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Eclipse Cross PHEV 4x4 

Förum saman út í bláinn!
Eclipse Cross PHEV getur dregið 1.5 tonn, er með lyklalausu 
aðgengi, hraðastilli, hita í stýri, bakkmyndavél, þreytuviðvörun, 
akreinavara o.fl.  Verð frá 6.390.000 kr.

Dósent í lögreglufræði segir 
samband milli skotvopna
leyfa og drápa á fólki nýtt 
áhyggjuefni. Maður er enn í 
lífshættu eftir skotárásina á 
Blönduósi.

bth@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Þetta er nýr veruleiki 
á Íslandi að við höfum áhyggjur af 
byssum og skotvopnaleyfum vegna 
þess að það er verið að drepa fólk. 
Það er nýtt að skotvopn séu rædd 
í þessu samhengi,“ segir Margrét 
Valdimarsdóttir, dósent í lögreglu
fræði við HA.

Morðið á Blönduósi er fimmta 
skotárásarmálið á landinu það sem 

af er árs. Skotfélagið á Blönduósi 
gerði fyrst athugasemdir í nóvem
ber síðastliðnum við hegðun skot
mannsins sem var vistaður á geð
deild fyrir örfáum vikum um skeið. 
Áður hótaði hann manninum sem 
berst nú fyrir lífi sínu eftir hagla
byssuárás um helgina.

„Ég myndi ekki styðja að við 
frelsissviptum andlega veikt fólk í 
forvarnaskyni, því það er stimplun 
fólgin í því. Langflestir með grein
ingu um geðrænan vanda beita ekki 
ofbeldi,“ segir Margrét.

„En vegna þess að byssur geta 
valdið svo miklum skaða á svo 
skömmum tíma þarf að vera erfitt 
að fá skotvopnaleyfi og þú átt að 
geta misst leyfið ef grunur kviknar 

um of beldi. Það er ekki mannrétt
indabrot að fá ekki að eiga byssu.“

Heimildir Fréttablaðsins herma 
að lögregla sé með til skoðunar 
hvort byssumaðurinn, fæddur og 
uppalinn á Blönduósi, einrænn í 
seinni tíð, hafi fyrst skotið fyrrum 
atvinnurekanda sinn. Þá haf i 
eiginkona atvinnurekandans verið 
sloppin út úr eigin húsi en hafi snúið 

aftur við skothvellinn. Byssumaður
inn hafi þá beint byssunni að henni, 
skotið öðru skoti og lést konan.

Sonur hjónanna, sem var gest
komandi í húsinu ásamt barns
móður og ungu barni, er samkvæmt 
heimildum blaðsins talinn hafa 
orðið vitni að morðinu á móður 
sinni. Hann hafi lagt í skotmanninn 
með berum höndum þegar hann 
var að endurhlaða byssuna í þriðja 
skotið. Þeim átökum lauk með bana 
árásarmannsins.

Syninum var sleppt úr haldi lög
reglu í fyrrakvöld. Hann hefur enn 
stöðu sakbornings. Lögregla verst 
svara af gangi rannsóknarinnar en 
upplýsti í gær að eiginmaður kon
unnar sem lést væri í lífshættu. n

Nýr og dimmur veruleiki á Íslandi

Margrét 
Valdimarsdóttir, 
dósent í 
lögreglufræði

ORKUMÁL „Ák vörðun stofnun
arinnar hvílir því miður á röngum 
upplýsingum framkvæmdaaðil
ans. Það er í sjálfu sér alvarlegt 
mál,“ segir Hulda Guðmunds
dóttir, bóndi á Fitjum í Skorradal, 
um ákvörðun Skipulagsstofnunar 
að framkvæmdir við Andakílsár
virkjun þurfi ekki í umhverfismat.

Að sögn Huldu hef ur ork u 
fyrirtækið Orka náttúr unnar ekki 
skýrar heimildir til breytinga á 
vatnsborði Skorradalsvatns og 
Andakílsá ofan lóns né til breytinga 
á stíf lum. Krefst hún þess í kæru 
að ákvörðun Skipulagsstofnunar  
verði gerð ógild. n  SJÁ SÍÐU 4.

Sakar ON  um 
óheiðarleika

Menntaskólanemar sneru aftur á skólabekk eftir að sumarleyfi lauk. Nemendur sjást hér yfirgefa Menntaskólann í Reykjavík með bros á vör eftir fyrsta skóladaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



Göngusvæðin hér eru í 
heimsklassa og það 
getur skapað núning 
milli notendahópa.

Árni Magnússon

Á Vesturlandi hefur 
viðkoma rjúpu ekki 
verið lakari síðan 1995.

Hoppað í hnapphelduna

Á mánudag bauð Siðmennt kærustupörum að mæta og framkvæma eldsnögga, einlæga og löglega hjónavígslu, þeim að kostnaðarlausu. Tuttugu og átta 
pör mættu og létu pússa sig saman í skemmtilegri athöfn. Ingibjörg Ebba Benediktsdóttir og Arnar Elíasson tóku sitt nánasta fólk með þegar þau giftu sig.          
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Leysa þarf núning milli 
fjallahjólafólks og annarra 
hópa svo allir geti verið sáttir 
í fjöllum, segir Árni Magnús 
Magnússon, sem vill byggja 
upp hjólaleiðir á Borgarfirði 
eystra.

benediktboas@frettabladid.is

HJÓLREIÐAR „Við munum ekki 
ná að stoppa hjólreiðafólk að 
koma hingað,“ segir Árni Magnús 
Magnússon, eigandi Fjord Bikes, sem 
óskar eftir afstöðu heimastjórnar 
Borgarfjarðar eystri til uppbyggingar 
á fjallahjólreiðaleiðum.

Heimastjórnin kveðst jákvæð 
fyrir uppbyggingu slíkra leiða en 
segir slíkt þurfa að gerast í sátt 
og samstarfi við landeigendur og 
aðra hagsmunaaðila. Hún geti þó 
ekki tekið afstöðu til óskilgreindra 
hjólaleiða.

Árni segir að við gerð hjólaleiða 
fari hann eftir gæðahandbók 
IMBA, sem eru alþjóðasamtök 
fjallahjólreiða og umhverfisvernd. 
Sem dæmi séu uppteknar torfur 
hafðar eins stórar og hægt er og þær 
settar niður annars staðar, til dæmis 
til að hylja önnur sár.

„Ég byrja á að fá ley f i hjá 
landeiganda áður en ég fer að 
kanna og hanna mögulegar leiðir. 
Svo er það unnið í samvinnu við 
þá. Þannig það er ekki farið yfir 
beitiland eða álíka,“ segir Árni, sem 
á og rekur Fjord Bikes sem gerir út á 
fjallahjólreiðar um Víknaslóðir.

Að sögn Árna eru mikil tækifæri 
í fjallahjólreiðaferðamennsku líkt 
og í  fjallaskíðamennsku, sem sé 
þekkt stærð í ferðamennsku hér á 
landi. Einbeitingin við að fara niður 
brekku á hjóli sé engu lík.

„Það hefur sýnt sig og það eru 
til einhverjar rannsóknir að þessi 

fókus sem þarf þegar brunað er 
niður brekkurnar hefur góð áhrif á 
geðheilsuna.“

Árni segir skorta pólitískan vilja í 
málinu. Hann vilji útvíkka upplifun 
ferðamanna á Austurlandi.

„Við sáum það í Dyrfjallahlaupinu 
að það voru nánast allir með hjól á 

toppnum á bílnum. Göngusvæðin 
hér eru í heimsklassa og það getur 
skapað núning milli notendahópa 
en ég vil útvíkka upplifunina,“ segir 
Árni, sem telur lítið mál að leysa 
núninginn þar sem allir geti lifað í 
sátt og samlyndi á fjöllum. Það þurfi 
einungis að horfa til Alpanna og 
nefnir skíðasvæðið í Salzburg.

„Þar er búið að losa núninginn 
bara með upplýsingagjöf. Að 
einhverju leyti er búið að gera þetta 
í Skálafelli en munurinn er að það 
er ekki mikið um gönguleiðir upp 
Skálafell eins og er hér. Það eru 160 
kílómetrar merktir göngustígar hér 
– hver öðrum fallegri. En þetta eru 
tveir mismunandi notendahópar 
sem eru með mismunandi þarfir 
og það sem ég vil gera er að mæta 
þörfum fjallahjólreiðahópsins,“ 
segir Árni. n

Vill auka veg og virðingu 
fjallahjólreiða á Austurlandi

Árni Magnús Magnússon segir geðbót að bruna niður fjallshlíð.  MYND/AÐSEND

Sjálfvirkur 
opnunarbúnaður og 
snertilausir rofar frá  

Þýsk gæðavara.

Snertilausir rofar

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
www.jarngler.is

birnadrofn@frettabladid.is

DÝRALÍF Fjölgun rjúpu á Norð
austurlandi hefur ekki verið minni 
síðan mælingar hófust árið 1964. 
Á vef Náttúrufræðistofnunar er 
ástæðan sögð mikil vætutíð sem 
einkennt hefur sumarið á Norð
austurlandi. Á Vesturlandi hefur 
viðkoma rjúpunnar ekki verið lak
ari síðan árið 1995.

Rjúpnatalningar síðastliðið vor 
sýndu að rjúpnastofninn var í mik
illi uppsveiflu víðast hvar, mælingar 
nú sýna þó að stofninn hafi mætt 
mótbyr. Síðasta haust var veiðistofn 
rjúpu 248 þúsund fuglar. Árið 2020 
var hann 280 þúsund fuglar og árið 
2019 var hann 820 þúsund fuglar. n

Mikil fækkun  í 
rjúpustofninum

Veiðistofninn 2021 var 248 þúsund.

bene diktarnar@fretta bladid.is

ELD GOS Eld gosið í Mera dölum er 
búið í bili og ó senni legt er að það 
taki sig aftur upp á næstu dögum. 
Þetta segir Magnús Tumi Guð
munds son, jarð eðlis fræðingur hjá 
Há skóla Ís lands, um stöðuna á gos
stöðvunum.

„Það er ekkert gos eins og er. Það 
liggur alveg niðri, þó að hraun hafi 
að eins sést undan farið þá er það 
ekki vís bending um að það sé að 
koma upp kvika,“ segir Magnús 
sem telur að ef það á eftir að byrja 
að gjósa aftur þá sé það ekki fyrr en 
eftir nokkra mánuði.

„Það er ekkert sem bendir til 
að það sé eld gos, ó róinn er alveg 
dottinn niður og þar með er gosið 
búið, alla vega í bili. Það er ó senni
legt að eld gosið taki sig upp aftur á 
næstu dögum. Ef að eld gosið ætlar 
að halda á fram þá þarf væntan lega 

að byggjast upp þrýstingur á ný 
og ef það fer þannig þá tekur það 
nokkra mánuði,“ segir Magnús.

Hann segir að eld gosið í Mera
dölum sé á marga vegu frá brugðið 
eld gosinu í Fagra dals fjalli. „Ef við 
skoðum gosið í fyrra þá var það 
í seinni hlutanum að kvikna og 
slökkna á víxl. Svo stoppaði það 
skyndi lega, eins og það væri tappi 
settur í það. Núna er ekki eins og 
það hafi verið settur tappi í gosið, 
heldur hafi tankurinn ein fald lega 
orðið tómur,“ segir Magnús. n

Eld gosið í Meradölum sé búið í bili

 
 
 
 
 
Magnús Tumi 
Guðmundsson, 
jarðeðlisfræð-
ingur. 
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leið-
beiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla 
sem �uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

7 MANNA OG 4WD
FÆR Í FLESTAN SJÖ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Toyota Hybrid hefur aldrei verið svona stór
Verð frá: 10.890.000 kr.

KINTO ONE langtímaleiga
Highlander Hybrid verð frá: 205.000 kr. á mán.

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUSÁRA ÞJÓNUSTA



Markmiðið er að safna 
440 milljónum króna.

JEEP.IS • ISBAND.IS

KEMUR ÞÚ
AF FJÖLLUM?

PLUG-IN HYBRID

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

Íslensku fjöllin hafa mætt jafningja sínum. 
Gerðu ferðalagið algjörlega rafmagnað með 
Jeep® Wrangler Rubicon Plug-In Hybrid.

ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  • S. 590 2300  
OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LOKAÐ LAUGARDAGA 

birnadrofn@frettabladid.is 

SAMFÉLAG Til stendur að byggja 
nýtt hús sem hýsa mun starfsemi 
Kvennaathvarfsins. Fengist hefur 
f jármagn frá ríkinu upp á 60 
milljónir króna en til stendur að 
fara í landssöfnun fyrir húsinu í 
byrjun október. Markmiðið er að 
safna 440 milljónum króna.

Að meðaltali dvelja um 130 
konur í Kvennaathvar f inu á 

hverju ári og er meðaldvalartími 
þeirra þrjátíu dagar. Mörg börn 
dvelja að jafnaði í athvarfinu með 
mæðrum sínum. Linda Dröfn 
Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra 
Kvennaathvarfsins, segir að alltaf sé 
pláss fyrir konur sem leiti í athvarfið 
í húsinu, það sé þó löngu sprungið. 
„Við finnum alltaf pláss.“

  Hún segist bjartsýn á að vel 
takist til við að safna fyrir nýja hús
inu.„Við erum virkilega vongóð og 

finnum mikinn velvilja og þakklæti 
í okkar garð,“ segir Linda.

