
Við ætlum að leika okkur í allt sumar! Skildu símann eftir 
heima með Úrlausn hjá Nova og njóttu þess að vera á 
staðnum. Saman finnum við hið eina sanna Sumar-Zen.

Sumardílar og sólskinstilboð fyrir alla 
hjá Nova á nova.is

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Sumarstuð
hjá Nova!

App í Sumar!
Við ætlum að leika okkur í allt sumar. Vertu 
hjá Nova, sæktu Nova Appið og vertu með 
2F1, FríttStöff og allskonar skemmtilegheit 
innan seilingar. Förum út að leika og njótum 
lífsins saman.

Apple 
Watch Series 6

LTE 40mm
84.990 kr.
99.990 kr.

eSIM

15.000
króna
afsl.

Á NOVA.IS
SKRÁNING

Sæktu
Nova

Appið!

NovaTV í fríið!
Sjónvarp á netinu fyrir 0 kr.
Stingdu myndlykilinn af. Sæktu NovaTV appið og horfðu 
í snjalltækjunum, tölvunni eða gegnum Apple TV eða 
Android TV. Þægilegri gerast ferðafélagarnir ekki.

Apple
Apple TV 
4K 2021

34.990 kr.

Net á ferðinni!
Njóttu þess að ferðast og vertu í góðu sambandi 
um allt land. Farsíma- og netkerfi Nova ná til yfir 
98% landsmanna og stærsta 5G svæðið á landinu 
er alltaf að stækka. Vertu í góðum tengslum við 
náttúru og net í allt sumar.

Við erum vel tengd um allt land
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Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Rafmögnuð 
ævintýrareið!

Leiktu þér 
meira! 

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninn
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Hvert ætlar þú að rúlla í sumar? Láttu hárið flaksast 
í vindinum eins og þú sért að vinna júróvisjón, líttu 
í kringum þig og andaðu að þér upplifunum!

Hringdu, hlustaðu á tónlist og taktu á móti 
símtölum í snjallúrinu, án þess að síminn sé 
nálægur. Andaðu að þér ferskasta loftinu og 
njóttu útiverunnar með nettengdu snjallúri.

Tilboðin gilda á nova.is út miðvikudaginn 2. júní.

Power
Zero 8

72.990 kr.
82.990 kr.

Xiaomi
Rafskúta Pro2

64.990 kr.
74.990 kr.

Power
Zero 9

101.990 kr.
116.990 kr.

Populele
Snjallgítar
13.993 kr.
19.990 kr.

Xiaomi
MI Band 
6.993 kr.
9.990 kr.

Nova
Stuðpinni

(þráðlaus)
3.990 kr.
7.980 kr.

Taktu 
tilkynningafrí!
Snjalltækjum fylgir ekki tilkynningaskylda. 
Prófaðu að slökkva á öllu þessu áreiti og 
finndu frelsið sem fylgir lífi án rauðu deplanna. 
Hugsaðu um tilfinningar en ekki tilkynningar.

Galaxy Buds Pro
Andvirði 44.990 kr.

í hverjum mánuði fyrir 
alla hjá Nova!

5G

Samsung 
Galaxy  S21

128GB
149.990 kr.

5G

Samsung 
Galaxy S20 

FE 5G 128GB
99.990 kr.

129.990 kr.

Samsung 
Galaxy 

Buds+  
19.990 kr.
29.990 kr.

Apple 
AirPods 

2019
24.291 kr.
26.990 kr.

Finndu fleiri díla og skemmtilegheit á nova.is! Vertu hjá Nova og fáðu allskonar díla og hressandi tilboð. Þú heldur sama númeri og við pössum upp á símaskrána.

Nova
Folf diskó 

diskur
2.490 kr.
4.980 kr.

Apple 
iPhone 11 Pro

256GB
169.990 kr.
189.990 kr.

Apple 
iPhone 11 

Pro Max 256GB
189.990 kr.
209.990 kr.

10.000
króna
afsl.

Luxor
Ferðahátalari

17.493 kr.
24.990 kr.

30%
afsl.

Kaup-
auki

10.000
króna
afsl.

15.000
króna
afsl.

30.000
króna
afsl.

Apple 
iPhone SE

64GB Hvítur
74.990 kr.
84.990 kr.10.000

króna
afsl.

Apple 
Watch Series 
5 LTE 40mm

79.990 kr.
89.990 kr.

eSIM

Samsung  
Galaxy Watch 3

41mm
59.990 kr.
74.990 kr.

eSIM

Nova 
Folf diskósett

3.992 kr.
4.990 kr.

Play-
Station 5

20.000
króna
afsl.

20.000
króna
afsl.

10.000
króna
afsl.

Samsung 
Galaxy Watch 

Active 2  ÁL 
40mm

39.990 kr.
49.990 kr.

eSIM

10.000
króna
afsl.

10.000
króna
afsl.

15.000
króna
afsl.

2F1

eSIM
Apple 

Watch SE LTE
40mm

59.990 kr.
69.990 kr.10.000

króna
afsl.

Novaleg
tilboð

DÍLL
NOVA

Hafðu hraða fingur, 
takmarkað magn í boði
á nova.is fyrir viðskipta-
vini Nova!

 PlayStation 5   
Verð frá 

79.990 kr.

30%
afsl.

20%
afsl.

30%
afsl.

2F1

Xiaomi
Essential
44.990 kr.
49.990 kr.

5.000
króna
afsl.

Frí heimsending Frí heimsending Frí heimsending Frí heimsending

10%
afsl.

Úrlausn
hjá Nova
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Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · HEKLA  Pantaðu tíma á www.hekla.is/timabokanir Viðurkenndur þjónustuaðili

Þjónustuskoðun HEKLU
Tryggir betri endingu og viðheldur ábyrgð!

20% 
afsláttur 

í júní

Fasteignamat íbúða hækkar 
um 7,9 prósent milli ára. 
Hækkunin er 8,9 prósent á 
höfuðborgarsvæðinu en 5,2 á 
landsbyggðinni. Í fyrra nam 
hækkunin 2,1 prósenti.

birnadrofn@frettabladid.is

EFNAHAGSMÁL Samanlagt fast-
eignamat íbúða á landinu hækkar 
um 7,9% milli ára samkvæmt nýju 
fasteignamati Þjóðskrár fyrir árið 
2022. Þar af hækkar sérbýli um 
8,2% á meðan fjölbýli hækkar um 
7,7%.

Á höf uðbor g a r s væði nu er 
almenn hækkun á íbúðarmati 
8,9% en 5,2% á landsbyggðinni. 
Fasteignamat íbúða hækkar mest í 

Bolungarvíkurkaupstað, 30,7%. Því 
næst er hækkunin mest í Kjósar-
hreppi, 29,4%, og í Ísafjarðarbæ er 
hún 23,6%.

Heildarmat fasteigna hækkar um 
7,4% á milli ára og verður 10.340 
milljarðar króna árið 2022. Um 
umtalsverða hækkun er að ræða en 
á síðasta ári hækkaði fasteignamat 
á landinu öllu um 2,1%.

Mesta hækkunin er á Vest-
fjörðum, 16,3%, en í Skorradals-
hreppi lækkar fasteignamat um 
2,6%. Margrét Hauksdóttir, for-
stjóri Þjóðskrár, segir hækkunina 
nokkuð meiri heilt yfir landið en 
fyrir ári síðan og sé það í takt við 
þróun fasteignaverðs á tímabilinu 
febrúar 2020 til febrúar 2021.

„Ef við lítum aftur til 2018 þá til-

kynntum við um að fasteignamat 
íbúða hækkaði um 12,7%, sem var 
töluverð hækkun, en árið eftir var 
svo tilkynnt um 6% hækkun á 
íbúðarmati. Þannig að þessi hækk-
un fasteignamats á íbúðarhúsnæði 
upp á 7,9% er vissulega há en eitt-
hvað sem við höfum séð áður,“ segir 
Margrét. „Enda hækkar fasteigna-
matið í takt við hreyfingar á milli 
ára á fasteignamarkaði, sem hafa 
verið töluverðar síðustu árin.“

Fasteignamat sumarhúsa fyrir 
árið 2022 hækkar að meðaltali um 
4,1%. Mesta hækkunin er á höfuð-
borgarsvæðinu,  9,4%, en minnst á 
Vesturlandi, 1,2%.

Meðal sveitarfélaga hækkar fast-
eignamat sumarhúsa mest í Kópa-
vogi, um tæp 15%. ■

Hækkun fasteignamats fjórfaldast   

Enda hækkar fast-
eignamatið í takt við 
hreyfingar á milli ára á 
fasteignamarkaði, sem 
hafa verið töluverðar 
síðustu árin.

Margrét Hauksdóttir, forstjóri 
Þjóðskrár.

Þrátt fyrir viðvaranir almannavarna voru nokkrir einstaklingar sem gerðu sér leið á útsýnishólinn við eldgosið í Geldingadölum um helgina í von um að fá betra útsýni yfir sjónarspilið sem eldgosið 
er. Von er á að hraunrennslið umkringi hólinn á næstunni og er því kominn lokunarborði og gönguleiðin færð til að koma í veg fyrir að fólk geti orðið innlyksa á hólnum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

linda@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Um 350 atvinnu-
leitendur hafa sætt viðurlögum 
vegna höfnunar á starfstilboði eða 
á skylduvirkni á tímabilinu frá því 
átakið „Hefjum störf“ hófst.

Almenna reglan er sú að hafni 
einstaklingur starfi án fullnægjandi 
skýringa, geta greiðslur atvinnu-
leysisbóta fallið niður í tvo mánuði, 
hafni atvinnuleitandi starfi í annað 
sinn, geta greiðslur bóta fallið niður 
í þrjá mánuði og í þriðja skipti geti 
réttur til atvinnuleysisbóta fallið 
niður.

Flestir falla undir fyrsta f lokk-
inn, að missa bótarétt í tvo mánuði, 
samkvæmt Vinnumálastofnun. ■

Refsað fyrir að 
hafna starfsboði



Kveðjustund að hætti hússins

Sérstakur hópsöngur var til heiðurs Herði Áskelssyni fyrir utan Hallgrímskirkju í gær á síðasta degi Harðar eftir nærri 39  ára starf sem organ isti og kantor.  
Hörður hefur í starfi sínu stýrt kórunum  Mótettukór Hallgrímskirkju og Schola cantorum og byggt upp mikið tón listar starf sem list rænn stjórnandi List vina
fé lags Hall gríms kirkju. Uppsögn Harðar vakti furðu núverandi og fyrrverandi kórmeðlima sem heiðruðu störf hans í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Samkvæmt tölum Eurovision 
horfðu 183 milljónir manna á 
Eurovision í 36 löndum. Unga 
fólkið í Evrópu stillti á gleðina 
í Rotterdam en helmingur 
þeirra sem eru 15-24 ára 
horfðu. Enginn kemst þó með 
tærnar þar sem Euroglaðir 
Íslendingar hafa hælana því 
áhorfið hér var 99,9 prósent.

 benediktboas@frettabladid.is

EUROVISION Sjónvarpsáhorf á Euro-
vision náði nýjum hæðum hér á 
landi samkvæmt tölum frá keppn-
inni því 99,9 prósent þeirra sem 
voru með sjónvarpið kveikt á loka-
kvöldinu voru með stillt á gleðina í 
Rotterdam.

Gallup segir reyndar að áhorfið 
hafi verið í kringum 70 prósent á 
lokakvöldinu en sex vinsælustu 
dagskrárliðir RÚV í Eurovision-
vikunni koma frá Rotterdam.

Felix Bergsson, einn helsti sér-
fræðingur landsins í Eurovision-
fræðum og fararstjóri íslenska hóps-
ins undanfarin ár, segir að tölurnar 
komi kollegum sínum úti í hinum 
stóra Eurovision-heimi alltaf jafn 
mikið á óvart. „Við erum líka með 
gott áhorf þótt Ísland hafi ekki verið 
með á laugardeginum. Það kemur 
kollegum mínum eiginlega enn 
meira á óvart að sjá þá staðreynd. 
Að við séum að horfa þrátt fyrir að 
vera ekki með.“

Bretar höfðu meiri áhuga í ár en 
7,4 milljónir horfðu á þar í landi og 
fóru áhorfstölur upp um sex prósent 
frá Tel Aviv 2019. Áhorfið í Þýska-
landi fór upp um þrjú prósent. Þær 
þjóðir sem eru nálægt okkur í áhorfi 
voru Finnar með 81,4 prósent og 
gestgjafarnir, en 78,5 prósent þar í 
landi voru með stillt á lokakvöldið.

„Það var einstaklega mikill áhugi 
á keppninni í ár og áhorfstölur eru 
auðvitað með miklum ólíkindum, 
sérstaklega hér heima. Það er greini-

legt að þjóðin var vel með á nótun-
um og var glöð að fá sitt Eurovisi-
on partí – sem var markmið Daða 
Freys,“ segir Felix sem var þó ekki 
búinn að sökkva sér ofan í áhorfs-
tölurnar.

Hann segir að lykillinn sé að búa 
til spennu fyrir öðrum en atriði 
Íslands, sem hafi tekist vel á und-
anförnum árum. Þá sé einstakt að 

aðrir miðlar séu að fjalla um keppn-
ina af svona miklum þunga. Bylgjan 
spili Eurovision-lög, Fréttablaðið og 
Morgunblaðið skrifi um keppnina 
og netmiðlar keppast um að skrifa 
um það sem sé fréttnæmt.

„Aðrir miðlar eru mjög duglegir 
að fjalla um keppnina og það hefur 
klárlega áhrif. Það er stundum gert 
grín að hrokanum í stóru þjóð-
unum, að þeir viti ekki neitt hvað 
aðrir eru að gera. Hafi lítinn áhuga 
á öðrum en sjálfum sér. Það er þó að 
breytast, í Bretlandi til dæmis. Þar 
voru lög að detta inn á topplista. 
Velgengni Daða þar í landi hefur 
pottþétt hjálpað keppninni og 
honum auðvitað líka en fólk var til 
í að halda með honum en ekki bara 
sínu eigin breska atriði.“

Felix bendir einnig á að Íslending-
ar séu stoltir af sínum keppendum 
á alþjóðasviðinu, hvort sem það 
eru listir eða íþróttir. „Við stöndum 
með okkar fólki og nálgumst þetta 
eins og stór fjölskylda. Öllum finnst 
þeir líka eiga hlut í hverju atriði því 
við erum fljót að verða nálægt hvert 
öðru með ættfræði eða öðru.“ ■

Allir horfðu á Eurovision

Daði Freyr og Felix á ferðinni í Rotterdam.  MYND/GÍSLI BERG

4,3
4,3 milljónir horfðu á 
úrslitakvöldið á Ítalíu 
sem er langmesta áhorf 
þar á bæ.

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

PREN
TU

N
.IS

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

benediktboas@frettabladid.is

HEILBRIGÐSÞJÓNUSTA Lengsti bið-
tími eftir geðlæknisþjónustu er á 
Austurlandi, um 4 mánuðir. Biðtím-
inn er 3 mánuðir á Vesturlandi. Ekki 
er boðið upp á þjónustu geðlækna 
við Heilbrigðisstofnun Norður-
lands utan þjónustu geðheilsu-
teymis. Þjónustan er ekki í boði á 
Suðurlandi, Suðurnesjum eða á Vest-
fjörðum.

Á höfuðborgarsvæðinu er biðtím-
inn 1 til 4 mánuðir. Þetta kemur fram 
í svari Svandísar Svavarsdóttur heil-
brigðisráðherra við fyrirspurn Önnu 
Kolbrúnar Árnadóttur, þingmanns 
Miðflokksins. Þar kemur einnig fram 
að þrátt fyrir biðtímann á Austur-
landi er yfirlæknir geðheilbrigðis-
mála aðeins í hálfu starfi. „Ein staða 

er talin nægja til að tryggja þjónustu 
fyrir þá 11 þúsund íbúa sem búa í 
heilbrigðisumdæmi Austurlands,“ 
segir í svarinu.

Á Vesturlandi er talið að geðlæknir 
þurfi að fara úr 30 prósent starfshlut-
falli í 60 miðað við biðtíma. Stöðu-
gildið var aukið í 30 prósent á síðasta 
ári.

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
auglýsti síðast eftir geðlækni árið 
2019 og þá sótti enginn um. ■

Hálft starf dugi þó biðlistinn sé langur

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Í gær tóku gildi nýjar reglur 
um farþega sem koma til Íslands en 
nú geta allir sem koma hingað til 
lands valið að fara í heimasóttkví. 
Fólki sem kemur frá skilgreindum 
hááhættusvæðum ber ekki lengur 
skylda til að fara í sóttvarnarhús. 
Þeim, sem ekki geta sýnt fram á að 
þau búi við viðunandi aðstæður í 
sinni sóttkví og einstaklingum sem 
brjóta gegn sóttkví, ber þó skylda að 
fara í sóttvarnarhús.

Í gær voru 39 í einangrun með virkt 
Covid-19 smit hér á landi og tveir lágu 
inni á sjúkrahúsi vegna sjúkdómsins. 
Sólarhringinn á undan greindist eng-
inn með veiruna hér á landi og sagði 
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir 
það gleðitíðindi eftir að samtals 22 
höfðu greinst fjóra daga á undan.

Í vikunni verða um 24 þúsund ein-
staklingar bólusettir gegn Covid-19 
hér á landi. Samtals fá um 14 þúsund 
bóluefni Pfizer, níu þúsund fá fyrri 
bólusetningu en fimm þúsund fá 
seinni bólusetningu. Alls hafa tæp-
lega 92 þúsund manns fengið fulla 
bólusetningu. ■

Fólk verður ekki 
lengur skyldað á 
sóttvarnarhótel

Biðlistinn á Austur-
landi er fjórir mánuðir 
og þrír á Vesturlandi.

39 eru í einangrun 
með virkt Covid-19 
smit. 

2 Fréttir 1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR
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VERÐ FRÁ KR.

2.830.000
Suzuki Swift er löngu búinn að sanna ágæti sitt 

við íslenskar aðstæður. 
Frábærir aksturseiginleikar, afl, sparneytni og glæsileiki 

gerir Suzuki Swift ómótstæðilegan. 

Komdu í heimsókn og prófaðu margverðlaunaðann 
Suzuki Swift

FJÓRHJÓLADRIFINN, FRAMHJÓLADRIFINN, 
HYBRID, SJÁLFSKIPTUR EÐA BEINSKIPTUR

 SUZUKI 

SWIFT

KOMDU Í HEIMSÓKN 
OG VELDU SWIFT 
SEM HENTAR ÞÉR

FJÓRHJÓLADRIFINN* FRAMHJÓLADRIFINN, 
HYBRID, SJÁLFSKIPTUR EÐA BEINSKIPTUR

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

*Suzuki Swift 4x4 er eingöngu beinskiptur

Suzuki Swift er löngu búinn að sanna ágæti sitt 
við íslenskar aðstæður. 

Frábærir aksturseiginleikar, afl, sparneytni og glæsileiki 
gerir Suzuki Swift ómótstæðilegan. 

Komdu í heimsókn og prófaðu margverðlaunaðann 
Suzuki Swift

Suzuki á Íslandi



jeep.is

UMBOÐSAÐILI JEEP®  OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

35” BREYTTUR 33” BREYTTUR ÓBREYTTUR

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.
• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI

• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU
• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP® GRAND CHEROKEE BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

Öll byggingaráform í miðbæ 
Kópavogs þurfa að fara í 
gegnum byggingarfulltrúa 
og þannig verður tryggt að 
aðgengi fatlaðra að bíla-
stæðum samræmist lögum 
og reglum, að sögn upplýs-
ingafulltrúa bæjarins. Íbúar 
í Fannborg harma mótmæli 
gegn því að settar verði lyftur 
í húsin þar.

gar@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL Sigríður Björg Tóm-
asdóttir, upplýsingafulltrúi Kópa-
vogsbæjar, segir að aðgengi fatlaðra 
á væntanlegu framkvæmdasvæði 
við Hamraborg og Fannborg verði 
í samræmi við reglur.

Haft var eftir Stefáni Vilbergs-
syni, starfsmannni málefnahóps 
Öryrkjabandalagsins um aðgengis-
mál, í Fréttablaðinu á föstudag að 
hann sæi ekki hvernig hægt verði að 
uppfylla kröfur varðandi bílastæði 
fyrir fatlað fólk ef eigendur Fann-
borgar 1 til 9 fallist ekki á þá lausn 
að koma fyrir lyftum í húsunum til 
að stytta leið fyrir fatlaða að bíla-
stæðum. Lýsti hann áhyggjum af 
fötluðu fólki á framkvæmdatím-
anum því þá verði bílastæðin sett á 
jaðar svæðisins.

