ívar, maðurinn minn, er heima-
maður og getur léttilega haldið 
þriggja tíma fyrirlestur um staði 
og menn.“

Sló vörn í sókn
Þegar faraldurinn hóf innreið 
sína sló Erla hjá Fjallhöllu vörn í 
sókn. „Það vill svo skemmtilega 
til að ég er tækifærissinni og fylgi 
áhuganum hjá fólki. Við nýttum 
því þennan tíma til að stækka. 
Síðasta sumar var spurt hvort ekki 
væri áætlunarferð í Kerlingarfjöll, 
en ferðirnar þangað voru eitthvað 
takmarkaðar út af COVID. Ég hafði 
áður rætt við leiðsögumanninn 
minn, bekkjarfélaga úr gönguleið-
sagnarnáminu, um að skipuleggja 
ferð í Kerlingarfjöll, en aldrei látið 
verða af því, og var þessi spurning 
kveikja að öllum gönguferðunum 
síðastliðið ár í COVID-ástandinu. 

Við höfum alltaf verið dugleg að 
passa upp á grímunotkun og fylgja 
sóttvarnareglur og létum þannig 
allar ferðirnar ganga vel fyrir sig. 
Ég er bara svo ánægð að sjá hvað 
Íslendingar eru duglegir að nýta 
sér landið sitt í þessu ástandi í 
stað þess að vera svekktir yfir því 
að komast ekki út í sólina. Við 
bjuggum til ferð á Grænahrygg og 
svo bættust fleiri ferðir við. 

Við höfum nýtt ástandið til þess 
að fara úr því að vera ferðaskipu-
leggjendur í að vera ferðaskrifstofa 
sem býður klárlega upp á fleiri 
möguleika. Við erum því að bjóða 
upp á nokkrar margra daga ferðir 
í sumar. Leiðsögumennirnir eiga 
svo mikið hrós skilið, enda hafa 
þau samið flestallar ferðirnar frá 
grunni! Ég hef aðallega bara verið 
jákvæði drifkrafturinn í þessu og 
leiðist ekki að senda tölvupósta og 
heyra í fólki. Það má því segja að 
COVID hafi verið ákveðið sóknar-
tækifæri fyrir okkur, en ég hefði 
aldrei haft tíma til að sinna þessu, 
nema af því að ég var einmitt í 
fæðingarorlofi.“

Erla er bjartsýn á að Íslend-
ingar verði duglegir að nýta sér 
ferðirnar í sumar. „Íslendingarnir 
sem ferðuðust um landið síðasta 
sumar hafa verið duglegir að 
byggja upp þolið, þannig að þeir 
sem komust ekki með okkur 
síðasta sumar, fara þetta sumar. 
Ég veit um marga sem ætla að 
nýta tækifærið og drífa sig upp á 
hæsta tind Íslands eða einhvern 

Vill bara að allir kynnist perlum Íslands

Bjarnafell er að sögn Erlu í miklu uppáhaldi enda trúlofaðist hún Ívari, manninum sínum, uppi á tindi fjallsins. MYNDIR/AÐSENDAR

Erla fæddist með fjallageitargenin í erfðaefninu.

Jóhanna María 
Einarsdóttir

johannamaria@
frettabladid.is

jökul. Við, ásamt svo mörgum 
öðrum, erum með þrusutilboð í 
gangi í jöklaferðir, enda ekki hægt 
að okra. Við viljum bara að sem 
flestir kynnist þessum perlum 
okkar.“

Hvað er það við ferðaþjónust-
una og starfið sem heillar þig?

Ætli það sé ekki hvað greinin er 
„lifandi“. Alltaf að hitta nýtt fólk, 
og að hitta fólk aftur, sem kemur 
aftur og aftur í ferðir hjá okkur. 
Upplifa nýja hluti og það að fá að 
vinna úti er bara draumur í dós. 
Það er svo gaman að geta verið 
á ferðinni og fá að gera eitthvað 
heillandi og nærandi og að það 
sem ég geri virki, það gleður mig 
mest.

Áttu þér uppáhaldsfjall?
„Úff, þarna kom erfiðasta 

spurningin. Í augnablikinu verð 
ég að segja Bjarnafell, því við Ívar 
trúlofuðum okkur þar. En fjöllin 
hér hjá Reykholti eru jafn mörg 
og þau eru fjölbreytt og kannski 
á ég enn þá eftir að kynnast mínu 
uppáhaldsfjalli, þar sem ég hef 
ekki gengið á þau öll.“

Ég 
vissi 

snemma 
að skrif
stofustarf 
væri ekki 
fyrir mig, 
og sem 
hjúkku
nemi inni 
á deild 
horfði ég 
alltaf út 
um glugg
ann í 
áttina að 
Esjunni.
Erla Þórdís

Grænahryggsferðirnar eru jafnvinsælar í sumar og síðasta sumar.
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Gullteigur 6 er glæsilegt hús í vinsælu fjölskylduhverfi þar sem ótal margt skemmtilegt er í stuttu göngufæri.

Fasteignasalan Miklaborg og Jór-
unn, löggiltur fasteignasali, kynna 
í einkasölu efri sérhæð á Gullteig 6 
í vinsælu Laugarneshverfinu.

Hæðin er skráð 143,3 fermetrar 
að stærð, með 20 fermetra sam-
þykktri geymslu til norðvesturs 
á lóð. Íbúðin er með sérinngangi. 
Komið er inn í forstofu sem er opin 
inn í hol. Úr holi er innangengt á 
snyrtingu, þvottahús og rúmgott 
herbergi með tveimur gluggum 
til suðurs. Eldhúsið er fallega 
innréttað með sérsmíðaðri, hvítri 
innréttingu og eyju. Úr eldhúsi er 
útgengt á vestursvalir. Stofurnar 
eru L-laga og tengjast eldhúsinu, 
mjög bjartar og rúmgóðar. Baðher-
bergið er flísalagt og var endurnýj-
að fyrir nokkrum árum. Þar er góð 
snyrtiaðstaða, sturta, innrétting 
með handlaug, spegill og gluggi.

Svefnherbergi inn af gangi eru 
þrjú, hjónaherbergi með rúmgóðu 
fataherbergi og tvö önnur; annað 
er nýtt sem sjónvarpsherbergi í 
dag. Möguleiki er að breyta fata-
herberginu í fimmta svefnher-
bergið.

Gullteigur 6 er fallegt hús prýtt 
skeljasandi. Húsið var byggt árið 

1967 og er hannað af Skúla Norð-
dal arkitekt. Það var í fyrstu tvær 
hæðir en byggt var ofan á húsið 
1984. Í kringum árið 2010 var skolp 
og dren endurnýjað, þakjárn yfir-
farið og lagað, múrviðgerðir gerðar 
að utan og gluggar ásamt gleri 
endurnýjaðir. Stétt og tröppur 
voru sömuleiðis yfirfarnar og lögð 
snjóbræðsla í stéttina.

Um er að ræða mjög skemmti-
lega hæð í draumahverfi fjöl-
skyldufólks, þar sem allt er í 

göngufæri. Í nokkurra metra 
fjarlægð er Laugarnesskóli, stutt 
er í skúlptúrana í Ásmundar-
safni, Laugardalinn, fimleikadeild 
Ármanns, knattspyrnufélagið 
Þrótt, Skautahöllina, Fjölskyldu- 
og húsdýragarðinn og Laugardals-
laug.

Nánari upplýsingar veitir Jórunn, 
löggiltur fasteignasali, í síma 845-
8958 eða á jorunn@miklaborg.is

Hæð í draumahverfi fjölskyldufólks
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Júlíus Jóhannsson  
Lögg. fast. og eigandi 

Monika Hjálmtýsdóttir 
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Bryndís Bára
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Emil Tumi  
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Jón Óskar 
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

Herdís S. Jónsdóttir 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala 

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi

Sími: 512 4900
www.landmark.is

landmark@landmark.is

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?

-örugg fasteignaviðskipti

Við erum til þjónustu reiðubúin

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Björn Þorri Viktorsson hrl.
Löggiltur fasteigna- og skipasali

Jóhann Örn B. Benediktsson

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

www.midborg.is

Sólveig Fríða Guðrúnardóttir
Löggiltur fasteignasali og 
lögfræðingur

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

944,4 fm iðnaðar hús
næði á áberandi stað  
við Reykjavíkurveg 
 • Eignin samanstendur 
af iðnaðar sölum með 
mikilli lofthæð, möttöku, 
stafsamannaaðstöðu og 
geymslum á baklóð. 

 • Tilvalið húsnæði fyrir iðnað, 
bíla tengda starfssemi eða 
verslun.  

 • Gott bílaplan fyrir framan 
húsin og á baklóð.

Nánari upplýsingar:

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

Til leigu 

Reykjavíkurvegur 70 
220 Hafnarfirði

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

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

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fast-
mark.is

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

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

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

• Virkilega góð 121,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð 
með gluggum í þrjár áttir á 3. hæð í nýlegu og 
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu.

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

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

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

Verð 73,9 millj.

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.

 

• Mikið endurnýjuð 101,2 fm. 4ra herbergja íbúð á 4. 
hæð með svölum til suðurs við Kjarrhólma. 

• Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra á sl. 
5 árum, m.a. baðherbergi, innrétting og tæki í eld-
húsi, innrétting í þvottaherbergi og fataskápar. 

• Stofan er mjög rúmgóð og í dag nýtt sem bæði 
borð- og setustofa. Þrjú herbergi.

• Skipt hefur verið um allt gler, glugga og svalahurðir 
á suðurhlið hússins árið 2018 og skipt var um allt 
gler sem þurfti og gluggalista á norðurhlið hússins 
árið 2020. 

Verð 50,9 millj.

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

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

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

Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar). 
• Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., 
 www.bygg.is
• Íbúðin er tilbúin til afhendingar. 

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

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

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

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

Kjarrhólmi – Kópavogi. 4ra herbergja útsýnisíbúð.

Lundur 22 – Kópavogi. Ein íbúð eftir !

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Björt og vel skipulagða 64,3 fm. risíbúð með svölum 

til suðurs í góðu steinsteyptu húsi á þessum eftirsótta 
stað í „gamla  vesturbænum“.

• Baðherbergi er nýlega endurnýjað. Eldhúsinnréttingar 
og tæki eru nýleg.

• Húsið að utan er nýlega viðgert. Allt gler og gluggar í 
húsinu voru endurnýjuð árið 2019. Stigahús er mjög 
snyrtilegt líkt og sameign öll.

• Eignin getur verið laus til afhendingar strax. 

Verð 44,9 millj.

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

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

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

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

Verð 66,9 millj.

Brávallagata. 3ja herbergja risíbúð.

Vatnsstígur 16. 2ja herbergja íbúð.Ingólfsstræti. Parhús með tveimur íbúðum.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag 
frá kl. 17.00 – 17.30
• Mjög góð 3ja herbergja 101,5 fm. íbúð á 2. hæð 

í lyftuhúsi við Garðatorg í Garðabæ. 
• Gluggi á baðherbergi. Sér þvottaherbergi . Stofa 

með útgengi á skjólgóðar svalir til suðurs, sem 
heimilt er að loka með glerlokun. 

• Hús að utan var viðgert og málað árið 2019.
• Virkilega falleg eign á góðum stað í miðbæ 

Garðabæjar. Stutt er í alla þjónustu, t.a.m. versl-
anir, heilsugæslu o.fl.

• Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. 

Verð 56,9 millj.

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

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

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

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

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

Garðatorg 7 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Um er að ræða sex 2ja herbergja íbúðir auk geymslna, 
samtals 245,8 fermetrar.   

• Eignin er öll í langtímaútleigu í dag og skráð sem 
íbúðarhúsnæði en endurnýjun á gistileyfi í flokki II er í 
venjubundinni endurnýjun og því væri hægt að færa 
eignina í ferðamannaleigu þegar þar að kemur.

• Um er að ræða virkilega fallega og nýlega uppgerða 6 
íbúða húseign, sem var að öllu leyti endurbyggð árið 
2010, á virkilega rólegum og góðum stað í hjarta mið-
borgarinnar.   Svalir eru á 4 íbúðum hússins.    

Grettisgata – Heil húseign
• Fallegt og vel skipulagt 236,9 fm. einbýlishús á einni 

hæð með innbyggðum flísalögðum bílskúr við Laxa-
tungu í Mosfellsbæ.

• Þrjú stór barnaherbergi. Bjartar stofur með gólfsíðum 
gluggum til vesturs. Hjónasvíta með fataherbergi inn-
af. Tvö baðherbergi. 

• Stór viðarverönd með heitum potti.  Innangengt er í 
stóran bílskúr með gluggum.