Hún segist vona að húsið verði 
tilbúið eftir þrjú ár en að erfitt sé 
þó að segja nákvæmlega til um 
hvenær það verði. „Við erum komin 
af stað með þetta verkefni. Erum 
byrjuð að teikna og nú bíðum við 
eftir deiliskipulagi,“ segir Linda en 
Kvennaathvarfið hefur nú þegar 
fengið vilyrði fyrir lóð undir húsið 
hjá borginni.

Staðsetning Kvennaathvarfsins 
er ekki opinber en Linda segir 
drauminn vera þann að konurnar 
sem þar dvelja upplifi sig það 
öruggar í nýja húsinu að staðsetning 
þess þurf i ekki að vera neitt 
leyndarmál.

„Það væri auðvitað draumurinn. 
Að öll starfsemin geti verið á sama 
stað og að öryggið sé þannig að það 
þurfi ekki að vera leyndarmál hvar 
við erum,“ segir hún. ■

Safna fjármagni fyrir byggingu nýs Kvennaathvarfs

birnadrofn@frettabladid.is

REYK JAVÍK Grunnskólar Reykja
víkur voru settir í gær þegar 14.560 
börn hófu nám í grunnskólum 
borgarinnar.
Þar af hófu 1.260 börn nám í 
fyrsta bekk og er sá árgangur 
fjölmennastur í Langholtsskóla. Þar 
eru 93 börn í fyrsta bekk.

Fjölmennustu skólar borgarinnar 
eru Langholtsskóli og Árbæjarskóli, 
með um 700 nemendur hvor.

N e m e n d u m  D a l s s k ó l a  í 
Úlfarsárdal hefur fjölgað afar hratt 
en þegar skólinn var stofnaður árið 
2010 voru þar þrjátíu nemendur en 
nú eru þeir 450 talsins. ■

Börnum fjölgar 
hratt í Dalsskóla

Bóndinn á Fitjum í 
Skorradal segir það rangt 
og óheiðarlegt hjá Orku 
náttúrunnnar að tala um 
tímabundið starfsleyfi fyrir 
Andakílsárvirkjun sem ígildi 
virkjunarleyfis.

gar@frettabladid.is

ORKUMÁL „Það lítur afskaplega 
fallega út að vísa til þess að fram
kvæmdir auki öryggi og séu til þess 
að uppfylla nútímakröfur,“ segir 
Hulda Guðmundsdóttir á Fitjum og 
vísar þar í ummæli samskiptastjóra 
Orku náttúrunnar (ON) í Frétta
blaðinu 18. ágúst.

„Ég mótmæli því ekki að fyrir
hugaðar framkvæmdir ON í og við 
inntakslón Andakílsárvirkjumar 
kunni að vera nauðsynlegar út frá 
rekstrarhagkvæmni orkuversins,“ 
segir Hulda. „En það er skortur á 
heimildum til framkvæmdanna og 
óskýrt heildarumfang þeirra sem ég 
bendi á að Skipulagsstofnun virðist 
hafa vanmetið.“

Hulda segir að þar sem ekkert 
virkjunarleyfi sé til fyrir Anda
kílsárvirkjun liggi ekki fyrir skýr 
skilyrði sem lúti ófjárhagslegum 
þáttum á borð við umhverfisvernd, 
landnýtingu og tæknilegum við
miðum sem tekið sé á í virkjunar
leyfum. Því þurfi framkvæmdirnar 
að fara í mat á umhverfisáhrifum.

Skipulagsstofnun segir Hulda 
taka gott og gilt er ON fullyrði að 
ekki sé gert ráð fyrir að vatnshæð 
í Skorradalsvatni fari út fyrir þau 
mörk sem miðað sé við í rekstrinum 
eða mörk í „úrskurði“ Orkustofn
unar um miðlunarleyfi. 

„Ork u stof nu n hef u r aldrei 
„úrskurðað“ um miðlunarleyfi 
virkjunarinnar og þau „mörk“ 
sem ON notar hafa aldrei verið 

staðfest með virkjunarleyfi og 
um öll „mörk“ ríkir engin sátt 
meðal heimamanna,“ segir Hulda. 
Skipulagsstofnun dragi þá skökku 
ályktun að „breytingar á vatnsborði 
Skorradalsvatns og á rennsli Anda
kílsár verði innan heimilda ON  til 

að starfrækja virkjunina“.
Að sögn Huldu hefur ON ekki 

skýrar heimildir til breytinga á 
vatnsborði Skorradalsvatns og 
Andakílsá ofan lóns né til breytinga 
á stíflum.

„Því er allt tal um bætt öryggi, lag
færingar og úrbætur til þess fallið að 
draga athyglina frá því að virkjunar
leyfið er ekki til og að aldrei hefur 
farið fram mat á umhverfisáhrifum 
Andakílsárvirkjunar sem þó er stór
notandi náttúrunnar í Skorradal.“

Hulda krefst þess í kæru til 
úrskurðarnefndar umhverfis og 
auðlindamála að ákvörðun Skipu
lagsstofnunar um að framkvæmd
irnar þurfi ekki í umhverfismat 
verði ógilduð. 

„Ákvörðun stofnunarinnar hvílir 
því miður á röngum upplýsingum 
framkvæmdaaðilans. Það er í sjálfu 
sér alvarlegt mál,“ segir hún.

Sakar orkufyrirtæki um óheiðarleika 
og rangt mál um Andakílsárvirkjun

Hulda Guð-
mundsdóttir á 
Fitjum rær nú að 
því öllum árum 
að framkvæmd-
ir við Andakíls-
ársvirkjun fari í 
umhverfismat. 
 MYND/AÐSEND

Haft var eftir samskiptastjóra ON 
í Fréttablaðinu 18. ágúst, að rekstur 
Andakílsárvirkjunar sé í samræmi 
við starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands frá 2012.

„Fulltrúar ON hafa áður reynt að 
vísa í tímabundið starfsleyfi sem ein
hvers konar ígildi virkjunarleyfis en 
það er rangt, beinlínis óheiðarlegt 
og í hróplegri mótsögn við siða
reglur OR og dótturfélaga,“ fullyrðir 
Hulda. Heilbrigðiseftirlitið segi um 
starfsleyfið að það feli aðeins í sér að 
reksturinn uppfylli skilyrði gagnvart 
lögum um hollustuhætti og meng
unarvarnir en sé ekki leyfi til að reka 
virkjun og framleiða rafmagn.

Hulda segir að á meðan afmörkun 
heimilda liggi ekki fyrir í virkjunar
leyfi verði tortryggni í garð allra 
framkvæmda rekstraraðila Anda
kílsárvirkjunar. „Sama hversu 
áferðarfalleg kynning þeirra er.“ ■

Ákvörðun stofnunar-
innar hvílir því miður 
á röngum upplýsing-
um framkvæmdaaðil-
ans. Það er í sjálfu sér 
alvarlegt mál.

Hulda Guðmundsdóttir á Fitjum

jonthor@frettabladid.is

Ú K R A Í N A  A ntón io Gut er re s , 
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, skipaði í gær Ingibjörgu 
Sólrúnu Gísladóttur, fyrrverandi 
utanríkisráðherra, í nefnd sem 
hefur það að markmiði að komast 
til botns í því sem átti sér stað 
í árásinni á Olinivkafangelsið 
sem átti sér stað þann 29. júlí 
síðastliðinn.

St jór nvöld í Rú ssla nd i og 
Úkraínu hafa sakað hvort annað 
um ábyrgð á árásinni. Í henni var 
fangelsi sprengt upp með þeim 
af leiðingum að 57 úkraínskir 
stríðsfangar létust og 75 særðust.

Á s a mt I ng ibjör g u sk ipaði 
Guterres Brasilíumanninn Carlos 
Alberto dos Santos Cruz, sem er 
fyrrverandi hershöfðingi, en hann 
verður yfir rannsóknarnefndinni. 
Auk þeirra var Youssoufou Yacouba 
frá Níger skipaður. ■

Ingibjörg Sólrún í 
rannsóknarnefnd
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KRONOTEX HARÐPARKET 

8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.890 KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990 KR. m²

10 mm AC5 MAMMUT PLUS VERÐ FRÁ 3.890 KR. m²

12 mm AC5 MAMMUT VERÐ FRÁ 4.150 KR. m²

VIÐARPARKET 
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 5.490 KR. m²

KÄHRS PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 5.990 KR. m²

VÍNYLPARKET VERÐ FRÁ 4.590 KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30X60 VERÐ FRÁ 4.790 KR. m²

60X60 VERÐ FRÁ 5.590 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR 
HVÍTLAKKAÐAR HURÐIR MEÐ KARMI
VERÐ FRÁ 41.990 kr. FYLGIHLUTIR 25% AFSLÁTTUR

40% AFSLÁTTUR  AF FYLGIEFNUM FYRIR PARKET OG FLÍSAR

ÚTSALA
HAUST

VERÐDÆMI PARKET, FLÍSAR, HURÐIR



Við gerum ráð fyrir að 
velta um 300 millj-
ónum dollara á næsta 
ári sem mun gera 
okkur að einu stærsta 
fyrirtæki á Íslandi 

Birgir Jónsson, forstjóri PLAY

Witheld for Pricacy 
ehf. er skráð til heimilis 
á Hafnartorgi

thorgrimur@frettabladid.is

RÚSSLAND  Rú s sne sk a ley n i
þjónustan FSB hefur formlega 
sakað úkraínsk stjórnvöld um að 
standa á bak við morðið á Dörju 
Dúgínu, sem lést þegar sprengja 
sprakk í bíl hennar nærri Moskvu 
á laugardaginn. Dúgína var dóttir 
þjóðernissinnaða heim spekingsins 
Aleksandrs Dúgín, eins af banda
mönnum Pútíns Rússlandsforseta. 
FSB segir morðingjann hafa komist 
undan til Eistlands.

Úkraínumenn neita því að hafa 
komið nálægt tilræðinu. Rússneski 
fyrrum þingmaðurinn Ílja Ponom
arjov hélt því fram í gær að innlend 
rússnesk andspyrnuhreyfing hefði 
lýst yfir ábyrgð á því.

Steingrímur Árnason, fyrrum 
fjölmiðlamaður í Rússlandi, segir 
sér þykja líklegra að innanlands

menn hafi verið að verki, þótt hann 
telji að taka beri orð Ponomarjovs 
með fyrirvara. Hann sé í pólitískri 
útlegð frá Rússlandi og því bitur út í 
stjórnvöld þar.

„Persónulega finnst mér ánægju
legt að sjá að þeir séu farnir að snú
ast hver gegn öðrum,“ segir Stein
grímur. 

„Ég býst við að þetta séu ólíg
arkarnir að missa þolinmæðina. 
Það er ekkert voðalega gaman hjá 
þeim núna. Það er ekki ólíklegt á 
einhverjum tímapunkti að vegna 
þrýstingsins á hirðina hans Pútíns 
fari einhverjir að tína tölunni.“

Steingrímur bendir á að margir 
rússneskir ólígarkar hafi dáið undir 
dularfullum kringumstæðum á 
undanförnum mánuðum og leiðir 
líkur að því að þau tengist valda
baráttu á æðstu stöðum. „Ég myndi 
jafnvel búast við meiru.“ n

Saka Úkraínu um morðið á Dúgínu

Rússneskir embættismenn rannsaka brakið þar sem bílsprengjan varð Dörju 
Dúgínu að bana.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

kristinnhaukur@frettabladid.is

NETÖRYGGI Hópur rússneskra net
glæpamanna sem svíkja fé út úr Ást
rölum fela slóð sína á Íslandi. Gera 
þeir það með því að hýsa svikasíur 
hjá fyrirtækinu Witheld for Privacy 
ehf.

Samkvæmt áströlsku útgáfunni af 
Financial Review hafa netöryggis
sérfræðingar rakið síður á borð 
við AusBondTrust, AuInvestor 
og Millenium Bonds til DarkSide, 
rússnesks hóps sem stundar svik á 
myrkranetinu (dark web). En þessar 
síður eru notaðar til þess að reyna 
að hafa fé af fólki sem vill geyma 
sparifé sitt í skuldabréfum.

Síðurnar eru hýstar hjá Wit
held for Privacy, fyrirtæki skráðu 
á Íslandi, sem sérhæfir sig í að gera 
fólki kleift að fela slóð sína á netinu. 
Upplýsingar og heimilisfang Wit
held for Privacy, á Hafnartorgi, virka 
þá sem staðgengill fyrir raunveru
legar upplýsingar eigenda vefsíðna.

Þegar Fréttablaðið hafði sam
band við starfsfólk á Íslandi var 
blaðamanni bent á að mexíkóskur 
maður, búsettur í Bandaríkjunum, 
að nafni Sergio Raygoza Hernan
dez væri stjórnarmaður og for

svarsmaður fyrirtækisins. Starfs
fólk hér myndi ekki svara neinum 
spurningum.