„Kópavogsbær mun tryggja það 
að aðgengismál á svæðinu verði 
í samræmi við lög og reglur um 
aðgengi fatlaðra, bæði meðan á 
framkvæmdatíma stendur og eftir 
að svæðið verður fullbyggt. Öll 
byggingaráform og uppdrættir 
þurfa staðfestingu byggingarfull-
trúa, þannig að tryggt sé að þau séu 
í samræmi við lög og reglur,“ svarar 
Sigríður Björg upplýsingafulltrúi, 
aðspurð hvernig tryggja eigi að bíla-

stæði ætluð fötluðum uppfylli skil-
mála á framkvæmdatímanum og að 
honum loknum.

„Komin er fram sú tillaga frá 
framkvæmdaaðila með milligöngu 
bæjarins að sett verði lyfta í núver-
andi lyftustokk milli Fannborgar 5 
og 7 niður í bílakjallarann, hún nær 
nú niður á jarðhæð. Það verður ekki 
gert nema íbúar samþykki þá fram-
kvæmd,“ svarar Sigríður Björg því 
hvort mögulegt sé að setja lyftur í 
Fannborgarhúsin án þess að hafa 
geymslur og þvottahús af íbúunum. 
Það sagði Jón Gestur Sveinbjörns-
son, húsvörður í Fannborg 1 til 9, 
í Fréttablaðinu á föstudag að gera 
þyrfti til að koma lyftum í húsin.

Jón Gestur, sem situr í stjórn hús-
félagsins Fannborg 1 til 9, safnaði 
ásamt öðrum 32 undirskriftum 
gegn lyftuhugmyndinni meðal íbúa 

í Fannborg og afhenti forseta bæjar-
stjórnar fyrir fund bæjarstjórnar 
fyrir viku. Á þeim fundi voru sam-
þykktar breytingar á skipulagi sem 
gera kleift að rífa niður þrjár stórar 
byggingar og margfalda síðan bygg-
ingarmagn á svæðinu. Íbúarnir 
höfðu skorað á  bæinn að taka allt 
skipulagið til skoðunar frá grunni.

Kona, sem ekki vill koma fram 
undir nafni og býr í einu stigahús-
anna í Fannborg, lýsir sig í pósti til 
Fréttablaðsins andvíga tilraunum 
til þess að koma í veg fyrir að lyftum 
verði komið fyrir í húsunum. Kveðst 
henni finnast „hræðilega leiðinlegt 
að heyra af þessum mótmælum“ og 
að hún voni „innilega að það verði 
ekkert af þeim því Jón Gestur talar 
alls ekki fyrir mig og örugglega 
marga aðra í Fannborginni“, eins 
og hún orðar það. ■

Ábyrgjast bílastæði fyrir fatlaða

Byggja má 280 nýjar íbúðir á nýju miðbæjarsvæði í Kópavogi, meðal annars á þessu bílastæði.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kópavogsbær mun 
tryggja það að aðgeng-
ismál á svæðinu verði í 
samræmi við lög og 
reglur um aðgengi 
fatlaðra, bæði meðan á 
framkvæmdatíma 
stendur og eftir að 
svæðið verður full-
byggt. 

Sigríður Björg Tómasdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Kópavogsbæjar.

arnartomas@frettabladid.is

REYKJAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisf lokks og Miðf lokksins í 
Reykjavík hafa lagt til að farið verði 
í útboð vegna raforkukaupa, ljósa-
stýringa og LED-ljósavæðingar 
borgarinnar. Tillagan verður tekin 
fyrir á fundi borgarstjórnar í dag.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
úrskurðaði kærunefnd útboðsmála 
að Reykjavíkurborg hefði brotið 
útboðsskyldu sína með samning-
unum við Orku náttúrunnar (ON) 
varðandi rekstur, viðhald og LED-
væðingu götulýsingar. Áætlaður 
kostnaður er 3,6 milljarðar króna.

„Við gagnrýndum þessi viðskipti 

borgarinnar og ON strax árið 2018,“ 
segir Eyþór Arnalds, oddviti Sjálf-
stæðisf lokksins, sem leggur til-
löguna fram. „Nú hafa komið fjórir 
úrskurðir sem allir staðfesta að 
borgin hafi brotið lög. Ef tillögunni 
verður hafnað þá er eitthvað mikið 
að.“

Eyþór telur að með því að setja 
verkefnin í útboð geti borgin sparað 
sér umtalsverða peninga „Borgin 
býður út allt of lítið. Ef farið væri 
í útboð gæti Reykjavík sparað sér 
hundruð milljóna á hverju ári.“ ■

Borgin spari sér 
hundruð milljóna 
með útboði ljósa

Eyþór Arnalds,
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík.

adalheidur@frettabladid.is

FANGELSISMÁL Hætta er á því að 
gæsluvarðhaldsfangar njóti ekki 
að fullu þeirra réttinda sem þeim 
ber í fangelsinu á Hólmsheiði. Þetta 
kemur fram í skýrslu umboðs-
manns Alþingis á grundvelli OPCAT 
eftirlits sem umboðsmaður sinnir 
með heimsóknum á stofnanir sem 
vista frelsissvipta einstaklinga.

Í fangelsinu eru gæsluvarðhalds-
fangar í lausagæslu yfirleitt vistaðir 
meðal afplánunarfanga, sem kann 
í einhverjum tilvikum að leiða til 
þess að réttindi þeirra sæti meiri 

takmörkunum en efni standa til, 
að mati umboðsmanns, meðal ann-
ars varðandi aðgang að fjarskipta-
tækjum.

Gerð er athugasemd við að ein-
angrunarfangar hafi enga mögu-
leika á að sjá hvað tímanum líði. 
Þeim er bannað að hafa úr og engar 
veggklukkur eru í einangrunarklef-
um. Þetta valdi því að fangar verði 
illa áttaðir og eigi erfiðara með að 
gæta að réttindum sínum, til dæmis 
varðandi útivist og matartíma.

Í skýrslunni eru einnig gerðar 
athugasemdir við reglubundna 
líkamsleit og sýnatöku og bent á að 

meta þurfi hverju sinni hvort slík 
inngrip séu nauðsynleg. Þá þurfi að 
gæta að því að líkamsleit fari fram í 
áföngum og fangi sé ekki fullkom-
lega berháttaður við slíka rannsókn.

Þá er þeim tilmælum beint til 
stjórnvalda að kanna hvort auka 
megi f jölbreytni í námi fanga, 
bjóða fjarnám þar sem staðnám 
henti föngum oft illa. Í skýrslunni 
kemur fram að kvenfangar fái ekki 
að stunda nám sitt í skólastofunni. 
Mælst er til að föngum sem stunda 
nám sé tryggð viðunandi aðstaða og 
að mismunandi aðbúnaður feli ekki 
í sér mismunun á grundvelli kyns. ■

Fangar í einangrun hafi aðgang að klukku

Skýrsla umboðsmanns tekur til 
fangelsisins á Hólmsheiði. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

kristinnpall@frettabladid.is

KJARAMÁL Félag íslenskra leikara 
og Leikarafélag Íslands undirrituðu 
í gær nýjan stofnsamning um rétt-
indi leikara og dansara við Þjóðleik-
húsið. Samningurinn var unninn í 
samstarfi við nýja stjórnendur Þjóð-
leikhússins, Leikarafélag Íslands og 
Félag íslenskra leikara og sviðslista-
fólks.

Með því er í fyrsta sinn búið að 
tryggja að laun og réttindi dansara 
verði jöfnuð á við sömu kjör og hjá 
leikurum en málið hefur verið í for-
gangi hjá stéttarfélögum leikara í 
von um að tryggja aukið jafnrétti 
meðal starfsfólks. ■

Dansarar fá aukið 
tekjuöryggi
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Enox Midea 3 í 1 skaftryksuga
•	Hægt	að	breyta	yfir	í	handryksugu	og	

 skúringarmoppu.

• 350 vött.

• Lágvær í notkun – Einungis 73 dB.

•	3	aflstillingar.

•	25,2v,	2000m	AH,	Li-ion	Lithium	rafhlaða.

• Handryksuga 1,9 kg.

• Hægt að festa á vegg.

Þráðlaus	
 vinnuþjarkur
á	ótrúlegu	
verði!
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Skortur á bílaleigu-
bílum er alþjóðlegt 
vandamál og ekki 
auðvelt að segja hvern-
ig það verður leyst.
Egill Jóhannsson, forstjóri Brim-
borgar.

kristinnhaukur@frettabladid.is

MEXÍKÓ Alls 34 frambjóðendur hafa 
verið myrtir á aðeins tveggja mán-
aða tímabili. Alls hefur lögreglan 
skráð tæplega 400 árásir eða hótanir 
gagnvart frambjóðendum. Á sunnu-
dag verður kosið um 500 þingsæti 
neðri deildarinnar, 15 ríkisstjóra 
og fjölmarga borgar- og bæjarstjóra.

Að árásum standa eiturlyfja-
hringirnir og glæpahópar sem bar-
ist hafa við mexíkósk og bandarísk 

yfirvöld í meira en 15 ár. Rótina má 
rekja allt til ársins 1971 þegar stríðið 
gegn eiturlyfjum hófst.

Glæpahóparnir stjórna í dag bæði 
stjórnmálamönnum, dómurum og 
öðrum embættismönnum. Niður-
stöður kosninga tryggja þeir með 
ógnunum og morðum. „Glæpa-
hóparnir hafa áttað sig á því að 
sama hvað þeir gera, drepa fólk 
eða ráðast á stofnanir ríkisins, þá 
eru engar afleiðingar,“ segir Falko 
Ernst, hjá stofnuninni ICG sem ráð-

leggur ríkjum í miklum vanda, við 
breska blaðið The Guardian. „Ef við 
horfum á hvernig ákæruvaldinu og 
dómskerfinu hefur tekist að leysa 
morð á stjórnmálamönnum er 
árangurinn um núllið.“

Glæpahóparnir, eða hringirnir, 
leggja mesta áherslu á að „eiga“ 
borgarstjóra eða bæjarstjóra. Bæði 
til þess að hafa aðgang að opinberu 
fé og lögreglunni. Frambjóðendur 
fá oft boð um „silfur eða blý“, það 
er að annaðhvort þiggi þeir mútur 

eða eru myrtir. Þeir sem verða fyrir 
árásum eða eru myrtir eru gjarnan 
frambjóðendur sem ógna stöðu 
frambjóðenda sem hringirnir eiga.

Ástandið hefur verið afar slæmt 
í ár, sérstaklega í höfuðborginni, 
Mexíkóborg, og svæðunum þar um 
kring. Vinstri f lokkurinn Morena, 
sá stærsti í landinu, hefur ákveðið 
að hætta kosningabaráttu á því 
svæði og víða annars staðar og hafa 
sveitarstjórnir bannað kosninga-
baráttu af ótta við ofbeldi. ■

Blóðbað í aðdraganda mexíkósku kosninganna

34 frambjóðendur hafa 
verið myrtir.

Íslendingar voru duglegir að kaupa notaða bíla hjá nánast öllum bílaleigum árið 2019.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nýskráðum leigubifreiðum 
fjölgar milli ára en bílaleigur 
eru farnar að leggja aukna 
áherslu á leigu meðalstórra 
fólksbíla og jeppa.

birnadrofn@frettabladid.is 
thorgrimur@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA „Bílasala hefur 
farið minnkandi á Íslandi síðan 
2018,“ segir Egill Jóhannsson, for-
stjóri bílaumboðsins Brimborgar, 
um nýlega þróun í bílaleiguiðnað-
inum. „Það voru alltaf að bætast við 
færri nýlegir bílar í f lotann.“

Það sem af er maí og í apríl hafa 
samkvæmt tölum frá Bílgreinasam-
bandi Íslands verið nýskráðir mun 
fleiri bílaleigubílar en í sömu mán-
uðum á síðasta ári. Frá 1. til 21. maí 
á þessu ári voru skráðir 546 bíla-
leigubílar en allan maímánuð í fyrra 
voru þeir 47 talsins. Á milli áranna 
2019 og 2020 var gríðarleg fækkun í 
skráningum bílaleigubíla í maí. Árið 
2019 voru þeir 1.274.

Í apríl á þessu ári voru 260 bíla-
leigubílar nýskráðir en í sama 
mánuði í fyrra voru þeir 30 talsins. 
Árið 2019 voru þeir 614. Langflestir 
nýskráðra bíla á þessu ári, eða 347 
talsins, eru af tegundinni Kia og 
næstflestir eru frá Toyota.

Alls voru skráðir 2.074 bílaleigu-
bílar á Íslandi árið 2020, en árið 
á undan voru þeir tæplega 4.900 
talsins. Það sem af er þessu ári hafa 
verið nýskráðir rétt um 1.100 bíla-
leigubílar. Egill segir þó lítið mark 
takandi á samanburði við árið 2020 
þar sem þá hafi leiguiðnaðurinn 
verið „steindauður“. Aðallega hafi 
Íslendingar þá verið að leigja bif-
reiðar til styttri tíma. „Við höfum 
meira verið að bera okkur saman 
við 2019,“ segir hann.

Að sögn Egils var brugðist 
við lægðinni sem fylgdi í kjölfar 
kóróna veirufaraldursins með því 
að taka minnstu leigubifreiðarnar 

úr umferð. Ákveðið var að minnka 
bílaflotann og leggja aðaláherslu á 
leigu meðalstórra fólksbíla og jeppa. 
„Þetta hefur skilað sér í hærra verði 
í evrum og í krónum út af genginu. 
Sömuleiðis hefur verðið hækkað 
vegna þess að við erum að meðal-
tali með stærri bíla í útleigu.“

Egill segir að minnkun f lotans 
árið 2020 hafi leitt til þess að um 
helmingur bílanna var seldur. 
Íslendingar hafi verið duglegir við 
að kaupa notuðu bifreiðarnar, enda 
voru utanlandsferðir nánast úti-
lokaðar það ár og frekar viðleitni til 

ferðalaga innanlands. „Þetta gerðist 
hjá nánast öllum bílaleigunum. Við 
komum okkur niður í ákveðinn 
grunn og svo erum við núna að 
kaupa nýja bíla inn í þessar nýju for-
sendur. Fólk er að leigja stærri bíla á 
hærra verði og gjarnan í lengri tíma 
en síðustu ár.“

Verðhækkunina segir Egill stjórn-
ast af skorti á leigubifreiðum sem 
varð til eftir að svo margir bílar 
seldust 2020. „Skortur á bílaleigu-
bílum er alþjóðlegt vandamál og 
ekki auðvelt að segja hvernig það 
verður leyst.“ ■

Aukin áhersla á stærri og dýrari bíla

linda@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Um 350 atvinnu-
leitendur hafa sætt viðurlögum 
vegna höfnunar á starfstilboði eða 
á skylduvirkni á tímabilinu frá því 
átakið „Hefjum störf“ hófst, sam-
kvæmt upplýsingum Vinnumála-
stofnunar.

Stofnunin sér um átakið fyrir 
hönd stjórnvalda og mörg dæmi 
eru um að fólk hafi verið svipt rétti 
til bóta þar sem viðkomandi hafnar 
starfi eða f leiru en einu starfi.

Vinnumálastofnun hefur tekið 
saman upplýsingar um fjölda þeirra 
sem hafa sætt sérstakri athugun 
vegna höfnunar á starfstilboði frá 
1. mars til loka maí 2021, sem er það 
tímabil sem átakið „Hefjum störf“ 
nær yfir.

Svipað stór hópur sem hafnaði 
vinnu hafði í f lestum tilfellum verið 

kominn í ný störf eða haft aðrar 
gildar ástæður fyrir að hafna starfi. 
Oftast er nefndur vinnutími utan 
hins hefðbundna dagvinnutíma og 
leikskólamál. Hafni einstaklingur 
starfi sem er á öðru landsvæði en 
hann er búsettur á er ekki gerð 
krafa um flutninga og engum viður-
lögum beitt í slíkum tilvikum.

Almenna reglan er sú að hafni 
einst ak ling u r st ar f i án f u ll-
nægjandi skýringa, geta greiðslur 
atvinnuleysisbóta fallið niður í 
tvo mánuði, hafni atvinnuleitandi 
starfi í annað sinn, geta greiðslur 
atvinnuleysisbóta fallið niður í 
þrjá mánuði og hafni viðkomandi 
starfi í þriðja skipti, getur réttur 
hans til atvinnuleysisbóta fallið 
niður. Flestir falla undir fyrsta 
f lokkinn, það er missa bótarétt 
í tvo mánuði, samkvæmt svari 
Vinnumálastofnunar. ■

Hundruðum refsað vegna höfnunar starfstilboða

Hafni einstaklingur starfi í þriðja skiptið getur bótarétturinn fallið alveg niður. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/JÓHANNA

kristinnpall@frettabladid.is

DA N M Ö R K  Ut a nr ík isr áðher ra 
Íslands, Guðlaugur Þór Þórðarson, 
greindi frá því í gær að ráðuneytið 
hefði krafist þess að Danir upplýsi 
hvort Íslendingar hafi verið meðal 
þeirra sem bandarísk stjórnvöld 
hleruðu með notkun búnaðar 
dönsku leyniþjónustunnar. Guð-
laugur greindi frá þessu þegar Kol-
beinn Óttarsson Proppé  spurðist 
fyrir um málið á Alþingi.

Danskir fjölmiðillinn DR greindi 
frá því aðfaranótt mánudags að 
Þjóðaröryggisstofnun Bandaríkj-
anna hefði nýtt sér búnað dönsku 
leyniþjónustunnar til að njósna um 
evrópska þjóðarleiðtoga á þriggja 
ára tímabili. Angela Merkel, kansl-
ari Þýskalands, var ein þeirra sem 
bandarísk stjórnvöld hleruðu. Alls 
stigu níu heimildarmenn fram og 
greindu frá tilburðum bandarískra 
stjórnvalda sem nýttu sér danska 
fjarskiptakapla til að hlera símtöl 
og fylgjast með samskiptum ýmissa 
háttsettra aðila í Evrópu.

„Í sömu samtölum höfum við 
krafist upplýsinga um það hvort 
sú starfsemi sem þarna er lýst hafi 
snúist gegn íslenskum hagsmunum, 
íslenskum stjórnmálamönnum, 
stofnunum eða fyrirtækjum,“ sagði 
Guðlaugur í svari sínu. ■

Krefjast svara um 
hvort Íslendingar 
voru hleraðir

Guðlaugur Þór.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kristinnhaukur@frettabladid.is

AUSTURRÍKI Stjórnvöld í Austurríki 
hafa fengið á sig mikla gagnrýni 
fyrir nýja vefsíðu þar sem listað ar 
eru allar moskur og íslömsk samtök 
í landinu. Það var aðlögunarráð-
herrann Susanne Raab sem kynnti 
vefsíðuna fyrir helgi en hún var 
unnin í samstarfi við Vínarháskóla 
og sérstaka ríkisstofnun sem kort-
leggur „pólitískt íslam“. Stofnun 
hennar árið 2019 var einnig harð-
lega gagnrýnd.

Samtök múslima í Austurríki 
hafa stigið fram og sagt vefsíðuna 
brennimerkja múslima í landinu. 
Með kortlagningunni sé ýjað að því 
að af þeim standi ógn. Græningjar, 
sem sitja í ríkisstjórn með hægri-
f lokknum ÖVP, f lokki Raab, hafa 
afneitað síðunni og sagst ekki hafa 
vitað af gerð hennar. ■

Kortlögðu allar 
moskur landsins
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Ég varð hissa um helgina þegar ónefndur stjórnmála-
maður talaði um í Silfrinu að „hinn valkosturinn“ við 
áframhaldandi samstarf núverandi ríkisstjórnar væri 
„Reykjavíkurmódelið“. Ég er nefnilega sammála því, 
en yfirleitt erum við tvö ekki sammála um nokkurn 
hlut. Stóra gjáin í íslenskum stjórnmálum er nefni-
lega ekki endilega milli hægri og vinstri, heldur milli 
íhalds og frjálslyndis. Samstarf frjálslyndisaflanna 
hefur gengið vonum framar í Reykjavík og getur ein-
mitt verið góð fyrirmynd að valkosti á landsvísu.