• Húsið að utan er klætt með flísum og því viðhaldslítið.  

Verð 99,9 millj.

Laxatunga – Mosfellsbæ

Sumarhús – Valhallarstígur - Þingvöllum. Húsið er afar vel byggt hús frá fyrstu gerð, reisulegt og stílhreint, 
en þarfnast talsverðrar endurnýjunar.  Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

OPIÐ HÚS
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Fasteignasalan

Miklaborg

Lágmúla 4 

108 Reykjavík

   

569 7000 
www.miklaborg.is

Með þér alla leið

sími

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Ragnheiður Pétursd.
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
Sími:  899 1178

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

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

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

Elín Alfreðsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

Kjartan Í. Guðmunds
aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

Óskar H. Bjarnasen 
lögg. fasteignasali
Sími:  691 1931

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali 
Sími: 896 8232

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

Þóroddur S. Skaptas 
lögg. fasteignasali
Sími: 868  4508

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

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

Anton Karlsson
lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Guðrún D. Valdimars
aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

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

Óskar S. Axelsson
aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

Ingi Þór Ingólfsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 698 4450

Falleg sérhæð á 2. hæð  
stærð 143,3 fm

 • Fallegar samliggjandi stofur
 • Opið eldhús
 • Suðvestur svalir
 • Fjögur svefnherbergi
 • Möguleiki á 5. svefnherberginu
 • Endurnýjað baðherbergi
 • Geymsluskúr á lóð ca. 
20 fm (ekki í FMR)

 • Frábær staðsetning, skólar, 
þjónusta, íþróttamannvirki 
í göngufæri

Gullteigur 6
105 Reykjavík

Verð:  82,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

192,5 fm endaraðhús á 
tveimur hæðum á þessum 
vinsæla stað í vesturbænum
 • Skipting neðri hæðar: 
Forstofa, gesta wc, geymsla, 
svefnherbergi, stofa, eldhús, 
þvottaaðstaða og bílskúr. 

 • Skipting efri hæðar: Stofa, 3 
svefnherbergi og baðherbergi.

Frostaskjól 89
107 Reykjavík

Verð:  99,5 millj.

Heil húseign 187 fm 
 • Efri sérhæð, 85,5 fm ásamt 
35,2 fm bílskúr.  
2 svefnherbergi, tvöföld 
stofa, eldhús, baðherbergi, 
geymsluloft og innangengt 
í sameiginlegt þvottahús 
á neði hæðin.  

 • Neðri hæð: Sérinngangur 
eldhús, stofa, tvö samliggjandi 
svefnherbergi og geymsla.

Verð:  89,9 millj.

Rúmgóð, vel skipulögð og 
mikið endurnýjuð 126,2 fm  
5 herbergja íbúð á 4. hæð
 • 5 svefnherbergi (hluti stofu 
nýtt undir 5 herbergi). 

 • Tvennar svalir. 

 • Innréttinar í eldhúsi og á bað
herbergi endurnýjað 2014. 

 • Húsið er nýlega viðgert og 
málað að utan og endurnýjað 
gler og gluggar þar sem þurfti. 
Framkvæmdum lauk 2020.

Flyðrugrandi 12
107 Reykjavík

Verð:  68,9 millj.

Nánari upplýsingar:

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

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Páli í síma 893 9929PANTIÐ SKOÐUN 

hjá Páli í síma 893 9929

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17.mars 

milli kl. 17:00 – 17:30

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

Nánari upplýsingar veitir: 

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

NÝTT  
Í SÖLU Nökkvavogur 31

104 Reykjavík
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Stórglæsilegt 312,5 fm einbýli  
á tveimur hæðum í Skerjafirði

 • Þrjú til fjögur svefnherbergi þar af 
hjónasvíta með fataherbergi og 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, tvö 
baðherbergi, eitt gestasalerni, bílskúr, 

 • Stofuu, borðstofu og alrými á neðri 
hæð með ca 7 m lofthæð 

 • 100 fm þaksvalir með heitum potti, 
verönd girt að hluta til með palli, 

 • Rúmgóður bílskúr

Skildinganes 49
102 Reykjavík

Verð:  240 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN 

 hjá Jason í síma 775 1515

eða Páli í síma 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð :  36,9 millj.

3ja herbergja 60 fm íbúð á 
fyrstu hæð (ekki kjallari) í 
mjög snyrtilegu þríbýlishúsi

 • Sér inngangur

 • Gott innra skipulag

 • Ágætt alrými

 • Tvö svefnherbergi 

 • Sér eldhús og baðherbergi

Sogavegur 148
108 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir fasteigna til sölu, hafið samband 
við sölumenn okkar bókið skoðun og fáið frítt verðmat. 

.       

 Verð :   57,9 millj.

Glæsileg 126,3 fm efri 
hæð og ris í litlu fjölbýli á 
góðum stað í Grafarvogi

 • Mjög vel skipulögð íbúð 

 • Eldhús, hol, þvottahús 
og glæsilegar stofur með 
útgengt út á suður svalir

 • Efri hæð 3 svefnherbergi, 
hol, baðherbergi og 
háaloft með glugga

 • Hjólageymsla á fyrstu hæð

 • Frábær staðsetning skóli og 
íþróttamannvirki við götuna

Dalhús 21 (201)
112 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Með þér alla leið

Verð frá 62,9 millj.

Stærðir frá 120 – 135 fm
3-4ra herbergja íbúðir
• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur  

fylgir öllum íbúðum
• Parket er á öllum íbúðum
• Bílastæði fylgir öllum íbúðum
• Afhending strax

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 

SÍÐAN 1998

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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

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

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

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

      

Verð frá:  51,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

Glæsilegar nýjar 2ja – 4ra 
herbergja fullbúnar íbúðir 
til afhendingar strax

 • Íbúðirnar afhentar með gólfefnum, 
ísskáp og uppþvottavél

 • Bílastæði í bílageymslu –  
Sérinngangur með mörgum íbúðum

 • Sérafnotaréttir eða svalir 
með öllum íbúðum

 • Stærðir frá 70 – 128 fm

OPIÐ HÚS
 fimmtudaginn 18.mars

milli kl. 17:00 -17:30

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

Aðeins 

14  
íbuðir  
eftir!

.       

Verð :  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17. mars kl. 18 - 18:30

Ný glæsileg 60,2 fm 2ja herb.  

íbúð á 3. hæð
 • Fullbúin með gólfefnum 
 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Vestursvalir og mjög 
gott skipulag 

 • Þvottaaðstaða á baðherbergi 
 • Stór björt stofa með 
gólfsíðum gluggum

Valshlíð 2 (303)
102 Reykjavík

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

.       

 Verð :   83,9 millj.

Virkilega vönduð 143,5 fm 
fullbúin íbúð á jarðhæð 
með stórum palli 

 • 2 Stæð í bílageymslu

 • Vandaðar Brúnásinnréttingar

 • Aukin lofthæð

 • Sérinngangur

 • Sér afgirt sólarverönd

 • Húsvörður í húsinu

 • Vönduð lýsing

 • Mynddyrasími

Mánatún 3
105 Reykjavík

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

LAUS  
STRAX

.       

 Verð :   95,9 millj.

Glæsilegar nýjar útsýnis  
íbúðir við Bríetartún

 • 10. hæð með yfirbyggðum  
svölum

 • Hjónasvítur í íbúðum með sér 
baðherbergi og fataherbergi 

 • Frá Höfðatorgi er stutt 
að sækja veitingastaði, 
verslanir og iðandi mannlíf 
miðborgarinnar

 • Aðeins tvær íbúðir eftir

Bríetartún 9
105 Reykjavík

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

OPIÐ HÚS
 miðvikudaginn 17. mars

milli kl. 17:00 -17:45

.       

 Verð :   Tilboð

Glæsileg 308 fm íbúð í nýlegu 
húsi í hjarta borgarinnar
 • Tvær sameinaðar íbúðir á 
8. hæð, samtals 308,1 fm 
og að auki fylgir ca 12 fm 
stigagangur því þetta er 
eina íbúðin á hæðinni 

 • 4 svefnherbergi, 2 baðherb., 
4 svalir, 3 stofur, stórt eldhús, 
2 þvottahús, 2 sérgeymslur 
og 4 stæði í bílakjallara 

 • Útsýni til allra átta

Mánatún 13
105 Reykjavík

.       

 Verð :   85,9 millj.

Vönduð og glæsileg 151,6 fm  
íbúð með yfirbyggð um 
suðursvölum á 1. hæð

 • 2. hæð frá Skúlagötu

 • 3 svefnherbergi, stofur, 
gestasalerni, baðherbergi, 
eldhús, þvottaherbergi. Auk 
þess eru 2 geymslur í kjallara.

 • Merkt bílastæðis í lokaðri 
og upphitaðri bílageymslu 

 • Fallegt útsýni til 
norðurs út á sundin

Vatnsstígur 21 
105 Reykjavík

.       

 Verð :   97 millj.

Glæsileg 135,3 fm íbúð á  
efstu hæð í 6 hæða stigahúsi

 • Eldhús, stofa, borðstofa, 
baðherbergi, þvottahús, 
svefnherbergi og rúmgott 
hjónaherbergi. 

 • Tvennar svalir í 
vestur og austur. 

 • Stór sérgeymsla í kjallara 

 • 2 stæði í bílageymslu. 

 • Um er að ræða vel skipu
lagða og glæsilega eign.

Mánatún 15 (611)
105 Reykjavík

.       

 Verð :   62 millj.

Falleg 114,3 fm 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi 

 • Suður svalir 

 • Breitt stæði í bílageymslu 

 • Hentar fyrir fatlaða með 
breiðum hurðum 

 • Lyftuhús og 19,6 fm 
geymsla í kjallara 

 • Mjög stórt baðherbergi 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Fataherbergi inn af 
hjónaherbergi

Rúgakur 3a (102)
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

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

.       

 Verð :   65,9 millj.

Glæsileg 112,4 fm íbúð á 2 h.
 • 6 íbúðir í stigagangi 
 • Stofa með útsýni, svalir, 
eldhús, baðherbergi 
með þvottaaðstöðu, tvö 
svefnherbergi og anddyri.

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

Bergþórugata 23 (201)
101 Reykjavík

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

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 18. mars kl. 16:30-17

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

í Urriðaholtsstræti
Vistvæn raðhús

Til sölu ný og glæsileg raðhús á tveimur hæðum í Urriðaholti  
í Garðabæ. Um er að ræða umhverfisvæn og heilnæm hús sér
sniðin að þörfum fjölskyldufólks. Húsin eru staðsett ofalega  
í austurhluta hverfisins stutt frá skóla, leikskóla og íþróttasvæði.  

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, eldhús, þvottahús, tvö baðherbergi, 
stofu, borðstofu, sjónvarpshol  og upphitaðir geymslu á lóð.  
Miðað er við að húsin verði afhent fullbúin jafnt að innan sem utan.

Hafðu  samband 

og  fáðu  nánar i 

upp l ýs ingar 

Nánari upplýsingar:

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

Skektuvogur 2

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

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

Dugguvogur 6 Dugguvogur 8

Móttaka opið hús

AFHENDING  
STRAX

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is
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Stórglæsilegt 312,5 fm einbýli  
á tveimur hæðum í Skerjafirði

 • Þrjú til fjögur svefnherbergi þar af 
hjónasvíta með fataherbergi og 
baðherbergi, eldhús, þvottahús, tvö 
baðherbergi, eitt gestasalerni, bílskúr, 

 • Stofuu, borðstofu og alrými á neðri 
hæð með ca 7 m lofthæð 

 • 100 fm þaksvalir með heitum potti, 
verönd girt að hluta til með palli, 

 • Rúmgóður bílskúr

Skildinganes 49
102 Reykjavík

Verð:  240 millj.

NÝTT  
Í SÖLU

Nánari upplýsingar:

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

PANTIÐ SKOÐUN 

 hjá Jason í síma 775 1515

eða Páli í síma 893 9929

Nánari upplýsingar veitir: 

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

.       

Verð :  36,9 millj.

3ja herbergja 60 fm íbúð á 
fyrstu hæð (ekki kjallari) í 
mjög snyrtilegu þríbýlishúsi

 • Sér inngangur

 • Gott innra skipulag

 • Ágætt alrými

 • Tvö svefnherbergi 

 • Sér eldhús og baðherbergi

Sogavegur 148
108 Reykjavík

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

NÝTT  
Í SÖLU

Vegna mikillar sölu vantar allar gerðir fasteigna til sölu, hafið samband 
við sölumenn okkar bókið skoðun og fáið frítt verðmat. 

.       

 Verð :   57,9 millj.