Þetta er ekki eina dæmið um 
að ólögleg eða vafasöm starfsemi 
erlendis sé hýst á Íslandi. Frétta
blaðið hefur meðal annars greint frá 
OrangeWebsite, skráð til heimilis á 
Klapparstíg, sem hefur meðal ann
ars hýst hryðjuverkasamtökin ISIS, 
breska Covidsvindlara og nýnasista 
og 1984 sem nýlega komust í fréttir 
fyrir að hýsa andgyðinglega síðu er 
kallast The Mapping Project. n

Rússneskir fjársvikamenn njóta 
nafnleyndar í gegnum Ísland

Ástralskar fjársvikasíður eru skráðar á Hafnartorgi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

thorgrimur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Anthony Fauci, for
stjóri Ofnæmis og smitsjúkdóma
stofnunar Bandaríkjanna (NIAID) 
og heilbrigðismálaráðgjafi Joe 
Biden Bandaríkjaforseta, tilkynnti 
í gær að hann hygðist draga sig til 
hlés frá opinberum störfum í des
ember næstkomandi. Fauci er 81 
árs og hefur verið forstjóri NIAID í 
tæp fjörutíu ár.

Fauci var áberandi sem sérfræð
ingur í sóttvarnamálum í stjórnum 
Bidens og Donalds Trump á hörð
ustu köf lum kórónuveirufarald
ursins. Joe Biden þakkaði Fauci fyrir 
störf hans og sagði Bandaríkin vera 
hraustari, harðari og heilbrigðari 
vegna hans. n

Fauci mun draga sig í hlé í desember

Fauci hefur verið forstjóri Ofnæmis- 
og smitsjúkdómastofnunarinnar frá 
árinu 1984.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Rekstur flugfélagsins PLAY 
var neikvæður um tvo 
milljarða króna á öðrum 
ársfjórðungi 2022. Forstjórinn 
segist þess fullviss að 
viðsnúningur verði á síðari 
hluta ársins og heildarfjöldi 
farþega verði kominn í 800 
þúsund fyrir lok árs.

ggunnars@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Þrátt fyrir hallarekstur 
upp á 14,4 milljónir Bandaríkjadala 
á öðr u m á r sf jórðu ng i, gera 
stjórnendur flugfélagsins PLAY ráð 
fyrir jákvæðri rekstraraf komu á 
síðari hluta þessa árs.

Birgir Jónsson, forstjóri PLAY, 
segir niðurstöðuna í takti við 
væntingar stjórnenda þótt vissulega 
sé hún verri en vonir stóðu til þegar 
félagið var stofnað.

„Við sáum auðvitað ekki fyrir 
þessa þróun eldsneytisverðs sem 
dæmi. En í stóru myndinni þá má 
segja að þetta uppgjör sé ákveðinn 

endapunktur á uppbyggingarfasa 
félagsins. Við vorum að klára 
fjárfestingar, auk þess sem við 
höfum verið að fjölga vélum og 
áfangastöðum. 

Tekjurnar eru að aukast jafnt og 
þétt og við gerum ráð fyrir að velta 
um 20 milljörðum íslenskra króna 
eða 150 til 160 milljónum dala á 
árinu öllu. Það yrði gríðarlegur 
áfangi,“ segir Birgir

Hann segir fjölgun farþega gefa 
góð fyrirheit  fyrir það sem koma 
skal.

„Júlímánuður segir okkur að 
viðskiptamódelið gengur upp. Þá 
vorum við loks komin með allar 
okkar 6 vélar í fulla nýtingu og allt 
á réttri leið hvað tekjurnar varðar. 

Við flugum til að mynda með 110 
þúsund farþega í júlí, samanborið 
við 80 þúsund farþega í júní og 
rúmlega 50 þúsund í maí.“ 

Birgir segir spár félagsins  gera 
ráð fyrir að heildarfjöldi farþega 
verði um 800 þúsund áður en árið 
er á enda.

„Við munum bæta við okkur 
f jórum f lug vélum í vetur og 
verðum þá með tíu vélar á næsta 
ári. Við áformum að velta um 300 
milljónum dollara á næsta ári sem 
mun gera okkur að einu stærsta 
fyrirtæki á Íslandi. Það eru auðvitað 
heilmikil tíðindi. Ekki bara fyrir 
okkur eða okkar fjárfesta, heldur 
fyrir íslenskt atvinnulíf í heild 
sinni,“ segir Birgir Jónsson. n

Bjartsýnn þrátt fyrir tveggja 
milljarða hallarekstur

Birgir Jónsson, forstjóri PLAY, segir komið að ákveðnum kaflaskilum í uppbyggingu flugfélagsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

kristinnhaukur@frettabladid.is

BRETLAND Forsvarsmenn breskra 
ney tendasamt a k a ha fa k ær t 
japanska tæknirisann Sony, sem á 
Play Station leikjatölvurnar, fyrir 
að misnota samkeppnisaðstöðu 
sína á vefbúðinni PlayStation Store. 
Samkvæmt breska blaðinu The 
Guardian hljóðar krafa kærenda 
upp á 5 milljarða punda, eða 
rúmlega 830 milljarða króna.

Samkvæmt neytendafrömuðin
um Alex Neill, sem leiðir málsókn
ina, hefur Sony sett ósanngjarna 
skilmála og verð á alla útgefendur 
sem vilja komast að á breska mark
aðinum. Álagningin sé 30 prósent 
sem geri það að verkum að leikir eru 
oft dýrari í vefbúðinni en á diskum.

„Með þessari málsókn tek ég 
upp málstað milljóna Breta sem 
hafa verið ofrukkaðir án þeirra 
vitneskju. Við teljum að Sony hafi 
misnotað stöðu sína og stolið af 
viðskiptavinum sínum,“ sagði Neill.

Skaðabótakrafan fyrir hvern 
notanda síðunnar hljóðar upp á 67 
til 562 pund, eða 11 til 93 þúsund 
krónur. En PlayStation Store opnaði 
í Bretlandi árið 2016.

Kærendur eru studdir af fjár
festingafélaginu Woodsford, sem 
fjármagnar málsóknina gegn því að 
fá hlut af bótunum falli dómur þeim 
í vil. En það félag hefur áður stutt 
sambærilegar málsóknir, til dæmis 
gegn lesta og skipafyrirtækjum.

Forsvarsmenn Sony hafa ekki 
viljað svara fyrir málið. n

Neytendafrömuður kærir Sony fyrir 
að ofrukka fólk á PlayStation Store

Sony er í vanda.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Þeir voru 
ekki gripn-

ir, ekki 
hjálpað 

og fórnar-
lömbum 

þeirra 
þann-
ig ekki 
þyrmt.

Við ætlum 
að verja 
45 millj-
örðum í 
Fjarðar-
heiðar-
göng. 

Hugsum 
líka stórt í 
Reykjavík!

Björk 
Eiðsdóttir

bjork 
@frettabladid.is

Nýr flugvöllur í Hvassahrauni er ekki lengur raunhæfur 
möguleiki. Keflavíkurflugvöllur er frábærlega stað-
settur utan umbrotasvæðis Reykjaness, í heppilegri 
fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Hann er tengdur inn-
viðum landsins með tveimur leiðum; Reykjanesbraut 
og Suðurstrandarvegi, sem að mati jarðvísindamanna 
er nánast ómögulegt að myndu geta rofnað á sama 
tíma. Það er möguleiki að hraun geti runnið yfir annan 
þessara vega og rofið samgöngur tímabundið, en þá er 
ávallt varaleið til staðar.

Umræðan um Hvassahraun tefur fyrir framtíðar-
lausn á innanlands- og millilandaflugi. Áframhaldandi 
uppbygging Keflavíkurflugvallar sem meginflugvallar 
er skynsamleg samhliða gerð varaflugvallar utan 
Reykjaness og að flyta innanlandsflugið til Keflavíkur 
og samþætta við millilandaflug líkt og gert er í Gar-
demoen í Ósló.

Það liggur fyrir að fluglest milli Keflavíkurflugvallar 
og miðborgar Reykjavíkur er arðbær framkvæmd út frá 
arðsemi fjárfesta, samfélagi og umhverfi. Grænar skil-
virkar almenningssamgöngur á þessari leið eru löngu 
tímabærar!

Fluglest frá KEF til BSÍ, líkt og í Ósló og Stokkhólmi, 
yrði 18-20 mínútur á leiðinni og að langmestu leyti 
kostuð með fargjöldum erlendra ferðamanna.

Með lest úr Vatnsmýri til Keflavíkurflugvallar myndi 
innanlandsflugið styrkjast og ferðafólk gæti bókað sig 
hvaðanæva að úr heiminum í flug til Akureyrar, Egils-
staða eða Ísafjarðar með millilendingu í Keflavík, án 
viðkomu í Reykjavík.

Þá eru ótaldir samlegðarmöguleikar Borgarlínu og 
Fluglestar. Jarðgöng frá Straumsvík um Hafnarfjörð, 
Garðabæ, Smáralind og Kringlu í Vatnsmýri gætu bæði 
rúmað fluglest og sjálfkeyrandi metróvagna, líkt og 
ganga í Kaupmannahöfn. Slík lausn myndi vissulega 
kosta töluverða fjármuni, en á sama tíma leysa sam-
göngumál höfuðborgarsvæðisins að stórum hluta. Við 
erum að fjárfesta fyrir tæpa 30 milljarða í samgöngu-
bótum á Vestfjörðum sem mun gjörbreyta lífskjörum 
þeirra sem þar búa. Við ætlum að verja 45 milljörðum í 
Fjarðaheiðargöng. Hugsum líka stórt í Reykjavík! n

Borgarlínulest til KEF

Runólfur  
Ágústsson 

framkvæmdastjóri

Hryllilegir atburðir helgarinnar 
hafa snert alla þjóðina sem nú 
finnur til. Við finnum til nístandi 
sársauka og djúprar samúðar í 
garð fórnarlamba, aðstandenda 

og alls samfélagsins á Blönduósi. Þegar slíkir 
atburðir eiga sér stað finnum við öll til.

Morð á saklausu fólki er sem betur fer sjald-
gæfur atburður á Íslandi en í sumar höfum við 
fengið fréttir af tveimur tilhæfulausum árásum 
sem enduðu með dauða. Dauða manneskja sem 
ekkert höfðu til saka unnið – en höfðu þó haft 
ástæðu til að óttast um líf sitt – á eigin heimili. 
Í báðum tilfellum hafði viðeigandi yfirvöldum 
verið gert viðvart – án tilætlaðs árangurs og eru 
afleiðingarnar hryllilegar og óafturkræfar.

Í byrjun júní var maður myrtur við heimili 
sitt í Reykjavík. Nágranni mannsins, sem áður 
hafði fengið dóm fyrir ofbeldisglæp, og ítrekað 
hafði verið kvartað yfir til lögreglu, var þar að 
verki. Í samtali við mbl.is í kjölfar þess máls, 
sagði Helgi Gunnlaugsson afbrotafræðingur að 
úrræði skorti fyrir einstaklinga sem vitað sé til 
að séu óstöðugir. „Þeir eru í rauninni bara eins 
og tímasprengjur,“ lét Helgi hafa eftir sér og 
kallaði eftir aðgerðarplani með víðara neti sem 
gripið gæti slíka einstaklinga.

Í júní hafði lögregla tvívegis verið kölluð á 
staðinn sólarhringinn fyrir morðið en skorti 
valdheimildir til að aðhafast frekar. Maðurinn, 
sem aðfaranótt sunnudags, réðist inn á heimili 
hjóna, réð öðru þeirra bana og særði hitt lífs-
hættulega, hafði fyrir þremur vikum verið 
handtekinn fyrir að hóta hjónunum með skot-
vopni fyrir utan heimili þeirra.

Nauðungarvistanir fólks með geðrænan 
vanda er varhugavert og oft skaðlegt verk-
færi, og skal því haldið til haga að fæstir þeirra 
sem glíma við geðrænan vanda eru hættulegir 
samborgurum sínum. Í umræddum tilvikum 
virðist hættan þó hafa verið fjölmörgum ljós, 
varað hafði verið við mönnunum enda óttaðist 
saklaust fólk um öryggi sitt og það því miður 
með réttu. Þeir voru ekki gripnir, ekki hjálpað 
og fórnarlömbum þeirra þannig ekki þyrmt.

Það er sárt að hugsa til þess að á síðasta ári 
hafi stjórn skotfélagsins Markviss  tilkynnt 
þar til gerðum yfirvöldum áhyggjur sínar af 
andlegri heilsu mannsins sem framdi ódæðið 
á Blönduósi. Brýnt er að skoða í hvaða farveg 
slíkar kvartanir fara, því enn var maðurinn 
með skotvopnaleyfi þegar hann fyrst hótaði 
hjónunum og eins þegar hann beitti skotvopni 
gegn þeim með hræðilegum afleiðingum.