Píratar, Samfylking, Viðreisn og VG geta vel unnið 
saman. Við höfum sýnt fram á að við erum fær um 
að sameinast um stóru málin. Um grænt og framsýnt 
velferðarsamfélag réttlætis og tækifæra. Við höfum 
náð saman um loftslagsmál, lýðræðismál, skipulags-
mál og góða gagnsæja stjórnsýslu. Í þeim málum þar 
sem lengra er á milli höfum við jafnframt staðfest að 
við erum fær um málamiðlanir og gagnkvæmt traust. 
Við höfum sannað að við erum fær um að taka erfiðar 
en nauðsynlegar ákvarðanir í erfiðu árferði og að við 
förum af ábyrgð með almannafé. Ríkisstjórn sem 
byggðist á Reykjavíkurmódelinu myndi standa traust 
gegn spillingu og sérhagsmunagæslu. Hún myndi 
styrkja eftirlitsstofnanir og lagaumhverfi. Öfugt við 
það sem þessi þingmaður virtist vera að gefa í skyn, 
þá er Reykjavíkurmódelið ekki eitthvað til að óttast. 
Þvert á móti er frjálslynd stjórn sem byggist á heil-
indum og almannahagsmunum, andstöðu við spill-
ingu og sérhagsmunagæslu einmitt það sem Ísland 
þarfnast helst um þessar mundir. Hún væri stjórn sem 
Íslendingar þyrftu ekki að skammast sín fyrir.

Sá tími að fulltrúar afturhalds geti ýft upp ótta við 
allar breytingar til að verja hagsmuni afmarkaðra 
hópa er liðinn. Íslendingar vita að nú er kominn 
tími til breytinga, að við getum ekki lengur unað við 
óbreytt ástand þar sem auðlindir almennings eru 
afhentar afmörkuðum hópum gegn málamynda-
gjaldi, sem nota svo ágóðann til að halda uppi áróðri 
og persónuárásum til að tryggja áframhaldandi yfir-
ráð. Vilji fólk raunverulegar, réttlátar og framsýnar 
breytingar er enginn kostur betri en einmitt Reykja-
víkurmódelið. n

Reykjavíkurmódelið

Alexandra Briem
borgarfulltrúi 

Pírata og forseti 
borgarstjórnar

Björk 
Eiðsdóttir

bjork@ 
frettabladid.is

Í helgarblaði Fréttablaðsins liðna helgi birtist 
viðtal við hina palestínsku Fidu Abu Libdeh. 
Fida flutti hingað til lands sextán ára gömul 
ásamt móður sinni og fjórum systkinum þegar 
fjölskyldan flúði erfiðar aðstæður í heimaland-

inu og leitaði betra lífs hér á norðurhjara.
Menntaskólaárin voru Fidu erfið og þurfti hún að 

hafa meira en við f lest fyrir því að ljúka stúdents-
prófi á þá framandi tungumáli. Það tókst henni þó 
að lokum, og lykillinn að langþráðu langskólanámi 
var í hendi. Þann lykil notaði hún vel og stofnaði 
að loknu háskólanámi eigið fyrirtæki í nýsköpun. 
Fyrirtæki sem í dag er metið á hundruð milljóna.

En þrátt fyrir að hafa lært íslensku, útskrifast frá 
íslenskum háskóla og skapað störf í gegnum fyrir-
tæki sitt, sem nýtir íslenskar afurðir sem annars 
færu forgörðum, upplifir Fida sig ekki jafnréttháa 
okkur sem hér fæddumst með föla húð. Hún er 
ítrekað spurð hvort hún sé komin til að þrífa eða 
hvort hún vinni í matvöruverslunum þar sem hún 
gerir innkaupin, íklædd viðskiptadragtinni, með 
börnin sín.

Saga Fidu er alltof algeng en fordómar og fyrir-
fram ákveðnar skoðanir leynast víða. Fida segist 
upplifa slíkt bæði sem kona og sem innflytjandi 
en ég leyfi mér að fullyrða að f lestar könnumst við 
konur enn árið 2021 við niðrandi athugasemdir sem 
annað hvort eru hugsaðar sem fyndnar eða einfald-
lega, að því er virðist, alls ekkert hugsaðar.

Um árabil ritstýrði ég og gaf út mitt eigið tímarit 
í félagi við aðra konu. Einn daginn þar sem ég sat 
á skrifstofu okkar, sem að hluta til var í opnu rými 
sem við deildum með körlum í ólíkum fyrirtækja-
rekstri, gengu inn þrír miðaldra karlar á leið á fund. 
Það má segja að uppi hafi verið á þeim typpið þar 
sem þeir gengu í salinn og það fyrsta sem þeim datt 
í hug að segja við mig, þar sem ég starði einbeitt á 
tölvuskjáinn í bullandi prentskilum nýjasta tölu-
blaðsins, í skrifstofurými rækilega merktu þeirri 
starfsemi sem ég var á fullu við að halda gangandi: 
„Gætirðu sótt fyrir okkur kaffi?“

Það er skemmst frá því að segja að þeir voru 
heppnir að ég færði þeim ekki rjúkandi kaffibollann 
– beint í andlitið á þeim.

Þessi saga er ekkert merkileg en hún er algeng og 
slíkt viðmót hallærislega útbreitt. Þessir karlar vissu 
alveg að ég sat ekki við skrif borðið og lamdi lykla-
borðið af alefli bíðandi þess að fá að færa þeim kaffi. 
Þeim fannst bara fyndið að varpa þessu fram, enda 
hlógu þeir. Að sjálfum sér.

Við ætlum okkur ekkert endilega að niðurlægja 
eða særa þegar við í hugsunarleysi segjum eitthvað 
eða gerum lélega tilraun til að vera fyndin. En ég 
held að okkur sé f lestum hollt að temja okkur í 
auknum mæli að hugsa málið áður en við drögum 
ályktanir. Hvernig væri til að mynda að prófa fyrst 
að tala íslensku þótt viðmælandi þinn líti út fyrir að 
vera af erlendu bergi brotinn?

Og það fer svo hver að verða síðastur til að henda 
kynjuðum bröndurum, eins og þessum með kaffið, 
í úldna landfyllingu frá síðustu öld. Þar eiga þeir 
heima! n

Sækið sjálf kaffi

toti@frettabladid.is

Fuglabjargið
Rithöfundurinn Hallgrímur 
Helgason hristi fram væna 
stjórnmálaskýringu á Facebook 
eftir fuglaskoðun í Silfri sunnu-
dagsins. Heldur þóttu skáldinu 
þær pólitísku línur sem þar 
birtust óskýrar enda „falskir 
fuglar“ á báðum vængjum. 
Hægra megin væri VG „sem 
trúir enn að hann sé vinstri-
f lokkur en er í raun orðinn hluti 
af íhaldsþríeykinu“. Til vinstri 
væri svo Viðreisn „sem trúir því 
enn að hún sé hægrif lokkur en 
er að vonast eftir „vinstristjórn“ 
eftir kosningar“. Að ógleymdum 
Klausturfuglinum „sem ruglar 
allar myndir sem hann sest í“.

Bønd, Jan Bønd
Njósnabrölt Dana hefur að 
vonum vakið nokkra athygli 
enda frændur vorir kunnir fyrir 
f lest annað og bandarískar 
leyniþjónustur hefðu mátt 
vita að danska njósnara væri 
vart á vetur setjandi. Stefán 
Pálsson sagnfræðingur benti á 
þetta á Facebook og án þess að 
vera „sérfræðingur í njósnum 
og svikferlum“ hefði hann 
getað „varað Bandaríkjamenn 
við því að hafa dönsku leyni-
þjónustuna með í alþjóðlegri 
svikamyllu. „Í fyrsta lagi vegna 
þess að það er ekki töff og í öðru 
lagi vegna þess að þeir voru 
alltaf að fara að blaðra frá því í 
ársskýrslunni.“n
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Fjármálaáætlun er leiðarlýsing 
ríkisfjármála næstu fjögur árin: 
svona ætlum við að hafa samfélagið 
okkar næstu fjögur árin ef við fáum 
að ráða. Og nú í vikunni var sam-
þykkt á Alþingi fjármálaáætlun 
ríkisstjórnarinnar til næstu fjög-
urra ára. Þetta verður stefna næstu 
ríkisstjórnar ef Samfylkingin fær 
ekki góða útkomu í kosningunum 
í haust: niðurskurður, atvinnuleysi, 
neitunarvald Sjálfstæðismanna um 
opinbera þjónustu og uppbygg-
ingu. Aðhaldskröfur í heilbrigðis-
kerfinu. Áframhaldandi skortstaða 
tekin á uppbyggingu hjúkrunar-
heimila þegar stórir árgangar nálg-
ast elliárin. Svo eitthvað sé nefnt – 
af nógu er að taka.

Breytingartillögur okkar í Sam-
fylkingunni, sem Oddný Harðar-
dóttir mælti fyrir, snerust um að 
fjárfesta í farsæld fólks.

Þær snerust um að gera barna-
fjölskyldum lífið ögn bærilegra 
með því að hækka barnabætur 
svo að þær verði eitthvað í líkingu 
við það sem tíðkast í norrænum 
velferðarsamfélögum. Við gerð-
um tillögu um að hækka elli- og 
örorkulífeyri og vildum hækkun 
á frítekjumarki upp í 100.000 í 
stað 25.000 eins og nú er (þetta 
voru allir f lokkar að tala um fyrir 
síðustu kosningar, og fara sjálf-
sagt aftur að tala um það bráðum). 
Þau sem kjósa núverandi stjórnar-
f lokka í haust eru þar með að kjósa 
frítekjumark upp á 25.000 næstu 
fjögur árin og grimmar skerðingar 
lífeyris.

Tillögur okkar í Samfylkingunni 
snerust um að ráðast til atlögu við 
biðlistana í heilbrigðiskerfinu og 
þá furðulegu stefnu stjórnvalda 
að halda þjáðu fólki á slíkum bið-
listum mánuðum og jafnvel árum 
saman. Þessir biðlistar lengjast bara 
og lengjast og nú bíða 3.625 manns 
eftir skurðaðgerð. Tæplega 1.100 
manns bíða eftir geðheilbrigðis-
þjónustu og – það sem er kannski 
mest sláandi í þessum óhugnanlegu 
tölum: 131 barn bíður eftir að komast 
að á BUGL. Við verðum að fjárfesta í 
farsæld alls þessa fólks og Samfylk-
ingin lagði til framlög til að venja 
ráðamenn af því að nota þetta hag-

stjórnartæki sem Sjálfstæðismenn 
eru svo hrifnir af – biðlista.

Við lögðum til að 4,4 milljörðum 
króna yrði veitt í að vinna á biðlist-
unum samtals á árunum 2022 og 
2023 og 500 milljónum vildum við 
verja til átaks í geðheilbrigðismálum. 
Þau sem greiða núverandi stjórnar-
flokkum atkvæði sitt í haust eru hins 
vegar að velja áframhaldandi bið-
listastefnu næstu fjögur árin.

Það er alltof erfitt fyrir ungt fólk að 
uppfylla grunnþarfir sínar og sinna: 
það eru grundvallar mannréttindi 
að geta búið sér heimili og fætt og 
klætt sig og sína sómasamlega án 
þess að þurfa að steypa sér í óheyri-

Við eigum að fjárfesta í farsæld fólks

Guðmundur 
Andri Thorsson
þingmaður 
Samfylkingarinnar.

legar skuldir eða vinna myrkranna 
á milli. Samfylkingin lagði til að 
byggðar verði 3.000 íbúðir í almenna 
íbúðakerfinu á árunum 2022–2026 
og stofnframlögin verði áfram 3,8 
milljarðar kr. á ári til ársins 2026 
líkt og samkomulag með lífskjara-
samningnum gerir ráð fyrir til árs-
ins 2022. Þarna hefði þurft að bæta 
2 milljörðum kr. við fjármálaáætlun 
áranna 2023–2026.

Við lögðum til hækkun á húsnæð-
isbótum til leigjenda og breytingu 
á viðmiðum vaxtabótakerfisins 
þannig að greiðslurnar nýtist betur 
fólki undir meðallaunum. Milljarð-
ur á ári yrði lagður til lagfæringar 
og samræmingar á húsnæðisbóta-
kerfunum.

Þau sem kjósa núverandi stjórnar-
flokka í haust eru hins vegar að kjósa 
áframhaldandi villtavesturs-ástand 
í húsnæðismálum hér á landi næstu 
fjögur árin.

Í breytingartillögum Samfylk-
ingarinnar var líka að finna stór-
felldar hækkanir til loftslagsmála 
sem snúast hreinlega um framtíð 
lífsins á Jörðunni. Grænn þráður 
er í þessum tillögum og þar hald-
ast í hendur atvinnuuppbygging, 
nýsköpun og grænar fjárfestingar. 
Þegar fjármálaáætlun ríkisstjórn-
arinnar er skoðuð blasir hins vegar 
við að núverandi stjórnvöld ætla að 
halda áfram með efnahagsstefnu 
Sjálfstæðismanna sem byggist á 
atvinnuleysi, niðurskurði til vel-
ferðarmála og ójöfnuði. Kjósendur 
velja í haust um stefnu næstu fjög-
urra ára. ■
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Sundabraut er búin að 
vera inni á aðalskipu-

lagi Reykjavíkurborgar 
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um mikilvægi fram-
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hefur 
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leiða þessi 
mikilvægu 

vinnu-
brögð. 

Þegar við horfum til samfélags-
ábyrgðar fyrirtækja við ákvarðanir 
um hvort rétt sé að fjárfesta í þeim 
erum við að fylgja stefnu um ábyrgar 
fjárfestingar. Það þýðir að við tökum 
mið af umhverfislegum þáttum, 
félagslegum þáttum og stjórnar-
háttum fyrirtækja (UFS-þáttum) 
með það að markmiði að draga úr 
áhættu og skila sjálfbærri ávöxtun 
til langs tíma. Rannsóknir hafa sýnt 
skýrt samband á milli góðs árangurs 
fyrirtækja í sjálfbærnimálum og arð-
semi í rekstri til lengri tíma.

Á alþjóðavísu hefur fjárfestum 
sem setja sér stefnu um ábyrgar fjár-
festingar fjölgað gríðarlega. Alþjóða-
samtökin PRI (e. Principles for Res-
ponsible Investment) vinna að því 
að innleiða grundvallarviðmið um 
ábyrgar fjárfestingar. Alls eiga nú 
rúmlega 3.000 fjárfestar, bankar eða 
félög aðild að PRI, þar á meðal 12 hér 
á landi, en í sameiningu eru aðilar 
að PRI með eignir upp á 23 trilljónir 
Bandaríkjadala í stýringu.

Hlutur okkar í Landsbankanum 
og Landsbréfum, dótturfélagi bank-
ans, af þessari risastóru köku er ekki 
stór, þótt hann sé umtalsverður á 
íslenskan mælikvarða. Alls stýrum 
við, fyrir hönd okkar viðskiptavina, 
rúmlega 600 milljörðum króna. Við 
settum okkur stefnu í ábyrgum fjár-
festingum árið 2013 með hliðsjón af 
meginreglum PRI og ætlum áfram að 
vera í fararbroddi hvað ábyrgar fjár-
festingar varðar. Starfshættir Lands-
bankans og Landsbréfa í ábyrgum 
fjárfestingum byggja á eftirfarandi 
aðferðafræði:

n  Virkum samræðum við fyrirtæki
n  Samþættingu umhverfismála, 

félagslegra þátta og stjórnar-
hátta við greiningar og fjárfest-
ingarákvarðanir

n  UFS-áhættumati á fjárfestingar-
kostum

n  Í undantekningartilfellum beit-
um við neikvæðri skimun, t.d. 
útilokum samstarf við tiltekin 
fyrirtæki eða atvinnugreinar

Samstarf við Reitun
Hér á landi hefur gengið vel að inn-
leiða þessi mikilvægu vinnubrögð. 
Stórt skref var stigið þegar byrjað 
var að bjóða upp á greiningar á UFS-

Fjárfestum í sjálfbærri framtíð

Hrefna Ösp Sig-
finnsdóttir

framkvæmdastjóri 
Eignastýringar og 

miðlunar.

Helgi Þór Arason
framkvæmda-

stjóri Landsbréfa.

Þessa dagana berast okkur fréttir 
frá Kína um illa meðferð Kínverska 
Kommúnistaflokksins (KK) á Uigh-
urum sem er múslímskur minni-
hluti í Kína. Áreiðanlegar heimildir 
frá mannréttindasamtökum hafa 
sýnt fram á fangabúðir sem hýsa 
um 1 milljón Uighura. Í Kína heita 
þetta endurmenntunarbúðir, sem 
við getum rétt ímyndað okkur hvað 
snúast um. Þetta er þó ekkert nýtt 
og glæpir KK frá valdatöku þeirra í 
Kína telja hátt í 80 milljónir manna 
sem hafa látið lífið vegna stjórnar-
hátta KK.

Tíbet hernumið
Árið 1954 hélt Kínverski alþýðuher-
inn (KAH) innreið sína inn í Tíbet 
sem þá var sjálfstætt land og „frels-
aði það“ eins og þeir kölluðu það. Þá 
upphófust miklar hreinsanir sem 
stóðu yfir í mörg ár sem talið er að 
hafi kostað um 1,2 milljónir Tíbeta 
lífið. Flest öll munkaklaustur, eða 
yfir 6.200 talsins, voru lögð í rúst og 
óteljandi margir munkar og lamar 
voru fangelsaðir og pyntaðir í tilraun 
KK til að fá þá til að afneita Dalai 
Lama og ganga af trú sinni. Í dag eru 
klaustrin fá eftir og eru mest til að 
sýna Vesturlöndum að allt sé í góðu 
lagi í Tíbet.

Talið er að um 7,5 milljónir Kín-
verja búi núna í Tíbet á móti 6 millj-
ónum Tíbeta. Móðurmáli þeirra er 

Gleymum ekki Tíbet

Páll Einarsson
sálmeðferðar-

fræðingur.

spurst til þeirra síðan þrátt fyrir 
eftirgrennslan mannréttindasam-
taka og alþjóðasamfélagsins. Þessi 
ungi drengur hafði mikla sérstöðu í 
Tíbet því Dalai Lama tilkynnti stuttu 
áður en drengurinn hvarf að hann 
væri endurfæddur Panchen Lama, 
sem er næstæðsti Laman í Tíbet á 
eftir Dalai Lama.

Samkvæmt aldagamalli hefð hafa 
þessir tveir lamar séð um að stað-
festa endurholdgun hvor annars. 
Í Tíbet eru þeir kallaðir sólin og 
tunglið og eru æðstu lamar í hinum 
friðsæla tíbetska búddisma. Þá þykir 
nokkuð einsýnt að með því að fjar-
lægja þennan unga Panchen Lama 
þá ætli KK að ná tökum á því hverjir 
eru valdir í þessar stöður. Kom það 
best í ljós þegar KK valdi nýjan 
Panchen Lama. Sá hafði ekki hlotið 
blessun hins búddíska samfélags en 
verið alinn upp við að lofa Kína og 
þeirra framlag til þróunar í Tíbet. 
Dalai Lama er orðin 86 ára gamall 
þegar þetta er ritað og óvíst hversu 
langt hann á eftir. Eitt er víst að KK 

er í startholunum með að velja sinn 
eigin Dalai Lama með blessun hins 
KK skipaða Panchen Lama. Með því 
á að herða tak KK á Tíbetum og fá þá 
til að elska hið frelsandi Kína.

Refsi- og kúgunarstjórnun
Nærtækt dæmi um kúgunarburði 
KK er þegar Kínverjanum Liu Xiabo 
voru veitt friðarverðlaun Nóbels í 
Noregi árið 2010 en hann er þekktur 
andstæðingur KK. Noregur, sem er 
lítið land við hliðina á Kína, var í 
kjölfarið beitt miklum refsingum 
og útflutningsbanni til Kína, sem 
skaðaði norskan efnahag. Það sama 
virðist vera upp á teningnum nú 
gagnvart Ástralíu þar sem KK hefur 
sett innflutningsbann á vörur frá 
Ástralíu vegna tilmæla þeirra um 
að skoða eigi betur hvaðan í Kína 
Covid-19 veiran eigi uppruna sinn.

