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Í dag stefnir í frábært útivistarveður, hægan 
vind, þurrt veður og góðar líkur á að sjáist 
til sólar um allt land. Frostlaust við sjóinn 
en vægt frost inn til landsins. Hlýnar annað 
kvöld.  Sjá SÍðu 64

Veður Börnin minna á réttindi sín

dómSmál „Hann byrjar bara að öskra 
og þetta var hans taktík í öllum sam-
tölum. Hann öskrar og skellir á,“ segir 
Adda Guðrún Sigurjónsdóttir, íbúi í 
Lundarbrekku 4 í Kópavogi.

Adda segir farir sínar ekki sléttar af 
samskiptum við Róbert Guðmunds-
son, sem tekur að sér múrviðgerðir og 
málningu.

Róbert var dæmdur til sektar-
greiðslu í Héraðsdómi Suðurlands í 
maí. Róbert, sem er  ekki menntaður 
iðnaðarmaður, var ákærður fyrir brot 
á iðnaðarlögum með því að hafa, á 
árunum 2011 til 2014, tekið að sér 
málningarþjónustu, múrviðgerðir og 
hellulagnir gegn gjaldi og auglýst starf-
semina. Hann játaði brotin. Í dómnum 
kemur fram að Róbert hafði sautján 
sinnum áður sætt refsingu.

Viðmælendur Fréttablaðsins full-
yrða að Róbert hafi hvergi nærri látið 
af brotastarfsemi sinni.

Adda Guðrún, sem er gjaldkeri hús-
félagsins í Lundarbrekku 4, greinir til 
dæmis frá því að samið hafi verið við 
Róbert um múrviðgerðir á húsinu þar. 
Hann hafi krafist 930 þúsund króna 
greiðslu en húsfélagið greitt honum 
610 þúsund. Hún segir að verkið hafi 
verið illa unnið og starfsmenn, sem 
unnu fyrir Róbert, hafi viðurkennt 
fyrir íbúa í húsinu að þeir hefðu aldrei 
haldið á pensli. Þá hafi þeir málað í 
rigningu og niðamyrkri.

„Vinnubrögðin voru hræðileg,“ segir 
Adda Guðrún. Þegar Róberti hafi verið 
neitað um frekari greiðslur hafi hann 
sent henni hótun í sms-i sem hún hafi 
farið með til lögreglunnar.

„Skilaboðin voru þess eðlis að lög-
reglan treysti sér ekki til þess að gera 
neitt í málinu,“ segir Adda Guðrún.

Ingi Freyr Ágústsson héraðsdóms-
lögmaður segir Róbert hafa dreift aug-
lýsingamiðum til að vekja athygli á 
þjónustu sinni. Róbert hafi ekki sjálfur 
ekki gefið út reikninga vegna verksins 
í Lundarbrekku, heldur fengið annan 
mann til þess fyrir sig. Sá hafi ekki til-
skilin innheimtuleyfi. Það sé óheimilt. 
Hann hafi því sent ábendingu til Fjár-
málaeftirlitsins og kært til lögreglu.

Samkvæmt upplýsingum frá Mál-
arameistarafélaginu hafa borist um tíu 
kvartanir vegna Róberts á skömmum 
tíma.

Róbert Guðmundsson hefur verið í 
forsvari fyrir samtökin Hjálparsamtök 
Íslendinga. Hann var sakaður opinber-
lega um að hafa safnað peningum fyrir 
fólk í nauð en nýtt þá í eigin þágu.

Róbert hafnaði ásökununum í 
útvarpsþættinum Harmageddon í 
fyrra. Hann hafnar líka ásökunum 
Öddu Guðrúnar og Inga Freys.
jonhakon@frettabladid.is

Síbrotamaður sakaður 
um að svíkja húsfélög
Málarameistarafélaginu hafa borist tíu kvartanir vegna verktaka sem starfar 
án tilskilinna leyfa. Dæmdur fyrir brot á iðnaðarlögum í maí. Hafði þá sautján 
sinnum áður sætt refsingu. Öskrar bara og skellir á, segir gjaldkeri húsfélags.

