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Með bíósal í stofunni
Björgvin Helgi Jóhannsson vill njóta kvikmyndanna sem hann horfir á. Í 
stofunni heima hjá sér í Grafarholti er hann með 130 tommu skjá og græjur 
til að fá sem bestu mögulegu upplifun í sófanum. Hann gerði rammann 
sjálfur og tekur tillit til nágrannanna með nokkrum sniðugum lausnum.  ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



Einfaldasta leiðin til að skýra 
þetta er að bílaáhugamenn 
eiga stundum bíla sem meika 

ekki alveg sens – þetta er fyrir 
kvikmyndaáhugamanninn. Kvik-
myndir eru mitt aðaláhugamál,“ 
segir Björgvin Helgi Jóhannsson en 
í stofunni hans er 130 tommu tjald 
þar sem hann horfir á kvikmyndir.

Tjaldið gerði hann sjálfur en 
hráefnið kom frá amazon.com 
og spýturnar úr Húsasmiðjunni. 
Ramminn er svo festur á vegginn. 
Með þessum 130 tommum eru svo 
græjur til að fá upplifunina beint 
í æð.

„Þetta er ósköp venjulegur skjá-
varpi. Þeir eru að verða glettilega 
algengir hér á landi. Það eru til 
mjög góðir varpar fyrir um 200 
þúsund krónur. Myndin mín 
telur um 130 tommur á meðan 
75 tommu sjónvarp kostar mun 
meira.

Græjurnar eru dýru hlutirnir 
í stofunni. Hátalararnir eru frá 
bandaríska fyrirtækinu Klipsch 
en magnarinn frá japanska fram-
leiðandanum Onkyo.

Þetta er alvöru hljóð og rífur í rif-
beinin. Ég bý í fjölbýlishúsi og tek 
tillit til nágranna minna. Ég er með 
teppi á gólfinu til að dempa hljóðið 
og svo er korkur undir bassabox-
inu svo það sé ekki að valda meiri 
titringi en það þarf.“

Björgvin segir að ævintýra-
myndir og stórar kvikmyndir 
njóti sín vel á skjánum stóra. „Það 
eru ákveðnir leikstjórar sem gera 
kvikmyndir að sjónarspili sem 

Framhald af forsíðu ➛

Christopher Nolan.

Björgvin Helgi heima í stofu þar sem honum líður best með góða ræmu fyrir framan sig. Að þessu sinni var það Indiana Jones. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hátalararnir eru frá bandaríska framleiðandanum Klipsch.

Star Wars hefur notið sín á skjánum 
stóra sem og hljóðið sem þótti og 
þykir enn vera stórkostlegt. 

þ þ

er gaman að horfa á. Christopher 
Nolan er góður í því. Það er alltaf 
gaman að horfa á myndir eftir 
hann í þessum græjum. Stórar sjón-
arspilsmyndir – það er ekkert hægt 
að bera þetta saman. Ég hef gaman 
af Marvel, Star Wars og ævintýra-
myndum yfirhöfuð. Þær njóta sín 
vell hérna heima í stofu.“

Björgvin mælir hiklaust með 
skjávarpa og ætlar að taka þetta 
allt með sér en íbúð hans er á sölu. 
„Ég fer aldrei aftur í sjónvarp, það 
er bara þannig. En ef kaupandinn 
vill halda skjánum þá er það ekkert 

mál. Ég smíða þá bara 
annan,“ segir hann.

Sonur Björg-
vins horfir ekki 
á barnaefni í 
varpanum. Þegar 
hann hefur 
viljað horfa á 
sitt barnaefni er 
kveikt á spjald-
tölvu. „Þetta 
hefur ekki verið 
notað í þeim 

tilgangi enn þá. Við höfum sest 
niður og horft á Lion King og fleiri 
vandaðar og skemmtilegar teikni-
myndir. Þetta hefðbundna barna-
efni er horft á í spjaldtölvunni.