Glæsileg 126,3 fm efri 
hæð og ris í litlu fjölbýli á 
góðum stað í Grafarvogi

 • Mjög vel skipulögð íbúð 

 • Eldhús, hol, þvottahús 
og glæsilegar stofur með 
útgengt út á suður svalir

 • Efri hæð 3 svefnherbergi, 
hol, baðherbergi og 
háaloft með glugga

 • Hjólageymsla á fyrstu hæð

 • Frábær staðsetning skóli og 
íþróttamannvirki við götuna

Dalhús 21 (201)
112 Reykjavík

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Jórunni í síma 845 8958

Með þér alla leið

Verð frá 62,9 millj.

Stærðir frá 120 – 135 fm
3-4ra herbergja íbúðir
• Innbyggð uppþvottavél og innbyggður ísskápur  

fylgir öllum íbúðum
• Parket er á öllum íbúðum
• Bílastæði fylgir öllum íbúðum
• Afhending strax

TRAUSTUR 
BYGGINGARAÐILI 

SÍÐAN 1998

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

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

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

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

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

      

Verð frá:  51,9 millj.

Sogavegur 73-75 og 77
108 Reykjavík

Glæsilegar nýjar 2ja – 4ra 
herbergja fullbúnar íbúðir 
til afhendingar strax

 • Íbúðirnar afhentar með gólfefnum, 
ísskáp og uppþvottavél

 • Bílastæði í bílageymslu –  
Sérinngangur með mörgum íbúðum

 • Sérafnotaréttir eða svalir 
með öllum íbúðum

 • Stærðir frá 70 – 128 fm

OPIÐ HÚS
 fimmtudaginn 18.mars

milli kl. 17:00 -17:30

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

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

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

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

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

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

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

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

Aðeins 

14  
íbuðir  
eftir!

.       

Verð :  49,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 17. mars kl. 18 - 18:30

Ný glæsileg 60,2 fm 2ja herb.  

íbúð á 3. hæð
 • Fullbúin með gólfefnum 
 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Vestursvalir og mjög 
gott skipulag 

 • Þvottaaðstaða á baðherbergi 
 • Stór björt stofa með 
gólfsíðum gluggum

Valshlíð 2 (303)
102 Reykjavík

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

.       

 Verð :   83,9 millj.

Virkilega vönduð 143,5 fm 
fullbúin íbúð á jarðhæð 
með stórum palli 

 • 2 Stæð í bílageymslu

 • Vandaðar Brúnásinnréttingar

 • Aukin lofthæð

 • Sérinngangur

 • Sér afgirt sólarverönd

 • Húsvörður í húsinu

 • Vönduð lýsing

 • Mynddyrasími

Mánatún 3
105 Reykjavík

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

LAUS  
STRAX

.       

 Verð :   95,9 millj.

Glæsilegar nýjar útsýnis  
íbúðir við Bríetartún

 • 10. hæð með yfirbyggðum  
svölum

 • Hjónasvítur í íbúðum með sér 
baðherbergi og fataherbergi 

 • Frá Höfðatorgi er stutt 
að sækja veitingastaði, 
verslanir og iðandi mannlíf 
miðborgarinnar

 • Aðeins tvær íbúðir eftir

Bríetartún 9
105 Reykjavík

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

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Kjartani í síma: 663 4392

OPIÐ HÚS
 miðvikudaginn 17. mars

milli kl. 17:00 -17:45

.       

 Verð :   Tilboð

Glæsileg 308 fm íbúð í nýlegu 
húsi í hjarta borgarinnar
 • Tvær sameinaðar íbúðir á 
8. hæð, samtals 308,1 fm 
og að auki fylgir ca 12 fm 
stigagangur því þetta er 
eina íbúðin á hæðinni 

 • 4 svefnherbergi, 2 baðherb., 
4 svalir, 3 stofur, stórt eldhús, 
2 þvottahús, 2 sérgeymslur 
og 4 stæði í bílakjallara 

 • Útsýni til allra átta

Mánatún 13
105 Reykjavík

.       

 Verð :   85,9 millj.

Vönduð og glæsileg 151,6 fm  
íbúð með yfirbyggð um 
suðursvölum á 1. hæð

 • 2. hæð frá Skúlagötu

 • 3 svefnherbergi, stofur, 
gestasalerni, baðherbergi, 
eldhús, þvottaherbergi. Auk 
þess eru 2 geymslur í kjallara.

 • Merkt bílastæðis í lokaðri 
og upphitaðri bílageymslu 

 • Fallegt útsýni til 
norðurs út á sundin

Vatnsstígur 21 
105 Reykjavík

.       

 Verð :   97 millj.

Glæsileg 135,3 fm íbúð á  
efstu hæð í 6 hæða stigahúsi

 • Eldhús, stofa, borðstofa, 
baðherbergi, þvottahús, 
svefnherbergi og rúmgott 
hjónaherbergi. 

 • Tvennar svalir í 
vestur og austur. 

 • Stór sérgeymsla í kjallara 

 • 2 stæði í bílageymslu. 

 • Um er að ræða vel skipu
lagða og glæsilega eign.

Mánatún 15 (611)
105 Reykjavík

.       

 Verð :   62 millj.

Falleg 114,3 fm 2ja herbergja 
íbúð með sérinngangi 

 • Suður svalir 

 • Breitt stæði í bílageymslu 

 • Hentar fyrir fatlaða með 
breiðum hurðum 

 • Lyftuhús og 19,6 fm 
geymsla í kjallara 

 • Mjög stórt baðherbergi 

 • Þvottahús innan íbúðar 

 • Fataherbergi inn af 
hjónaherbergi

Rúgakur 3a (102)
210 Garðabær

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

NÝTT  
Í SÖLU

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

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Þórunni í síma 773 6000

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515PANTIÐ SKOÐUN  

hjá Jason í síma 775 1515

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

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

.       

 Verð :   65,9 millj.

Glæsileg 112,4 fm íbúð á 2 h.
 • 6 íbúðir í stigagangi 
 • Stofa með útsýni, svalir, 
eldhús, baðherbergi 
með þvottaaðstöðu, tvö 
svefnherbergi og anddyri.

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

Bergþórugata 23 (201)
101 Reykjavík

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

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

OPIÐ HÚS
fimmtudag 18. mars kl. 16:30-17

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Atla í síma 899 1178

í Urriðaholtsstræti
Vistvæn raðhús

Til sölu ný og glæsileg raðhús á tveimur hæðum í Urriðaholti  
í Garðabæ. Um er að ræða umhverfisvæn og heilnæm hús sér
sniðin að þörfum fjölskyldufólks. Húsin eru staðsett ofalega  
í austurhluta hverfisins stutt frá skóla, leikskóla og íþróttasvæði.  

Eignin skiptist í 5 svefnherbergi, eldhús, þvottahús, tvö baðherbergi, 
stofu, borðstofu, sjónvarpshol  og upphitaðir geymslu á lóð.  
Miðað er við að húsin verði afhent fullbúin jafnt að innan sem utan.

Hafðu  samband 

og  fáðu  nánar i 

upp l ýs ingar 

Nánari upplýsingar:

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

Skektuvogur 2

Skektuvogur 4

Skektuvogur 6

V O G A B Y G G Ð
PERLA  V IÐ  ELL IÐAÁRVOG I NN

Dugguvogur 6 Dugguvogur 8

Móttaka opið hús

AFHENDING  
STRAX

Vogabyggð er nýtt hverfi miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is
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Álalind 18-20 NÝTT  
Í SÖLU

 Glæsilegar nýjar íbúðir  
í Glaðheima hverfinu

201 Kópavogi

     Verð frá: 42,9 millj.

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Byggingaraðili:

 

Arkitektar:

AFHENDING 
MAÍ 2021Álalind 18-20 er nýtt 57 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verð: Tilboð

Með þér alla leið

 • Stærðir frá 78  86 fm.

 • Með aðgang að hótelþjónustu

 • Heitur pottur er við hvert húsEinstaklega fallegt 8300 fm sumar bústaða-    
land með útsýni yfir Þingvallavatn

 • Eignarland sem er aðeins hálftíma akstur frá Reykjavík
 • Lóðinni fylgir réttur til að veiða í vatninu og setja bát á vatnið. 
 • Vegur og kalt vatn að lóðarmörkum. Dreifikerfi RARIK 
er á svæðinu. Læst öryggishlið við Þjóðveg

14,9 millj.Verð :

Jason Kr. Ólafsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skalabrekkugata

s. 775 1515

Þingvellir

Fjögur til sex glæsileg sumarhús,  
þrjú þeirra eru með 2 svítum

 • Staðsett í Hvalfirði, 
stutt frá Reykjavík

 • Tilvalið fyrir stéttarfélög 
eða fyrirtæki

 • Tvö þeirra frátekin

Glæsileg 2ja herb, 64,1 fm á efstu hæð  
(5. hæð) Suður svalir með miklu útsýni

 • Suður svalir með miklu útsýni 
 • Stofa opin með útgengt út á svalir  með svalalokun 
 • Glæsilega innréttað eldhús og bað 

 • Afhending við undirritun kaupsamnings 

Verð :   47,5 millj.

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Hraunbær 103A (502) 

s. 845 8958

110 Reykjavík

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 845 8958

Glæsileg ný 90 fm enda íbúð á 4. hæð
 • Eldhús með eyju sem er opin inn í stofu. 
 • Hjónasvíta með fataherb. og annað minna svefnherbergi 
með fataskáp, baðherbergi, sér þvottahús innaf eldhúsi. 

 • Rúmgóðar og bjartar stofur með útgengt á stórar svalir. 
 • Stæði í bílageymslu

Verð :   63,9 millj.

Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Skógarvegur 8 (405)

s. 695 5520

103 Reykjavík

Jórunn Skúladóttir   löggiltur fasteignasali  s. 845 8958

BÓKIÐ SKOÐUN 

695 5520 & 845 8958

3ja-4ra herbergja 123 fm íbúð  
á 3. hæð með tvennar svalir

 • Fullbúin með gólfefnum, uppþvottavél og ísskáp 
 • Vandaðar innréttingar og tæki. Tvennar svalir
 • Sérmerkt stæði í bílageymslu 
 • Frábært fermetraverð á nýbyggingu!

Verð :   68 millj.

Þórhallur Biering  löggiltur fasteignasali  

Nánari upplýsingar:

Sunnusmári 23 (301)

s. 896 8232

201 Kópavogur

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 896 8232

SUMARHÚS TIL SÖLU
Hvalfjarðarsveit

Nánari upplýsingar veitir: 

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

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

.       

 Verð :   54,8 millj.

3ja herbergja 81,1 fm 
 íbúð á 2 hæð

 • Tvö svefnherbergi

 • Björt stofa með útg. á svalir.

 • Sér geymsla í kjallara 6,6 fm

 • Stutt í Laugardalinn 
og í miðbæinn

Sóltún 28 (203)
105 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN  
hjá Jason í síma 775 1515

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

.       

 Verð :   Tilboð

Einbýlishús á frábærum 
stað við Bergstaðastræti 
í Þingholtunum 

 • Húsið er skráð 80,6 fm 

 • Kjallari, hæð og geymsluris 

 • Þarfnast viðhalds að 
utan og innan 

 • Óskað er eftir tilboðum

Bergstaðastræti 34 
101 Reykjavík

NÝTT  
Í SÖLU

PANTIÐ SKOÐUN 
hjá Ása í síma 865 4120

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

OPIÐ HÚS
 í dag þriðjudag 16. mars

milli kl. 17:30 -18:00

BÓKIÐ SKOÐUN

Í SÍMA: 775 1515
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T R Y G G Ð U  Þ É R  Í B Ú Ð  N Ú N A !A Ð E I N S  Ö R F Á A R  Í B Ú Ð I R  E F T I R  Í  H Ú S I N U

Við Asparskóga 6 á Akranesi mun rísa 14 íbúða fjölbýlishús. Húsið er lyftuhús á þremur hæðum. 
Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með vönduðum innréttingum, tækjum í eldhúsi og öllum gólfefnum.

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

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

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

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

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

A S P A R S K Ó G A R  6

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



Glæsilegt einbýli 
Á SJÁVARLÓÐ Á SELTJARNARNESI.

Fold 552-1400 kynnir: Rúmlega 323 fm glæsilegt einbýlishús á 946 fm 
sjávarlóð á einstökum stað við Hrólfsskálavör á Seltjarnarnesi. Húsið er mikið 
endurnýjað. Fallegt viðarparket er á gólfum. Gluggar og svalahurðir eru ný-
legar og gólfsíðar þannig að útsýni úr húsinu er óheft. Forstofa, eldhús, bað-
herbergi og hjónaherbergi er hannað af Rut Kára og öll tæki og innréttingar 
af vönduðustu gerð.  Þetta er einstök eign á íslenskum fasteignamarkaði. 
Sjón er sögu ríkari.