Nú spyr ég ykkur: Jón Gunnarsson og Willum 
Þór Þórsson: Hvert er aðgerðarplanið? n

Tímasprengjur

kristinnhaukur@frettabladid.is

Bóla
Ekki er laust við að ansi margir 
séu hálfskúffaðir að eldgosið 
í Meradölum sé að syngja sitt 
síðasta. Gosið sem byrjaði með 
gífurlegum krafti, var sagt tífalt 
öf lugra en Geldingadalsgosið 
þegar það hófst í fyrravetur, 
en reynist nú hafa verið bóla. 
Hver æskileg lengd eldgoss sé 
skal ósagt látið en aðeins þrjár  
skitnar vikur verður að teljast 
ansi slappt. Hér var búið að ryðja 
fyrir bílastæði, gera göngustíga 
og ráða landverði til að sinna 
gæslu. Hvað eiga þeir að gera 
núna? Einnig voru f lugfélögin og 
þyrlufélögin án vafa búin að gera 
ráð fyrir að hala vel inn á gosinu 
í allt haust og sjálfsagt búin að 
veðsetja sig í topp.

Ekki örvænta
Þó að þetta tiltekna gos sé að 
fjara út á vit forfeðra sinna þá 
hafa síðustu tvö ár kennt okkur 
eitt . Við búum nú í ný jum 
veruleika og gos munu koma 
reglulega upp næstu áratugi og 
jafn vel aldir. Húrra! Þyrlufélögin 
ættu því ek k i að þur fa að 
panta tíma hjá sýslumanni í 
gjaldþrotameðferð alveg strax. 
Væntanlega mun ekki líða langur 
tími þar til næsta gos hefst og 
alger óþarfi að selja þyrlurnar 
úr landi. Við höfum líka ágætt 
mælaborð suður með sjó. Það er 
þegar Grindavík byrjar að skjálfa 
er ekki langt í næstu vertíð. n
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Ég hef staðið í ritdeilu við hagfræði-
prófessor undanfarnar vikur og hef 
orðið þess áskynja að sumir hafa 
misskilið um hvað deilan snýst og 
jafnvel mætir menn dregið rangar 
ályktanir út frá því.

Deilan snýst ekki um að af la-
hlutdeild telst óefnisleg eign sem er 
óumdeilt og ekki heldur laga- eða 
staðlatúlkun. Vanþekking hag-
fræðiprófessorsins á efninu blasir 
enda við öllum sem til þekkja þegar 
hann vísar í lög, staðla og reglur á 
annan hátt en einungis til heitis 
þeirra. Eftir að ítrekað er búið að 
hrekja rangfærslur prófessorsins 
blekkir hann með því að reyna að 
fá þá ásýnd á þrætuna að hún snú-
ist um lagatúlkun. Prófessorinn er í 
pólitískum hráskinnaleik ætluðum 
að blekkja almenning og í slíkum 
leik verður sannleikurinn aukaat-
riði.

Teldi prófessorinn vera svo alvar-
lega galla á ársreikningum þá hefði 
hann að sjálfsögðu sent erindi vegna 
þess til eftirlitsaðilans, ársreikn-
ingaskrár. Hann gerir það ekki. Ég 
skora á þá sem trúa prófessornum 
að senda ársreikningaskrá erindi 
um meintan gallaðan ársreikning 
til að fá úr þessu skorið.

Með grein í Fréttablaðinu 15. júlí 
réðst prófessorinn með mjög gróf-
um hætti að starfsheiðri, faglegum 
vinnubrögðum og æru minni. Ég sá 
mig tilneyddan að verja mig á sama 
vettvangi. Í fyrsta skipti skrifaði ég 
blaðagrein, birt 21. júlí. Þar hrakti 
ég hinar ósmekklegu, stóryrtu og 
röngu ásakanir prófessorsins. Hann 
bætti síðar í ásakanir sínar og hef ég 
hrakið þær í greinum mínum.

Ég kærði prófessorinn ekki til 
siðanefndar Háskóla Íslands vegna 
skoðana hans á reikningsskilum, 
endurskoðun, pólitík, sjávarút-
vegsmálum eða túlkana á lögum og 
reglum eins og hann lætur ranglega 
í veðri vaka. Hann má hafa sínar 
skoðanir á þessu sem öðru. Greinar 
mínar og kæran snúast ekki um 
tiltekna atvinnugrein eða pólitík 
heldur um stóryrtar ítrekaðar 
rakalausar ásakanir prófessorsins 
á hendur mér og öðrum m.a. um 
meint vanhæfi og afglöp í starfi, 
rangfærðan ársreikning, gróf lög-
brot, fjárdrátt og skattsvik.

Prófessorinn virðist sækja inn-
blástur til þjóðernissósíalistans 
Joseph Goebbels um að lygar sem 
haldið er fram nægilega oft verði að 
lokum að sannleik í hugum margra.

Ný grein prófessorsins 17. ágúst, 
„Skyn og skynsemi“, hefst þannig:

„Í grein í Fréttablaðinu 15-7-2022 
benti ég á að í athuga semd í árs-
reikningi sjávarútvegsfyrirtækisins 
Vísis hf. árið 2013 er eftirfarandi 
tekið fram (athugasemd númer 
18):“.

Prófessorinn benti þó hvorki á 
meinta „athugasemd“ í tilvitnaðri 
grein eða að um væri að ræða orð 
stjórnenda en ekki endurskoðanda. 
Þvert á móti. Prófessorinn sagði þar:

„Endurskoðendur Vísis hf. undir-
rituðu efnahags- og rekstrarreikn-
ing félagsins fyrir árið 2013 með 
eftirfarandi orðum:“

Munurinn er augljós. Stjórnendur 
staðfesta ársreikning með undir-
ritun sinni en endurskoðendur 
veita álit á honum með áritun. Pró-
fessorinn virti ekki höfundarrétt 
stjórnenda. Af hverju talar prófess-
orinn nú um athugasemdir í árs-
reikningi, þar sem engar slíkar er að 
finna? Er hann að blekkja lesendur 
með orðavalinu sem gefur í skyn 
að stjórnendur hafi lagt fram árs-
reikning sem fjöldi athugasemda, 

Bull og blekkingar

Birkir Leósson
endurskoðandi

a.m.k. 18, hafi verið gerðar við? Af 
hverju segir prófessorinn ekki satt, 
að umræddur texti stjórnenda var í 
skýringum ársreiknings sem hluti 
nauðsynlegra upplýsinga?

Málið snýst ekki um að eitthvað 
hafi verið athugavert við texta 
stjórnenda í skýringunni eða að 
hann hafi ekki staðist skoðun eða 
tímans tönn, þvert á móti. Aðalatriði 
málsins er það sem virðist vera illur 
ásetningur prófessorsins sem segir 
texta ársreikningsins vera orð end-
urskoðenda, ljóslega í þeim eina til-

gangi að snúa út úr þeim með sínum 
túlkunum og ályktunum. Með stig-
mögnuðum röngum fullyrðingum 
reynir hann að byggja undir raka-
lausar ásakanir sínar. Fyrst eru þetta 
sögð orð endurskoðenda, næst „yfir-
lýsing endurskoðendanna“ og loks 
fullyrðir prófessorinn að fyrir liggi 
yfirlýsing endurskoðenda „þess efnis 
að efnahagsreikningurinn sé plat, 
skáldskapur“! Allt er þetta uppspuni 
frá rótum.

Prófessorinn heldur því fram að 
tilgangur endurskoðendanna hafi 

verið annars vegar að plata fjár-
málastofnanir og banka og það hafi 
gengið eftir og hins vegar fjársvik 
með því að svíkja fé af skattborg-
urum með því að koma félaginu 
undan að greiða veiðigjöld og það 
hafi þeim tekist vegna vanhæfra 
starfsmanna íslenska ríkisins sem 
fóru yfir umsóknir um lækkun 
veiðigjalda. Þetta er einnig allt 
uppspuni frá rótum og hefur verið 
hrakið.

Prófessorinn skautar yfir stað-
reyndir og/eða rangtúlkar þær til 

stuðnings eigin hugarórum. Álykt-
anir út frá röngum túlkunum verða 
eðlilega rangar.

Í nýju grein prófessorsins opin-
berar hann enn frekar vanþekkingu 
sína á endurskoðun og hlutverki 
endurskoðenda. Þar er einnig að 
finna kostulegar fullyrðingar, túlk-
anir og ályktanir sem standast ekki 
skoðun. Það væri að æra óstöðugan 
að hrekja alla vitleysuna hjá prófess-
ornum. Í næstu grein minni mun ég 
þó fjalla um nokkrar þeirra fárán-
legustu. n

FYLLUM
VÖLLINN
Ísland – Hvíta Rússland 
2. september á Laugardalsvelli 

Miðasala hefst kl. 12 í dag á tix.is
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Mér hefur fundist vanta 
miðlun á þessum fallega 
þætti í íslenskri náttúru til 
barna, ekki síst yngri 
barna.

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

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

Elsku hjartans eiginkona mín,  
mamma okkar, tengdamamma,  

amma og langamma, 
Anna Pálína Baldursdóttir

Vestursíðu 9, Akureyri, 
lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð 
þann 18. ágúst s.l. Útförin fer fram frá 

Akureyrarkirkju miðvikudaginn 31. ágúst kl. 13.

Eggert Eggertsson
Aðalheiður Eggertsdóttir Baldur Pálsson
Eggert Eggertsson Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir
Anna Margrét Eggertsdóttir Elvar Knútur Valsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Gréta Geirsdóttir
Unnargrund 23, Garðabæ,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
17. ágúst. Útför hennar fer fram í 

Garðakirkju þriðjudaginn 30. ágúst kl. 13:00

Þórir Hörður Jóhannsson
Jóngeir Þórisson
Grétar Þórisson Tonie Gertin Sørensen
Þórir Elías Þórisson Silja Sigurðardóttir
Elín Anna Þórisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,
Þuríður Pálsdóttir 

söngkona
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni  

í Reykjavík föstudaginn 12. ágúst. 
Útför Þuríðar fer fram frá Dómkirkjunni 

þann 29. ágúst klukkan 13. 
Athöfninni verður streymt á streyma.is

Fyrir hönd barnabarna, annarra ættingja og aðstandenda.
Kristín Arnardóttir Hermann Tönsberg
Guðmundur Páll Arnason Guðrún Guðlaugsdóttir
Laufey Arnardóttir Björn Kristinsson 

Ástkær móðir okkar, amma, 
tengdamóðir og systir,

Elín Ágústa 
Ingimundardóttir

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi, mánudaginn 15. ágúst s.l. 

Útför fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Ingimundur Gunnar Níelsson  Elísabet S. Stephensen
Jóhann Ísak Ingimundarson
Níels Logi Ingimundarson
Jón Skjöldur Níelsson  Guðrún Hildur Thorstensen
Samúel Einar Skjaldarson
Ágúst Pálmi Skjaldarson

Halldór Jón Ingimundarson

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Grétar Samúelsson
húsasmíðameistari

lést á Landspítalanum  
þriðjudaginn 5. júlí.  

Útförin fer fram frá Seljakirkju 
fimmtudaginn 25. ágúst kl. 13:00.

Þóra Þórisdóttir
Ólafía Svandís Grétarsdóttir Sigmar Knútsson
Vilhjálmur Þór Grétarsson
Grétar Þór Grétarsson Íris Jensen

og barnabörn.

Okkar ástkæri faðir,
Gísli Víglundsson

lést 5. ágúst. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

Sveinn Indriði Gíslason
Hallfríður Friðbjörnsdóttir

Elsku eiginkona, móðir,  
tengdamóðir og amma,

Sigurbjörg Þorleifsdóttir
Hlíðarhjalla 69, Kópavogi

lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn 
15. ágúst á gjörgæsludeild Landspítalans 
við Hringbraut. Útför hennar fer fram  

frá Digranesskirkju þann 29. ágúst kl 13.00.  
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki gjörgæsludeildar.

Sölvi Bragason
Oddbjörg Kristjánsdóttir Ægir Örn Símonarson
Rannveig Ósk Sölvadóttir
Stefán Kári Ægisson Sigurbjörg Ósk Ægisdóttir
Guðmundur Örn Ægisson

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i
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Íslenskir fuglar leggja yngstu 
lesendunum lið í nýútgefnu staf
rófskveri.

arnartomas@frettabladid.is

Stafróf fuglanna er nýútgefin bók Árna 
Árnasonar Hafstað, kennara og þýð
anda. Eins og nafnið gefur til kynna 
er um að ræða kver ætlað yngstu 
kynslóðinni þar sem hægt er að kynnast 
stöfunum og íslensku fuglalífi á einu 
bretti.

„Ég hef verið að taka myndir af fuglum 
á undanförnum árum, enda forfallinn 
áhugamaður fuglamyndunar ef svo má 
segja,“ segir Árni. „Mér hefur fundist 
vanta miðlun á þessum fallega þætti 
í íslenskri náttúru til barna, ekki síst 
yngri barna.“

Þrátt fyrir að nafngiftir íslenskra fugla 
séu jafnfjölbreyttar og fuglarnir sjálfir 
þá þurfti Árni þó á sumum stöðum að 
nýta önnur orð, enda er ekkert til sem 
heitir Xerxesarhani eða Ðílaskarfur.