Tíbetar eru þjóð
Erlendir fréttamenn eru ekki vel-
komnir í Tíbet þannig að erfitt hefur 
verið að fá þaðan fréttir nema frá 
flóttafólki og Tíbetum sem hætta 
lífi sínu með því að segja frá því sem 
er að gerast. Þetta er þjóð sem á sinn 
eiginn þjóðfána, eigið tungumál, 
eigin trúarbrögð, sögu og menningu 
sem nær langt aftur í aldir. Gleymum 
ekki Tíbet, sem er hersetið og hefur 
verið svipt réttindum sínum, frelsi og 
tjáningu. n

ekki gert hátt undir höfði í skólum 
og börn Tíbeta eru neydd til að læra 
um sögu Kína og það hvernig Kína 
frelsaði Tíbeta undan heimsvalda-
öflum sem þeir segja að hafi verið 
búin að skjóta rótum í Tíbet. Hægt 
og rólega er kínverskan að taka yfir 
sem aðal tungumálið. Fangelsun og 
pyntingum hefur verið miskunnar-
laust beitt á þá sem óhlýðnast eða 
mótmæla veru Kínverja í Tíbet. Þetta 
er ekki ósvipað þeirri nálgun sem var 
beitt gagnvart þeim sem kröfðust 
meira frelsis í uppreisninni 1989 á 
Tiananmen-torginu í Kína, þar sem 
mótmælendur voru fangelsaðir og 
myrtir.

Um 120.000 Tíbetar hafa náð að 
flýja til Indlands þar sem þeir njóta 
verndar á Indlandi og á hverju ári 
bætast f leiri í þann hóp. Glæpir 
KAH í Tíbet eru margir og vægast 
sagt hrottalegir en tilvist þeirra 
hefur alltaf verið mótmælt af KK 
og þeir sem hafa opnað munninn 
verið settir á svartan lista, eins og 
Jónas Haraldsson lögfræðingur fyrir 
skemmstu.

Panchen Lama
Talið er að yngsti pólitíski fanginn 
í heiminum um langt árabil hafi 
verið 6 ára tíbetskur drengur að 
nafni Gedhun Choekyi Nyima sem 
Kínverjar námu á brott árið 1995 
ásamt fjölskyldu hans. Ekkert hefur 

Panchen Lama.

Engum dylst að meirihlutinn í 
Reykjavík telur sig hafa hag af því 
að skapa óvissu um framtíð Sunda-
brautar og núverandi ríkisstjórn 
virðist eiga í vandræðum með að 
fastsetja verkefnið. Það er óþolandi 
staða fyrir landsmenn en fáar fram-
kvæmdir eru mikilvægari. Fyrir því 
eru margar ástæður eins og við þing-
menn Miðflokksins höfum verið að 
reyna að vekja athygli á að undan-
förnu. Það er því miður ástæða til að 
óttast að hönnunarvinna dragist á 
langinn og verkefnið tefjist. Nú eru 
þrjú ár síðan bæjarstjórn Akraness 
skoraði á Reykjavíkurborg og ríkið 
að hefja án tafar undirbúning að 
lagningu Sundabrautar.

Sundabraut er búin að vera inni 
á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 
frá árinu 1984 og um mikilvægi 
framkvæmdarinnar þarf ekki að 
deila. Fyrst er að líta til þess hve 
gríðarleg samgöngubót Sundabraut 
er en hún hefur í för með sér umtals-
verða styttingu til og frá höfuð-
borginni fyrir þá sem sækja norður 
og vestur. Ávinningurinn af því að 
stytta þá leið er verulegur, bæði í 
tíma, peningum, umferðaröryggi 
og þegar kemur að mengun. Af öllu 
þessu verður mikill þjóðhagslegur 
sparnaður.

Meira en bara samgöngubót
En Sundabraut mun líka hafa veru-
leg áhrif á byggðaþróun höfuðborg-
arsvæðisins sem augljóslega þarf að 
huga að því að náttúran setur fram-

kvæmdum til suðurs og vesturs frá 
höfuðborginni takmörk. Það er líka 
ástæða til að horfa til þeirra sóknar-
færa sem Sundabraut skapar þegar 
til verður verðmætt byggingar-
land með fram allri leiðinni, álag 
minnkar á Vesturlandsvegi og ný 
tækifæri opnast til uppbyggingar 
milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar 
og allt upp á Kjalarnes. Við á Vestur-
landi sjáum fyrir okkur að brautin 
geti skapað gríðarleg tækifæri með 
því að tengja þéttbýlissvæðin á 
Akranesi og Borgarnesi og atvinnu-
svæðið á Grundartanga við höfuð-
borgarsvæðið sem þarf á landrými 
að halda.

Erlendis hafa verkefni af þessu 
tagi verið hugsuð heildstætt þannig 
að samgöngubótin haldist í hendur 
við byggðauppbyggingu sem nýtist 
bæði atvinnulífi og einstaklingum. 
Fyrir nokkrum árum var greint 
frá því að fjár fest ar hefðu leitað 
upp lýs inga hjá Vega gerðinni og 
samgönguráðuneyt inu um Sunda-
braut með það í huga að leggja 
braut ina gegn end ur greiðslu. At hug-
an ir þess ar hafa ekki leitt til frek ari 
samn ingaviðræðna enn sem komið 
er en líklega yrði vandalaust að fjár-
magna framkvæmdina þegar og ef 
ráðist er í verkefnið. n

Sundabraut á nýrri öld

Bergþór Ólason
þingmaður 
Miðflokksins.

áhættu íslenskra fyrirtækja. Lands-
bankinn og Landsbréf hafa á undan-
förnum árum byggt upp samstarf við 
fyrirtækið Reitun sem nú hefur lokið 
greiningu á meirihluta innlendra 
eigna í stýringu hjá Landsbankanum 
og Landsbréfum. Varðandi erlendar 
fjárfestingar byggjum við að mestu 
á greiningum frá MSCI og Morning-
star.

Nýr fjárfestingarsjóður
Landsbréf eru eitt stærsta sjóða- og 
eignastýringarfyrirtæki landsins og 
hlutverk þess er fyrst og fremst að 
hámarka ávöxtun sjóðfélaga, miðað 
við fyrir fram skilgreinda fjárfesting-
arstefnu. Sjálfbærni kemur til skoð-
unar við allar fjárfestingarákvarð-
anir hjá Landsbréfum en með nýjum 
sjóði, sem mun eingöngu fjárfesta í 
fjármálagerningum sem eru gefnir 
út af aðilum sem skara fram úr á sviði 
ábyrgra fjárfestinga, leggjum við enn 
meiri áherslu á þennan málaflokk. 
Sjóðurinn nefnist Eignadreifing 
sjálfbær. Um er að ræða blandaðan 
sjóð sem fjárfestir bæði erlendis og 
innanlands. Við ákvarðanir um fjár-
festingar er stuðst við UFS-grein-
ingar og skulu útgefendur standast 
lágmarksviðmið sjóðsins á sviði 
sjálfbærni. Með því að gera slíkar 
kröfur geta viðskiptavinir Lands-
bankans og Landsbréfa tekið betur 
upplýstar ákvarðanir um sjálfbærni-
mál fyrirtækja og beint fjármagni í 
fjárfestingar sem sannarlega stuðla 
að sjálf bærni, án þess að slaka á 
kröfum um góða ávöxtun. Nánar má 
lesa um sjóðinn á vef Landsbankans.

Vinnum að sjálfbærri framtíð
Við tökum sjálfbærnimál alvarlega. 
Við erum mjög stolt af því að sam-
kvæmt nýju UFS-mati alþjóðlega 
greiningarfyrirtækisins Sustainal-
ytics er Landsbankinn í 1. sæti af 
423 bönkum sem fyrirtækið hefur 
mælt í Evrópu. Það er mikilvægt að 
almenningur og fjárfestar hafi tæki-
færi til að taka beinan þátt í að efla 
vægi ábyrgra og sjálfbærra fjárfest-
inga, t.d. með því að fjárfesta í hinum 
nýja sjóði, Eignadreifing sjálfbær. Við 
munum á næstu misserum halda 
áfram að kynna til sögunnar vörur 
sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi. 
Það er Landsbanki nýrra tíma. n

Sigurður Páll 
Jónsson
þingmaður 
Miðflokksins.
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Bílafjármögnun
Landsbankans

FÖS: 10-17
LAU: 12-15
SUN: LOKAÐ

FOSSHÁLSI 27
110 REYKJAVÍK
SÍMI: 577 4747

SUMAR
TILBOÐ

Hér eru aðeins nokkur sýnishorn - taktu fríið á nýjum notuðum bíl

Kíktu við hjá Höfðabílum og gerðu funheit bílakaup

Ford Kuga Titanium AWD
Nýsk. 5/18 Ekinn 135 þ. km
Sjálfskiptur, leður, lúga og fl.
Ásett verð: 3.090.000 kr. 

SUMARTILBOÐ
2.790.000. KR.

Honda CRV
Nýsk. 2/16 Ekinn 110 þ. km
Beinskiptur, dísel
Ásett verð: 2.790.000 kr. 

SUMARTILBOÐ
2.490.000. KR.

SUMARTILBOÐ
3.290.000. KR.

SUMARTILBOÐ
1.090.000. KR.

Honda CRV
Nýsk. 12/17 Ekinn 132 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 3.790.000 kr. 

Suzuki Baleno
Nýsk. 9/17 Ekinn 132 þ. km
Sjálfskiptur. Góður bíll
Ásett verð: 1.390.000 kr. 

SUMARTILBOÐ
590.000. KR.

SUMARTILBOÐ
690.000. KR.

SUMARTILBOÐ
1.190.000. KR.

SUMARTILBOÐ
790.000. KR.

Hyundai I-10 Comfort
Nýsk. 2/17 Ekinn 110 þ. km
Beinskiptur, bensín
Ásett verð: 790.000 kr. 

Hyundai I-20
Nýsk. 7/17 Ekinn 150 þ. km
Beinskiptur, bensín
Ásett verð: 990.000 kr. 

Hyundai I-30
Nýsk. 7/18 Ekinn 143 þ. km
Sjálfskiptur
Ásett verð: 1.490.000 kr. 

Nissan Pulsar
Nýsk. 6/17 Ekinn 185 þ. km
Beinskiptur
Ásett verð: 1.290.000 kr. 

SUMARTILBOÐ
2.990.000. KR.

SUMARTILBOÐ
3.290.000. KR.

SUMARTILBOÐ
1.640.000. KR.

SUMARTILBOÐ
2.890.000. KR.

Landrover Discovery Sport
Nýsk. 6/17 Ekinn 200 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 3.690.000 kr. 

Landrover Discovery Sport
Nýsk. 6/17 Ekinn 166 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 3.690.000 kr. 

Nissan X-Trail
Nýsk. 5/16 Ekinn 182 þ. km
Beinskiptur, dísel
Ásett verð: 2.140.000 kr. 

Subaru Forester
Nýsk. 7/18 Ekinn 108 þ. km
Sjálfskiptur, dísel
Ásett verð: 3.390.000 kr. 

Allt að 100% bílalán.
Fjármögnum á staðnum.

Allir bílar
með ábyrgð

700.000

Allt aðafsláttur kr.

Rnr. 134216 Rnr. 134228 Rnr. 134392 Rnr. 134382

Rnr. 215250 Rnr. 215339 Rnr. 134383

Rnr. 134340 Rnr. 215201 Rnr. 134362 Rnr. 134153

- 300.000 kr. - 300.000 kr. - 500.000 kr. - 300.000 kr.

- 200.000 kr. - 300.000 kr. - 300.000 kr. - 500.000 kr.

- 700.000 kr. - 500.000 kr. - 500.000 kr. - 500.000 kr.
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+ + + = 19.990 kr. 
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Fjölskyldupakkinn: 

Rosengård, með Glódísi 
Perlu Viggósdóttur í hjarta 
varnarinnar, hefur fengið á sig 
eitt mark í fyrstu sjö leikjum 
sínum í sænsku úrvalsdeild-
inni í fótbolta kvenna á leik-
tíðinni og hefur Glódís fengið 
lof fyrir frammistöðu sína.

hjorvaro@frettabladid.is 

FÓTBOLTI Glódís Perla Viggósdóttir 
og liðsfélagar hennar hjá Rosengård 
tróna á toppi sænsku úrvalsdeildar-
innar í fótbolta kvenna með fullt 
hús stiga eftir sjö umferðir.

Eftir 7-0 sigur gegn Hallberu Guð-
nýju Gísladóttur og samherjum 
hennar hjá AIK um nýliðna helgi 
hefur liðið skorað 18 mörk á yfir-
standandi leiktíð og fengið einungis 
eitt mark á sig. Landsliðskonurnar 
léku allan leikinn hvor sínum megin 
á vellinum.

„Við höfum byrjað mjög vel og ég 
held að við séum að græða á því á 
þessum tímapunkti að hafa spilað 
mjög þétt í mars. Í þeim mánuði 
kláruðum við Meistaradeild Evrópu 
og sænska bikarinn og spiluðum 
átta leiki á rúmum mánuði. Það var 
mjög erfitt á þeim tíma og tók mikið 

á andlega og líkamlega en við erum 
að uppskera af því núna, held ég,“ 
segir Glódís Perla.

„Þá erum við svipað lið og í fyrra 
og héldum öllum lykilleikmönnum 
þannig að liðið er vel rútínerað. Við 
skiptum um leikkerfi fyrr á þessu 
ári og fórum úr því að spila 3-5-2 yfir 
í 4-3-3. Lið voru farin að lesa okkur 
svolítið í kerfinu 3-5-2 og því er gott 
að vera vel drilluð í báðum þessum 
kerfum. Okkur líður vel í 4-3-3 og 
liðsbragurinn á varnarleiknum er 
mjög góður. Þá erum við að skapa 
mikið í sóknarleiknum og spila 
skemmtilegan fótbolta,“ segir hún 
um upphaf tímabilsins.

„Við erum að spila góða vörn frá 
fremsta leikmanni til þess aftasta 
sem gerir verkið fyrir okkur í varn-
arlínunni að sjálfsögðu auðveldara 
fyrir. Það er ekki eins og við séum 
að spila bara frábæra vörn, við fjórar 
öftustu, og það sé að skila því að við 
höfum bara fengið á okkur eitt mark 
til þessa.

Þó svo að við höfum byrjað vel 
erum við ekki komin upp í skýin 
og við vitum það að það eru þrjú til 
fjögur lið sem geta hrifsað af okkur 
toppsætið,“ segir Glódís, sem hefur 
verið nánast fastagestur í liði vik-

unnar í umfjöllun sænskra fjölmiðla 
um sænsku úrvalsdeildina.

Íslendingaslagur fram undan
Häcken, með Dilju Ýri Zomers inn-
anborðs, er í öðru sæti deildarinnar, 
fimm stigum á eftir Rosengård og 
Íslendingaliðið Kristianstad og 
Link öping koma svo þar á eftir með 
12 stig.

Rosengård mætir Kristianstad 
í næstu umferð deildarinnar en 

Kristianstad beið ósigur í sínum 
fyrsta deildarleik á tímabilinu gegn 
Hammarby um síðustu helgi. Sif 
Atladóttir lék allan leikinn í vörn 
Kristianstad í þeim leik og Sveindís 
Jane Jónsdóttir sneri til baka eftir 
hnémeiðsli þegar hún kom inn á 
sem varamaður í þeim leik.

„Það er fullt af erfiðum leikjum 
eftir og ég sé fram á þriggja til 
fjögurra liða baráttu um meistara-
titilinn. Sænska úrvalsdeildin er alla 
jafna mjög jöfn og öll lið sem geta 
tekið stig af hvert öðru þannig að 
það er nóg eftir af þessu.

Hvað mig sjálfa varðar þá er ég 
sátt við það hvernig ég hef spilað á 
tímabilinu og það er alltaf gaman 
að fá góða umfjöllun þegar maður á 
það skilið,“ segir hún hógvær.

„Ég verð samningslaus hjá Rosen-
gård næsta sumar en eins og staðan 
er núna er ég ekkert að pæla í næstu 
skrefum á ferlinum. Mér líður mjög 
vel í Malmö og okkur gengur frá-
bærlega þessa stundina þannig að 
það þarf gott tilboð til þess að lokka 
mig héðan.

Við sjáum bara til þegar þar að 
kemur hvað framtíðin ber í skauti 
sér,“ segir landsliðsmaðurinn um 
framhaldið. n

Múrað fyrir markið í upphafi móts
Íslenski landsliðsmiðvörðurinn hefur leikið í Svíþjóð frá árinu 2015, fyrst með Eskilstuna en undanfarin fjögur ár með liði Rosengard.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mér líður mjög vel í 
Malmö og okkur 
gengur frábærlega 
þessa stundina þannig 
að það þarf gott tilboð 
til að lokka mig héðan.

Glódís Perla Viggósdóttir.

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Tilkynnt hefur verið að 
Brasilía verði gestgjafar Suður-
Ameríkubikarsins í fótbolta karla 
en keppnin hefst eftir tæpar tvær 
vikur. Til stóð að Argentína og 
Kólumbía myndu halda keppnina 
í sameiningu en ákveðið var að 
keppnin yrði ekki haldin í Kól-
umbíu, vegna óeirða sem geisa þar 
í landi, fyrr í þessum mánuði.

Þá var leitað til Argentínumanna 
um að hýsa keppnina einir síns liðs 
en í gærmorgun var tilkynnt að það 
væri ekki mögulegt  sökum stöðu 
kór ónaveirufar ald urs ins þar.

Fram kom enn fremur í tilkynn-
ingu brasilíska knattspyrnusam-
bandsins um mótahaldið að fyrir-
komulagi keppninnar yrði breytt. 

Þannig  verða  Ástr al ía og Kat ar 
með eins og ráðgert hafði verið og 
eftir standa þær tíu þjóðir Suður-
Ameríku sem tryggt höfðu sér sæti 
í lokakeppninni. n

Brasilía tekur 
keppnina að sér

Neymar verður með Brössum í ár 
eftir að hafa misst af síðasta móti.

Erla fagnar eftir að hafa varið skot.

hjorvaro@frettabladid.is

HANDBOLTI Markvörðurinn Erla 
Rós Sigmarsdóttir  hefur gert eins 
árs samning við  handknattleiks-
deild ÍBV. Erla Rós lék upp alla 
yngri f lokka með ÍBV og svo með 
meistaraflokki félagsins við góðan 
orðstír. 

Sumarið 2018 söðlaði  Erla  Rós 
um og  fór til Fram sumarið 2018 
þar sem hún spilaði í eitt keppnis-
tímabil. Undanfarna mánuði hefur 
hún hins vegar  verið frá keppni 
í barneignarorlofi. Erla Rós  lék á 
sínum tíma með yngri landsliðum 
Íslands og hefur verið í leikmanna-
hópi A-landsliðsins. n

Erla Rós aftur á 
heimaslóðir

1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR
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Kaliforníubúar geta unnið stórar 
fjárhæðir láti þeir bólusetja sig 
gegn Covid.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

elin@frettabladid.is

Bandaríkjamenn eru ekki allir 
áhugasamir um að láta bólusetja 
sig gegn Covid. Þeir eru reyndar svo 
margir að yfirvöld hafa þurft að 
grípa til hvetjandi ráðstafana. Sér-
staklega er ástandið slæmt í Kali-
forníu. Flestir hafa verið sprautaðir 
í norðausturhluta landsins.

Vermont stendur sig best þar sem 
69% hafa verið bólusett en síðan 
koma Maine og Massachusetts. 
Slæmt ástand er í Mississippi, Lou-
isiana og Alabama þar sem aðeins 
34-36% hafa þegið bólusetningu, 
að því er greint er frá í New York 
Times.

Yfirvöld í Kaliforníu hafa gripið 
til þess ráðs að verðlauna þá sem 
þiggja bólusetningu með 300 dala 
gjafakorti en auk þess lenda þeir í 
milljónahappdrætti og gætu unnið 
50 þúsund dali verði þeir heppnir. 
Átakið nefnist „Vax for the Win“ og 
verður 116,5 milljónum dala kostað 
til. Allir íbúar Kaliforníu geta verið 
með án tillits til innflytjendastöðu 
nema fangar og nokkrir ríkisstarfs-
menn sem starfa við lýðheilsu.