Reynimelur 58, 107 Rvk., kjallari. 
OPIÐ HÚS ÞRI 16/3 KL. 16:00-17:00.

Reynimelur 58, kjallari. Inngangur fjær Hofsvallagötu. Mjög falleg 2ja her-
bergja íbúð í mikið endurnýjuðu hús á frábærum stað í vesturborginni. Húsið 
er ný steinað að utan, þak nýlegt o.fl. Verð 37,5 millj. 

Opið hús þriðjudaginn 16. mars kl. 16:00-17:00.  
Vinsamlegast tilkynnið komu á fold@fold.is, verið velkomin.

Miðtún 11, 105  Rvk., 
2JA HÆÐA EINBÝLI M/BÍLSKÚR.

Einbýlishús á eftirsóttum stað, miðsvæðis í Reykjavík. Húsið skiptist í tvær 
hæðir og er hvor um sig 49 fm. Á fyrstu hæð er  forstofa, baðherbergi, stofa, 
eitt svefnherbergi og eldhús. Í kjallara er  forstofa, baðherbergi, eldhús, stofa 
og svefnherbergi. 24 fm bílskúr er við húsið. Í dag er húsið nýtt sem tvær 
íbúðir en auðvelt að breyta í eina.  
Velkomið að panta skoðun: hlynur@fold.is.

OPIÐ HÚS

Sætún - eignarland. 
KJALARNES/REYKJAVÍK.

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

Jörfagrund 50, 116 Reykjavík/Kjalarnes,
4RA HERBERGJA. 

Fold 552-1400 kynnir:  Falleg 4ra herbergja 92 fm íbúð með sérinngangi frá 
svölum á rólegum stað á Kjalarnesi. Þrjú svefnherbergi, eldhús opið í stofu. 
Þvottaaðstaða á baði. Geymsla innan íbúðar. Suðursvalir.  
Gott verð 33,9 millj. Velkomið að panta tíma fyrir skoðun:  
einarm@fold.is

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

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og  
í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hlynur Ragnarsson 
löggildingarnemi

Sævar Bjarnason  
löggildingarnemi

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Jet 1 - 105 cm

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
54.990 kr

(var 65.373 kr)

Jet II - 105 cm

Tilboð
19.990 kr

(var 21.484 kr)

Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)Cyclone 
 132 cm

Loftviftur eru snjöll leið til að 
dreifa varma og koma hreyfingu á 

loft. Loftviftur henta því vel í 
stofur, svefnherbergi, skrifstofur, 

í vöruhús og verksmiðjur. 
Á sumrin henta vifturnar til að 
kæla en á veturna til að jafna 
hitastig og draga úr kyndingu. Risavifta - 254 cm

Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Tilboð
134.990 kr

(var 150.853 kr)

Bætir loftgæði 
Jafnar hitastig

Kíktu á úrvalið af loftviftum



Hótelrekstur og heimili býður 
upp á ráðgjöf og vandaðar, 
fjölbreyttar, endingargóðar og 
umhverfisvænar vörur fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki. Þar 
fást bæði hreinlætisvörur og fjöl-
breytt lína af glæsilegum vörum 
sem auka þægindi.

Það geta allir verslað í versluninni 
Hótelrekstur og heimili. Þar er 
boðið upp á hágæða, náttúrulegar, 
endingargóðar og umhverfisvænar 
vörur fyrir heimili jafnt sem gisti-
staði.

Þekking og reynsla
Hótelrekstur og heimili var 
stofnað af Ragnheiði Sigurðar-
dóttur árið 2014 og byggir á ára-
langri reynslu. Ragnheiður kemur 
úr efnalaugarfjölskyldu og vann 
á unglingsárunum hjá afa sínum í 
efnalaug sem hann stofnaði fyrir 
68 árum og því þekkir hún þau 
gæðaefni sem uppfylla kröfur um 
gæði, meðhöndlun og endingu.

Viðskiptavinir fyrirtækisins eru 
einstaklingar, hótel, gistiheimili, 
dvalarheimili, veitingahús, veislu-
þjónustur, heilsugæslustofn-
anir og fleiri. Í gegnum árin hefur 
Hótelrekstur og heimili einblínt 
á að tryggja viðskiptavinum 
áreiðanlega og persónulega ráðgjöf 
ásamt því að bjóða upp á gæða-
vörur á góðu verði frá Þýskalandi, 
Bretlandi, Hollandi og Ítalíu. Fyrir-
tækið býður einnig fyrirtækjum 
og gististöðum upp á heildstæðar 
lausnir þannig að hægt sé að fá allt 
á einum stað.

Gæði og heilsusamlegar vörur
„Mikið hefur verið lagt upp úr 
því að hafa næst húðinni nátt-
úruleg efni eins og silki, bómull 
og parabenfría sápulínu, enda er 
ekkert sem skiptir meira máli fyrir 
húðina. Við höfum líka orðið vör 
við auknar kröfur frá viðskiptavin-
um um að sængurverin séu ekki 
úr pólýesterblöndu og þar kemur  
Hótelrekstur og heimili sterkt 
inn,“ segir Ragnheiður. „Silkið sem 
Hótelrekstur og heimili býður 
upp á er 25 momme Mulberry 
silki, sem er það allra slitsterkasta 
og það sama gildir um 300 þráða 

Þú átt ekkert betra skilið en það besta

Hótelrekstur 
og heimili 
var stofnað 
af Ragnheiði 
Sigurðardóttur 
árið 2014. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

sængurverin (mælieining 2,5 cm x 
2,5 cm) og lökin okkar, sem og fjöl-
breytt úrval okkar af handklæðum 
í fallegum litum og bambus/bóm-
ullarblönduðu sloppana okkar.“

Fjölbreytt vöruúrval
„Fyrirtækið býður upp á fjölbreytt 
vöruúrval, meðal annars Percale- 
ofin sængurverasett, sængurvera-
sett úr Maco-bómull, silki, damaski 
og egypskri og indverskri bómull,“ 
segir Ragnheiður. „Við erum einn-
ig með mikið úrval af fallegum 
dúkum, bæði kringlóttum dúkum 
úr hör og bómull sem og ferköntuð-
um og við erum líka með servíettur 
í stíl frá Þýskalandi og Ítalíu.

Svo erum við með hraðsuðu-
katla frá Þýskalandi sem eru 0,5 
lítra, 0,6 lítra og 1 lítra og klósett-
bursta sem hafa verið virkilega 
vinsælir, enda hægt að skipta 
einungis út burstanum sem við 
seljum,“ segir Ragnheiður. „Fallegu 
þýsku leðurlíkis-servíettuboxin 
sem koma í svörtu eða fallegum 
grábrúnum lit ásamt bökkum 
hafa líka verið mjög vinsæl meðal 
gististaða.

Við bjóðum líka upp á fjöl-
breytta vörulínu, meðal annars 
handklæði, sængur, kodda, hlífðar-
dýnur, sloppa, inniskó, tösku-

standa, svefngrímur, servíettur, 
bambustannbursta, ruslafötur, 
herðatré og baðvörur án parabens, 
auk fjölda annarra vara,“ útskýrir 
Ragnheiður.

Okkar sérstaða
„Okkar sérstaða er mikil þekking á 
efnum og hún gerir okkur kleift að 
bjóða upp á gæðavörur sem þola 
þá meðhöndlun sem krafist er af 
neytandanum,“ segir Ragnheiður. 
„Við leggjum mikla áherslu á að 
viðskiptavinir okkar séu ánægðir 
með þær vörur og þjónustu sem við 
veitum enda höfum við lært mjög 
mikið um hvað það skiptir gríðar-
lega miklu máli að vörurnar séu 
eins umhverfisvænar og endingar-
góðar og best verður á kosið.“

Hótelrekstur og heimili er stað-
sett í Hátúni 6A. Nánari upplýs-
ingar er að finna á heimasíðunni, 
hotelrekstur.is

Boðið er upp á mikið úrval af fallegum dúkum og servíettum í stíl.

Hótelrekstur og heimili selur endingargóða baðsloppa.

Handklæðin eru slitsterk og falleg.

Það er mikið úrval af sængurfötum.
Hótelrekstur 
og heimili 
býður upp á 
25 momme 
Mulberry silki. 
MYNDIR/AÐSENDAR
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Opið mán - fim 8:30 – 17:00, fös 8:30 – 16:15 
Síðumúli 16 I 108 Reykjavík I Sími 580 3900 I fastus.is

fastus.is

HEILDARLAUSNIR  
FYRIR HÓTEL OG VEITINGAHÚS
Hafðu samband í síma 580 3900. Sölufólk okkar aðstoðar þig  
við að finna réttu lausnina fyrir þinn rekstur.

Veitingamenn um allan heim 
hafa staðið frammi fyrir þeirri 
áskorun síðasta árið að þurfa að 
fara nýjar leiðir í rekstri til að 
geta áfram boðið gestum sínum 
upp á einstaka matarupplifun. 
Það hefur leitt til frumlegra 
lausna.

sandragudrun@frettabladid.is

Á tímum heimsfaraldurs hafa 
mörg veitingahús þurft að hugsa 
út fyrir boxið til að finna leiðir til 
að halda rekstrinum gangandi. 
Veitingahúsaeigendur hafa marg-
ir prófað að einfalda matseðilinn 
hjá sér til spara í innkaupum. 
Einnig hafa einhverjir tekið upp á 
því að selja gjafakort sem hægt er 
að nota þegar staðurinn er opn-
aður aftur og hafa þannig reynt 
að halda staðnum á lífi þrátt fyrir 
að þurfa að loka tímabundið.

Í stað þess að loka fóru margir 
veitingahúsaeigendur þá leið að 
bjóða upp á heimsendingu eða 
að hægt væri að sækja matinn 
á staðinn og taka með heim. 
Einnig hafa sumir boðið upp á 
að afhenda matinn ekki fulleld-
aðan. Þá fær fólk leiðbeiningar 
um hvernig best er að snúa sér 
til að ljúka matreiðslunni heima 
á stuttum tíma og þannig má 
tryggja að maturinn sé sem 
bestur og ferskastur.

En þrátt fyrir þessa mögu-
leika á að fá gæðamáltíð eldaða 
af meistarakokkum heim í stofu 
eru margir sem sakna þess að 
fara út á veitingahús. Það getur 

verið erfitt að hafa veitingastaði 
opna þar sem strangar aðgerðir 
eru í gangi til að hefta útbreiðslu 
faraldursins. Þær lausnir sem 
fram hafa komið til að gera fólki 

kleift að borða á veitingahúsi 
eru margar mjög frumlegar og 
skemmtilegar. Sumar þeirra eru 
eflaust komnar til að vera, jafnvel 
þótt faraldrinum ljúki.

Borðað í gróðurhúsum
Nokkrir veitingastaðir hafa 
tekið upp á því að bjóða gestum 
sínum að borða inni í litlum 
gróðurhúsum til að þeir geti notið 
matarins í öruggri fjarlægð frá 
öðrum gestum. Á veitingastaðnum 
Mediamatic Eten í Amsterdam 
geta tveir gestir borðað saman í 
litlum gróðurhúsum sem komið 
hefur verið fyrir meðfram ánni. 
Starfsfólkið ber matinn fram í 
hlífðarbúnaði á löngum plönkum 
með diskana á einum enda plank-
ans. Þeir rétta gestum plankann og 
þeir geta tekið diskana af þeim án 
nokkurrar snertingar eða nándar 
við starfsfólkið.

Á hótelinu Jagdhof í Austur-
ríki er hægt að borða í kláf sem 

var áður notaður sem skíðalyfta. 
Fimm manneskjur komast fyrir 
inni í kláfnum sem hefur verið 
breytt í þægilega borðstofu. Þetta 
er góð lausn til að borða úti þrátt 
fyrir samkomutakmarkanir 
og njóta stórfenglegs útsýnis í 
leiðinni.

Í Chigaco hefur verið brugðið 
á það ráð á mörgum útisvæðum 
veitingastaða að koma borðum 
fyrir inni í glærum kúlutjöldum 
sem líkjast snjóhúsum til að fólk 
geti borðað utandyra þegar kalt 
er í veðri en hiturum hefur verið 
komið fyrir inni í kúlutjöldunum. 
Með þessu móti hefur fjölda veit-
ingastaða sem annars hefðu þurft 
að loka, verið gert kleift að hafa 
opið í vetur.