„Ég leyfði mér að fara aðeins í kring
um þetta þar sem við höfum ekki staf 
fyrir hvern fugl, svo ég notaði til dæmis 
orðið „vaxa“ fyrir Xið og „nábýli“ fyrir 
Nið og svo framvegis,“ útskýrir hann.

Árni hefur stundað fuglaljósmyndun 
í um tíu ár og hefur beitt sér að auknum 
krafti fyrir áhugamálinu á undanförn

um árum þar sem hann hefur haldið 
tvær fuglaljósmyndasýningar.

„Í minni kennslu hef ég skrifað ýmsar 
bækur fyrir krakkana sem ég er að 
kenna, svo það má segja að þetta sé rök
rétt framhald af því,“ segir hann. „Dýr og 
fuglar eiga greiðan aðgang að hjörtum 

barna sem eru náttúrlega forvitin fyrir 
því sem er að gerast í umhverfi sínu. Því 
þá ekki að taka þetta inn frá því að þau 
byrja að læra að lesa?“

Upphaf lega var hugmynd Árna að 
hafa stærra kver með lengri pistlum fyrir 
eldri krakka.

„Svo fannst mér þetta sniðugra, að 
fara bara alveg niður í byrjendurna,“ 
segir hann og útilokar ekki að vinna 
sig upp í eldri hópa síðar meir. „Það er 
allavega nóg af myndum!“

Árni á erfitt að segja til um hvaða fugl 
sé í uppáhaldi hjá sér en telur þó upp 
nokkra sem honum eru kærir.

„Það er svo mikill erill hjá kríunni svo 
það getur verið erfitt að mynda hana,“ 
segir hann. „Svo eru það þessir fuglar 
sem maður kemst nálægt allt árið eins 
og til dæmis auðnutittlingurinn.“ ■

Fjaðurskreytt stafrófskver  

Árni segir fugla 
eiga greiðan 
aðgang að 
hjörtum barna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Þúfutittlingur er algengasti landfugl 
Íslands.  MYND/ÁRNI ÁRNASON

Svartþröstur með orma handa ungum 
sínum.  MYND/ÁRNI ÁRNASON
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Klósettþrif er sennilega það húsverk 
sem fæstum líkar, en kók hjálpar til.

thordisg@frettabladid.is

Getur Coca Cola hreinsað klósett? 
Svarið er já, svo sannarlega, og 
gamalreynt húsráð að nota kók 
til að losa um þrálát óhreinindi 
og kalkhringi sem gjarnan setjast 
niðri við vatnsbrúnina.

Það eru mildar kolsýrur og 
fosfórsýrur frá kolsýrumettun 
gosdrykkjarins sem vinna smám 
saman á hringjunum, og sykur-
laust kók virkar alveg jafn vel og 
sykrað kók.

Hitað kók enn betra
Það þarf ekki mikið til, sirka einn 
til tvo bolla. Gott er að byrja á að 
bursta klósettskálina að innan 
með klósettbursta og hella svo 
kóki ofan í hana alla, og þannig 
að fljóti yfir óhreinindahringinn. 
Hægt er að nota spreybrúsa til að 
sprauta kóki á staði sem erfitt er að 
ná til, eins og undir kantinn efst. 
Látið kókið vinna sitt verk í tvær 
klukkustundir, eða yfir nótt, til að 
sýrurnar hafi tíma til að vinna á 
óhreinindunum.

Sturtið nú kókinu niður úr kló-
settinu. Þá ætti að sjást hversu vel 
tókst að fjarlægja blettina. Gott er 
að nota klósettbursta til að bursta 
yfir bletti sem losnuðu ekki við að 
sturta niður.

Endurtakið eftir þörfum, og 
fyrir erfiða bletti er ráð að auka 
áhrif kóksins með því að hita það 
fyrst í potti eða örbylgjuofni, í þar 
til gerðu íláti, en látið ekki sjóða. n

Kók í klósettið

Vilhelm Einarsson og Vigdís Hind Gísladóttir eru spennt fyrir að taka á móti hópum í Minigarðinum. Staðurinn er tilvalinn fyrir hópefli fyrirtækja þar sem 
flestir geta spilað minigolf.  Þar er einnig úrval af mat og drykk en mikill metnaður er lagður í matinn í Minigarðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Minigarðurinn er fullkominn 
fyrir hópefli með vinnufélögum
Minigarðurinn er 1900 m2, 18 holu innanhúss minigolfvöllur, mathöll og sportbar. Innan 
skamms opnar þar einnig pílustaður með gagnvirkum píluspjöldum. Staðurinn er kjörinn 
fyrir hópefli fyrirtækja þar sem allir geta skemmt sér saman og notið matar og drykkjar. 2
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„Það sem gerir Minigarðinn svo 
frábæran fyrir hópefli fyrirtækja 
er að hér er allt á einum stað. 
Keppni, matur og drykkir. Sam-
starfsfólk mætir á einn stað og fær 
að keppa sín á milli í minigolfi þar 
sem allir geta verið með. Algengt 
er að fyrirtæki komi sjálf með 
verðlaun og eftir keppni er verð-
launaafhending og myndataka 
af sigurliðinu. En við erum með 
stóran verðlaunapall fyrir þá sem 
vinna og myndavél á staðnum sem 
sendir myndina beint í tölvupósti 
og á sms-i svo að sigurliðið geti 
montað sig í vinnunni,“ segir Vig-
dís Hind Gísladóttir, bókunarstjóri 
Minigarðsins.

Snertilaus mathöll
„Við leggjum mikinn metnað í 
matinn okkar í Minigarðinum. Við 
erum að bjóða upp á fingramat 
í formi smáréttahlaðborðs. 
Við bjóðum fjölbreyttan mat, 
til dæmis margar gerðir af soft 
taco, fjölbreytta miniborgara, 
kjúklingavængi, edamame og 
fjölbreytta vegan valkosti. Innan 
skamms munum við síðan breyta 
veitingasalnum okkar í snertilausa 
mathöll þar sem við bætist 
pizzastaður, hamborgarastaður, 
frönskustaður, vegan staður og 
kjúklingastaður. Það er spennandi 
verkefni sem við munum opna í 
september. Hópar munu því geta 
valið um fjölbreyttar veitingar 
á viðráðanlegu verði,“ segir 
Vilhelm Einarsson, veitinga- og 
rekstrarstjóri Minigarðsins.

Vilhelm útskýrir að í snerti-
lausri mathöll pantir þú matinn frá 
öllum stöðunum í einni pöntun í 
gegnum símann. Allt er svo borgað 
í einni greiðslu á einum stað.

„Þannig þarftu ekki að labba á 
milli mismunandi bása og panta 
eitt hér og annað þar og fá matinn 
á mismunandi tíma. Maturinn 
kemur allur á sama tíma. Þetta er 
mathöll að því leyti að þetta eru 
nokkrir staðir með mismunandi 
matseðli en samt ólíkt venjulegri 
mathöll. Það mætti kannski kalla 
þetta matgarð,“ segir hann.

Allt á einum stað
„Kostirnir við Minigarðinn sem 
hópeflisstaður fyrirtækja er að 

allir geta tekið þátt í minigolfi. Það 
eru engin átök og því getur fólk 
keppt sín á milli í sínu fínasta pússi 
án þess að þurfa fara í sturtu eða 
farða sig upp á nýtt. Starfsmenn 
mæta á einn stað, ekki þarf að 
ferja fólk á milli staða því að 
maturinn og drykkirnir eru einnig 
á staðnum. Stemningin skemmir 
síðan ekki fyrir með lifandi DJ 
tónlist og eftir að dagskrá lýkur 
hjá fyrirtækinu þá eru starfsmenn 
á sínum eigin vegum miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir Vigdís 
Hind. Að hennar sögn eru bókanir 
farnar að streyma inn fyrir haustið 
og veturinn.

„Staðurinn okkar tekur 500 
manns og þegar margir hópar 
koma saman þá myndast mjög 

Veitinga-
staðnum verður 
fljótlega breytt 
í snertilausa 
mathöll. Þá geta 
gestir pantað 
matinn með 
símanum sínum 
frá öllum stöð-
unum í einu.

Í Minigarðinum er boðið upp á fingramat í formi smáréttahlaðborðs. Þar má 
til dæmis fá miniborgara, kjúklingavængi og fjölbreytta vegan valkosti.

Boðið er upp á 
margar gerðir af 
soft taco.

skemmtileg stemning. Við erum 
með þrjá stóra sali sem eru 
stúkaðir af, þannig að stórir hópar 
geta verið með afmarkað rými 
fyrir sig í mat og drykk. Einnig 
getum við boðið upp á rútuferðir 
fyrir hópinn niður í miðbæ að 
hópefli loknu,“ bætir hún við.

„Það er gaman að geta loksins 
tekið á móti fyrirtækjahópum 
hingað í Minigarðinn, en við 
opnuðum staðinn í júlí 2020, 
þegar allir héldu að Covid væri 
búið. Loksins núna, haustið 2022, 
fáum við tækifæri til að sýna fólki 
hvað þessi staður hefur upp á 
að bjóða. Þetta eru í raun fyrstu 
vikurnar sem við sjáum staðinn 
án takmarkana,“ segir Vilhelm 
Einarsson.

„Móttökurnar hafa verið mjög 
góðar og við erum oft fullbókuð. 
Lífið er að detta í sinn vanagang,“ 
bætir hann við.

Allt sem snýr að stærri hópum
Í Minigarðinum er margt fleira 
í boði en hópefli fyrir fyrirtæki. 
Það er til dæmis hægt að halda 
barnaafmæli og einnig má bóka 
staðinn fyrir gæsanir, steggjanir og 
svo framvegis.

„Það er hægt að bóka 
Minigarðinn fyrir barnaafmæli 
en þá fær afmælishópurinn sinn 
stað í Minigarðinum. Við sjáum 
um veitingar og krakkarnir geta 
spilað minigolf. Við tökum líka á 
móti íþrótta- og skólahópum og 
höfum verið með sértilboð fyrir 
slíka hópa,“ segir Vigdís Hind.

„Allt sem snýr að stærri hópum 
rúmum við vel. En svo að sjálf-
sögðu tökum við líka á móti 
gestum á eigin vegum, vina-
hópum og fjölskyldum. Djammið 
er líka stórt hérna á föstudögum 
og laugardögum en þá byrjum 
við snemma með happy hour. 
Við hlökkum til að taka á móti 
ykkur!“

Eins og áður segir er 
Minigarðurinn mjög miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu, eða 
í Skútuvogi 2. Þangað er átta 
mínútna akstursfjarlægð frá 
miðborginni og næg bílastæði. n

Áhugasöm fyrirtæki geta sent 
fyrirspurn á hopar@minigar-
durinn.is en allar upplýsingar um 
hópatilboð er að finna á www.
minigardurinn.is/hopar

Kostirnir við 
Minigarðinn sem 

hópeflisstaður fyrir-
tækja er að allir geta 
tekið þátt í minigolfi. 
Það eru engin átök og því 
getur fólk keppt sín á 
milli í sínu fínasta pússi.
Vigdís Hind Gísladóttir
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FASTEIGNIR.FRETTABLADID.IS
Fasteignablaðið
34. TBL. 23. ÁGÚST 2022

Heimili fasteignasala, sími 
530-6500, kynnir til sölu 
glæsilega fimm til sex her-
bergja efri sérhæð, með yfir-
byggðum sólskála og rúm-
góðum bílskúr, í Setberginu í 
Hafnarfirði.

Eignin er skráð 216,3 fm að stærð, 
þar af íbúðarrými 185,2 fm og bíl-
skúr 31,1 fm, og skiptist í anddyri, 
snyrtingu, borð- og setustofu, stórt 
og rúmgott eldhús, sjónvarpshol, 
sólskála, fjögur svefnherbergi, nýtt 
baðherbergi, rúmgott þvottahús 
og bílskúr.

Anddyrið er rúmgott og bjart 
með fataskáp og fatahengi. Á 
gólfi eru flísar (náttúrusteinn) og 
frá anddyri er lúga upp á rúm-
gott geymsluloft sem er yfir allri 
eigninni. Snyrting. Á gólfi og á 
veggjum eru flísar og innan rýmis 
er gluggi með opnanlegu fagi.

Borð- og setustofa. Rúmgóð 
og björt með aukinni lofthæð, 
gluggum á þrjá vegu og útgengi á 
rúmgóðar svalir eignar. Á gólfi er 
fallegt gegnheilt parket.

Í eldhúsi er vönduð innrétting 
frá Siematic, tæki frá Gaggenau, 
blöndunartæki frá Mora, granít 
borðplötur á borðum, mikið 
skápapláss og góð vinnuaðstaða. Á 
gólfi eru flísar/náttúrusteinn og í 
eldhúsi er rúmgóður borðkrókur.