Hamborgari eða bjór
Kalifornía hefur með þessu hafið 
stærstu bólusetningarherferð 
Bandaríkjanna. New York hefur 
freistað fólks með ókeypis ham-
borgaramáltíð eða sex neðan-
jarðarlestarmiðum. Í Buffalo-ríki 
hafa þeir sem þiggja bóluefnið frá 
Moderna fengið bjór að launum 
en bólusett er í brugghúsi. Þá hafa 
sumir gripið til þess ráðs að aka 
fólki frítt í bólusetninguna með 
leigubílum. n

Bólusetningarlottó

Hanna Þóra Jónsdóttir kann vel við sig í Breiðholtinu, enda sé stutt í Heiðmörk, Elliðaárdal og auðvitað Breiðholtslaug.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hamstrar, heimahjúkrun og 
huggulegheit í Breiðholtinu
Hanna Þóra Jónsdóttir býr yfir sérstakri náðargáfu þegar kemur að því að skapa notalegt 
andrúmsloft og umhverfi, hvort sem það er á heimili sínu eða annarra, eða hjá hömstr-
unum sínum þremur. Hanna starfar við heimahjúkrun og segir það einstaklega gefandi. 2

 NÝR
MIÐI!

Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!

mailto:elin@frettabladid.is
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„Ég er sjúkraliðanemi, prjónakona 
og hamstraeigandi/mamma,“ segir 
Hanna glöð í bragði þegar hún er 
beðin um að lýsa sér. Helstu áhuga-
mál Hönnu eru útivera, prjóna-
skapur, eldamennska, innanhúss-
hönnun, ljósmyndun og síðast en 
ekki síst ferðalög.

Fallegasta eldhús landsins
Hanna þykir einstaklega lagin við 
að raða hlutum saman, eins og sjá 
má á heimili hennar en hún býr í 
stórri blokk í Breiðholtinu og flutti 
þangað í janúar árið 2018. Íbúð 
Hönnu er hlýleg, sjarmerandi og 
stílhrein.

Hvað var það sem heillaði þig við 
þessa íbúð?

„Það sem heillaði mig mest við 
þessa íbúð er eldhúsið, að mínu 
mati fallegasta eldhús landsins. 
Það er ekki oft sem maður sér 
upprunaleg eldhús svona vel farin. 
Tekkhurðir á skápum og svo auð-
vitað walk in closet. Mér finnst 
staðsetningin líka frábær því það er 
stutt út í móa, Heiðmörk, Elliðaár-
dal og Breiðholtslaug, sem er mjög 
næs laug.“

Þriggja hamstra móðir
Á heimilinu búa ásamt Hönnu 
hamstrarnir Mói, Lóa og Miso.
Ljóst er að Hönnu þykir ákaflega 
vænt um þá og hún leggur sig 
fram við að sinna þeim af alúð og 
umhyggju.

„Mér finnst mjög skemmtilegt að 
eiga þessi dýr, og það er bara eitt-
hvað svo gott að vita að þeir hafi 
það gott. Það er auðvelt fyrir fólk 
að fara óvart illa með þessi dýr, 
með því að vera með þau í of litlu 
búri, ekki með rétt fæði, eða rétta 

Hanna segir hamstra einstaklega 
skemmtileg dýr.  MYND/HANNAÞÓRA

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@
frettabladid.is 

stærð af hjóli og svo framvegis.“
Hanna gætir þess að gefa 

hömstrunum fjölbreytt fæði. „Þeir 
borða náttúrlega hamstrafóður en 
svo þarf helst að bæta við próteini í 
fæðuna hjá þeim og þá hef ég verið 
að gefa þeim þurrkaða orma, svo 
elska þeir fersk ber og grænmeti, 
brokkolí og bláber eru í uppá-
haldi.“

Hvenær komu hamstrarnir inn á 
heimilið?

„Ég held að þetta hafi byrjað á 
ofnotkun á YouTube á Covid-tím-
um síðasta vor þar sem hugmyndin 
kviknaði, ég hef aldrei átt nagdýr 
áður, nema þegar ég var krakki, þá 
átti ég nokkrar kanínur. Mér fannst 
þetta góður tími að fá sér dýr á 
meðan ég var meira heima og ekki 
að ferðast neitt.“

„Þeir eru náttúrlega ofboðslega 
sætir og mjúkir, svo kom mér á 
óvart hvað þeir eru miklir karakt-
erar. Þetta eru ekki bara einhverjar 
mýs, þeir þurfa athygli og nánd 
og þeim getur leiðst auðveldlega, 
þannig maður þarf alveg að leika 
og spjalla við þá á hverjum degi.“

Hver er uppáhaldsstaðurinn í 
íbúðinni?

„Eldhúsið mitt er uppáhalds-
staðurinn minn og að sitja við 

borðstofuborðið sem ég bjó til 
ásamt pabba mínum.“

En uppáhaldshluturinn?
„Ég fann þennan sófa, sem er 

hannaður af Mario Bellini, á slikk á 
Facebook. Hann var keyptur í Epal, 
sennilega á tíunda áratugnum.“

Hvernig list er á heimilinu? 
Hvernig velurðu inn list á heim-
ilið?

„Ég á nokkra leirmuni frá Bjarna 
Sigurðssyni sem ég held mikið upp 
á. Annars eru mín helstu listaverk 
plöntur og bækur.“

Ertu að safna einhverju?
„Ég er með blæti fyrir stólum, var 

með 15 stykki af stólum í íbúðinni 
ekki fyrir svo löngu. Ég hef verið að 
sanka að mér notuðum mublum 
frá því að ég var unglingur. Lykill-
inn er að geta gefið eða selt frá sér 
þegar maður er orðinn leiður á 
hlutunum. Þannig að heimilið mitt 
er stöðugt að breytast.“

Fámennar götur í Tókíó
Eiginmaður Hönnu, Josh Enders, 
er bandarískur og hafa þau ferðast 
töluvert bæði innan Banda-
ríkjanna og utan. „Við höfum farið 
til New York, Las Vegas, Arizona, 
London og Austin í Texas,“ segir 
Hanna og bætir við að það hafi 
verið sérstaklega skemmtilegt að 
heimsækja Austin.

Hanna og Josh voru stödd í 
Tókíó þegar Covid skall á. Hún 
segir að á meðan óvissuástandið 
hafi ríkt heima þá hafi verið frekar 
rólegt í Japan enda var landinu 
fljótlega skellt í lás. Það hafi þó 
verið furðulegt að sjá tómar göt-
urnar. „Það var mjög sérstakt að 
vera þar, það voru fáir túristar, sem 
er óvenjulegt því vanalega er þetta 
mjög fjölmenn borg.“

Einhverjir hafa eflaust heyrt 
af tilraun sem framkvæmd var í 

Tókíó þar sem peningaveski var 
skilið eftir á götunni og enginn 
vogaði sér að snerta það tímunum 
saman. Hanna staðfestir þessa 
niðurstöðu. „Josh gleymdi einu 
sinni veskinu sínu með vegabréfi 
og um 50.000 krónum í lest. Við 
horfðum á eftir lestinni fara af stað 
en svo var einhver sem skilaði því.“

Nægjusemi og einfaldleiki
Hanna býr yfir mikilli reynslu af 
því að vinna með öldruðum en 
hún hefur unnið á hjúkrunar-
heimilum og starfar nú við heima-
hjúkrun. „Ég fæ mikið út úr því 
að hjálpa fólki og þetta er alveg 
yndisleg vinna. Ástæðan fyrir því 
að ég ákvað að fara í sjúkraliða-
námið er svo ég gæti farið að vinna 
í heimahjúkrun.“

Hanna segir starfið afar gefandi 
og dýrmætt.

„Ég fæ að sjá hvernig heimili 
þeirra eru, sem mér þykir ótrú-
lega skemmtilegt. Fólk er oft með 
skemmtilegar sögur, segir manni 
frá persónulegri lífsreynslu og 
gefur manni ýmis lífsráð. Eins og 
alltaf að taka lýsi,“ segir Hanna 
brosandi. „Það er líka gaman að sjá 
hve margt gamalt fólk hugsar vel 
um sig og margir fara á hverjum 
einasta degi út að ganga.“

Eru einhverjir eiginleikar 
áberandi í fari eldri kynslóða sem 
eru kannski ekki jafn áberandi hjá 
yngri kynslóðum?

„Nægjusemi og einfaldleiki. 
Kannski er það eitthvað sem 
maður öðlast seinna á lífsleiðinni. 
Líka að fara vel með hlutina, það er 
ríkt hjá þeim. Fólk er kannski með 
50 ára gamalt handklæði sem það 
er búið að hugsa vel um, maður sér 
það reglulega. Þetta er önnur kyn-
slóð, fólk eignaðist bara sitt stell og 
lét það duga.“ n

Hanna er 
afar hrifin af 
plöntum og 
notuðum hús-
gögnum. 
 MYND/HANNAÞÓRA

Það er afslappað andrúmsloft og mikið um náttúrulegan efnivið á heimili Hönnu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hanna Þóra nýtur þess að prjóna, 
ferðast og elda.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eldhúsið er í 
miklu uppá-
haldi hjá Hönnu 
en það hefur 
verið óbreytt 
frá upphafi, eða 
frá árinu 1973. 
 MYND/HANNAÞÓRA

Fæst hjá N1, OLÍS, 
veiðibúðum og veidikortid.is

Frelsi til 
að veiða!

Ertu búinn að fá 
þér Veiðikortið?

  

8.900 kr
  Fæst hjá N1, OLÍS, 

veiðibúðum og veidikortid.is

Frelsi til 
að veiða!

Ertu búinn að fá 
þér Veiðikortið?

  

8.900 kr
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Eignamiðlun og Brynjar Þór lgf. 
kynna Snorrabraut 85 sem er 
213,4 fm íbúð á tveimur hæðum 
ásamt bílskúr. Tvær samliggjandi 
stofur, fjögur svefnherbergi. 
Mikið útsýni. Vel viðhaldið hús.

Samkvæmt skráningu Þjóðskrár 
Íslands er birt f latarmál eignar-
innar 213,4 fm, f latarmál íbúðar-
rýmis er 188,2 fm og f latarmál 
bílskúrs er 25,2 fm.

Eignin skiptist í forstofu, 
tvær stofur, borðstofu, eldhús, 
snyrtingu, fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, geymsluherbergi og 
bílskúr.

Nánari lýsing
Gengið inn um sér inngang og upp 
fallegt stigahol. Í forstofuholi er 
gott skápapláss.

Á neðri hæð eru tvær sam-
liggjandi fallegar stofur, teppi á 
gólfi, gengið út á svalir til suðurs. 
Björt og rúmgóð borðstofa, parket 
á gólfi. Eldhús með eldri innrétt-
ingu og góðum borðkrók. Gesta-
snyrting.

Á efri hæð eru fjögur svefnher-
bergi. Hjónaherbergið er mjög 
rúmgott með skápum, teppi á 
gólfi. Innangengt er frá hjóna-
herbergi inn á baðherbergið. Á 
baðherbergi er baðkar og tengi 
fyrir þvottavél, f lísar á gólfi. Þrjú 
önnur herbergi eru á efri hæðinni 
og geymsluherbergi. Frá einu 
herberginu er gengið út á svalir 
til suðurs. Gólfefni efri hæðar 
er parket, teppi og dúkur. Mikið 
útsýni er frá efri hæðinni. Bílskúr 
með fjarstýrðri hurðaropnun 
fylgir hæðinni. Bílastæði eru á 
baklóð frá Auðarstræti.

Húsið hefur fengið gott viðhald 

síðustu ár: – skolplagnir mynd-
aðar og lagfærðar 2013 – þakjárn 
og rennur á húsi og bílskúr endur-
nýjað 2008 – húsið múrviðgert 
2008 – húsið málað að utan 2009 
– skipt um flestalla glugga og gler í 
íbúð 2008. 

Nánari upplýsingar og sýningar; 
Brynjar Þór Sumarliðason, við-
skiptafræðingur og löggiltur 
fasteignasali, í síma 896 1168 - 
brynjar@eignamidlun.is 
Ekki verður haldið opið hús.  
Bókið skoðun í síma 896 1168.

Íbúð á tveimur hæðum 

Efri hæðin í þessu húsi er til sölu hjá Eignamiðlun. 

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

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

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

Fr
um

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

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

Seld

Seld

Seld

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Davíð Ólafsson  
lögg. fasteignasali

david@ berg.is
s . 766-6633

Traust þjónusta - mikil sala

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27
www.valholl.is

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

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

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

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

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

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

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

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Eignin skiptist í 
forstofu, tvær 

stofur, borðstofu, eld-
hús, snyrtingu, fjögur 
svefnherbergi, baðher-
bergi, geymsluherbergi 
og bílskúr.

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Elín D. Guðmunds-
dóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.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.

Garðabær
Einbýlis – raðhús og parhús óskast fyrir trausta kaupendur 

• TIL SÖLU EÐA LEIGU
• Íbúðar - eða skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum 

á frábærum stað í miðbænum á 351,0 fermetra 
afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum.

• Verið er að innrétta eignina upp á nýtt.  Mögulegur 
kaupandi eða leigutaki getur haft áhrif á fram-
kvæmdir ef hann kemur fljótt að borðinu. 

• Nýtt rafmagnshlið var sett upp á lóðinni og hún því 
lokuð og afgirt fyrir óviðkomandi umferð.

Ingólfsstræti. Íbúðar – eða skrifstofuhúsnæði.

 

• 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.

Kópavogi. 
• Naustavör 44-50 eru hæða fjölbýlishús í Bryggju-

hverfinu í vesturbæ Kópavogs.
• Íbúðirnar sem eftir eru eru frá 80,6 fm.  upp í 

135,2 fm. , 2ja til 4ra herbergja. Til afhendingar 
okt/nóv 2020.

• Allar innréttingar eru frá Brúnás, AEG eldhústæki 
og blöndunartæki frá Tengi.  Íbúðirnar sjálfar 
verða afhentar án gólfefna, en flísar verða á 
gólfum á baði og þvottaherbergi.       

• Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 

Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júlí til 
desember 2021. Byggingaraðili er Byggingar-
félag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

• Falleg 42,9 fermetra 2ja herbergja kjallaraíbúð við 
Bergstaðastræti 46 í miðborg Reykjavíkur. 

• Búið er að endurnýja m.a. eldhúsinnréttingu og 
eldavél og baðherbergi. Einnig hafa gólfefni verið 
endurnýjuð ásamt gluggum og gleri. Nýleg raf-
magnstafla fyrir húsið. 

• Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið í stofu, 
stofu/borðstofu, eitt herbergi og baðherbergi. 

Verð 32,9 millj.

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.

Naustavör nr. 44-50. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í 

• 160,7 fermetra sérhæð,  1. hæð og kjallari við 
Grenimel.

•  Á 1. hæð er 90,2 fermetra 3ja herbergja íbúð og 
í kjallara er 70,5 fermetra 2ja herbergja íbúð sem 
ekki er samþykkt sem sér íbúð en er með rúm-
lega fullri lofthæð.

• Báðar íbúðirnar eru með aukinni lofthæð, bjartar 
og vel skipulagðar.  Gott tækifæri til að eignast 
tvær mjög góðar íbúðir í sama húsinu.

• Húsið var steinað upp á nýtt árið 2007 og þakjárn 
var endurnýjað ásamt þakpappa árið 2016.  

• Gott tækifæri til að eignast tvær mjög góðar íbúðir 
í sama húsinu. 

Verð 89,9 millj.

Grenimelur – Neðri sérhæð og kjallari. 2 íbúðir.

Bergstaðastræti - 2ja herbergja íbúð.

• Falleg og björt 2ja herbergja íbúð í risi auk svefn-
lofts á efra risi í þríbýlishúsi við Laugarnesveg í 
Reykjavík. Sameiginlegur inngangur með íbúð á 
1. hæð hússins.

• Hægt er að færa eldhúsið inn í stofuna og gera 
svefnherbergi nr. 2 þar sem eldhús er í dag. 

• Húsið er nýlega klætt að utan með bárujárni 
og þakjárn er einnig nýlegt. Lóðin er 750,0 
fermetrar að stærð, með nýjum viðarveggjum á 
lóðarmörkum, mjög stórum tyrfðum flötum og 
trjágróðri.  

• Íbúðin getur verið til afhendingar fljótlega. 

Verð 34,9 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

Laugarnesvegur - 2ja herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Frábærlega staðsett 92,7 fermetra sumarhús á 5.000 
fermetra eignarlóð á einstökum útsýnisstað í landi 
Nesja á Þingvöllum. 

• Skv. skráningu Þjóðskrár er birt flatarmál 92,7 fer-
metrar og byggingarár er sagt vera árið 1960, þó er 
húsið upphaflega byggt árið 1918.  Nýbygging (austur-
hluti hússins) er hannaður af Halldóri Gíslasyni arkitekt.

• Lóðin er mjög gróin og eru tvö aukahús á lóðinni. 
Annað húsið er verkfæraskúr sem nota má sem 
bátageymslu og hitta er leikhús fyrir börn.   Að sögn 
seljanda er leyfi fyrir eina veiðistöng við vatnið (skv. 
afsali) og er hefð fyrir því að vera með bát á svæðinu. 

Verð 54,9 millj.

Sumarhús á eignarlóð í landi Nesja, Þingvöllum.
• Glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á tveimur 

hæðum á 1.222 fm. eignarlóð með sjávarútsýni á 
Arnarnesinu.

• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum inn-
réttingum. Aukin lofthæð á báðum hæðum. Stór 
flísalagður bílskúr. Extra háar innihurðir. Fallegir listar í 
loftum og extra háir hvítir gólflistar. 

• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr að 
mestu til suðurs.  Framlóð snýr til norðurs og er með 
mjög stórri bomanite steyptri innkeyrslu og stéttum, 
tyrfðri flöt og malarbeðum. 

Haukanes - Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús. Sjávarútsýni.

2 ÍBÚÐIR EFTIR!

5 ÍBÚÐIR EFTIR!
BÓKIÐ

SKOÐUN
BÓKIÐ

SKOÐUN

• 77 fermetra  verslunarhúsnæði til leigu með góðum verslunarglugg-
um sem vísa út á Skólavörðustíg. Laust fljótlega

• 105,6 fermetra verslunarrými á tveimur hæðum til leigu neðarlega á 
Skólavörðustígnum. Laust til afhendingar strax. 

• 70,6 fermetra verslunarhúsnæði á götuhæð til leigu í nýlegu húsi við 
Skólavörðustíg. Húsnæðið er einn stór salur með góðum verslunar-
gluggum út að Skólavörðustígnum.

Skólavörðustígur – til leigu
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Búseturéttur:                           4.799.550 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      160.723 kr.

Búseturéttur:                           5.017.085 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      182.536 kr.

Búseturéttur:                          8.549.963 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      200.403 kr.

Búseturéttur:                          6.030.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     190.409 kr.

Búseturéttur:                           4.813.489 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      183.363 kr.

Búseturéttur:                          8.290.891 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     190.379 kr. 

Búseturéttur:                           9.152.908 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       201.106 kr. 

Búseturéttur:                          9.191.150 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     209.273 kr.

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

Mögulegt lán: 1.200.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júlí.

Mögulegt lán: 4.274.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.400.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í lok okt.

Mögulegt lán: 1.250.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í sept.

Mögulegt lán:  4.145.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Október.

Mögulegt lán: 4.576.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan sept.

Mögulegt lán: 2.750.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Seltjarnarnes, Kópavogur, Hafnarfjörður og Reykjavík:  
Fossvogur, Miðbær, Vesturbær, Grafarholt og Grafarvogur. 

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

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

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

EIÐISMÝRI 22  ·   170 SELTJ.

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK.
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301
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herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                          5.527.979 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      197.839 kr.

Búseturéttur:                          5.464.557 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      127.198 kr.

Búseturéttur:                          5.390.550 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      193.021 kr.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

Mögulegt lán: 2.732.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.500.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

KRISTNIBRAUT 67  ·  113 RVK.

KEILUGRANDI 3  ·  107 RVK.

BIRKIHLÍÐ 2A  ·  221 HFJ.
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Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
Umsóknarfrestur: Til 9. júní. kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 10. júní. kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar sem 
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um 
sömu tilboðsfjárhæð er að ræða er 
farið eftir félagsnúmeri.