Á mörgum stöðum í Bandaríkj-
unum hefur ekki verið leyfilegt að 
bjóða upp á mat utandyra en núna 
hafa ýmsar borgir gefið leyfi fyrir 
því þar sem margir staðir hafa ekki 
pláss innandyra til að geta tekið á 
móti nógu mörgum gestum til að 
reksturinn borgi sig og haldið fjar-
lægðartakmörkunum á sama tíma. 
Nú þegar hafa nokkrar borgir lýst 
yfir vilja til að gefa áfram leyfi fyrir 
slíkum rekstri þegar faraldrinum 
lýkur.

Skapandi lausnir í veitingarekstri
Í Amsterdam er 
hægt að borða 
inni í litlum 
glerhúsum og 
virða þannig 
takmarkanir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Maturinn er 
borinn fram á 
plönkum svo 
þjónninn þurfi 
aldrei að koma 
nálægt gest-
unum. 

Nokkrir veitinga-
staðir hafa tekið 

upp á því að bjóða gest-
um sínum að borða inni 
í litlum gróðurhúsum.
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Síðan 1922 - glæsileg hönnun og sérstaklega 
hljóðlátar - alvöru vélar með snertiskjá.

Hafðu samband og fáðu nánari upplýsingar

5
1

6
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#

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Þvottahús  l Hótel l Gistiheimili l SPA 
l Hreingerningarþjónusta l Snyrtistofur 
l Hjúkrunar- og dvalarheimili l Rannsóknarstofur 
l Leikskólar l Clinics l Fjölbýlishús l Hostels l 
Skólar l Minni iðnaðarfyrirtæki l Líkamsræktarstöðvar

Þvottavélar 
og þurrkarar 
fyrir stærri 
notendur

Svona lítur Ferðagjöfin út.

Allir landsmenn sem eru fæddir 
2002 og fyrr fengu Ferðagjöf á síð-
asta ári að andvirði 5.000 krónur. 
Gjöfin var liður í því að styðja við 
bakið á íslenskri ferðaþjónustu 
vegna heimsfaraldursins. Gjöfin er 
hvetjandi til að fólk geti gert eitt-
hvað skemmtilegt á ferðalagi víðs 
vegar um landið.

Sækja þarf gjöfina með inn-
skráningu á island.is og síðan er 
smáforritið ferðagjöf sótt í App 
Store eða Play Store. Strikamerki 
er skannað við kaup á þjónustu. Á 
vefnum ferdalag.is er hægt að sjá 
hvaða fyrirtæki taka á móti Ferða-
gjöfinni. Hægt er að þrengja leitina 
við vissa landshluta. Ferðagjöfin 
getur nýst til að greiða gistingu, 
mat eða margs konar afþreyingu. 
Athugið að gjöfin fer úr gildi og 
er síðasti dagur til að nota hana 
31. maí.

Ferðagjöfin 
rennur brátt út

Beverly Hills-hótelið sem einnig 
er kallað Beverly Hills Hotel and 
Bungalows er staðsett á Sunset 
Boulevard í Beverly Hills. Hót-
elið var opnað 12. maí árið 1912 
og á næstu áratugum áttu flestar 
stórstjörnur Hollywood og víðar 
eftir að dvelja á hótelinu sem 
hefur mikið sögulegt gildi.

hjordiserna@frettabladid.is

Grænn og bleikur er áberandi 
í hönnun hótelsins, raunar svo 
mikið að hótelið fékk viðurnefnið 
„Pink Palace“. Strax árið 1914 voru 
leikkonur og leikstjórar í Holly-
wood farin að sækja hótelið og 
má þar nefna einstaklinga á borð 
Charlie Chaplin, Mary Pickford, 
Douglas Fairbanks, Gloria Swan-
son, Rudolph Valentino og Buster 
Keaton.

Áframhaldandi stjörnuregn
Árið 1915 voru fyrstu fimm 
smáhýsin (e. bungalow) byggð 
á hótelsvæðinu en þau áttu eftir 
að hýsa marga þekktustu leikara 
gullaldarskeiðs Hollywood. Sama 
ár gáfu eigendur hótelsins hluta af 
svæðinu til samfélagsins í Beverly 
Hills í því skyni að búa til fyrsta 
almenningsgarð samfélagsins. 
Garðurinn var upphaflega kall-
aður Sunset Park en heitir núna 
Will Rogers Memorial Park.

Hótelinu var lokað um skeið á 
meðan kreppan mikla gekk yfir 
og var svo opnað á nýjan leik árið 
1932 eftir innspýtingu frá Bank of 
America.

Á fjórða áratugnum naut hótelið 
áfram vaxandi vinsælda meðal 
Hollywood-stjarna en einn þeirra 
var leikarinn og dansarinn Fred 
Astaire sem sást gjarnan njóta sín 
við sundlaugarbakkann þar sem 
hann las tímaritin Daily Variety og 
Hollywood Reporter.

Árið 1940 vakti það athygli 
þegar Marlene Dietrich, sem lengi 
hafði verið velunnari hótelsins, 
setti niður fótinn gegn stefnu 
hótelsins sem krafði konur um 
að klæðast pilsum á sundlaugar-
svæðinu. Dietrich neitaði að fylgja 
þeim fyrirmælum og er talin hafa 
haft mikil áhrif á stefnubreytingu 
fyrirtækisins.

Auðkýfingurinn Howard 

 Hughes keypti nokkur smáhýs-
anna árið 1942 og bjó oft í þeim á 
einhverjum tímapunkti áratugina 
sem fylgdu.

Vodka í morgunmat
Saga hótelsins er full af skemmti-
legum frásögnum og í umfjöllun 
CNN um hótelið kom meðal 
annars fram að Humphrey Bogart 
og meðlimir The Rat Pack hefðu 
oft setið við barinn, leikkonan 
Katharine Hepburn hefði dýft 
sér aftur á bak í laugina alklædd í 
tennisfatnaði og Elizabeth Taylor 
varið hveitibrauðsdögunum í smá-
hýsunum alls sex sinnum. Þegar 
Taylor dvaldi á hótelinu ásamt 
Richard Burton var venjan sú að 

herbergisþjónustan færði þeim 
tvær flöskur af vodka með 
morgunmatnum og svo tvær í við-
bót í hádeginu.

Bítlarnir eru þá sagðir hafa 
laumað sér út bakdyramegin eftir 
að hafa tekið sundsprett að nóttu 
til og leikarinn Sidney Poitier á að 
hafa dansað berfættur í hótel-
anddyrinu eftir að hafa unnið 
Óskarsverðlaunin fyrir leik sinn í 
kvikmyndinni Lillies of the Field 
en hann var fyrstur karlmanna 
af afrískum uppruna til að hljóta 
verðlaunin.

Meðal þekktra gesta sem dvöldu 
á hótelinu á sjötta áratug síðustu 
aldar voru meðal annars Mar-
grét Englandsprinsessa, Albert 

konungur Belgíu, Grace Kelly 
og eiginmaður hennar prinsinn 
af Mónakó, John Wayne, Henry 
Fonda og Marilyn Monroe sem átti 
eftirlætissmáhýsi sem var númer 
sjö. Warren Beatty og Orson 
 Welles eru sagðir hafa nýtt sér 
hótelið til þess að stunda mörg af 
sínum alræmdu framhjáhöldum.

Plötuumslag og hneyksli
Seinna dvöldu þau John Lennon 
og Yoko Ono á hótelinu og segir 
sagan að tveir af nánustu sam-
starfsmönnum Richards Nixon 
hafi verið að snæða morgunverð á 
hótelinu þegar fréttin um Water-
gate-hneykslið rataði í fjölmiðla. 
Hótelið prýddi einnig plötuumslag 
Eagle- lötunnar Hotel California. 
Frank Sinatra og Donald Trump 
eiga það þá sameiginlegt að sama 
smáhýsið var í uppáhaldi hjá 
þeim, nánar tiltekið hús númer 22. 
Árið 2012 var hótelið sagt fyrsta 
sögulega kennileiti Beverly Hills. 

Tveimur árum síðar komst 
hótelið í fréttirnar vegna hneykslis 
þegar soldáninn af Brúnei, sem 
átti hlut í hótelinu, hóf fyrsta 
skrefið af þremur í átt að því að 
koma á sjaríalögum í Brúnei sem 
hefur meðal annars í för með 
sér ofsóknir og refsingar gegn 
samkynhneigðum. Þetta skapaði 
mikla reiði og varð til þess að 
fjöldi þekktra einstaklinga gagn-
rýndi hótelið og hvatti til þess að 
það yrði sniðgengið. Þetta mál er 
enn í gangi og hefur óneitanlega 
sett svartan blett á annars merki-
lega sögu hótelsins.

Goðsagnakennt gullaldarhótel
Beverly Hills-
hótelið var 
afar vinsælt á 
gullaldarárum 
Hollywood og 
er saga þess því 
afar forvitnileg 
og stórmerki-
leg. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY
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NOTAÐIR BÍLAR

2016 Bmw X5 
(sýningarbíll á staðnum)

Verð 4.790.000
2019 Chevrolet Bolt  

Verð 3.390.000

2018 VW Passat GTE
(evrópubíll, sýningarbíll á staðnum)

Verð 3.990.000

2019 Kia Niro 
Verð 3.990.000

2016 Volvo XC90  
R-Design T8 

Verð 5.490.000

2019 Bmw i3 
(sýningarbíll á staðnum)

Verð 3.990.000

2020 Nissan Leaf  
(evrópubíll, sýningarbíll á staðnum)

Verð 3.490.000

2019 Audi e-Tron 55
(sýningarbíll á staðnum)

Verð 7.390.000

2018 Bmw 225xe   
(sýningarbíll á staðnum)

Verð 3.550.000



Bílar 
Farartæki

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander 
PHEV Instyle+ Tíglamynstruð 
leðursæti. Topplúga. 
360°myndavélar. Skynvæddur 
hrðastillir ofl. Flottasta typa. 5 litir 
á staðnum til afhendingar strax. 
Okkar verð 5.690.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

 Spádómar

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

 Nudd

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

 Múrarar
Get bætt við mig flísalögnum og 
múrvinnu, 20 ára reynsla. Uppl. í s. 
866 3300

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Heilsa

 Nudd
Nudd. Stofan opin frá 9-20. Einnig 
um helgar s. 853 3059

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Gisting

Auglýsing um 
skipulagsmál í 
Hveragerði

Tvær tillögur að breytingu á  
Aðalskipulagi Hveragerðisbæjar  

2017-2029 og tvær tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi í Hveragerði.

Bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykkti þann 11. mars sl. 
að auglýsa eftirtaldar tvær breytingartillögur að Aðalskipu-
lagi Hveragerðisbæjar skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
og eftirtalda tvær breytingartillögur að deiliskipulagi skv. 
43. gr. sömu laga:

Hlíðarhagi, þétting byggðar, breyting á  
Aðal- og deiliskipulagi.

Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi, sem 
nær til 1,8ha. svæðis fyrir íbúðarbyggð ÍB5 og afmarkast til 
vesturs af Hamrinum, til norðurs af opnu svæði, til vesturs 
af Breiðumörk og til suðurs að íbúðarbyggð við Laufskóga. 
Breytingartillagan felur í sér að þéttleiki byggðar á svæðinu 
fer úr 15 íbúðum/ha. í 25 íbúðir/ha. með áherslu á lítil fjölbýli 
og raðhús. Meginmarkið tillögunnar er að nýta svæðið betur 
með litlum og millistórum íbúðum í góðum tengslum við að-
liggjandi byggð, útivistarsvæði og þjónustu.
Samhliða auglýsingu á ofangreindri tillögu að breytingu 
á aðalskipulagi svæðisins er jafnframt auglýst tillaga að 
breytingu á deiliskipulagi svæðisins, til samræmis við aðal-
skipulagstillöguna.

NLFÍ og Heilsustofnun NLFÍ, öflug samfélags-
þjónusta og nýtt íbúðarsvæði, breyting  

á Aðalskipulagi.

Um er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem 
nær til 11,7ha. svæðis, sem Náttúrulækningafélag Íslands 
hefur til umráða og afmarkast til suðvesturs af Þelamörk og 
íbúðarbyggð við Lækjarbrún, til norðvesturs af Grænumörk 
og opnu svæði á Fagrahvammstúni, til norðausturs af 
strandsvæði meðfram Varmá og til suðausturs af fyrirhug-
aðri íbúðarbyggð við Hólmabrún. Skv. gildandi aðalskipulagi 
eru tveir landnotkunarreitir á svæðinu, S8-Samfélags-
þjónusta og VÞ6-verslun-og þjónusta. Breytingartillagan 
felur í sér nýjan 2,8 ha. landnotkunarreit fyrir íbúðarbyggð 
ÍB14, sem staðsettur er við Þelamörk á milli Lækjarbrúnar 
og Hólmabrúnar. Sá hluti VÞ6 reitsins, sem eftir stendur, 
rennur saman við S8 reitinn. Meginmarkmið tillögunnar er 
að skapa betri grundvöll til frekari uppbyggingar á starfsemi 
Heilsustofnunar NLFÍ og þjónustu tengdri henni og þétting 
íbúðarbyggðar.