Sólskáli. Frá eldhúsi er gengið 
inn í rúmgóðan sólskála þar sem 
er kamína, opnanleg fög og fallegt 
útsýni til vesturs. Náttúrusteinn á 
gólfi og gólfhiti.

Svefnherbergi 1: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 2: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 3: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Svefnherbergi 4: parket á gólfi, 
fataskápur innan herbergis.

Þvottahús: góð vinnuaðstaða, 
flísar á gólfi, gluggi með opnanlegu 
fagi innan rýmis.

Verið er að ljúka við gagngera 
endurnýjun á baðherbergi sem var 
hannað af Ernu Geirlaugu Árna-
dóttur innanhússarkitekt. Þar er 
glæsilegur innangengur sturtu-
klefi, innfelld blöndunartæki frá 
Tengi, vegghengt WC, nýtt baðkar 
og ný innrétting frá Trésmiðju 
BGS sem verður með super white 
Quarts sheet borðplötu. Á bað-
herbergi er hiti í gólfi, nýjar 80x80 
flísar frá Birgissyni, og á baðher-

bergi eru tveir gluggar með opnan-
legum fögum.

Bílskúrinn er rúmgóður með 
aukinni lofthæð, ágætum gluggum 
og góðu geymsluplássi.

Fyrir framan bílskúr er upphitað 
bílaplan og umhverfis eign er afar 
fallegur garður í góðri rækt þar 
sem á bak við hús er sólpallur sem 
er í séreign efri hæðar.

Frábær fjölskyldueign í vinsælu 
og grónu hverfi í Hafnarfirðinum 
þar sem stutt er í alla þjónustu og 
fallega náttúru. n

Nánari upplýsingar veitir Brynj
ólfur Snorrason, s: 8962953, lgfs. 
brynjolfur@heimili.is.

Glæsileg sérhæð í Hafnarfirði
Húsið er í Setbergshverfinu í Hafnarfirði. 

Frábær fjölskyldueign í vinsælu og grónu hverfi í Hafnarfirðinum þar sem 
stutt er í alla þjónustu og fallega náttúru.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Erum við 
að leita að þér?



Njálsgata 35A, 101 Rvk. 
Opið hús Mið 24/8 kl. 12:15-13:00.

Njálsgata 35A, bakhús. 

Fallegt, lítið einbýli á baklóð á rólegum 
stað við Njálsgötu í 101 Reykjavík. 

Hæðin er tvær stofur, svefnherbergi og 
snyrting. Sérinngangur er í kjallara, þar er 
baðherbergi, þvottaaðstaða, herbergi o.fl. 

Húsið er skráð 66,2 FM en er stærra sem 
nemur óskráðu risi sem er manngengt 
að hluta. 

Opið hús miðvikudaginn  
24. ágúst kl. 12:15-13:00,  
verið velkomin.

skólavörðustígur 16A101 Rvk
veRsluNARhúsNæði.

Fallegt 70 FM verslunarhúsnæði í nýlegu 
húsi á góðum stað við Skólavörðustíg.  

Um er að ræða frábært fjárfestingatækifæri 
í björtu og huggulegu húsnæði. 

Húsnæðið er með leigusamningi til 
rúmlega 4ra ára. 

Frábær fjárfesting. 

Flétturimi 35, 112 Rvk. 
Opið hús FiM 25/8 kl. 12:15-13:00.

Flétturimi 35, 112 Rvk.

2ja herbergja 60,1 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt 6,8 fm geymslu í kjallara, samtals 
66,9 fm. Til viðbótar er stæði í opnu bíl- 
skýli. Parket og flísar á gólfum.  
Sameiginlegur inngangur með einni 
annarri íbúð og sameiginlegt þvottahús á 
sömu hæð. Hellulögð verönd út frá stofu 
ásamt litlum garðskika. 

Vel staðsett í rótgrónu hverfi. 

Verð 49,5 millj. 

Opið hús fimmtudaginn  
25. ágúst kl. 12:15-13:00,  
verið velkomin. 

Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf 
lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

sumarhúshús á eignarlandi 
við FlókAdAlsá í BORgARFiRði.

Ármannsfell í Varmalækjarlandi. 

40 FM sumarhús á einstökum stað í gili  
við Flókadalsá í Borgarfirði. 

Um er að ræða rúmlega 3,4 hektara  
eignarland sem bíður upp á mikla 
möguleika. 

Húsið er staðsett í gilinu á einstökum stað.  

Sjón er sögu ríkari. 

Verð 17,9 millj. 

Nánari upplýsingar á fold@fold.is.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

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

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

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

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Rögnvaldur Örn Jónsson
lögg.fast

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

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



Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.

https://www.facebook.com/fastmark.is  -  https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

Þarft þú að stækka eða minnka við þig 
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.

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

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

•	 Bjart	og	virkilega	vel	staðsett	339,3	fermetra	verslunar-	og	lagerhúsnæði	með	góðri	aðkomu,	miklu	auglýsingagildi	og	
nægum	bílastæðum	á	horni	Skipholts	og	Nóatúns.		

•	 Eignarhlutanum	fylgja	tvö	sérmerkt	bílastæði	í	porti	á	bakvið	húsið	þar	sem	vörumóttaka	er	möguleg.
•	 Verslunarhluti	húsnæðisins	auk	kaffistofu	og	snyrtingar	eru	nýlega	endurnýjuð	á	vandaðan	og	smekklegan	máta	og	

eru	í	góðu	ástandi.	Raflagnir	og	tafla	fyrir	verslunarhluta	eru	nýleg	og	verslunarrýmið,	kaffistofa	og	snyrting	í	góðu	
ástandi.		

Þetta er ört vaxandi verslunarstaður og hefur staðsetningin mikið auglýsingagildi á fjölförnu umferðarhorni. 

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 Vönduð	143,6	fermetra	3ja	-	4ra	herbergja	íbúð,	íbúð	0202,	á	2.	hæð	að	meðtalinni	sér	geymslu	í	nýlegu	lyftuhúsi	í	

Vesturbænum.	Íbúðinni	fylgir	stæði	í	bílgeymslu.
•	 Yfirbyggðar	svalir	til	suðvesturs.	Frá	svölum	er	fallegt	útsýni	til	sjávar.
•	 Allar	innréttingar	eru	frá	HTH.
•	 Íbúðin	er	með	tveimur	svefnherbergjum	og	tveimur	baðherbergjum,	annað	þeirra	með	sturtu	og	aðstöðu	fyrir	

þvottavél	og	þurrkara.		Eldhús	og	stofa	eru	í	opnu	rými.
•	 Á	upphaflegum	teikningum	er	gert	ráð	fyrir	þriðja	svefnherberginu	í	hluta	stofu.
•	 Á	milli	húsanna	og	yfir	bifreiðageymslu	er	sameiginlegur	garður	sem	er	fullfrágenginn	og	með	leiktækjum	fyrir	börn.		

Verð 99,5 millj.

•	 Vandað	424,0	fermetra	einbýlishús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	tvöföldum	bílskúr	og	aukaíbúð	á	1.120	fer-
metra	eignarlóð	á	einstökum	útsýnisstað	innst	í	götu	og	við	opið	svæði	við	Valhúsabraut	á	Seltjarnarnesi.	

•	 Að	innan	er	eignin	virkilega	glæsileg	og	öll	rými	mjög	stór	og	vegleg.		Lofthæð	í	holi,	borðstofu,	setustofu,	arinstofu	
og	sjónvarpsstofu	á	efri	hæð	er	mjög	mikil	eða	allt	að	5,5	metrar	þar	sem	mest	er.

•	 Húsið	sem	er	staðsteypt	og	einangrað	að	utan	var	byggt	árið	1991	og	vandað	vel	til	byggingarinnar.		Húsið	að	utan	
var	málað	árið	2021.		Steinskífa	er	á	þaki	hússins	og	vatnsbretti	undir	gluggum	eru	úr	náttúrusteini.

•	 Allar	nánari	upplýsingar	veittar	á	skrifstofu.	

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 Virkilega	fallegt	og	þó	nokkuð	mikið	endurnýjað	276,9	fermetra	parhús	á	tveimur	hæðum	með	innbyggðum	tvö-

földum	bílskúr	og	samþykktri	aukaíbúð	á	jarðhæð	með	sérinngangi.		
•	 Stærri	íbúðin	er	skráð	204,4	fermetrar	og	innifalið	í	þeirri	stærð	er	innbyggður	36,8	fermetra	tvöfaldur	bílskúr.	Minni	

íbúðin	er	skráð	72,5	fermetrar	og	er	hún	með	sérinngangi.
•	 Eldhús	er	í	stóru	alrými	með	aukinni	lofthæð.	Samliggjandi	stofur	með	útgengi	í	nýlegan	skála.	Þrjú	svefnherbergi	í	

aðalíbúð.	Útgengi	á	svalir	úr	hjónaherbergi.	Aðalbaðherbergi	nýlega	endurnýjað.		
•	 Lóðin	er	fallega	ræktuð.	Innkeyrsla	og	stétt	fyrir	framan	húsið	eru	steyptar	og	með	hitalögnum	undir.		Baklóð	hússins	

er	með	skjólsælum	viðarveröndum	með	skjólveggjum	og	þar	er	gert	ráð	fyrir	heitum	potti.	Baklóð	hússins	er	afgirt	til	
suðurs	og	vestur	og	með	hliði	út	á	framlóðina.	

•	 Mjög	rúmt	er	um	eignina	og	frá	henni	nýtur	fallegs	útsýnis.																																																		Verð 155,0 millj.

Skipholt 21 –Til leigu vel staðsett verslunar- og lagerhúsnæði 

Grandavegur 42D -  3ja -4ra herbergja íbúð.

Valhúsabraut- Seltjarnarnesi. 

Ásbúð 89 - Garðabæ -  Parhús- tvær samþykktar íbúðir

Fossvogur- Einbýli eða raðhús óskast - Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign

OPIÐ HÚS

Í D
AG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

TIL S
ÖLU

EÐA LEIGU

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

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR







Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

SÉRHÆFÐ
LÖGFRÆÐIÞJÓNUSTA
MEÐ ÁHERSLU Á 60+

Elín Sigrún Jónsdóttir, lögmaður | Tryggvagötu 11, 2. hæð
Sími 783 8600 | elin@buumvel.is | www.buumvel.is

Erum við að leita að þér?



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is



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

Kíktu í viftubúðina eða skoðaðu úrvalið á www.viftur.is

Nú: 30.468 kr. Var:38.085 kr

Snjallari

Á tilboði
Viftur

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is
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Þessi gróðurhús henta vel íslenskum 
aðstæðum. Gerð úr sterkum ál prófílum 
og með 4mm holplasti.
Tvær stærðir:

3,10 x 2,38 m:

4,30 x 2,38 m:

Álgrind 4m á breidd og 3m út 
með 8mm holplasti í þaki.
Tilvalið á pallinn eða yfir heita 
pottinn.

Útdraganlegt þak

Það er komið sumar!Það er komið sumar!

Gróðurhús

Kr. 295.000

Kr. 225.000

Kr. 7.000

50% Afsláttur

Kr. 180.000

    Upplýsingar fást hjá SMH Gróðurhús ehf. 

     Í Síma:  866-9693
     Á Facebook: Gróðurhús SMH ehf

Jarðarberjapottar í gróðurhúsið

7 Pottar 
saman ásamt botni 
mynda potta turn.
Fínt til að rækta jarðar-
ber. Samtals hægt að 
rækta 28 plöntur í  
einum turni.
(Plöntur fylgja ekki með)

LED perur fyrir Flúrlampa
Sparaðu rafmagn með því að skipta yfir í LED perur
- Gott í vörugeymslur og bílageymslur

- 60 CM LED pera    9w  -  4000K hvít: Verð kr. 700
- 120 CM LED pera 18w - 4000K hvít:  Verð kr. 900
- 150 CM LED pera 22w - 4000K hvít:  Verð kr. 1.000

Þægilegur úti stóll

Kr. 45.000

June2022.indd   1 08/06/2022   11:01:57 AM



Bílar 
Farartæki

 Bátar

Þjónusta

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Getum bætt við okkur utan- og 
innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 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

 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

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METRINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85 mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir yfirvélstjóra á 200 tonna 
netabát sem gerður er út frá 
Suðurnesjum. Sem getur byrjað í 
september. Uppl. í s. 892-5522.

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Umhverfismatsskýrsla í kynningu 

Eldisstöð laxfiska á landi í 
Vestmannaeyjum 

Icelandic Land Farmed Salmon hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu 
vegna umhverfismats eldisstöðvar laxfiska á landi í Vestmannaeyjum. 

Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd 
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar í Ráðhúsinu Kirkju-
vegi 50 í Vestmannaeyjabæ frá 23. ágúst til 4. október 2022. 
Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á vefsíðu stofnunarinnar 
www.skipulag.is 

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt 
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 4. 
október 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík  eða 
með tölvupósti á skipulag@skipulag.is 

Kynningarfundur: Vakin er athygli á að niðurstöður umhverfismatsins 
verði kynntar af hálfu framkvæmdaraðila á kynningatímabilinu. Fundur-
inn verður auglýstur síðar. 