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

NÝUPPGERÐ BYGGT 2019

MIKIÐ ÚTSÝNI NÝUPPGERÐ

    UPPGERÐ AÐ HLUTA   UPPGERÐ AÐ HLUTA

BYGGT 2020SVALIR Í AUSTUR, STÆÐI Í BÍLAG. NÝLEGA UPPGERÐ

 

 

             UPPGERÐ AÐ HLUTA

BÚSETI ER STOLTUR AÐILI AÐ: 

MIÐHOLT 3  ·  220 HFJ.

DVERGHOLT 3  ·  220 HFJ.

EINHOLT 10  ·  105 RVK.

SKÓGARVEGUR 16  ·  103 RVK.

EINHOLT 6  ·  105 RVK.

AUSTURKÓR 88  ·  203 KÓP.
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BUSETI.IS 
 

S. 556 1000  BUSETI@BUSETI.IS

 







Erum við að leita að þér?

Brynjar Þór Sumarliðason
Löggiltur fasteignasali

 brynjar@eignamidlun.is
s. 896 1168

BÓKIÐ SKOÐUN

ÓSKAÐ EFTIR TILBOÐI

SNORRABRAUT 85, 105 RVK
•  Stærð: 213,4 m2 

•  4 svefnherbergi

•  Bílskúr

•  Mikið útsýni

 

SÍÐAN 1957 588 9090 GRENSÁSVEGUR 11 Asparholt 2 - Garðabær / 
Álftanes

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717 

www.domusnova.is

2.hæð  •  3 svefnherbergi  •  Útsýni

Verð 59.900.000 

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717 

Opið hús fimmtudaginn 3. júní kl 17:30-18:00

OPIÐ HÚS



Allur reiturinn er til sölu og er áhugaverður kostur fyrir byggingaðila eða fjárfesta

Samtals 2.065,7 skráðir fermetrar á 
þessum frábæra stað í Þingholtunum.

Reitur með mikla sögu og möguleika.
 

Laufásveg 19-23 og Þingholtsstræti 34
Fyrrverandi Sendiráð Bandaríkjanna.

Croisette Real Estate Partner kynnir til sölu 

Styrmir Bjartur Karlsson 
löggiltur fasteignasali 
Sími: 899 9090 
styrmir@croisette.is 

Nánari upplýsingar veitir

www.croisette.is

Skannaðu QR 
kóðann og
kynntu þér
eignina betur.



Bílar 
Farartæki

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

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

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

 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

RUNARMURARI.IS
Tröppuviðgerðir, Húsaviðgerðir, 
Þakmálning, Málning o.m.fl. 
runarmur@gmail.com S. 7743800

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Jet 1 - 105 cm

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

Tilboð
54.990 kr

(var 59.870 kr)

Cyclone 
 132 cm

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

Gott loft er gríðarlega 
mikilvægt, í vinnunni, heima hjá 

okkur og í skólastofum.  
Rannsóknir hafa sýnt að léleg 

loftgæði eykur líkur á 
sýkingum, veikindum og 

hefur áhfir á heilsu okkar. 
Gott inniloft skiptir máli.

Risaviftur
Fyrir stór rými eða mikla lofthæð

Bætir loftgæði 
Jafnar hitastig

Loftviftur Tilboð
24.990 kr

(var 27.367 kr)

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

Kíktu á úrvalið af loftviftum

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

Erum við 
að leita að þér?
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AKU Rapida Air   
Léttir dagskór 

19.990 kr

AKU Selvatica   
Léttir gönguskór

24.990 kr

AKU Rock DFS GTX   
Fjölhæfir gönguskór 

26.990 kr

AKU skórnir eru framleiddir á Ítalíu úr 100% evrópskum íhlutum og efnum

AKU Superalp GTX

42.990 kr.

AKU Rapida Air     
Léttir dagskór 

19.990 kr

AKU Alterra GTX     
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Alterra GTX   
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Selvatica   
Léttir gönguskór

24.990 kr

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr.

AKU Rock DFS GTX  
Fjölhæfir gönguskór 

26.990 kr

AKU Tengu Low GTX  
Fjölhæfir gönguskór

29.990 kr.

AKU Tribute II GTX     
Léttir gönguskór

28.990 kr.

Hafðu AKU með í valinu!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími:   Virkir dagar 10:30 – 18,  Laugardaga 11-15@ggsport.is @gg_sport

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

Til að velja rétta gönguskó er nauðsynlegt að bera 
saman allar helstu gerðir. 

Best er að gefa sér góðan tíma, fara á alla helstu 
sölustaði, prófa, máta og taka upplýsta ákvörðun.

Mýkra leður til að minnka 
spennu og auka þægindi

Aukin mýkt  
við ökkla

Gore-Tex filma, 
100% vatnsvörn 

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar vel í  

íslensku hraunlendi

Dempun
IMS: Kerfi sem gefur auka 

mýkt niður í sólann

AKU Exoskeleton, innan- 
og utanfótarstuðningur

Reimalæsing, sitthvor stillingin 
fyrir rist og ökkla

Rúllukefli til að halda  
jafnri spennu á reimum 

2,6mm ekta ítalskt  
Nubuck leður

Custom fit innlegg

Vibram sóli



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 Einkamál

HRESS KARLMAÐUR Á BESTA 
ALDRI ÓSKAR EFTIR AÐ 

KYNNAST KVK
Mig langar að kynnast konu um 

60+ sem er til í að hittast yfir 
kaffibolla, fara í gólf og fl.

Vera með opinn hug varðandi 
framhaldið ef að bæði hafa 

áhuga.
Endilega hafið samb. í s. 823 

6593

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagsáætl-
unum í Hveragerði

Óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir 
Edenreit í Hveragerði.

Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 11. mars 
2021 var samþykkt óveruleg breyting á deiliskipulagi  fyrir 
Edenreit í Hveragerði, sem felur í sér fjölgun íbúða á nýjum 
lóðum á deiliskipulagsreitnum úr 77 íbúðum í 84 íbúðir.

Deiliskipulagsbreyting þessi hlaut meðferð skv. 2. og 3. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting á deiliskipulagi við Varmá  
í Hveragerði.
Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 12. maí 2021 
var samþykkt breyting á deiliskipulagi við Varmá í Hvera-
gerði. Deiliskipulagssvæðið er um 11ha að flatarmáli og 
að mestu leiti innan reits VÞ2 í aðalskipulagi og afmarkast 
til suðurs af Lystigarðinum Fossflöt, til vesturs af götunni 
Breiðumörk, til norðurs af opnu svæði norðan Friðar-
staða og til austurs af Varmá. Breytingin felur m.a. í sér 
nýjar lóðir fyrir ferðatengda þjónustu, gróðurhús og nýjar 
íbúðarlóðir. Meginmarkmið deiliskipulagsins er að skapa 
grundvöll fyrir uppbyggingu  ferða- og heilsutengdrar 
þjónustu og skapa gott aðgengi að Varmá með gerð góðra 
göngustíga og áningarsvæða. Tvær eldri deiliskipulagsá-
ætlanir, deiliskipulag á Friðarstöðum og deiliskipulag 
Hverhamars og Hverahvamms, falla úr gildi við gildistöku 
þessa deiliskipulags.

Ofangreind deiliskipulagsbreyting hlaut meðferð skv. 1. mgr. 
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breyting á deiliskipulagi við Hlíðar-
haga í Hveragerði.
Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 12. maí 2021 
var samþykkt breyting á deiliskipulagi við Hlíðarhaga í 
Hveragerði. Deiliskipulagssvæðið er um 1,8ha að flatar-
máli og nær til svæðis fyrir íbúðarbyggð ÍB5 í aðalskipulagi 
og afmarkast til vesturs af Hamrinum, til norðurs af opnu 
svæði, til vesturs af Breiðumörk og til suðurs að íbúðar-
byggð við Laufskóga. Breytingin felur í sér að þéttleiki 
byggðarinnar fer úr 15 íbúðum/ha. í 25 íbúðir/ha og fjöldi 
íbúða fer 27 í 45 íbúðir. Meginmarkið deiliskipulagsins er 
að nýta svæðið betur með litlum og millistórum íbúðum í 
góðum tengslum við aðliggjandi byggð, útivistarsvæði og 
þjónustu.

Ofangreind deiliskipulagsbreyting hlaut meðferð skv.  
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

Verksmiðjustjóri
BEWI Iceland óskar eftir að ráða verksmiðjustjóra í nýja 

plastkassaverksmiðju á Djúpavogi.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Ábyrgð á framleiðslu
• Þátttaka í uppbyggingu og starfsemi verksmiðjunnar
• Starfsmannahald
• Ábyrgð á áætlanagerð og kostnaðareftirliti
• Samskipti við viðskiptavini og birgja

Menntunar og hæfniskröfur
• Reynsla eða menntun á sviði véla, tækja og 

framleiðslu
• Reynsla af stjórnun
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum 
• Góðir skipulagshæfileikar og frumkvæði
• Góð tölvu- og tungumálakunnátta

Bewi Iceland er nýtt fyrirtæki á Djúpavogi sem 
er að reisa 2800 m2 kassaverksmiðju og reiknað 
er með að framleiðsla hefjist í lok árs 2021.   Á 
Djúpavogi er mikill uppgangur í kjölfar 
uppbyggingar laxeldis á Austfjörðum.  
Djúpivogur er fjölskylduvænt samfélag með alla 
helstu þjónustu s.s. leikskóla, grunnskóla, 
verslanir og veitingastaði og þar sem auðvelt er 
að njóta náttúru og menningar

Umsóknir sendist til helgi@laxar.is og 
umsóknarfrestur er til og með 7. júní 
2021.   Með umsókn þarf að fylgja 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem 
gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
hæfni umsækjanda í starfið. Farið verður 
með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál.  Bæði konur og karlar eru 
hvött til að sækja um.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helgi 
G Sigurðsson s: 8661065 og Elís H. 
Grétarsson s: 8631022.

 Er verið
að leita
að þér?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum 
okkar oft að finna starfsmenn án 
þess að auglýsa stöðuna og 
með stuttum fyrirvara.

Skráðu þig í gagnagrunninn okkar 
til að tryggja að við finnum þig 
þegar rétta starfið býðst. 

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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44% 49% 68%
íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
18-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
55-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
35-65 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

20ÁRA—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —

NÁÐU TIL FJÖLDANS!
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* Á höfuðborgarsvæðinu, þar 
sem Fréttablaðinu er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. Hafðu 

samband og leyfðu okkur að hjálpa þér að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is



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

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

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
stjúpfaðir, afi, langafi og langalangafi,

Guðmundur S. 
Guðmundsson

Sólbakka 7, Hvolsvelli,
lést í faðmi fjölskyldunnar 25. maí á 

hjartadeild Landspítalans. Útförin fer 
fram frá Stórólfshvolskirkju föstudaginn 4. júní kl. 14.00.

Athöfninni verður streymt, sjá www.mbl.is/andlat 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeir sem 
vilja minnast hins látna er bent á Björgunarsveitina 

Dagrenningu Hvolsvelli.

Guðný Kristjana Vilhjálmsdóttir
Kristín Guðný Guðmundsdóttir
Þorbjörg Hlín Guðmundsdóttir Ingvi Þór Magnússon
Guðmundur Birgir 
Guðmundsson Hrefna Hugadóttir
Helena Guðmundsdóttir Ástmundur Sigmarsson
Vilberg Pálmarsson
Lydía Pálmarsdóttir Vigfús Gunnar Gíslason

og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Friðrikka Jónsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi  
27. maí. Útförin fer fram frá Neskirkju, 

miðvikudaginn 9. júní kl. 13.00.
Slóð á streymi verður birt síðar.

Rebekka G. Gundhus Anders Gundhus
Anna Ólafía Guðnadóttir Viðar Böðvarsson
Arnfríður Lára Guðnadóttir Sveinbjörn Lárusson
Kristín Guðnadóttir Einar Vignir Sigurðsson
Jóna Björk Guðnadóttir Jón Marinó Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Dóra Margrét 
Jónsdóttir

bóndi og húsfreyja á Holtastöðum  
í Langadal,

             lést föstudaginn 21. maí sl.  
á HSN Blönduósi. Útförin fer fram frá Melstaðarkirkju í 

Miðfirði, föstudaginn 4. júní kl. 14.00. 

Jón, Jónatan, Júlíus, Jóhann og fjölskyldur.

Ástkær móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Erna Hjaltalín
yfirflugfreyja og flugkona,

lést á elliheimilinu Grund föstudaginn 
14. maí. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey. Hjartnæmar þakkir fær starfsfólk á 
deild V2 á Grund og í Hlíðarbæ fyrir alúð og umhyggju.

Jónas Knútsson     Halldóra Kristín Þórarinsdóttir
Erna Kristín Jónasdóttir

Hrefna Kristrún Jónasdóttir

Elsku mamma mín, eiginkona,  
dóttir okkar og systir,

Sunna Jóhannsdóttir
doktor í lyfjafræði,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á 
Landspítalanum við Hringbraut þann  

 25. maí sl. Útför Sunnu mun fara fram í 
Fríkirkjunni í Reykjavík fimmtudaginn 3. júní kl. 15.00. 

Athöfnin er öllum opin. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Kraft, stuðningsfélag ungs fólks með krabbamein.

Katla Rannveig Ívarsdóttir
Ívar Már Ottason 

Jóhann Þór Sigurðsson     Júlíana Gunnarsdóttir 
Sigrún Jóhannsdóttir

Freyr Jóhannsson

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

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

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Sigurður Bjarni Jónsson útfararstjóriMagnús Sævar Magnússon útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson útfararstjóri Jón G. Bjarnason útfararstjóri

Ástkær faðir minn, sambýlismaður, 
bróðir, afi og tengdafaðir,

Jón Gunnarsson
flugvirki og framkvæmdastjóri,

lést þriðjudaginn 18. maí á líknardeild 
Landspítalans. Útförin fer fram í dag frá 

Bústaðakirkju þriðjudaginn 1. júní klukkan 13.

Vilborg Edda Lárusdóttir
Gunnar Jónsson

Anna Lilja Karlsdóttir
Stefanía Ösp Guðmundsdóttir

Unnur Karen Karlsdóttir
Anna Lilja Gunnarsdóttir

Björn Gunnarsson
Guðleif Gunnarsdóttir
makar og langafabörn.

Menntaskólinn í Kópavogi 
brautskráði hjón með meist-
aragráðu í matreiðslu 27. maí, í 
fyrsta skipti í sögunni. Þau eru 
Anna Soffía Ásgeirsdóttir og 
Kjartan Marinó Kjartansson.

gun@frettabladid.is

Við Anna Soffía, kona mín, höfum bæði 
unnið lengi sem matreiðslumenn, ég 
er hjá Landsneti og hún yfirkokkur hjá 
Vodafone, en við áttum bæði eftir að 
taka meistarann,“ segir Kjartan Marinó 
eftir útskrift þeirra hjóna úr Meistara-
skólanum í MK í liðinni viku. „Auðvitað 
var alveg slaufa að taka skólann með 
fullri vinnu og með tvo skólastráka, 
fædda 2009 og 2012, sem þurftu að vera 
heima á köflum vegna Covid-19,“ viður-
kennir hann. „En okkur fannst báðum 
mjög gaman í skólanum.“

Eitt verkefni segir Kjartan þau hjón 
hafa tekið saman. Það snerist um rann-
sókn á viðbrögðum veitingastaða, mötu-
neyta og matreiðslugeirans við Covid-
19 faraldrinum. „Það var áhugavert 
viðfangsefni. Við fengum upplýsingar 
um atvinnuleysi og annað og rýndum 
þetta allt vel. Það er ótrúlegt að frá apríl í 
fyrra fram í janúar í ár hafi í kokki, þjóni, 
bakara og kjötiðn aðeins verið skrifað 
undir einn nemasamning. Það getur 
haft slæmar afleiðingar fyrir skólann og 
fögin að missa út meira en heilan árgang 
úr námi. Ef einhver hefði sagt við mig í 
janúar í fyrra að það yrði skrúfað fyrir 
allan ferðamannaiðnað á einni nóttu þá 
hefði ég fylgt honum á sjúkrahús.“

Synirnir með kokkagen
Kjartan lærði til matreiðslumanns á 
Fiðlaranum á Akureyri „Ég hef verið að 
vinna við mat frá því ég var 14 ára, því 
ég fór að vinna í úrbeiningu í Kjarna-

fæði sem sumarvinnu með skóla,“ segir 
hann. Anna Soffía lærði á La Prima Vera, 
þar sem hún byrjaði strax eftir 10. bekk. 
En hvað um strákana? Eru þeir ekki 
með kokkagenin? „Jú, Anna Soffía er 
að kenna ítalska eldhúsið og pastagerð 
á námskeiði hjá Salt eldhúsi og sá eldri 
skellti sér á námskeið í mexíkóskri mat-
argerð á sama stað nýlega. Þeir eru báðir 
liðtækir í eldhúsinu og segja stundum: 

„Við sjáum um matinn,“ þá skutlum við 
þeim í búð til að kaupa það sem þarf.“

Vinir sáu um veislurétti
Ég giska á að haldin hafi verið veisla á 
útskriftardaginn. „Já, það var lítil veisla 
fyrir okkar nánasta fólk heima hjá 
okkur, við fengum vini okkar til að sjá 
um matinn og vildum ekki vita hvað 
yrði á borðum – en það var rosa fínt.“n

Saman meistarar í sömu grein

Samhent hjón með meistarabréfin í matreiðslu. MYND/ÁSGEIR TÓMASSON

Það er ótrúlegt að frá apríl 
í fyrra fram í janúar í ár 
hafi í kokki, þjóni, bakara 
og kjötiðn aðeins verið 
skrifað undir einn nema-
samning.

TÍMAMÓT 1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR



Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

DULDIR HÆFILEIKAR
AÐ HEYRA ÓSJÁLFRÁTT
ÞAÐ MIKILVÆGASTA

Lí�ð verður áskorun þegar heyrnin fer að skerðast. Allt frá stofnun fyrirtækisins árið 1955 hefur 

Rexton boðið upp á nýjustu tækni í heyrnartækjum. Þau hafa skilað ótal nýjungum og tæknilegum 

lausnum svo að þú getir treyst á góða heyrn. Með MotionCore® tækninni stilla heyrnartækin sig 

sjálfkrafa að hvaða aðstæðum sem er svo að þú getur reitt þig á Rexton. Komdu í ókeypis 

heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

HEYRNARSTÖÐIN
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LÁRÉTT
1 BROTSJÓR
5 LÉLEG
6 GLUFA
8 HÆÐA
10 ÁTT
11 SKALT
12 RISPA
13 EYÐING
15 KRYDD
17 ÚTHLUTA

LÓÐRÉTT
1 HÓPAST
2 BLÁSA
3 GREMJA
4 HAPPDRÆTTI
7 SKOTHYLKI
9 SNÆÐINGUR
12 SKOT
14 FESTING
16 SÝL

LÁRÉTT: 1 skafl, 5 aum, 6 op, 8 flimta, 10 na, 11 
átt, 12 klór, 13 slit, 15 tímían, 17 miðla.
LÓÐRÉTT: 1 safnast, 2 kula, 3 ami, 4 lottó, 7 pat-
róna, 9 máltíð, 12 kimi, 14 lím, 16 al.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Gengur í austan 
og norðaustan 
5-10 með rigningu 
á A-verðu 
landinu, en snýst 
í suðvestan 8-15 
og léttir til um 
kvöldið. Hiti 6 til 
11 stig. n

Veðurspá Vikudagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku

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.

Guðmundur Gíslason (Breiðablik) átti leik gegn Guðmundi Kjartanssyni (TR) á Íslandsmóti skákfélaga. 

20. Dxc4! og hvítur vann nokkru síðar. Fjórða umferð Íslandsmóts kvenna fór fram í gærkvöldi. Lenka var efst 
með fullt hús eftir þrjár umferðir. Benedikt Briem vann sigur á Meistaramóti Skákskóla Íslands (u2000) sem 
fram fór um helgina. Ingvar Wu Skarphéðinsson varð annar og Matthías Björgvin Kjartansson þriðji.

www.skak.is:  Íslandsmót kvenna n

Hvítur á leik

Henrik 
Ibsen! Einn 

af okkar 
stóru! 

Frábær 
matur, 
elskan! 

Takk! Borðdúkurinn gerir allt 
svo elegant. 

Og auðveldar tiltektina í þokkabót!

Mamma, hvað er  
uppaháldsorðatiltækið 

þitt?

LÁRUS!!Mitt er,  
„slys gerast“. 