Deiliskipulag við Varmá, frá Lystigarðinum 
Fossflöt og norður fyrir Friðarstaði.

Um er að ræða tillögu að breytingu á deiliskipulagi svæðis 
sem nær til 11 ha. svæðis meðfram Varmá, sem afmarkast 
til suðurs af Lystigarðinum Fossflöt, til vesturs af götunni 
Breiðumörk, til norðurs af opnu svæði norðan Friðarstaða 
og til austurs af Varmá. Í gildi eru tvær deiliskipulagsáætl-
anir sem ná til hluta svæðisins, deiliskipulag Friðarstaða 
og deiliskipulag Hverhamars og Hverahvamms, sem falla 
úr gildi við gildistöku breytingartillögunnar. Breytingartil-
lagan felur m.a. í sér nýjar lóðir fyrir ferðatengda þjónustu, 
gróðurhús og nýjar íbúðarlóðir. Meginmarkmið tillögunnar 
er að skapa grundvöll fyrir uppbyggingu  ferða- og heilsu-
tengdrar þjónustu og skapa gott aðgengi að Varmá með 
gerð góðra göngustíga og áningarsvæða.

Breytingartillögurnar fjórar liggja frammi á bæjarskrifstofu 
Hveragerðisbæjar að Breiðumörk 20 og eru auk þess að-
gengilegar á heimasíðu Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is 
Jafnframt verður tillaga að deiliskipulagi við Varmá til sýnis 
í verslunarmiðstöðinni Sunnumörk.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.  
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast skipu-
lagsfulltrúa Hveragerðisbæjar í síðasta lagi mánudaginn  
3. maí 2021, annaðhvort á bæjarskrifstofu Hveragerðisbæjar 
að Breiðumörk 20, 810 Hveragerði eða á netfangið  
gfb@hveragerdi.is

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Erum við 
að leita að þér?

Nýlegt hótel, stór og góð herbergi. fallegt útsýni. 7. mín. 
aksturssfjarðlægð frá miðbæ Akureyrar.  

Bókanir á www.hafdals.is 
Sími 898 8347

Hafdals hótel við Akureyri
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Verð frá 

167.920 kr.

Verð áður 209.900 kr.
Gildir aðeins meðan birgðir endast.



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, langamma og 

langalangamma,
Sigríður Erlendsdóttir

lést á Hrafnistu Nesvöllum, 
þriðjudaginn 9. mars. 

    Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkur-  
                        kirkju, föstudaginn 19. mars, kl. 13.

Fyrir hönd aðstandenda,
Finnur Eyjólfsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingibjörg Lilja Þorkelsdóttir
Hraunbæ 103,

lést föstudaginn  
5. mars 2021 á Landspítala. 

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju  
                                           fimmtudaginn 18. mars kl. 13.00.

Danilía Guðrún Kristjánsdóttir
Kristbjörg Leósdóttir Tryggvi Friðjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ragna Einarsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ 
þriðjudaginn 2. mars. Útförin hefur farið 

fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Unnsteinn Ó. Hjörleifsson Larisa Viktorsdóttir
Sigrún A. Hjörleifsdóttir Ólafur Árnason
Hrafnhildur Hreinsdóttir Kristinn Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Pétur Björn Pétursson
hagfræðingur, 

Smáraflöt 41, 210 Garðabæ,
verður jarðsunginn frá Vídalínskirkju í 

Garðabæ föstudaginn 19. mars 2021, 
kl. 15.00. Vegna samkomutakmarkana verða aðeins 

aðstandendur og boðsgestir viðstaddir. Athöfninni verður 
streymt á eftirfarandi slóð: youtu.be/CZyefw6IVKg 

Hægt er að nálgast vefslóðina á andlátsvef 
Morgunblaðsins. Aðstandendur þakka auðsýnda  

samúð og hlýhug.

Kristín Blöndal
Pétur Björn Pétursson Maíza Hélen Teixeira
Ólafur Pétursson
Hjálmar Blöndal Guðjónsson
Elías Blöndal Guðjónsson Kristín Hrund Guðm. Briem

Ólafur Orri, Katrín og Jóhann

Elskulegi sonur okkar, kærasti, bróðir, 
mágur, frændi og vinur, 

Hlynur Logi Víkingsson 
 

lést í faðmi fjölskyldunnar  
þann 9. mars á Landspítalanum. 

Útförin fer fram í Langholtskirkju 
fimmtudaginn 18. mars klukkan 13.00. 

Útförinni verður einnig streymt og finna má slóðina á  
mbl.is/andlat. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, 

en þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja  
Ljósið eða Kraft. 

Víkingur Viggósson Sesselja Hauksdóttir
Dagný Rós Elíasdóttir
Víkingur Ari Víkingsson Elva Dögg Pálsdóttir
Hákon Andri Víkingsson 
Ardís Ólöf Víkingsdóttir Jónatan Grétarsson 

systkinabörn, frændfólk og vinir. 

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

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

Fjarskiptasjóður úthlutaði 
nýlega 180 milljónum króna 
til þrettán ljósleiðaraverkefna 
á landinu. Þar af fær Árnes-
hreppur á Ströndum um 
fjórðung fjárins. Eva Sigur-

björnsdóttir sveitarstjóri er að vonum 
kát. „Þetta bara breytir öllu fyrir okkur 
og líka það að fá þriggja fasa straum. 
Hvoru tveggja þarf að leggja í jörð, um 
langa leið og stranga, og þá er ekkert vit 
í öðru en að gera það samtímis.“ Hún 
segir nú þegar fólk í sveitinni sinna fjar-
vinnu gegnum tölvur og þetta muni 
bæta aðstöðu þess verulega. „Þetta eru til 
dæmis nýju íbúarnir okkar, bæði versl-
unarmaðurinn í Norðurfirði og franskt 
par sem býr í Krossnesi og hyggur á hús-
byggingu. Þetta skref hefur örugglega 
jákvæð áhrif á þær áætlanir.“

En hvernig hefur það getað sinnt 
vinnu sinni til þessa? „Við höfum verið 
með 4G en ljósleiðarinn er mikilvægur 
upp á hraða og öryggi. Það var á tímabili 
þannig í vetur að það náðist varla sam-
band við flugvöllinn okkar. Nú verður 
settur upp nýr sendir úti á Gjögri til að 
bæta úr því. Auðvitað tekur þetta allt 
sinn tíma og við vitum ekki hvað pening-
arnir duga en þetta er rosalega stórt skref 
í jákvæða átt, sérstaklega meðan vega-
samgöngur eru ekki betri en þær eru.“

Eva segir veturinn í vetur þó hafa verið 

með besta móti. „Það er mikill munur 
eða í fyrra, þá var ekki hægt að hefja 
vormoksturinn til okkar fyrr en í apríl, 
mánuði seinna en áætlað var, það var 
alltaf svo brjálað veður. Veturinn hefur 
verið óvenjumildur og það er eiginlega 
alveg að koma vor í hugum okkar!“

Hótel er í Djúpavík, sem kunnugt er. 
Eva rak það í áraraðir en tengdasonur 
hennar, Magnús Karl Pétursson, tók við 
stjórninni í ársbyrjun 2016. „Við höfum 
verið með vélsleðahópa sem við ein-
beitum okkur að á veturna og vorum 
bara heppin að það skyldi snjóa í síðustu 

viku, annars hefði hópurinn sem var um 
helgina ekki komið, því það var orðinn 
vandræðalega lítill snjór. Svona togast 
á tvö sjónarhorn hjá manni því ekki 
vill maður að allt fari á kaf heldur, það 
er svo hundleiðinlegt! Þetta þarf að vera 
temmilegt.“

Eva segir síðasta sumar hafa verið 
mjög gott. „Við vorum alveg sérstaklega 
ánægð með sumarið í fyrra. Þetta voru 
mest landar okkar sem voru á ferðinni, 
þeir voru mjög jákvæðir. Sumir höfðu 
aldrei komið áður og voru sjálfir undr-
andi á því.“ gun@frettabladid.is

Þetta bara breytir öllu
Árneshreppur hlaut tvo styrki úr Fjarskiptasjóði til ljósleiðaravæðingar, samtals að 
upphæð 46,5 milljónir króna. Eva Sigurbjörnsdóttir sveitarstjóri er himinlifandi.

Eva, sveitarstjóri í Djúpavík, lítur björtum augum fram á veginn. Tvö hús eru í byggingu í víkinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Yfir sumarið eru sýningar og leiðsögn í síldarverksmiðjunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Við erum  
sérfræðingar 
í gluggum og 
hurðum
Áratuga reynsla við  
íslenskar aðstæður

Nánari upplýsingar á byko.is

Takk kærlega fyrir okkur. Viðskiptavinir BYKO  
eru þeir ánægðustu - fjórða árið í röð!

*Skv. könnun Íslensku ánægjuvogarinnar 2017, 2018, 2019 
og 2020 á ánægju viðskiptavina á byggingavörumarkaði.



LÁRÉTT
1 sverfa
5 viðbót
6 íþróttafélag
8 salta
10 titill
11 frostsár
12 f landur
13 gryfja
15 forvitinn
17 f lott

LÓÐRÉTT
1 orka
2 klink
3 atvikast
4 bakatil
7 tolla
9 útvega
12 beisk
14 braut
16 suddi

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Helgi Áss Grétarsson (2.440) átti 
leik gegn Jóhanni Hjartarsyni á 
Íslandsbikarnum – undankeppni 
um sæti á heimsbikarmótinu.
35. Dxe6+! Bxe6 36. Bxe6+ Hf7 
37. Bxf7+ Dxf7 38. Rxf7 Kxf7 
39. g4 Re7 40. f4 og hvítur vann 
skömmu síðar. Hjörvar Steinn 
Grétarsson vann sannfærandi 
sigur á mótinu og fær keppnisrétt 
á Heimsbikarmótinu í skák sem 
fram fer í Sochi í Rússlandi í júlí–
ágúst. Guðmundur Kjartansson 
tryggði sér stórmeistaratitil og 
verður útnefndur fljótlega! 
www.skak.is: Ofurmót á 
Chess24.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Lægir og fer að rigna 
upp úr hádegi í dag en 
þurrt að kalla á Austur-
landi. Hiti 1 til 8 stig.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þetta gæti 
náð til 

fíkniefna-
hunda

Og þessi 
hugmynd var 
skotin niður á 

fundinum?

Taktu  
fíkniefnaneysl-

una á næsta 
stig! Keyrðu 
hybrid-bíl!

Á leiðinni til baka er hann 
gjörsamlega út úr því, en 
jafnvel í miðri pilluþokunni 

heillast hann af leður-
áklæðinu og GPS-kerfinu!

Frá öllum bílaauglýsingum 
sem hafa nokkru sinni 

verið gerðar! Hvað með að 
við látum frekar  

glæpamann stela bílnum 
og keyra hann um til að 
kaupa krakk og svona!

Snilld! 
Hvaðan 
fékkstu 

hug-
myndina?

Bílaauglýsing!  
– hamingjusamt fólk 

keyrir út fyrir borgina! 
Á landsbyggðinni 

leyfir það hundinum 
að baða sig í stöðu-

vatninu!

Skrítið... sex hús í 
götunni hafa verið 

skráð til sölu síðan í 
morgun.

Út!  
Svona! 
Burtu!

Hvað er í 
gangi?

Köttur frú Benediktu er 
stanslaust að skíta í blóma-

beðið okkar! 

Á ég að  
fara og jafna 

metin?

Oj.
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3 6 2 1 8 5 9 7 4

6 4 5 8 7 1 3 9 2

7 2 8 9 6 3 4 1 5
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9 2 3 5 6 4 7 1 8

5 6 8 4 1 3 9 7 2

3 4 9 2 5 7 6 8 1

2 7 1 6 8 9 5 4 3

5 3 6 1 4 7 2 8 9

1 7 8 9 6 2 5 4 3

2 4 9 3 8 5 1 6 7

6 9 2 4 5 3 7 1 8

7 5 3 8 9 1 4 2 6
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4 6 1 5 7 8 3 9 2

3 8 7 2 1 9 6 5 4

9 2 5 6 3 4 8 7 1

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

AUKATÓNLEIKAR
22. mars kl. 20.00 

Eldborg Hörpu 

GESTASÖNGVARAR
Ellen Kristjánsdóttir

Jón Jónsson
Sigríður Thorlacius

Sigurður Guðmundsson

STJÓRNANDI & KYNNIR
Sigurður Flosason

MIÐASALA Á HARPA.IS OG Í SÍMA 528 5050

UPPSELT 21. MARS!