Gallinn við varpa er meðal 
annars að þeir eru með ákveðinn 
líftíma. Peran er gefin upp fyrir 
sex þúsund tíma sem er auðvitað 
nóg en maður er meðvitaður um 
líftímann og hefur varpann ekki 
í gangi allan daginn. Svo þarf að 
huga að ljósmengun. Það þarf að 
vera svolítið dimmt til að þetta 
njóti sín sem best.“

Björgvin byrjaði smátt, byrjaði 
að varpa á hvítan vegg af stofu-
borðinu og vandist varpanum og 
því sem hann hefur upp á að bjóða. 
„Þá varð ekkert aftur snúið. Þetta 
er eins og að hafa næstum fjögur 65 
tommu sjónvarpstæki á veggnum. 
Það er hægt að kaupa tjald sem 

hægt er að draga niður og þá 
skiptir ekki máli hvort 
það er hurð á bak við eða 
eitthvað annað. Trúlega 
leysir maður hlutina 
þannig í framtíðinni 
þegar guttinn verður 
eldri. Trúlega verður 
maður með sjónvarp 
á bak við og dregur 
tjaldið niður þegar 
hann vill fara að horfa 
á eitthvað annað en 
spjaldtölvuna.“

 

BRÚÐKAUPSBLAÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins 

um brúðkaup kemur út  
22. mars nk. Allt sem hugsast 

getur varðandi brúðkaup.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins
Sími 550 5078 / serblod@frettabladid.is 

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 
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Bílar 
Farartæki

VINNUFLOKKABÍLL !
Ren. Master M125 Hö / 7 manna 
10/2015 ek 109 þ.km / pallur 3.30 
metrar GOTT VERÐ ! 2.790 + VSK !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Kerrur

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGAMEISTARI
getur bætt við sig verkefnum á 

viðhaldi og viðgerðum.
Uppl. í s. 778 1604.

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna. 
Besti tíminn Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 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

HÚSAVIÐGERÐIR
Sprunguviðgerðir - Múrviðgerðir 

Stimplun bílaplana. Málun.
BDG ehf s. 618 7712

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heilsa

 Nudd

Thai- nuddstofan hjá Joom 
hefur stækkað og hefur flutt að 
Háaleitisbraut 58-60, 2 hæð t.h 
Boðið er upp á thailenskt teygju og 
olíunudd auk annarra nuddtegunda 
Pantanir í síma 8923899.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í 

s. 661 7000

Herbergi í 105 Rvk, til leigu með 
aðgangi að baði, eldhúsi og 
þvottahúsi. Upplýsingar í síma 686 
8501.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

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

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

BÍLAHÖLLIN Bíldshöfði 5, Sími 567 4949
www.bilahollin.is

M.BENZ Vito 116 diesel. 12/2014
 12/2014, ek. 65 Þ.KM, diesel, sjálfskip-

tur. Kælir í flutningsrými og heithúðun í 
gólfi,dráttarkrókur og m/fl.

Verð 3.990.000. Án VSK Rnr.288730.

MM
12/2

tur. Kæ

VTIL 
SÖLU

Þarftu
að ráða?

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING
Skipulagslýsingar  

Sveitarfélaginu Vogum

Vegna breytingar á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 
2008-2028 fyrir frístundabyggðina í Hvassahrauni.

Í samræmi við 1. mgr. 30. greinar skipulagslaga nr. 
123/2010 auglýsir Sveitarfélagið Vogar hér með til kynn-
ingar skipulagslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 fyrir frístundabyggðina 
í Hvassahrauni. Breytingin felst í því að heimiluð verði 
gististarfsemi sem fellur undir atvinnustarfsemi í frístunda-
byggðinni. 

Skipulagslýsingin er sett fram í greinargerð og má nálgast 
hana á heimasíðu sveitarfélagsins www.vogar.is.  
Hún liggur einnig frammi á skrifstofu sveitarfélagsins  
að Iðndal 2, 190 Vogum.

Skriflegum ábendingum við efni lýsingarinnar má skila 
til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 Vogum, 
eða á netfangið skrifstofa@vogar.is. Þær skulu berast eigi 
síðar en 27. mars 2019.

Vogum, 13. mars 2019
F.h. bæjarstjórnar, 

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Endurskoðað aðalskipulag  
Eyja- og Miklaholtshrepps

Sveitarstjórn Eyja- og Miklaholtshrepps auglýsir eftir at-
hugasemdum við tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi 
sveitarfélagsins með gildistíma 2018-2038 ásamt umhverfis-
skýrslu. Tillagan er sett fram í greinargerð, skipulagsupp-
drætti og fjórum þemauppdráttum. Þar kemur fram stefna 
sem skiptir íbúa og aðra hagsmunaaðila miklu máli og 
varðar fjölmarga þætti, svo sem þróun byggðar, landnotkun 
og innviði. Tillagan nær til alls lands innan sveitarfélagsins.