Rugg 
Rugg 
Rugg 

Rugg 
Rugg 
Rugg 

Og, „ojæja, 
þetta var 

gamalt borð 
hvort eð er.“

Hm, ég veit ekki ... ég þyrfti 
að hugsa um það.

Hvaða ár 
er hann 

fæddur? 
Maggi?

Hm? 

Ibsen? 
Hvenær 
fæddist 
hann? 

Eh ... 
hann 

fæddist 
18 ... 

... 28! 
... 17, 22, 
26, 31 
og 34! 

Frábært! 
Við tökum 

Víkingalottóið 
lika, fyrst við 
erum að því!

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

Sumarið er  
komið í DORMA

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

Sófar  2-9  |  Svefnsófar 10–11  |  Stólar 12–13   |  RÚM 14–23  |  Mjúkvara og dúnn 24–25  |  Smávörur 26–33

SUMAR
TILBOÐIN

2021

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

ALLTAF 
OPIN

ÞÚ FINNUR SUMARTILBOÐ 
DORMA OG  NÝJAN 

BÆKLING Á DORMA.IS

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

ALLTAF 
OPIN

Sealy Seattle með Classic botni og löppum

Stærð í cm Fullt verð Sumartilboð

Sealy Seattle 90x200 114.900 kr. 91.920 kr.

Sealy Seattle 120x200 150.900 kr. 120.720 kr.

Sealy Seattle 140x200 164.900 kr. 131.920 kr.

Sealy Seattle 160x200 179.900 kr. 143.920 kr.

Sealy Seattle 180x200 194.900 kr. 155.920 kr.

Sealy Seattle 200x200 234.900 kr. 187.920 kr.

Vönduð og góð,  millistíf 
heilsudýna með pokagormum 

sem gefa 

fullkominn 

stuðning. Hún 

er svæða skipt 

og því mýkri á 

okkar þyngstu 

stöðum eins 

og öxlum og 

mjöðmum. Náttúru-

legt Talalay latexi í bland við 

mismunandi svamptegundir gefur 

henni gott loftflæði..
Val um svart eða hvítt PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni. 

20%
AFSLÁTTUR

SUMAR

TILBOÐ

Sealy SEATTLE 
heilsurúm með classic botni

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR 1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR



Aðalfundur Húseigendafélagsins verður haldinn  
miðvikudaginn 9. júní nk. í fundarsal Garðyrkjufélagsins að Síðumúla 1, 

Reykjavík og hefst hann kl. 16.00.
Á dagskrá fundarins eru hefðbundin aðalfundarstörf skv. samþykktum 

félagsins, en með þeim afbrigðum að fundurinn tekur til tveggja ára  
þ.e. 2020 og 2021, þar eð ekki reyndist fært að halda aðalfund  

á síðasta ári vegna samkomutakmarkana.
Stjórnin

Aðalfundur Húseigendafélagsins

Ég held að mín sterka hlið sé formskynið, segir Kristín.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Allir eiga að þekkja þessa hönnun Kristínar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sýning á verkum Kristínar 
Þorkelsdóttur stendur yfir 
í Hönnunarsafni Íslands í 
Garðabæ. Kristín er frum
kvöðull í grafískri hönnun 
hér á landi og hefur hlotið 
margs konar viðurkenningar 
fyrir verk sín.

Ævistarf Kristínar er afar merki
legt og fjölbreytt. Á sýningunni 
eru þekkt verk, eins og núgildandi 
peningaseðlar, en einnig áður ósýnd 
verk og skissur.

Spurð hvað skipti hana mestu 
máli þegar kemur að hönnunar
vinnu segir hún: „Að komast að 
kjarnanum. Þegar maður gerir fyrir
tækjamerki er maður að skapa and
lit viðkomandi fyrirtækis og það 
þarf að geta elst. Annað lykil atriði 
að mínu mati er að af la heimilda 
og ég er frekar dugleg við það. Graf
ískur hönnuður þarf að búa til gríp
andi verk og ég held að mín sterka 
hlið sé formskynið. Ég hef alltaf 
verið mjög litaglöð í hönnun minni 
eins og sést á þessari sýningu.“

Bók sem hafði áhrif
Þegar hún er spurð hvort það sé eitt
hvert hönnunarverk sem henni þyki 
vænna um en annað nefnir hún eina 
af mörgum bókarkápum sem hún 
hefur hannað ásamt eiginmanni 
sínum, Herði Rafni Daníelssyni, 
Raddir vorsins þagna eftir Rachel 
Carson, sem fjallar um rannsóknir 
höfundar á áhrifum skordýra
eiturs á umhverfið. Bókin var á 
sínum tíma afar mikilvægt innlegg 
í umhverfisumræðu.

„Þessi bók hafði mikil áhrif á 
okkur hjónin. Skordýraeitri hafði 
nokkrum sinnum verið sprautað 
yfir matjurtagarð okkar. Lestur 
bókarinnar hafði þau áhrif að við 
buðum fram aðstoð okkar við að 
búa til fræðsluefni um skaðsemi 
skordýraeiturs. Sá fræðslubækl
ingur kom út og þeir sem unnu við 
að sprauta skordýraeitri brugðust 
illa við.“

Merki Náttúruverndarráðs er á 
sýningunni en þau Hörður unnu 
til fyrstu verðlauna í samkeppni 
um merkið. „Náttúruverndarráð 
var lagt niður af stjórnvöldum fyrir 
áratugum. Engu að síður stendur 
merkið enn þá fyrir náttúruvernd 
hvar sem það var sett upp þegar við
komandi náttúruvætti var friðað á 
sínum tíma. Mér þætti mjög miður 
ef það yrði hætt að merkja friðuð 
svæði með því, en mér sýnist að það 
sé að gerast,“ segir Kristín og bætir 
við: „Þegar starfsmenn Umhverfis
stofnunar voru á erlendum ráð
stefnum með kollegum sínum var 
oft orðað við þá að íslenska nátt
úruverndarmerkið væri það fal
legasta á heimsvísu. Fyrrum starfs

Grafískur hönnuður sem skapar grípandi verk

Ég hef 
alltaf verið 
mjög 
litaglöð í 
hönnun 
minni eins 
og sést á 
þessari 
sýningu.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

maður Umhverfisstofnunar sagði 
mér á fyrstu dögum sýningarinnar 
að ein stórþjóð í Evrópu hefði fal
ast eftir merkinu og viljað fá að nota 
það í landi sínu en þeirri beiðni var 
hafnað.“

Nákvæmni og natni
K r i st í n hef u r st ý r t hön nu n 
íslenskra peningaseðla frá ár inu 
1981. „Ég var beðin um að gera til
lögur um peningaseðla og vissi 
að þar eru portrett lykilatriði. Ég 
var aldrei góð í mannkynssögu 
og heldur ekki í Íslandssögu en ég 
vissi hvað þurfti til og ég fór á Þjóð
minjasafnið og skoðaði gamlar 
portrettmyndir. Ég lagði fram tvær 
tillögur að seríu, annars vegar með 
frumkvöðlum í íslenskri náttúru
fræði í fortíð okkar og hins vegar 
af lærdómsmönnum fyrri tíma 
og sú tillaga var samþykkt. Mér 
var ljóst að ég gæti ekki verið ein í 
svona stóru verki og valdi Stephen 
Fairbairn, einn af teiknurunum af 
auglýsingastofu okkar hjóna, til að 
vinna með mér.“

Tíu þúsund króna seðillinn er 
gott dæmi um þá nákvæmni og 
natni sem Kristín hefur tamið 
sér í hönnun sinni en mikil rann
sóknarvinna liggur að baki gerð 
hans. Seðillinn er tileinkaður 
Jónasi Hallgrímssyni og á fram
hlið seðilsins er mynd af honum. 
Á seðlinum eru alls kyns vísanir 
í störf Jónasar og línur úr ljóðum 
hans með rithönd hans. Hæðar
línur fjallsins Skjaldbreiðs mynda 

Kammersveit Reykjavíkur heldur tónleika í Norðurljósasal Hörpu.

kolbrunb@frettabladid.is

Kammersveit Reykjavíkur heldur 
kammertónleika í Norðurljósum í 
Hörpu í kvöld, þriðjudagskvöldið 
1. júní kl. 20.00. Á efnisskránni eru 
tveir Íslandsfrumf lutningar, ann
ars vegar Mecanic song, sextett 
eftir hinn franska Thierry Esch
aic fyrir píanó og blásarakvintett 
og hins vegar Nonette eftir ítalska 
tónskáldið Nino Rota. n

Kammersveitin í Hörpu

grunnmynstur bak og framhliðar. 
Á bakhlið er blýantsteikning Jón
asar af fjallinu Skjald breið ásamt 
vetrarljósmynd af fönnum fjalls
ins. Hæðarlínum Skjaldbreiðar er 
varpað inn á myndina í fjarvíddar
vörpun. Einnig eru þar myndir af 
lóum og hörpuskel.

Kristín segist hafa lesið ævisögu 
Jónasar eftir Pál Valsson þegar 
hún vann að gerð seðilsins. „Þarna 
eru alls kyns smáatriði, nýyrði 
Jónasar mynda til dæmis form 
Hraundranga og Háafjalls og með 
stækkunargleri má sjá orð eins og 
bringusund , baksund sjónauki og 
sjóndeildarhringur. Leturgerðin 
á seðlinum er sú sama og á kápu 
Fjölnis. Ég leyfi mér líka ýmiss 

konar túlkun, myndin af hörpu
disknum er þarna vegna þess að ég 
tel að hann hafi verið fyrstu skálda
laun Jónasar, samanber kvæðið 
Sáuð þið hana systur mína, þar 
sem hann segir: Hún hefur gefið 
mér hörpudisk fyrir að yrkja um 
sig bögu.“

Spurð hvort hún sé fullkomn
unarsinni segir hún svo ekki vera. 
„Stundum hef ég gaman af vitleys
unni en ég vil ekki vera staðin að 
klaufavillum.“

Kristín er menntuð myndlistar
kona og hefur haldið fjölda mál
verkasýninga. Hún málar enn, 
aðallega vatnslitamyndir. „Að mála 
veitir mér gleði og heldur mér á 
lífi,“ segir hún brosandi. n

Á efnisskrá tónleik-
anna  eru tveir Íslands-
frumflutningar.

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN
Fáðu blað dagsins 
sent rafrænt
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Þriðjudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn   
08.10 Grey’s Anatomy   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 The O.C.   
10.05 Logi í beinni   
10.50 Your Home Made Perfect   
11.50 NCIS   
12.35 Nágrannar   
12.55 Grey’s Anatomy   
13.40 First Dates   
14.30 Ísskápastríð   
15.00 Sendiráð Íslands   
15.20 Falleg íslensk heimili   
15.50 Who Wants to Be a Milli-

onaire   
16.30 BBQ kóngurinn   
17.05 Fréttaþáttur EM 2020  
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 Last Man Standing        

Skemmtilegir gamanþættir 
með grínaranum Tim Allen 
í hlutverki karlmanns  sem 
lifir og hrærist í miklu 
kvennaríki, bæði í vinnunni 
og heima fyrir. Mike Baxter 
(Allen) og kona hans ala í 
sameiningu upp þrjár dætur, 
og þar gengur oft á ýmsu.

19.30 Mom  
19.55 Shrill    Þriðja og jafnframt 

síðasta þáttaröð þessara frá-
bæru gamanþátta um Annie 
sem er í yfirvigt og er tilbúin 
í breytingu í lífi sínu án þess 
þó að það hafi áhrif á líkams-
þyngd hennar. Hún reynir 
fyrir sér í blaðamennsku en 
fær fá tækifæri hjá yfirmanni 
sínum og  lítinn stuðning hjá 
kærastanum sem gerir lítið 
úr henni við hvert tækifæri. 
Á endanum fær hún nóg og 
tekur málin í sínar hendur.  
Hún er þreytt á því að vera 
ekki nógu góð fyrir aðra og 
tekur afdrifarík skref í áttina 
að nýju lífi.

20.25 Manifest   
21.10 The Girlfriend Experience   
21.40 S.W.A.T.   
22.25 The Wire   
23.25 The Gloaming   
00.20 Coroner   
01.05 LA’s Finest   
01.50 Grey’s Anatomy   
02.30 The O.C.   
03.10 NCIS   

10.25 Head Full of Honey  
12.30 Apollo 11  
14.05 Austin Powers, the Spy Who 

Shagged Me  
15.40 Head Full of Honey  
17.45 Apollo 11  
19.20 Austin Powers, the Spy Who 

Shagged Me  
21.00 Searching  
22.40 Loving Pablo  
00.40 The Meg  
02.30 Searching  

07.00 European Tour 2021  
12.00 European Tour 2021  
16.25 European Tour 2021 - Hig-

hlights  
16.50 European Tour 2021  
21.15 PGA Tour 2020   

06.00  Síminn + Spotify
12.30  Dr. Phil   
13.09  The Late Late Show    
13.49  The Block   
14.52  Life Unexpected   
15.31  90210   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
17.35  Dr. Phil   
18.20  The Late Late Show    
19.05  The Block   
20.10  Líf kviknar   Íslensk þátta-

röð sem byggð er á bókinni 
Kviknar og fjallar um getnað, 
meðgöngu, fæðingu og 
sængurlegu. Kviknar er 
sambland af fræðilegum 
upplýsingum, reynslusögum 
og svörum við algengum 
spurningum.

20.45  Younger   
21.15  FBI   
22.05  Hightown   
23.00  Pose   
00.00  The Late Late Show    
00.45  Love Island   
01.40  Ray Donovan   
02.30  Normal People   
03.00  Chicago Med   
03.45  Queen of the South   
04.30  Síminn + Spotify

08.50 Chelsea - Leicester City  
10.30 Manchester City - Chelsea  
12.20 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 2020/2021  
12.45 AIK - Rosengård  
14.25 Brentford - Swansea  
16.10 EM 1980  
17.05 LA Lakers - Phoenix Suns  
19.05 Grindavík - Afturelding  
21.05 Real Madrid - Gran Canaria  
22.45 Morecambe - Newport  

08.50 Dominos Körfuboltakvöld   
09.20 KF Nörd   
10.00 Stjarnan - Grindavík  
11.25 KA/Þór - ÍBV  
12.55 ÍBV - FH  
14.25 Afturelding - Haukar  
15.50 Lovísa Thompson   
16.15 Þór Þ. - Stjarnan  
17.55 Breiðablik - Tindastóll  
19.45 Dominos Körfuboltakvöld - 

Upphitun
20.10 Keflavík - KR  
22.00 Dominos Körfuboltakvöld   
22.30 KA - Valur  
23.55 Seinni bylgjan - karla  

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: Njáls saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.30  Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.
19.00   Matur og heimili   Sjöfn 

Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

19.30  Kaupmaðurinn á horninu  
 Þáttaröð um sögu og sér-
stöðu kaupmennskunnar á 
Íslandi.

20.00  433.is   433.is er frétta- og 
viðtalsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis.

20.30  Fréttavaktin   Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni dag-
skrá.

21.00 Matur og heimili    Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

21.30 Kaupmaðurinn á horninu 
 Þáttaröð um sögu og sér-
stöðu kaupmennskunnar á 
Íslandi.

11.00 Heimaleikfimi   
11.10 Kastljós  
11.25 Menningin  
11.35 Gönguleiðir   
11.55 Af fingrum fram  
12.35 Djók í Reykjavík   
13.05 Hraðfréttir  
13.15 Toppstöðin   
14.05 Hrefna Sætran grillar  
14.30 Ferðin heim  
15.25 Tilraunin – Fyrri hluti   
16.10 Menning í mótun   
17.05 Á vit draumanna   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Rosalegar risaeðlur   
18.29 Hönnunarstirnin III   
18.46 Bílskúrsbras   
18.50 Sumarlandabrot 2020  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Martin Clunes: Eyjar 

Ameríku    Ferðaþættir þar 
sem leikarinn Martin Clunes 
úr þáttunum um Martin 
lækni ferðast um strendur 
Ameríku og kynnist eyjunum 
þar í kring. Á ferðalagi sínu 
virðir hann fyrir sér kynngi-
magnaða náttúru, kynnist 
fjölbreyttu dýralífi og ræðir 
við sagnfræðinga og heima-
menn.

20.50 Græni slátrarinn   
21.25 Gösta   
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Gátan ráðin í San Francisco   
23.05 Þýskaland ‘86    Þýsk spennu-

þáttaröð um Martin Rauch, 
ungan austur-þýskan 
njósnara. Þetta er framhald 
þáttanna Þýskaland ‘83. Nú 
þrem árum síðar er Martin 
staddur í Angóla, fjarri ungu 
barni sínu og kærustu. Hann 
tekur að sér annað verkefni 
í von um að geta snúið aftur 
heim. Aðalhlutverk: Jonas 
Nay, Maria Schrader og 
Florence Kasumba. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna. e.

23.50 Dagskrárlok

Í kvöld
á Hringbraut

Brynja: Lykilbúðin 
á Laugavegi

Fylgstu með!

Þáttaröðin Kaupmaðurinn á 
horninu heldur áfram og nú verður 

Brynja, ein elsta verslunin á Laugavegi, 

heimsótt. Innanstokks hefur svo til ekkert 

breyst frá því snemma á síðustu öld en meira 

að segja heillar aldar bókhaldið er enn geymt 

uppi á gamla þurrkloftinu.  

Heimsókn Sigmundar Ernis í Brynju er eins og 

að stíga upp í tímavél. Fylgstu með 

kl. 19.30 í kvöld, bara á Hringbraut.

DAGSKRÁ 1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR
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HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

EMBRACE CHAOS®

Svefn eykur lífsgæði þín. Hversu vel þú sefur 
ræður því hversu vakandi og tilbúinn þú ert 
fyrir það sem lífi ð býður upp á. Það er á 
vökutímanum sem þú sannreynir hversu 
vel þú hefur sofi ð.
Hästens framleiðir handsmíðuð rúm í hæsta 
gæðafl okki. Það sem þú fi nnur þegar gormar, 

hrosshár, ullartrefjar, bómull, hör og viður 
vinna saman er í raun ávöxtur nærri 170 ára 
linnulausrar vinnu. Því það er það sem þarf 
til að leggja grunn að góðum degi. 
Hästens-upplifun er eins og hlýtt og notalegt 
faðmlag. Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða 
pantaðu vörulistann á hastens.com.

Ímyndaðu þér að vakna, tilbúinn í allt sem lífi ð hefur upp á að bjóða. 



Þannig að núna er ég 
voðalega ánægður 
með mig sem sýningar-
stjóri myndlistarsýn-
ingar. Heitir það ekki 
kúrator?

Siggi Hall, 
sýningarstjóri.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jóhann Waage Markaðsfulltúi Fréttablaðsins
johannwaage@frettabladid.is eða 550-5656

FERÐALÖG INNANLANDS
Föstudaginn 4. júní gefur Fréttablaðið út stórt og flott Ferðaþema.

Nú er það undir okkur komið að halda hjólum ferðaþjónustunnar gangandi 
og vera dugleg að ferðast innanlands í sumar og væntanlega fram á haust. 
Og þá er það ferðaþjónustunnar að vera dugleg að auglýsa hvað er í boði 
fyrir hinn almenna ferðamann, tilboð á gistingu, afþreyingu og veitingum.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.

Kúratorinn og kokkurinn Siggi Hall ásamt Léttfetalistamönnunum Jóni Óskari, Kristjáni Steingrími Jónssyni og Birni 
Roth sem þekja veggi Veiðihússins við Laxá í Kjós með verkum sínum.  MYND/AÐSEND

Léttfetarnir sóttu myndina á boðs-
kortið ekki yfir ána og smelltu þess-
ari af leiðsögumanni sem hangir í 
Veiðihúsinu.  MYND/AÐSEND

Laxveiðikempurnar og 
myndlistarmennirnir Björn 
Roth, Jón Óskar og Kristján 
Steingrímur Jónsson kalla sig 
Léttfeta og opna sem slíkir 
málverkasýningu í Veiðihús-
inu við Laxá í Kjós þar sem 
sýningarstjórinn er sjálfur 
meistarakokkurinn Siggi 
Hall.

thorarinn@frettabladid.is

Þriggja manna tal þeirra Haraldar 
Eiríkssonar, leigutaka Laxár í Kjós, 
Sigurðar L. Hall, brytans í veiðihús-
inu og Björns Roth myndlistarmanns 
gat af sér geggjaða hugmynd sem 
verður að veruleika á föstudaginn 
þegar myndlistartríóið Léttfeti opnar 
sýninguna Léttfetar á bökkum Laxár 
í Kjós.