LÁRÉTT: 1 raspa, 5 auk, 6 fh, 8 fresta, 10 ma, 11 
kal, 12 rand, 13 gröf, 15 námfús, 17 smart.
LÓÐRÉTT: 1 rafmagn, 2 aura, 3 ske, 4 aftan, 7 
haldast, 9 skaffa, 12 römm, 14 rás, 16 úr.
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TÓNLIST

Sinfóníuhljómsveit Íslands

Verk eftir Chaminade,  
Saint-Saëns og Brahms
Eldborg í Hörpu
Fimmtudaginn 11. mars
Einleikari:  Emilía Rós Sigfúsdóttir
Stjórnandi:  Eivind Aadland

„Hún er ekki kona sem semur tón-
list, heldur tónskáld sem er kona.“ 
Þetta var sagt um Cecile Cham-
inade (1857-1944), en konur áttu 
lengi erfitt með að hasla sér völl 
sem tónskáld. Chaminade var þó 
mjög vinsæl, bæði í heimalandi 
sínu, Frakklandi, sem og víðar. Eftir 
dauða hennar hefur minna heyrst 
af verkum hennar, og því var kær-
komið að hlýða á eins konar smá-
konsert, concertino, fyrir f lautu og 
hljómsveit. Hann var á dagskránni 
á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar 
Íslands á fimmtudagskvöldið.

Virkaði ekki alveg
Flutningurinn heppnaðist ekki sem 
skyldi. Verkið var upphaflega samið 
fyrir f lautu og píanó, og þannig 
kemur það talsvert betur út. Hljóm-

sveitarútgáfan er alltof viðamikil og 
á tónleikunum var einleiksflautan 
kaffærð aftur og aftur. Emilía Rós 
Sigfúsdóttir lék á f lautuna; hún er 
vissulega frábær flautuleikari eins 
og hún hefur sýnt og sannað í gegn-
um tíðina. Hér þurfti hún hins vegar 
að berjast fyrir tilveru sinni. Ekki 
aðeins var hljómsveitin of hávær, 
heldur var hljómsveitarstjórinn, 
Eivind Aadland, ekki nógu sveigjan-
legur. Þau tvö voru ekki alltaf sam-
taka og á tímabili var það pínlegt 
áheyrnar. Það var eins og Fríða væri 
að dansa tangó við Dýrið, sem steig 
á tærnar á henni í sífellu.

Emilía Rós lék annað stutt verk 
með hljómsveitinni, Rómönsu eftir 
Camille Saint-Saëns. Það var ósköp 
máttlaust. Tónsmíðin var óspenn-
andi, laglínurnar voru væmnar 
og hljómsveitarröddin litlaus og 
óáhugaverð. Eftir því var tónlistin 
leiðinleg.

Magnaður Brahms
Meira var varið í fjórðu sinfóníu 
Brahms. Hún er undurfögur. Bæði 
er hún viðkvæm, en líka skemmti-
lega hvöss. Síðasti kaflinn saman-
stendur af fjölmörgum tilbrigðum 
við stutt stef sem er leikið í upphafi. 
Yfirbragð kaflans er hrjóstrugt og 

lokahnykkurinn magnaður.
Brahms gat verið óttalegt kvik-

indi í samskiptum sínum við aðra, 
ekki síst kollega sína. Eitt sinn var 
hann að spila á píanó með sellóleik-
ara. Rétt eins og Dýrið í tangónum 
við Fríðu var hann full kraftmikill. Á 
eftir kvartaði sellóleikarinn, sagðist 
ekki hafa heyrt í sjálfum sér. Brahms 
svaraði: „Þú ert heppinn. Ég heyrði 
í þér!“ Andrúmsloftið í lokakaf la 
sinfóníunnar var einmitt eitthvað á 
þessa leið. Tónlistin eirði engu.

Eivind Aadland sýndi góða til-
finningu fyrir sinfóníunni. Flæðið 
í túlkuninni var sannfærandi. 
Hápunktarnir virkuðu eðlilegir 
og rauði þráðurinn slitnaði aldrei. 
Mýktin var líka til staðar, og skap-
aði áhrifaríkt mótvægi við árásar-
girnina. Útkoman var sjaldheyrður 
unaður, ekki síst vegna þess hve vel 
hljómsveitin spilaði. Hver einasti 
tónn var á sínum stað. Samhljómur-
inn var þéttur og fallega mótaður, 
mismunandi hljóðfærahópar voru 
með allt á hreinu. Þetta var snilld.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Flautuverkin ollu 
vonbrigðum en fjórða sinfónía 
Brahms var himnesk. Eða djöful-
leg.

Kraftmikil sinfónía, máttlaus konsert

Emilía Rós Sig-
fúsdóttir þurfti 
að berjast fyrir 
tilveru sinni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
PJETUR 

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

PINNACLE
Þægilegur 3ja sæta La-Z-Boy sjónvarpssófi með niður-
fellanlegu borði. Fæst í svörtu eða brúnu leðri. 
Stærð: 201 × 95 × 105 cm.

þú sparar 60.000 kr.
 379.990 kr.   439.990 kr.

þú sparar 30.000 kr.
 169.990 kr.   199.990 kr.

STANLEY
Nettur RAFDRIFINN LZB lyftistóll. Brúnt eða ljóst áklæði. 
Þessi leggur þig útaf og lyftir þér til að gera það auðvelt 
að komast úr stólnum. Stærð: 84 x 91 x 109 cm

BARA Í HÚSGAGNAHÖLLINNI

Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda  

að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. mars 2021, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2021 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 15. mars 2021, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, 
úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, ofgreiðslu stuðnings úr ríkissjóði vegna 
greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og 
álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatrygg-
ingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan  
fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur,  
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að 
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.

Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök greiðsluáskorun 
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. mars 2021
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Þriðjudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

STÖÐ 2 GOLF

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn   
08.15 Veronica Mars   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 The O.C.   
10.05 Logi í beinni   
10.45 The Village   
11.30 NCIS   
12.10 Friends   
12.35 Nágrannar   
12.55 Schitt’s Creek  
13.40 10 Ways To Lose 10 Years   
14.30 Ísskápastríð   
15.05 Allt úr engu   
15.30 How Healthy Is Your Gut?  
16.20 Hannað fyrir Ísland   
17.00 PJ Karsjó   
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   
19.55 12 Puppies and Us   
20.55 Mom   
21.20 S.W.A.T.   
22.05 Magnum P.I.   
22.50 Last Week Tonight with 

John Oliver   
23.25 The Wire   
00.20 Limetown   
00.55 LA’s Finest   
01.40 Inventor, the: Out for Blood 

in Silicon Valley  

08.00 Könnuðurinn Dóra   
08.20 Skoppa og Skrítla á póst-

korti um Ísland   
08.35 Mæja býfluga   
08.45 Strumparnir   
09.10 Áfram Diego, áfram!   
09.35 Zigby   
09.45 Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar   
10.05 Ævintýraferðin   
18.45 Krummi Klóki   
20.00 Friends   
20.25 Friends   
20.55 The Office   
21.15 The Bold Type   
22.00 Big Little Lies   
22.45 Wyatt Cenac’s Problem 

Areas   
23.20 Our Girl   
00.15 Friends   
00.40 Friends   
01.05 The Office   

10.15 How to Train Your Dragon: 
The Hidden World  

12.00 The Art of Racing in the Rain  
13.45 Overboard  
15.35 How to Train Your Dragon: 

The Hidden World  
17.20 The Art of Racing in the Rain  
19.05 Overboard  
21.00 Stronger  
22.55 Little  
00.40 Anon  
02.20 Stronger  

07.00 European Tour 2021  
12.00 European Tour 2021  
17.00 European Tour 2021  
21.30 European Tour 2021  

- Highlights  
22.15 European Tour 2021  

06.00  Síminn + Spotify
13.00  Dr. Phil   
13.41  The Late Late Show    
14.21  American Housewife   
14.42  George Clarke’s Old House, 

New Home   
15.28  90210   
16.40  Family Guy   
17.00  The King of Queens   
17.20  Everybody Loves Raymond   
17.45  Dr. Phil   
18.30  The Late Late Show    
19.15  Speechless   
19.40  mixed-ish   
20.10  Zoey’s Extraordinary 

Playlist   Zoey er tölvunar-
fræðingur sem á erfitt með 
að mynda tengsl við annað 
fólk. Einn daginn gerist 
eitthvað undarlegt og hún 
fer að heyra fólk syngja 
hugsanir sínar.

21.00  FBI   
21.50  Dark Money   
22.50  Fosse/Verdon   
23.40  The Late Late Show    
00.25  Station 19   
01.10  The Resident   
01.55  Chicago Med   
02.40  Station 19   
03.25  The Great   
04.15  Síminn + Spotify

07.25 Alavés - Cádiz  
09.05 Barcelona - Huesca  
10.45 Barca - Casademont Zara-

goza  
12.25 Portsmouth - Salford City  
14.55 Spænsku mörkin 

2020/2021  
15.40 Oklahoma City Thunder - 

New York Knicks  
17.20 Golden State Warriors - 

Utah Jazz  
19.15 Meistaradeildin - upphitun 

2021
19.50 Real Madrid - Atalanta  
22.00 Meistaradeildarmörkin   
22.30 Barcelona - Huesca  
00.10 Manchester City - Borussia 

Mönchengladbach  

08.25 Seinni bylgjan - kvenna   
09.25 Keflavík - ÍBV  
11.05 Dominos Körfuboltakvöld  
12.05 Grindavík - Þór Þ.  
13.30 KR - Valur  
14.55 Stjarnan - Þór Ak.  
16.35 Valur - Keflavík  
18.05 Keflavík - ÍA  
19.50 Haukar - Stjarnan  
21.30 Seinni bylgjan - kvenna   
22.30 Haukar - Þór Ak.  

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  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin  
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Kvöldsagan: Grettis saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma  
22.15 Samfélagið  
23.10 Segðu mér  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Kastljós   
09.25 Menningin  
09.35 Af fingrum fram   
10.15 Íslendingar   
11.10 Vatnajökull - Eldhjarta Ís-

lands   
11.40 Baráttan - 100 ára saga 

Stúdentaráðs   
11.50 Heimaleikfimi   
12.00 Norah Jones á tónleikum  
13.10 Tobias og sætabrauðið – 

Ungverjaland   
13.40 Baðstofuballettinn   
14.10 Menning í mótun   
15.05 Skrekkur  
16.55 Ljósmóðirin   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Rosalegar risaeðlur   
18.29 Hönnunarstirnin   
18.46 Bílskúrsbras   
18.50 Krakkafréttir  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Okkar á milli   
20.30 54 dagar: Yfirhylming 

kórónuveirunnar – Far-
aldurinn í Kína  Heimildar-
mynd í tveimur hlutum um 
upphaf heimsfaraldurs 
COVID-19 í Kína og Banda-
ríkjunum. Áhrifarík viðtöl 
við heilbrigðisstarfsfólk og 
vísindamenn gefa mynd 
af aðdragandanum að út-
göngubanni í Wuhan, 54 
dögum þegar afdrifaríkar 
ákvarðanir vegna COVID-19 
voru teknar.

21.25 Gösta  Sænskir gamanþættir 
um  barnasálfræðinginn 
Gösta. Hann er 28 ára og fær 
fyrsta starf sitt sem barna-
sálfræðingur í litlu þorpi í 
Smálöndunum. Hann flytur 
frá Stokkhólmi í kofa í skóg-
inum. Gösta langar að vera 
indælasta og hjálpsamasta 
manneskja í heimi og hann 
hjálpar öllum sem hann 
hittir. Stundum gengur það 
vel, en ekki alltaf. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 DNA   
23.00 Komdu heim   
00.00 Dagskrárlok

18.30 Fréttavaktin  Á frétta-
vaktinni er fjallað um helstu 
fréttir dagsins í umsjá þeirra 
Margrétar Erlu Maack, Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis.

19.00  Heima er bezt   Heima er 
bezt er samtalsþáttur um 
þjóðlegan fróðleik í anda 
samnefnds tímarits.

19.30  Karlmennskan   Femínískt 
sjónarhorn á karlmennsku, 
karla og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi.

20.00 Lífið er lag  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks 
á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón: Sigurður K. 
Kolbeinsson.
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Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

MEISTARADEILDIN
EKKI MISSA AF BESTA SJÓNVARPI Í HEIMI!