Tillagan er aðgengileg á vefnum:
https://sites.google.com/alta.is/ask-em-augl/home 
Útprentuð tillaga liggur frammi til sýnis á skrifsstofu sveitar-
félagsins að Hofsstöðum og hjá Skipulagsstofnun frá  
13. mars til og með 30. apríl 2019. Frestur til að gera skrif-
legar athugasemdir við tillöguna rennur út 30. apríl. Athuga-
semdum skal komið á framfæri skriflega með því að senda 
tölvupóst á netfangið eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is 
eða með bréfpósti til 
Eyja- og Miklaholtshreppur
Hofsstöðum
311 Borgarnes

Mótun tillögunnar, þ.m.t. kynning og samráð, er í samræmi við ákvæði 
skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. 
Umhverfisskýrsla er sett fram í samræmi við ákvæði laga um um-
hverfismat áætlana nr. 105/2006. Auglýsing þessi er skv. 1. mgr. 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

F.h. sveitarstjórnar
Eggert Kjartansson, oddviti

Aðalfundur
Ás styrktarfélag heldur aðalfund sinn miðvikudaginn

27. mars kl. 17:00 í  Ögurhvarfi 6 Kópavogi.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf. 

Kaffiveitingar.
Félagar og annað áhugafólk fjölmennið.

Stjórnin.

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Atvinnuauglýsingar
Félagsbústaðir hf. -   
FRAMKVÆMDASTJÓRI

Leitað er að drífandi aðila með áhuga og 
skilning á því umhverfi sem Félagsbú-
staðir starfa í. Framkvæmdastjóri þarf að 
hafa metnað til að ná árangri og hæfileika 
til að leiða öflugan hóp starfsmanna inn í 
framtíðina.

Sverrir Briem,
sverrir@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
19. mars 2019.
Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Bauhaus
•  Framtíðarstarfsmaður í málningardeild
•  Sumarstarfsmenn í allar deildir
•  Vaktstjórar á þjónustuborð í hlutastarf

Sveitarfélagið Árborg leitar að metnaðar-
fullum og kraftmiklum einstaklingi sem er 
tilbúinn að gegna lykilhlutverki í að leiða 
framfarir í mannvirkja- og umhverfis-
málum hjá sveitarfélaginu. Sviðsstjóri 
Mannvirkja- og umhverfissviðs er hluti 
af öflugu stjórnunarteymi á tímum mikils 
vaxtar og breytinga. 

Nánari upplýsingar veita:
Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hag-
vangur.is
Rannveig Jóna Haraldsdóttir, rannveig@
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
19. mars 2019.
Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is 

Iðnaðarmannafélögin  
á Stórhöfða - Vinnustaðaeftirlit

Iðnaðarmannafélögin á Stórhöfða auglýsa 
eftir öflugum fulltrúa í vinnustaðaeftirlit, 
með góð tök á pólsku eða rússnesku, til 
að standa vörð um réttindi launþega á 
vinnumarkaði og tryggja að aðstæður á 
vinnustöðum séu í samræmi við lög og 
reglur. Markmið starfsins er að koma í 
veg fyrir að brotastarfsemi festi rætur á 
félagssvæðum stéttarfélaganna.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13036

Byggingafyrirtæki  
í Reykjavík - Bókhald

Byggingafyrirtæki í Reykjavík óskar 
eftir að ráða bókara. Helstu verkefni eru 
færsla bókhalds,launavinnsla, afstemm-
ingar, vsk. uppgjör og önnur tilfallandi 
verkefni. Viðkomandi þarf að vera
skipulagður, nákvæmur og hafa góða 
þekkingu á bókhaldi. Þekking á DK bók-
haldskerfi er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með  
18. mars 2019.
Umsókn óskast fyllt út á  
www.intellecta.is

Laxar Fiskeldi ehf. -  
Yfirmaður fiskivelferðar  
(Fish Health Manager)

Nánari upplýsingar veita Þórður S. 
Óskarsson (thordur@intellecta.is) og 
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intel-
lecta.is) í Nsíma 512 1225 og einnig Jens 
Garðar Helgason, framkvæmdastjóri 
(jens@laxar.is) í síma 899-4348.

Umsóknarfrestur er til og með 25. 
mars 2019.
Umsókn óskast fyllt út á  
www.intellecta.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

OPIÐ HÚS
Glæsileg 154.7 fm 6 herb. mikið endurnýjuð sérhæð á 1.hæð í fjölbýlishúsi 
með bílskúr.  Fjögur rúmgóð svefnherb. og tvær stofur.  Endurnýjað baðherb. 
og gestasnyrting. Endurnýjaðar innréttingar, gólfefni, innihurðir, raflagnir, 
hluti glugga, glers og fl. Hús nýlega viðgert og málað.  V. 74,9m
Opið hús miðvikudaginn 13. mars milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg.fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

RAUÐALÆKUR 3, 105 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090