Léttfetarnir eru auk Björns, þeir 
Jón Óskar og Kristján Steingrímur 
Jónsson, sem allir eru næstum jafn-
vígir á stöngina og penslana. „Nú 
fer allt á hliðina,“ sagði Jón Óskar á 
Facebook þegar hann bauð á sýn-
inguna á Facebook og líklega má til 
sanns vegar færa að tilefnið til þess 
að skreppa upp í Kjós sé ærið þegar 
þessir þrír eru á einni og sömu sýn-
ingunni með sjálfan Sigga Hall sem 
sýningarstjóra.

„Þetta eru hörkumenn. Þetta eru 
skemmtilegir myndlistarmenn og 
þetta verður skemmtilegur dagur,“ 
segir matreiðslumeistarinn Siggi 
Hall um opnun sýningarinnar á 
föstudaginn en þremenningarnir 
gerðu hann einróma og einhliða að 
sýningarstjóra.

„Ég réði engu með það. Þetta eru 
nú allt strákar sem ég hef þekkt í 
mörg ár og ég kalla góða vini mína,“ 
segir Siggi þegar hann er spurður 
hvað komi til að brytinn í Veiðihús-
inu sé orðinn sýningarstjóri.

„Þeir sögðu bara: „Þú ert sýningar-
stjóri og þú svarar fyrir allt.“ Og ég 
sagði: „Nú, ja hérna.“ Þeir sögðu að 
ég gæti þetta alveg,“ segir Siggi, sem 
efaðist ekkert um að mat myndlistar-
mannanna væri rétt.

„Þannig að núna er ég voðalega 
ánægður með mig sem sýningarstjóri 
myndlistarsýningar. Heitir það ekki 
kúrator?“ spyr Siggi og hlær sínum 
kunna hlátri.

Mississippi rennur í Laxá
„Þetta er myndlistarhópurinn Létt-
feti og þeir eru nefnilega alveg bráð-
skemmtilegir og út af fyrir sig eru 
þeir bara eitt skemmtiatriði,“ segir 
Siggi þegar hann útskýrir yfirskrift 
sýningarinnar. „Hún heitir sko Létt-

feti á bökkum Laxár eftir bók sem 
Jón Óskar var mjög hrifinn af sem 
strákur og heitir Léttfeti á bökkum 
Mississippi.

Þarna er hátt til lofts og jafnvel vítt 
til veggja þótt það sé nú voða mikið 
gluggar og áin rennur fyrir neðan 

niður í mót og svo er útsýnið út eftir 
Kjósinni og Hvalfirðinum. Þetta er 
allt voðalega svona ídealt og fallegt,“ 
segir Siggi um myndrænt umhverfi 
veiðihússins sem henti þannig vel til 
listaverkasýninga.

Hugmyndina að sýningunni segir 
Siggi hafa þróast þegar fornvinur 
hans, Björn Roth, og Haraldur Eiríks-
son hafi rætt veggskreytingar veiði-
hússins í kjölfar breytinga sem gerðar 
voru þegar Haraldur tók ána á leigu.

Laxveiðilistamenn
„Hann Halli Eiríks er framarlega í 
þessum stangveiðiheimi á alþjóða-
vísu og veiðihúsið var svona aðeins 
tekið í gegn að innanverðu og sett í 
stílinn. „Ég er bryti þarna yfir veiði-
húsinu og við Björn erum nú old fri-
ends og hann spyr hvort það eigi ekki 
að setja einhverjar myndir á veggina 
í samráði við Halla.

Þegar við erum svo þrír að tala um 
þetta stingur Björn upp á því að hann 
fái með sér f leiri myndlistarmenn 
sem allir eru laxveiðimenn. Hann fær 
svo Jón Óskar og Kristján Steingrím 
með sér í þessari lotu og þeir svona 

sem sagt klæða veggina með sýningu. 
Þetta er svo sérstakt umhverfi og það 
er náttúrlega partur af þessu, að geta 
sýnt í þessu sérstaka umhverfi,“ segir 
Siggi, sem bíður spenntur eftir að sjá 
lokaútkomuna þegar Léttfetarnir 
klára að hengja upp.

Siggi sulluveiðari
„Ég er bara svona sulluveiðari,“ segir 
Siggi þegar hann er inntur eftir eigin 
veiðiáhuga. „Mér þykir ágætt, stund-
um, ef ég hef tíma, tækifæri til þess 
og allt það að fara stundum út með 
stöngina mína og kasta flugunni eitt-
hvað og á nú alveg til að setja í einn og 
einn fisk og svona.

Ég fer líka í svona laxveiðitúra, 
nokkra daga, með góðum vinum 
sem eru oft náttúrlega bara skemmti-
ferðir. En ég er ekki með neina dellu. 
Ég er laus við það,“ heldur Siggi áfram 
og virðist prísa sig sælan.

„Menn eru bara sumir veikir og 
geta ekkert annað en bara verið ein-
hvers staðar í veiði. Svo eru menn 
náttúrlega misgóðir. Ég er enginn 
frækinn veiðimaður heldur, en ég 
svona, jújú, næ stundum einum og 

einum. Ég er aldrei í kappi, sko, en ég 
kann vel við mig í þessum heimi.“

Öll vötn falla í Kjósina
Siggi segir Kjósina og Laxána þar hafa 
reynst ákveðna merkingarmiðju til-
veru hans og eins og allir vegir þaðan 
leiði hann þangað aftur. Hann bjó og 
starfaði sem kokkur í Noregi þegar 
hann fékk upphringingu 1988.

„Þá var ég spurður hvort ég gæti 
verið í Kjósinni eitt sumar og eldað. 
Það passaði mér ágætlega og ég 
smellti mér í Kjósina og það endaði 
með því að ég var þar nokkur sumur 
í röð og flutti svo heim. Ég byrjaði í 
Kjósinni og þar byrjar allt saman.

Þar er ég ráðinn í sjónvarp og þar 
er ég ráðinn í hitt og þetta og síðan 
þegar ég er hættur að vinna þá er ég 
líka kallaður í Kjósina til aðstoðar 
og er núna bryti yfir matreiðslunni 
þar. Þetta er náttúrlega öðruvísi með 
matreiðsluna heldur en veiðina. Þar 
verð ég sko að koma við pottana,“ 
segir brytinn og nú sýningarstjór-
inn við Laxá í Kjós þar sem allt er að 
verða klárt fyrir opnun Léttfetanna 
föstudaginn 4. júní. n

Fluguveiðilistamenn sýna við bakka Laxár
LÍFIÐ 1. júní 2021  ÞRIÐJUDAGUR





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 
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Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Núna er ég að semja 
bæði tónlist og texta 
sjálfur, semja frá hjart-
anu. Ég hef aldrei verið 
eins berskjaldaður í 
nokkurri vinnu.

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

ÚTSALA
Allt að 50% afsláttur

SUMAR

www.husgagnahollin.is

V
E

F V E R S L U
N

RICHMOND
Hringlaga borðstofu borð 
úr olíuborinni eik með fisk-
beinamynstri á borðplötu. 
Stærð: Ø120 x 76,5 cm

 59.994 kr. 
 99.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
ÚTSALA

RIA 
2ja og 3ja sæta sófar 

2ja sæta
69.993 kr.  99.990 kr.

3ja sæta
76.993 kr.  109.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%
ÚTSALA

EVA SOLO 
Tekanna 7.495 kr.  14.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

LENE BJERRE 
Skrautkerti verð frá 
1.352 kr.  1.690 kr.

AFSLÁTTUR
20%
ÚTSALA

BROSTE 
Vasar 3.495 kr.  6.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
ÚTSALA

Tónlistarmaðurinn Guð-
finnur Sveinsson hefur nú 
gefið út sitt fyrsta lag sem 
sólólistamaður. Lagið heitir 
Light og fjallar um tímaleysi 
ástarinnar, þegar maður 
gleymir stund og stað. Guð-
finnur heldur tónleika með 
systur sinni Kristínu í Sigur-
jónssafni á morgun og hinn.

steingerdur@frettabladid.is

Á sunnudaginn kom út fyrsta 
lag tónlistarmannsins Guðfinns 
Sveinssonar sem sólólistamanns 
og heitir það einfaldlega Light. 
Tónlistina gefur hann út undir lista-
mannsnafninu Gudfinnur. Hann 
segir ferlið að baki því að semja 
nú í fyrsta sinn einn hafi verið afar 
lærdómsríkt, en það hófst fyrir um 
fimm árum. Guðfinnur hefur lengi 
verið í músík.

„Ég hef spilað á píanó frá unga 
aldrei og lært söng. Pabbi hefur 
alltaf verið mikið í tónlist þannig 
að hún var mikið inni á heimilinu. 
Sungið í veislum og svona. Síðar var 
ég í „post-rokk“ hljómsveitinni For 
a minor reflection frá því að ég var 
unglingur. Við vorum mjög aktífir í 
nokkur ár og túruðum til að mynda 
með Sigur Rós og vorum bara 
almennt mikið á flakki að spila úti. 
Við gáfum út nokkrar plötur. Tón-
listin var smá svipuð stíl Sigur Rósar, 
fyrir utan að við vorum ekki með 
neinn söng,“ útskýrir Guðfinnur.

Ekki auðvelt að sleppa takinu
Eftir það fór Guðfinnur og lærði 
óperusöng í Vín.

„Ég hef verið að syngja aðeins. En 
síðustu fimm árin hef ég verið að 

vinna í þessari sólótónlist minni og 
var sem sagt að gefa út mitt fyrsta 
lag,“ segir hann og viðurkennir að 
það hafi einmitt tekið dágóðan tíma 
að koma þessu loks frá sér.

„Þetta hefur verið allt öðruvísi 
ferli en til dæmis þegar maður 
semur með hljómsveit. Þá vorum 
við fjórir og enginn söng, mér 
fannst aldrei neitt mál að gefa það 
efni frá okkur. Núna er ég að semja 
bæði tónlist og texta sjálfur, semja 
frá hjartanu. Ég hef aldrei verið 
eins berskjaldaður eins og í þess-
ari vinnu. Það er kannski bara þess 
vegna sem hefur liðið svona langur 
tími. Það hefur allavega ekki komið 
auðveldlega til mín að sleppa takinu 
af þessu efni,“ segir hann.

Hann segist hafa verið stressaður 
yfir viðtökunum við tónlistinni.

„En mér líður akkúrat núna eins 
og ég sé búinn að taka stressið út, að 
þetta sé rétti tíminn.“

Guðfinnur er að vinna í plötu 
sem hann vonast til að geta gefið út 
á næstunni.

„Þetta er síðasta lagið á plötunni 
og hét þar til fyrir stuttu bara loka-
lag en heitir núna Light, eða Ljós. 
Ég samdi það fyrir um fimm árum. 
Það fjallar um tímaleysi ástarinn-
ar. Þetta „móment“ þegar maður 
gleymir alveg stað og stund. Það er 
eins og heimurinn snúist í hringi 
og maður gleymir sér í ástinni. Mér 
fannst ljós túlkandi fyrir þessa til-
finningu. Þá upplifi ég mig í ein-
hverju ljósi.“

Jarðtengdist í faraldrinum
Ljósinu fylgir ákveðin bjartsýni 
og því er eflaust viðeigandi að gefa 
lagið út núna þegar aðstæður í þjóð-
félaginu eru að batna, sumarið á 
næsta leiti. Guðfinnur segist hafa 
átt auðvelt með að semja í heims-
faraldrinum.

„Ég held að það hafi örugglega 
hjálpað ef eitthvað er. Ég er félags-
vera og hef alltaf verið á miklu 
f lakki. Það var gott að vera aðeins 
heima, ég held það hafi aðeins jarð-
tengt mig.“

Guðfinnur heldur reglulega tón-
leika með systur sinni, Kristínu 
Sveinsdóttur.

„Við erum einmitt að halda tón-
leika á morgun og hinn í Sigurjóns-
safni. Á tónleikunum frumflytjum 
við verk eftir K.ólu sem hún samdi 
fyrir okkur. Þetta er fimmti í röð 
dúetta sem hefur verið saminn 
fyrir þessa systkinatónleika. Síðan 
syngjum við þýsk söngljóð eftir 
Brahms og Schubert, norræn söng-
ljóð eftir Grieg, eina óperuaríu og 
dægurlög sem flestir ættu að kann-
ast við.“

Hægt er að kaupa miða á tónleik-
ana á tix.is Lagið Light er komið á 
allar helstu streymisveitur. n

Um tímaleysi ástarinnar
Guðfinnur var áður í hljómsveitinni For a minor reflection sem túraði um allan heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON
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Hafðu
það gott

alla vikuna!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

n Bakþankar

Í minni sveit var aldrei talað 
um að elska eitthvað sem ekki 
dregur andann. Svo allt í einu 
held ég til fimm ára dvalar á 
Grikklandi og þegar ég kem 
til baka er Bjartur litli frændi 
minn kominn til skjalanna 
og hann elskar ekki aðeins 
jarðarberja sjeik og pylsu með 
öllu nema steiktum, heldur 
elskar hann líka að fara í sund 
og að veiða.

Ég varð því að læra að 
nota orð þetta upp á nýtt og 
taldi mig vera orðinn fulln-
uma í þeim fræðum þegar 
ég sagði við sjálfan mig að 
ég elskaði fugla. Allavega 
stækkar hjartað um tvö númer 
þegar turn svalan svífur um 
svalirnar hjá mér með skræki 
sína og ekki verð ég verri þegar 
spörfuglinn sest fyrir utan 
gluggann.

Það var ekki fyrr en ég fór að 
þrífa svalirnar að ég áttaði mig 
á því að ég skildi ennþá ekki 
til hlítar orðið „að elska“. Það 
var nefnilega engu líkara en 
öll sóðaskáld bæjarins hefðu 
hellt úr blekbyttum sínum á 
svalirnar svo sólbekkur, veggir 
og gólf var útatað. Þá kom mér 
til hugar að hætta að tæla til 
mín þennan fiðraða félags-
skap en fæla hann frekar frá 
með því að hengja upp mynd 
af sjálfum mér í sturtu. En þá 
gæti ég ekki með heilum hug 
sagst elska fugla, er það?

Nú er ég að stúdera orðið 
upp á nýtt og hallast helst að 
því að maður geti ekki með 
sanni sagst elska nokkurn 
skapaðan hlut nema maður sé 
til í að taka skítinn líka. n

Að elska á íslensku

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

GERÐU FRÁBÆR KAUP
Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, 
sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.
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STILLANLEG 
HJÓNARÚM

MEÐ BODYPRINT DÝNU – EIN ALLRA 
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

Verð frá kr. 439.900.-

VANDAÐAR SÆNGUR OG 
KODDAR Í ÚRVALI

SUMARLEG SÆNGURVERASETTSÆNGURVER OG 
NÁTTSLOPPAR

HANDGERT
ILMKERTI
MEÐ
SUMAR-
LEGUM
BERJAILMI

GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMAí sumar

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

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



Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Rafmögnuð 
ævintýrareið!

Leiktu þér 
meira! 

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninn
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Hvert ætlar þú að rúlla í sumar? Láttu hárið flaksast 
í vindinum eins og þú sért að vinna júróvisjón, líttu 
í kringum þig og andaðu að þér upplifunum!

Hringdu, hlustaðu á tónlist og taktu á móti 
símtölum í snjallúrinu, án þess að síminn sé 
nálægur. Andaðu að þér ferskasta loftinu og 
njóttu útiverunnar með nettengdu snjallúri.

Tilboðin gilda á nova.is út miðvikudaginn 2. júní.

Power
Zero 8

72.990 kr.
82.990 kr.

Xiaomi
Rafskúta Pro2

64.990 kr.
74.990 kr.

Power
Zero 9

101.990 kr.
116.990 kr.

Populele
Snjallgítar
13.993 kr.
19.990 kr.

Xiaomi
MI Band 
6.993 kr.
9.990 kr.

Nova
Stuðpinni

(þráðlaus)
3.990 kr.
7.980 kr.

Taktu 
tilkynningafrí!
Snjalltækjum fylgir ekki tilkynningaskylda. 
Prófaðu að slökkva á öllu þessu áreiti og 
finndu frelsið sem fylgir lífi án rauðu deplanna. 
Hugsaðu um tilfinningar en ekki tilkynningar.

Galaxy Buds Pro
Andvirði 44.990 kr.

í hverjum mánuði fyrir 
alla hjá Nova!

5G

Samsung 
Galaxy  S21

128GB
149.990 kr.

5G

Samsung 
Galaxy S20 

FE 5G 128GB
99.990 kr.

129.990 kr.

Samsung 
Galaxy 

Buds+  
19.990 kr.
29.990 kr.

Apple 
AirPods 

2019
24.291 kr.
26.990 kr.

Finndu fleiri díla og skemmtilegheit á nova.is! Vertu hjá Nova og fáðu allskonar díla og hressandi tilboð. Þú heldur sama númeri og við pössum upp á símaskrána.

Nova
Folf diskó 

diskur
2.490 kr.
4.980 kr.

Apple 
iPhone 11 Pro

256GB
169.990 kr.
189.990 kr.

Apple 
iPhone 11 

Pro Max 256GB
189.990 kr.
209.990 kr.

10.000
króna
afsl.

Luxor
Ferðahátalari

17.493 kr.
24.990 kr.

30%
afsl.

Kaup-
auki

10.000
króna
afsl.

15.000
króna
afsl.

30.000
króna
afsl.

Apple 
iPhone SE

64GB Hvítur
74.990 kr.
84.990 kr.10.000

króna
afsl.

Apple 
Watch Series 
5 LTE 40mm

79.990 kr.
89.990 kr.

eSIM

Samsung  
Galaxy Watch 3

41mm
59.990 kr.
74.990 kr.

eSIM

Nova 
Folf diskósett

3.992 kr.
4.990 kr.

Play-
Station 5

20.000
króna
afsl.

20.000
króna
afsl.

10.000
króna
afsl.

Samsung 
Galaxy Watch 

Active 2  ÁL 
40mm

39.990 kr.
49.990 kr.

eSIM

10.000
króna
afsl.

10.000
króna
afsl.

15.000
króna
afsl.

2F1

eSIM
Apple 

Watch SE LTE
40mm

59.990 kr.
69.990 kr.10.000

króna
afsl.

Novaleg
tilboð

DÍLL
NOVA

Hafðu hraða fingur, 
takmarkað magn í boði
á nova.is fyrir viðskipta-
vini Nova!

 PlayStation 5   
Verð frá 

79.990 kr.

30%
afsl.

20%
afsl.

30%
afsl.

2F1

Xiaomi
Essential
44.990 kr.
49.990 kr.

5.000
króna
afsl.

Frí heimsending Frí heimsending Frí heimsending Frí heimsending

10%
afsl.

Úrlausn
hjá Nova



Við ætlum að leika okkur í allt sumar! Skildu símann eftir 
heima með Úrlausn hjá Nova og njóttu þess að vera á 
staðnum. Saman finnum við hið eina sanna Sumar-Zen.

Sumardílar og sólskinstilboð fyrir alla 
hjá Nova á nova.is

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Sumarstuð
hjá Nova!

App í Sumar!
Við ætlum að leika okkur í allt sumar. Vertu 
hjá Nova, sæktu Nova Appið og vertu með 
2F1, FríttStöff og allskonar skemmtilegheit 
innan seilingar. Förum út að leika og njótum 
lífsins saman.

Apple 
Watch Series 6

LTE 40mm
84.990 kr.
99.990 kr.

eSIM

15.000
króna
afsl.

Á NOVA.IS
SKRÁNING

Sæktu
Nova

Appið!

NovaTV í fríið!
Sjónvarp á netinu fyrir 0 kr.
Stingdu myndlykilinn af. Sæktu NovaTV appið og horfðu 
í snjalltækjunum, tölvunni eða gegnum Apple TV eða 
Android TV. Þægilegri gerast ferðafélagarnir ekki.

Apple
Apple TV 
4K 2021

34.990 kr.

Net á ferðinni!
Njóttu þess að ferðast og vertu í góðu sambandi 
um allt land. Farsíma- og netkerfi Nova ná til yfir 
98% landsmanna og stærsta 5G svæðið á landinu 
er alltaf að stækka. Vertu í góðum tengslum við 
náttúru og net í allt sumar.

Við erum vel tengd um allt land