16 LIÐA ÚRSLITIN HALDA ÁFRAM

MAN. CITY vs MÖNCHENGLADBACH

ÞRIÐJUDAG 19:50

REAL MADRID vs ATALANTA

CHELSEA vs ATLÉTICO MADRID

MIÐVIKUDAG 19:50

BAYERN vs LAZIO



Fréttaumfjöllun
fyrir alla
kl. 18.30 á virkum dögum
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni  
dagskrá fyrir fólkið í landinu. Úrvalslið 
fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit dagsins 
ásamt því að fá til sín góða gesti að ræða 
helstu mál líðandi stundar. Þátturinn er 
sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Laufey hefur sjálf farið níu sinnum á 
keppnina. MYND/HANNA ANDRÉSDÓTTIR

Laufey Helga Guðmunds-
dóttir, r itari FÁSES, 
Félags áhugafólks um 
Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva, segir 
stemning u na f y r ir 

keppninni í ár gríðarlega mikla, 
sérstaklega í ljósi þess að keppn-
in var ekki haldin í fyrra.

„Ég skal segja þér það að ég 
grét á hverjum einasta degi í 
Eurovision-vikunni í fyrra. Ég gat 
ekki enn talað við mína Eurovis-
ion-vini um þetta af því við förum 
bara að gráta. Þetta var smá eins og 
að vera í stórri ástarsorg. Núna eru 
allir mjög glaðir með það að Euro-
vision séu búin að girða í brók og 
breyta reglunum sínum þannig að 
hægt sé að halda keppnina við mis-
munandi aðstæður,“ segir hún.

Laufey segir enn óvíst hvort hægt 
verði að sækja keppnina í Rotter-
dam.

„En fáum allavega að sjá lögin 
keppa á sviði og kjósa um þau og 
það er frábært. Þannig að ég myndi 
segja að stemningin sé einstaklega 
góð,“ segir Laufey.

Hefur farið níu sinnum
Hún viðurkennir að það hafi mögu-
lega verið meiri skellur þegar keppn-
inni var aflýst í fyrra í ljósi þess hve 
góðar viðtökur lagið Think about 
things fékk og hve sigurstranglegt 
það þótti.

„Þetta var eins og í hræðilegri 
sögu. Allir Eurovision-vinirnir sem 
búa víðs vegar í heiminum voru að 
skrifa manni: „Þið hefðuð unnið í ár! 
Keppnin hefði átt að vera í Reykja-
vík 2021.“ Þannig að maður var mjög 
leiður yfir þessu, þetta var átakan-
lega erfitt.“

Laufey fór til Tel Avív þegar Hat-
ari keppti árið 2019. Hún segir þá 
reynslu einnig hafa verið nokkuð 
erfiða.

„Þar var stundum ráðist á mann 
með orðum bara fyrir það að vera 
Íslendingur. Það er svo kærkomið 
að fá vonandi einhverjar góða Euro-
vision-minningar núna.“

Hún fór fyrst sjálf á keppnina 

2007 og hefur farið árlega síðan 
2013.

„Í fyrra átti þetta að verða tíunda 
skiptið sem ég færi á keppnina. Ég 
er alveg enn þá að vonast til þess að 
maður geti farið út til Rotterdam 
núna en að öllum líkindum erum 
við ekki að fara,“ segir hún.

Þannig að þú stefnir á að fara verði 
það mögulegt?

„Að sjálfsögðu,“ svarar hún.

Sviss að gera góða hluti
Laufey segir viðbrögðin við lagi  
Daða góð.

„Við í FÁSES erum búin að hlæja 
mikið að því að lagið heiti 10 years 
en samtökin eru einmitt tíu ára í ár. 
Þannig að við grínumst með hvað 
það er skemmtileg tilviljun. En það 
hefur ábyggilega verið ótrúlega 
erfitt að standa undir þessum vænt-
ingum sem hafa skapast eftir Think 
about things. Það er kannski pínu 
spennufall að fá loksins að heyra 
lagið. Maður sér að við erum aðeins 
að falla í veðbönkunum miðað við 
í síðustu viku. En ég held að það 
skýrist meira af því að Sviss sendi 
til dæmis inn mjög gott lag sem fór 
rakleiðis á toppinn. Gagnamagnið 
er að spila þetta meira taktískt,“ 
segir Laufey og bætir við að þau séu 
skörp að sýna ekki öll spilin strax.

Hún segir þau skörp að byggja 
upp spennu í kringum lagið, bún-
ingana og hljóðfærin.

„Við sáum náttúrulega svið-
setninguna síðasta laugardag en 

hún þarf ekki að vera eins endi-
lega á lokakeppninni. Svo vitum 
við að við fáum tölvuleik og svo 
myndbandið 26. mars. Daði veit 
nákvæmlega hvað hann er að 
gera og ætlar að toppa á réttum 

tíma. Mér finnst sjálfri lagið mjög 
gott.“

Margir voru spenntir að fá að 
leggja Daða lið þegar hann bað fólk 
um upptökur til að mynda kórinn 
í laginu.

„Ég tók vísvitandi ekki þátt í því 
þar sem ég er vita laglaus. Laglaus 
með öllu. En ég held að mörgum 
þyki gaman að eiga sinn þátt í þessu 
lagi.“

Vildu vinna Charlotte
Laufey segist hafa verið mikill Euro-
vision-aðdáandi frá því hún man 
eftir sér.

„Eurovision sem hefur allt það 
sem allur heimurinn hefur upp á að 
bjóða. Í fyrsta lagi er þetta svo falleg 
hugsun, að sameina þarna Evrópu 
eftir seinni heimsstyrjöldina. En 
svo eru þetta líka mjög falleg lög 
með ólíkan menningarbakgrunn og 
mörg tungumál. Löndin tefla fram 
sínu besta frá hverju. Þetta sameinar 
pólitík, samfélagsfræði, landafræði. 
Allt milli himins og jarðar. Þetta er 
smá eins og örinnsýn í heiminn.“

Um helgina hittist FÁSES á Ölveri 
til að fylgjast með sænsku undan-
keppninni, Melodifestivalen.

„Sú keppni er sú stærsta á eftir 
keppninni sjálfri. Þar vann æðis-
legur strákur, innf lytjandi frá 
Kongó. Hann vann meðal annars 
Eric Saade sem tók þátt 2011 og 
Charlotte Perelli sem sigraði Selmu 
árið 1999. Við vonuðum smá að 
hún myndi sigra forkeppnina, því 
Gagnamagnið er náttúrulega að fara 
að vinna Eurovision og þá hefðum 
við getað unnið hana. Fengið upp-
reist æru,“ segir Laufey og hlær.
steingerdur@frettabladid.is

Daði veit nákvæmlega 
hvað hann er að gera
FÁSES er Félag áhugafólks um Söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva. Ritara félagsins, Laufeyju Helgu, líst vel á framlag 
Daða og er vonast til að komast á keppnina í Rotterdam í ár.

Daða og Gagnamagninu mun ganga vel úti í Rotterdam samkvæmt spá Laufeyjar. MYND/BIRTA RÁN

Kemur með Costco til þín...
Barónsstíg 4,  101 Reykjavík • Mýrarvegi ,  600 Akureyri

Hafnargata 51-55,  230 Reykjanesbæ

EXTRA ÓDÝR
PÁSKAEGG

FREYJU
RÍSEGG

NR.9

2399
KR/STK

4750 KR/KG

GÓA
HRAUNEGG

NR. 5

1699
KR/STK
3776 KR/KG

NÓA
PÁSKAEGG

NR. 7

3859
KR/STK
5513 KR/KG
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Nýr MG EHS Plug-in Hybrid
með 7 ára ábyrgð

Pantaðu tíma á www.bl.is,
við komum með bílinn, sótthreinan og 

fínan, og sækjum hann svo aftur til þín.

MG EHS Plug-in Hybrid – 7 ára ábyrgð
Verð frá 5.190.000 kr.

mgmotor.is

Einstaklega sparneytin bensínvélin og viðbragðsgóður rafmótor MG EHS Plug-in Hybrid skila 
samanlagt 258 hestöflum og eldsneytisnotkun upp á aðeins 1,8 l/100 km. Li-ion 16,6 kWh rafhlaðan 
skilar 52 km drægi á rafmagninu einu saman í blönduðum akstri samkvæmt WLTP-prófunum. 
Saman skila þessir þættir sér í lægri rekstrarkostnaði MG EHS Plug-in Hybrid.

Komdu og reynsluaktu þessum rúmgóða og þægilega fjölskyldubíl.

Klassískur glæsileiki
og fullkomin tækni
framtíðarinnar. 
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Heimsending
á reynsluakstri

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Með þeirri undanþágu sem 
frumvarpið gerir ráð 
fyrir myndu forsendur 

fyrir rekstri ÁTVR að öllum 
líkindum bresta.“ Svo segir í afar 
hjartnæmri umsögn Áfengis- og 
tóbaksverslunar ríkisins um til-
lögur sem nú liggja fyrir Alþingi 
um að leyfa smærri brugghúsum 
að selja ölið sitt á framleiðslustað. 
Það vekur enga sérstaka furðu 
að ríkiseinokunarverslunin sé 
mótfallin auknu frjálsræði í við-
skiptum. Ætli danskir kaupmenn 
hefðu ekki skilað inn svipaðri 
umsögn vegna frumvarps um 
afnám einokunarverslunar Dana 
árið 1787?

Maður hefði samt einhvern 
veginn haldið að hlutunum væri 
öfugt farið. Yfirleitt eru það 
einkaaðilarnir sem eiga í vök að 
verjast gegn ríkisfyrirtækjunum, 
sem öll starfa í skjóli hins opin-
bera með botnlausa sjóði. Þetta 
þekkja íslensk fjölmiðlafyrirtæki 
vel. Nú er það hins vegar frjálsa 
verslunin sem mun koma niður 
á ríkisfyrirtækinu með óbil-
gjörnum hætti. Ég meina, hver 
hefur ekki samúð með því sjónar-
miði einokunarrisans að aukið 
verslunarfrelsi muni hugsan-
lega leiða til þess að viðskipta-
vinirnir ákveða frekar að versla 
annars staðar? Þetta er beinlínis 
ómannúðlegt gagnvart ÁTVR, 
ef maður hugsar út í það. Engan 
skal þó undra þótt ríkisstofnun, 
sem hefur það lögfesta markmið 
að takmarka aðgengi að áfengi 
á sama tíma og hún hreykir sér 
af miklu vöruúrvali í verslunum 
sínum, skuli vera rugluð í ríminu.

Jafnvel hörðustu karlmenn 
geta ekki haldið aftur af tárunum 
þegar lesin er 25 blaðsíðna bar-
áttuumsögn ríkisstofnunarinnar 
fyrir áratugalöngu einokunar-
valdi sínu í þeirri viðleitni að 
leggjast gegn því að örfá krúttleg 
brugghús á landsbyggðinni fái 
að selja nokkra bjóra til þyrstra 
ferðalanga. Svokölluð þriggja 
vasaklúta umsögn sem lætur höf-
unda The Notebook líta út fyrir 
að vera kaldrifjaða.

Ölæði

AUKATÓNLEIKAR
22. mars kl. 20.00 

Eldborg Hörpu 

MIÐASALA Á HARPA.IS 
OG Í SÍMA 528 5050

UPPSELT 21. MARS!
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ZERO
GRAVITY

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA
STILLANLEGT HJÓNARÚM

MEÐ BODYPRINT DÝNU, EIN ALLRA 
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

Verð frá kr. 439.900.-

PANDORA
RAFSTILLANLEGUR

HÆGINDASTÓLL
Verð 219.900.-

VANDAÐUR RAFDRIFINN LEÐURSÓFI 
Verð kr. 524.900.-BARON

Gerðu frábær kaup

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

FERMINGARTILBOÐ
Í FULLUM GANGI

120×200 cm: Verð áður kr. 84.900
NÚ AÐEINS KR. 74.900
Fleiri stærðir og gerðir í boði

ÝMIR
7 SVÆÐASKIPT HEILSUDÝNA 

MEÐ BOTNI OG FÓTUM10.000 kr.
AFSLÁTTUR AF

HEILSURÚMUM

FRIGG IÐUNN MIÐGARÐUR

25%
AFSLÁTTUR AF 

MJÚKVÖRU
VIÐ DÝNUKAUP

HÖFÐAGAFLAR
OG RÚMFÖT

VANDAÐAR SÆNGUR 
OG KODDAR Í ÚRVALISÆNGURVER OG NÁTTSLOPPAR

LEXON FLIP 
VEKJARAKLUKKA
MARGIR LITIR

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

MIKIÐ
ÚRVAL AF

FERMINGAR- 
GJÖFUM

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

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

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

MIKIÐ 
ÚRVAL 

Í STÆRRI 
GERÐUM

FLEIRI
STÆRÐIR,

OG GERÐIR 
Í BOÐI