Töframenn hjá Sparibíl

Hátún 6a - sími 577 3344
sparibill.is

Það mætti kannski kalla okkur 
töframenn því að okkur tókst 
að töfra til landsins nýja  
Ford, Renault og Peugeot 
sendibíla, til afhendingar
strax.

P
Til á  
lager

Sumarhús og stórt land 
55 min. úr bænum!

Verð 22,9m. Uppl. 820-5181

• Geggjað svæði rétt við Þykkvabæ! 
• 360 útsýni.
• Hentar vel fyrir hestamenn.  
• Gott ræktunarland. 
• Má byggja 2200 fm á landinu.  
• Skipulag.

Erum við 
að leita að þér?

Lifandi þáttur um matargerð í 

bland við innanhússarkitektúr, 

hönnun og fjölbreyttan lífsstíl. 

Þriðjudaga kl. 19.00 og 21.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Beltone Imagine™ – hágæða heyrnartæki

Hljóðheimurinn er stór hluti lífs okkar. Við hjálpum þér að njóta hans með hágæða 

heyrnartækjum sem bæta lífsgæði þín til muna. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 

og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu. Það gæti verið farmiðinn þinn 

inn í ævintýraheim hljóðsins.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is HEYRNARSTÖÐIN

Ánægjan heyrist
langar leiðir



18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá. 

19.00 Lengjudeildin í beinni 
 Bein útsending frá leik HK 
og Fylkis 

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

LÁRÉTT
1 greind
5 krap
6 ákefð
8 gleggri
10 þegar
11 svívirðing
12 barningur
13 mælieining
15 þykjast
17 glanni

LÓÐRÉTT
1 ríki í afríku
2 flink
3 biti
4 borg
7 kurteisi
9 ávöxtur
12 parta
14 dæld
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 skörp, 5 elg, 6 as, 8 nánari, 10 er, 11 
níð, 12 basl, 13 alin, 15 látast, 17 gassi.
LÓÐRÉTT: 1 senegal, 2 klár, 3 ögn, 4 parís, 7 sið-
læti, 9 ananas, 12 bita, 14 lág, 16 ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Magnús Carlsen á FTX Crypto Cup 
á Chess24-skákþjóninum. 
32.axb6! Rd3 varð þriðji. 
www.skak.is: Þriðjudagsmót í 
kvöld. 

Hvítur á leik

Dagskrá

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi  
13.10 Kastljós  
13.30 Útsvar 2013-2014  
14.35 Matarmenning – Hvítlaukur  
15.05 91 á stöðinni  
15.30 Í garðinum með Gurrý  
16.00 Með okkar augum  
16.40 Rætur  
17.05 Íslendingar  
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bakað í myrkri  
18.30 Hönnunarstirnin 
18.47 Tilfinningalíf  
18.50 Lag dagsins  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
20.00 Fiskilíf  
20.30 Ella kannar Suður-Ítalíu – 

Napólí  
21.00 Trúður   Félagarnir Frank og 

Casper snúa aftur í níundu 
þáttaröð dönsku gaman-
þáttanna Trúður, eða Klovn. 
Frank er hrakfallabálkur 
fram í fingurgóma og tekst 
alltaf að koma sér og vinum 
sínum í vandræðalegar að-
stæður. Aðalhlutverk: Frank 
Hvam, Casper Christensen 
og Mia Lyhne. Þættirnir eru 
ekki við hæfi barna yngri en 
12 ára.

21.30 Heima  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður  
22.20 Blóð  Önnur þáttaröð þess-

ara írsku spennuþátta. Saga 
Hogan-fjölskyldunnar er 
alsett leyndarmálum, lygum 
og gömlum svikráðum. 
Við óvænt dauðsfall í fjöl-
skyldunni tekur við meira af 
því sama og fjölskyldufólkið 
hefur mismikinn áhuga 
á að sannleikurinn komi í 
ljós. Aðalhlutverk: Adrian 
Dunbar, Carolina Main og 
Diarmuid Noyes. Þættirnir 
eru ekki við hæfi barna yngri 
en 16 ára.

23.05 Ófærð III  
23.50 Dagskrárlok

08.00 Heimsókn  
08.15 The Mentalist  
09.00 Bold and the Beautiful  
09.20 Jamie’s Quick and Easy Food  
09.50 Spegill spegill  
10.15 Einkalífið  
10.45 Home Economics  
11.05 The Masked Singer  
12.10 30 Rock  
12.30 Nágrannar  
12.55 30 Rock  
13.15 Shark Tank  
14.00 Amazing Grace  
14.45 Grey’s Anatomy  
15.25 Claws  
16.10 The Greatest Dancer  
17.25 Bold and the Beautiful  
18.00 Nágrannar  
18.27 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.50 Sportpakkinn  
18.55 Ísland í dag  
19.05 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day  
19.35 Hell’s Kitchen  
20.20 Saved by the Bell  
20.55 Last Man Standing  
21.15 The Goldbergs  
21.40 Bump  
22.10 Last Week Tonight with 

John Oliver  
22.40 LXS  
22.55 Unforgettable  
23.35 Coroner  
00.20 Cheaters  
00.50 Delilah  
01.30 The Mentalist  
02.15 Home Economics  
02.35 The Masked Singer  
03.40 30 Rock  
04.00 30 Rock  

06.00 Tónlist
12.30 Dr. Phil  
13.13 The Late Late Show  
13.52 The Block  
14.41 The Neighborhood  
15.02 George Clarke’s Remarkable 

Renovations  
16.55 90210  
17.40 Dr. Phil  
18.25 The Late Late Show  
19.10 mixed-ish  
19.40 Ghosts  
20.10 A Million Little Things  
21.00 Bull  
21.50 Evil  
22.35 The Chi  
23.35 The Late Late Show  
00.20 FBI: Most Wanted  
01.05 Yellowstone  
01.50 Transplant  
02.35 Annika  
03.30 Queen of the South  
04.00 Tónlist

Uppgjör efstu liðanna

Toppslagur Lengjudeildarinnar í 
knattspyrnu og stærsti leikur 18. 
umferðar deildarinnar fer fram 
í Kórnum í kvöld þegar HK tekur 
á móti Fylki. Leikurinn verður 
í beinni útsendingu og opinni 
dagskrá á Hringbraut og hefst 
klukkan 19:15 en Fylkismenn 
eru með tveggja stiga forskot á 
toppnum. HK er í 2. sæti en gæti 
með sigri hirt toppsætið. ■

Algjörlega! Það er 
svo hin hlið bar-

borðsins þar sem 
vandamálin eiga sér 

stað!

Jú, jú, jú! 
Þetta er 
ízí, pízí, 
lemon 
skwízí!

Ágætis 
kerfi, ekki 

satt?
Og sterkt 
uppi í hillu!

Við erum 
með bjór 
á krana!

Þetta er 
nokkuð einfalt, 

Sesselja!

3 1 2 9 8 4 6 7 5

6 4 8 2 7 5 9 3 1

5 7 9 1 3 6 4 8 2

4 2 5 8 9 3 7 1 6

9 3 6 4 1 7 2 5 8

7 8 1 5 6 2 3 9 4

1 5 4 3 2 9 8 6 7

8 9 7 6 4 1 5 2 3

2 6 3 7 5 8 1 4 9

4 9 6 1 2 7 5 3 8

1 3 5 6 4 8 9 2 7

7 8 2 3 9 5 1 4 6

5 4 8 7 1 9 2 6 3

9 6 7 2 8 3 4 5 1

3 2 1 4 5 6 7 8 9

2 7 3 5 6 1 8 9 4

6 5 9 8 7 4 3 1 2

8 1 4 9 3 2 6 7 5

Dagsetningar og tímasetningar námskeiða er að finna inná sauma.is

Frekari upplýsingar og skráning:  
Sveinn 892-1170 og Helga 664-1271 eða sveinndal@sauma.is 

Nú er haustönn Saumaskóla Saumu að hefjast og skráning þegar hafin.
 
Við munum halda áfram okkar sívinsælu grunn- og framhalds námskeiðum  
í fatasaumi auk þess að bæta við nýjum og skemmtilegum námskeiðum.

• Grunnnámskeið í kvenfatasaumi
• Framhaldsnámskeið í kvenfatasaumi
• Saumavélar og praktísk atriði
• Stytta og breyta buxum
• Leðurtöskugerð

• Endurnýjun líftíma flíkur 
  og fata-skreytinámskeið
• Leggingssaumur
• Peysusaumur
• Púðasaumur

Boðið er upp á eftirfarandi námskeið:

Saumaskóli Saumu
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Nýtt bílaapótek
í Suðurfelli

Tvær bílalúgur
Einfalt og þægilegt

HEILSA & HAMINGJA

OPIÐ
9-18 

Glæsibæ • Bílaapótek Vesturlandsvegi • Urðarhvarfi • Mjódd

Bílaapótek Hæðasmára • Apótek Suðurnesja • Bílaapótek Suðurfelli



Ökum varlega!
Börnin eru á leiðinni í skólann



Ökum varlega!
Börnin eru á leiðinni í skólann



Filippeyski ljósmyndarinn 
Rami Harven Gallego auglýsti 
eftir ástföngnum pörum til að 
mynda á Íslandi. Eftirspurnin 
var svo mikil að Rami neydd-
ist til að velja og hafna. Hann 
segist elska Ísland.

odduraevar@frettabladid.is

„Þetta var alltaf eitthvað sem ég hafði 
ætlað mér að gera áður en ég yrði 
allur,“ segir Rami Harven Gallego, 
sem starfar sem ljósmyndari og 
kvikmyndagerðarmaður í Kanada, 
um Íslandsheimsókn sína í júlí.

„Ég var á landinu í tvær vikur, enda 
höfðu allir talað um hvað Ísland væri 
fallegt. Það var alveg hárrétt og ég 
kynntist fullt af fólki, meðal annars 
ljósmyndara sem ég fylgdist með 
taka ótrúlegar brúðkaupsmyndir í 
íslensku landslagi.“

Með ókunnugum
Ljósmyndun á hug og hjarta 
Rami sem fékk þá hugmynd í 
Íslandsferðinni að taka sjálfur 
brúðkaupsmyndir á Íslandi. „Þannig 
ég bókaði bara um leið flugmiða til 
Íslands og ætla í þetta skiptið að vera 
næstum þrjár vikur á landinu.“

Rami kom hingað síðast í 
fjölskylduferð en að þessu sinni 
bókaði hann f lugið einn. „En svo 
sagði ég frá því á samfélagsmiðlum að 
ég væri að fara aftur og fann þannig 
nokkra sem ætla bara að koma með 
mér. Þetta er fólk úr ýmsum áttum 
sem ég hef aldrei hitt áður!“ segir 
Rami hlæjandi.

„Ein þeirra er frá Ástralíu, og 
verður ansi langt að heiman í þessari 
ferð. Þetta virðist ætla að verða mjög 
fjölþjóðlegur hópur,“ heldur Rami 
spenntur áfram.

Par frá Mexíkó
Rami auglýsti eftir pörum og 
brúðhjónum til að mynda í Facebook-
hópi túrista á Íslandi, „Travel Iceland.“ 
„Ég fékk ótrúlega mörg svör, svo mörg 
að ég hef ekki náð að svara þeim 
öllum,“ útskýrir Rami.

Hann segir því að erfitt hefði orðið 
að ætla að anna allri eftirspurninni. 
„Þannig ég ákvað að velja fimm pör 
til að mynda. Eitt parið er til dæmis 
frá Mexíkó, er að koma hingað til 

Myndar alþjóðlega ást 
ókunnugra á Íslandi

Rami er kolfallinn fyrir Íslandi og ætlar að beina linsunni að ástföngnu fólki í íslenskri náttúru en áhugi fjölþjóðlegra 
turtildúfna er slíkur að hann neyddist til að velja og hafna og færri komast að með honum en vilja.  MYND/AÐSEND

Ljósmyndarinn fór víða þegar hann 
fangaði íslenska náttúrufegurð.

Fólk verður í 
forgrunni þeirra 
mynda sem 
Rami ætlar að 
taka í næstu 
Íslandsferð sinni 
þótt heillandi 
umhverfi og 
náttúran verði 
að sjálfsögðu 
alltumlykjandi. 
 MYNDIR/RAMI

lands í fyrsta skiptið á svipuðum 
tíma og ég og þau ætla að taka með 
sér brúðarkjólinn sérstaklega fyrir 
þetta!“

Hann segist enn vera að sjóða 
saman ferðadagskrána sína. „Við 
þurfum að stilla saman strengi 
okkar, þannig að hvert og eitt par 
geti ákveðið hvar þau vilji láta mynda 
sig,“ útskýrir Rami sem mun ekki láta 
brúðhjónamyndir duga.

„Ísland er fallegasti staðurinn í 
öllum heiminum. Í síðustu ferðinni 
minni tók ég ljósmyndir sem fylltu 
200 gígabæta minniskort,“ segir Rami 
hlæjandi. Hann segist þakklátur 
landsmönnum fyrir gestrisnina og 
ánægður með hvernig ferðamenn 
virða umhverfið.

„Því það er auðvitað aðalástæða 
þess að við komum til Íslands. Þessi 
ótrúlega náttúra og þess vegna er 
svo mikilvægt að virða reglurnar og 
umhverfið.“ n

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða 
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með 
því að skrá þig á póstlista Dorma. 

STÓLA
DAGAR 
18. - 31. ágúst

20%
afsláttur

af öllum  
stólum

Fullt verð: 199.900 kr.

Nú 159.920 kr.

AVIGNON  
hægindastóll með skammel
Stillanlegur hægindastóll með innbyggðum 
skemli. Brúnt, svart, dökkgrátt og rautt PVC leður.

Fullt verð: 169.900 kr.

Nú 135.920 kr.

KOLDING 
hægindastóll  
með skammel
Stillanlegur hægindastóll  
með skemli. Svart, rautt eða  
grátt leður/PVC.

Fullt verð: 199.990 kr.

Nú 159.992 kr.

CANNES hægindastóll  
með skammel
Vandaður, glæsilegur og þægilegur  
hægindastóll með þykku leðri á  
slitflötum á sterkum snúnings fæti. 
Koníaksbrúnt, svart, grátt  
eða rautt leður.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

16 Lífið 23. ágúst 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐLÍFIÐ FRÉTTABLAÐIÐ 23. ágúst 2022  ÞRIÐJUDAGUR

mailto:odduraevar@frettabladid.is


Skeifunni 6   |   108 Reykjavík   |   Sími: 533 4450   |   everest.is   |   everest@everest.is   |        facebook.com/everestverslun

Öll fjölskyldutjöld á
30% afslætti

ÚTSALA
Fatnaður
Reiðhjól
Tjöld
Bakpokar
Svefnpokar
Gönguskór

Lokadagar - enn meiri verðlækkun

20-70% afsláttur

Vango Osiris 500
5 manna fjölskyldutjald                   

99.995,- 49.998,-

Vango Winslow II 500
5 manna fjölskyldutjald

69.995,- 34.998,-

Head I-Peak II
Hybrid hjól - Herra og dömustell

89.995,- 44.998,-

Head I-Peak I
Hybrid hjól - Herra og dömustell

75.995,- 37.998,-



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is   ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  Andrés Bertelsen andres@
frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar 
Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK 
OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is   RAÐAUGLÝSINGAR/FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is   TÍMAMÓTA- OG 
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hvað klikkaði á  
menningarnótt?

Guðmundur 
Heiðar  
Helgason,  
upplýsingafulltrúi 
Strætó
„Það er alltaf 
mikil stemning 
hjá Strætó í 
kringum menn-

ingarnótt,“ segir Guðmundur 
Heiðar, upplýsingafulltrúi Strætó.

„Í stóru myndinni, þá gekk 
dagurinn vel og okkur tókst að 
flytja langflesta gesti til og frá 
miðborginni,“ heldur hann áfram 
og spyr síðan: „En af hverju náðum 
við ekki að flytja alla?“ og svarar 
sjálfum sér með því að benda á að 
Strætó hafi ákveðinn fjölda starfs-
fólks og vagna, hver vagn geti 
flutt ákveðinn fjölda fólks í einu 

og að á menningarnótt kom fyrir 
að fjöldinn sem ætlaði að taka 
strætó var meiri en flutningsgeta 
vagnanna.

„Umferðartafir í kringum mið-
borgina settu stundum strik í 
reikninginn, sem orsakaði það 
að vögnum seinkaði. Aukavagnar 
voru til dæmis lengur að létta á 
þeim leiðum sem voru orðnar 
fullar,“ segir hann og bætir við að 
nýta megi þessa reynslu að ári.n

Of margt fólk og of lítið pláss
 n Lykilspurningin

Rúmur aldarfjórðungur er 
liðinn síðan Fúsi Árnason, 
eða Kafteinn Ísland, fyrsta 
íslenska ofurhetjan, lét á 
sér kræla en er nú genginn 
í endurnýjun lífdaga. Kona, 
Móa Líf, hefur tekið við nafn-
bótinni í nýrri bók eftir Ólíver 
Þorsteinsson með góðfúslegu 
leyfi Kjartans Arnórssonar.

toti@frettabladid.is

Bókin Kafteinn Ísland: Fyrsta 
íslenska ofurhetjan, eftir Ólíver 
Þorsteinsson, rataði nýlega í hillur 
bókaverslana en höfundurinn taldi 
vissara að gefa hana út með leyfi frá 
Kjartani Arnórssyni, höfundi fyrstu 
íslensku ofurhetjumyndasögunnar, 
til þess að kenna hetjuna sína við 
hinn eina sanna Kaftein Ísland, 
Fúsa Árnason, sem átti sína gullöld 
í kringum 1990.

„Ég var byrjaður að skrifa bók-
ina þegar ég áttaði mig á því að ég 
þyrfti kannski að breyta um nafn 
ef ég myndi ekki fá leyfi frá Kjarnó 
sem gaf út fyrstu bókina um Kaftein 
Ísland árið 1990,“ segir Ólíver.

„Hann gaf mér bara góðfúslegt 
leyfi til að anda nýju lífi í þessa 
merku persónu, sem er talin vera 
fyrsta íslenska ofurhetjan,“ heldur 
Ólíver áfram og hlær þegar hann 
bætir við að Kjarnó sé meira að segja 
býsna ánægður með útkomuna.

Allt önnur Kafteinn
„Hann fékk bókina í síðustu viku og 
ég held hann hafi bara klárað hana á 
einu kvöldi, sem er frábært, og sagði 
að þetta væri stærsta og besta „fan-
fiction“ sem hefur verið skrifað um 
hans menn.“

Ólíver leggur áherslu á að þótt 
margt sé líkt með Fúsa, Kafteini 
Kjarnós, og Móu Líf hans nái skyld-
leikinn ekki lengra en til titilsins og 
nafna persóna. „Hún er barnabarn 
Fúsa Hjaltasonar, sem var uppruna-
legi Kafteinn Ísland, en þetta er ekki 
sami Fúsi og hjá Kjarnó.

Þannig að föðurnafnið er annað 
vegna þess að ég vildi gera skýran 
greinarmun vegna þess að þessi per-
sóna er allt öðruvísi en hjá Kjarnó.“ 

Ekkert grín
Ólíver bendir jafnframt á að bókin 
hans sé ekki myndasaga, eins og hjá 
Kjarnó, heldur skáldsaga og hann sé 
ekkert að grínast með þetta. „Þetta 
snýst um það hvernig það væri ef hér 
væri í alvörunni til íslensk ofurhetja 
og hvernig samfélagið væri þá.“

Ólíver segir söguna því kallast 
beint á við samtímann og nefnir 
sem dæmi að Kafteinn Ísland þurfi 
mjög að vanda sig vegna þess að 
ef henni verða á mistök logi net-
heimar og hún fái heldur betur að 
heyra það óþvegið. 

Góð byrjun
Bókaútgefandinn og höfundurinn 
segir aðspurður að bókin fari vel 
af stað og hann geti ekki annað en 
vel við unað. „Já, hún er búin að 
vera tvær vikur í röð í 1. sæti á lista 
Eymundsson yfir ungmennabækur.

Maður er alveg himinlifandi. 
Þetta hefur ekki gerst áður hjá Leó 

þannig að þetta er alveg ótrúlega 
skemmtilegt og góð byrjun. Mér 
þykir líka svo vænt um þessa per-
sónu, Móu Líf, þannig að þegar 
bókin er að koma út upplifir maður 
bara alvöru stress. Vegna þess að 
maður vill að fólk taki vel í þetta 
en það er náttúrlega ekki hægt að 
geðjast öllum.“

Hann segir þó að þegar sé byrjað 
að krefja hann um framhald. „Þetta 
á að vera þríleikur og bókin endar 
svolítið þannig að ég er búinn að 
fá nokkur skilaboð þar sem spurt 
er hvenær næsta bók kemur út og 
nokkrir vilja helst fá næstu bók 
núna.“ n
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er gerð úr 70% 
ull og 30% Jute 
/ tága. 

er úr 100% 
Tencel, 5 litir

er úr 100% 
náttúlegum Jute

160x240 cm.  
109.990 kr.
160x300 cm.  
135.990 kr.
200x300 cm.  
169.990 kr.
300x400 cm. 
325.990 kr.

80x200 cm.  
29.990 kr. 
160x240 cm.  
69.990 kr.
200x300 cm.  
99.990 kr.
Ø100 cm.  
10.990 kr.
Ø140 cm.  
19.990 kr.
Ø240 cm.  
49.990 kr.

160x240 cm. 
99.990 kr.
200x300 cm. 
129.990 kr.

„Ég nota mottur
til að afmarka rými,

tengja saman húsgögn
og bæta hljóðvist.“

Rut Kára

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

NÝTT &SPENNANDI
Mottur hannaðar af Rut Kára

SKANNAÐU QR  
KÓÐANN TIL AÐ  
SKOÐA NÝJA  
BÆKLINGINN

Verð og vöru upp lýsingar í auglýs ingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Kafteinn Ísland orðin kona

Ólíver  
Þorsteinsson. 

Ólíver þykir ákaflega vænt um hana Móu Líf sem er nýr Kafteinn Ísland.

Kafteinn Ísland

Kafteinn Ísland, 
Fúsi Árnason, 
er hugarfóstur 
myndasögu-
höfundarins 
Kjartans Arnórs-
sonar og steig 
fyrst fram í 
eigin bókum, 
Kafteinn 

Ísland og Árás Illhuga, sem 
komu út 1990.  Samkvæmt 
káputexta fyrstu bókarinnar 

var Fúsi Árnason ósköp venju-
legur maður sem dreymdi um 
að verða ofurhetja. „Öll önnur 
lönd eiga sína ofurhetju, sagði 
hann. Hví þá ekki Ísland? Fúsi 
náði símasambandi við hina 
fornu guði og þeir bænheyrðu 

hann. Þannig eignaðist 
Ísland sína ofurhetju 

og kjörorð hans 
var: Ég nota 
mátt minn að-
eins til góðs 
fyrir Ísland. 

Kjartan  
Arnórsson

mailto:odduraevar@frettabladid.is


Með fyrstu 12 bílunum sem seljast fylgja aukalega nagla eða vetrardekk/heilsársdekk.
Hér er á ferðinni  Einn Með Öllu



frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 2022 - 2025

Hér sit ég við Como-vatn í lang-
þráðri brúðkaupsferð sem við 
hjónakornin fórum í eftir afar vel 
heppnað brúðkaup okkar.

Það er stundum sagt að það 
þurfi heilt þorp til að ala upp barn 
og ég hugsaði í undirbúningnum 
að það þurfi líka heilt þorp til að 
halda brúðkaup.

Það var sama hvað ég bað um, 
svarið var „ekkert mál“.

Ég get ekki fullþakkað þeim 
sem áttu þátt í því að gera daginn 
okkar fullkominn.

Á Ítalíu höfum við átt góða 
daga og fagra Ítalía staðið undir 
væntingum.

Í Spámanninum eftir Kahlil 
Gibran er fjallað um að sorgin og 
gleðin séu systur. Þær fylgja okkur 
flestum í gegnum lífið.

Áföll eru því miður líka ein 
hliðin á teningum lífsins.

Á sama tíma og ég sit hér í para-
dís berast fregnir að heiman um 
voveiflega atburði og ég finn til 
samkenndar með öllum þeim sem 
eiga um sárt að binda.

Þegar slíkir atburðir verða 
skiptir miklu máli að sam-
félagið veiti þeim sem þurfa þann 
stuðning sem þarf.

Veita þarf áfallahjálp til að 
fræða fólk um að þau viðbrögð 
sem við finnum fyrir við áföll eru 
eðlileg viðbrögð við óeðlilegum 
aðstæðum.

Það sem átti ekki að geta gerst 
gerðist og heilinn þarf að vinna úr 
því. Það er eðlilegt að finna fyrir 
dofa, sveiflukenndri líðan og vija 
forðast atburðina.

Mikilvægt er að hlúa að sér og 
leyfa hugsunum og tilfinningum 
að koma án þess að forðast.

Ef á þarf að halda er mikilvægt 
að bjóða gagnreynda sálfræði-
meðferð við áföllum. n

Gleði og sorg

Kristbjargar 
Þórisdóttur

n Bakþankar

G E R I Ð  G Æ Ð A -  O G  V E R Ð S A M A N B U R Ð

STILLANLEG 
HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU

WWW.SVEFNOGHEILSA.IS

ENGJATEIGI 17-19, 
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6, 
AKUREYRI 
S: 461 1150

OPIÐ: 
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00 
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00

UMBOÐSAÐILAR: 
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

Svefn heilsa&

PANDORA
STILLANLEGUR 

HÆGINDASTÓLL

VANDAÐAR
SÆNGUR OG 

KODDAR Í 
ÚRVALI

EITT MESTA 
ÚRVAL AF 

HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM

HEILSURÚMUM

VERSLANIR: 

FRÍTT
ALLAN HRINGINN
KAFFI