Óánægja er í Lundarbrekku 4 í Kópavogi með vinnu verktaka. FréttabLaðið/GVa

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444

Sigling um  
Suður Karíbahaf 
4. - 22. mars

Verð frá 526.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar 
*Verð án Vildarpunkta 536.900 kr.  
Á mann m.v. klefa með svölum fyrir 2.  
Fararstjóri er Helga Lára Guðmundsdóttir

ARUBA - CURACAO - BONAIRE - BARBADOS - ST.LUCIA -  
ANTIGUA - ST.JOHN - ST.KITTS & NEVIS - ST.MAARTEN

Í gær fóru 200 börn af frístundaheimilunum í Hlíðunum og miðborginni í réttindagöngu til að minna á grundvallarréttindi barna í Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Sáttmálinn átti 26 ára afmæli í gær. Börn á frístundaheimilum borgarinnar vinna markvisst með efni Barnasáttmálans og 
hafa frístundaheimilin Eldflaugin, Halastjarnan og Draumaland fylgt þeirri vinnu eftir með þessari árlegu réttindagöngu. FréttabLaðið/ViLheLm

STjóRNSÝSlA Íslensk stjórnvöld sam-
þykktu í gær umsókn ellefu einstak-
linga frá Sýrlandi og þriggja frá Íran 
um alþjóðlega vernd.

„Þetta þýðir að þeir fá annaðhvort 
hæli hér á landi eða viðbótarvernd. 
Þeir fá þar með dvalarleyfi til fjögurra 
ára sem hægt er að endurnýja,“ segir 
Gunnar Narfi Gunnarsson, lögfræð-
ingur hjá Rauða krossinum. „Eftir 
fjögur ár geta þeir sótt um búsetuleyfi 
og eftir fimm ár geta þeir sótt um ríkis-
borgararétt.“ – ibs

Fjórtán fengu 
dvalarleyfi

d ó m S m á l  Tve i r  k a r l m e n n 
á  s ex t ug s a l d r i ,  f ræ n du r n i r 
Vojislav Velemir og Velemir 
Dusko, hafa verið dæmdir í 
fjögurra og þriggja ára fangelsi 
fyrir nauðgun og hlutdeild í nauðg-
un á heimili þeirra í Reykjavík í 
nóvember 2013.

Þá voru frændurnir dæmdir til 
að greiða konunni sem þeir brutu á 
eina og hálfa milljón króna í miska-
bætur.

Læknir á neyðarmóttöku daginn 
eftir nauðgunina staðfesti að áverk-
ar hefðu verið bæði á vinstri upp-
handlegg konunnar og marblettir 
á þeim hægri. Reyndur hjúkrunar-
fræðingur sagðist aldrei hafa séð 
svo mikla áverka á kynfærum 
kvenna og hún sá á brotaþola.

Dómur var kveðinn upp í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gærmorgun. – sg

Frændur í 
fangelsi fyrir 
nauðgun

viðSkipTi Alls samþykktu 99,9 pró-
sent kröfuhafa Glitnis frumvarp að 
nauðasamningi slitabúsins í gær. 
RÚV greindi fyrst frá því. Kröfuhaf-
arnir samþykktu einnig að íslenska 
ríkið eignast Íslandsbanka í stað 
þess að fá hluta af söluandvirði 
bankans eins og áður hafði verið 
gert ráð fyrir.

Þá samþykktu kröfuhafarnir 
skaðleysisákvæði stjórnvalda og 
slitastjórnarinnar. Það mun hafa í 
för með sér að ekki verður hægt að 
höfða skaðabótamál gegn kröfu-
höfunum vegna ákvarðana sem 
teknar verða í tengslum við upp-
gjör Glitnis.

Slitastjórn Glitnis þarf nú að fá 
nauðasamninginn samþykktan 
fyrir héraðsdómi. Í kjölfarið verður 
kröfuhöfum greitt út.

Gert er ráð fyrir því að kröfu-
hafar Glitnis fái ríflega 30 prósent 
upp í kröfur. – sg

Íslandsbanki 
til ríkisins eftir 
nauðasamninga

Skilaboð frá róberti Guðmundssyni.

Nakour-fjölskyldan fær hæli á Íslandi. 
mYNd/Stöð2
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Njóttu þess að undirbúa jólin í hlýju og notalegu 
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Þórunn Sveinbjörns-
dóttir, formaður 

Félags eldri 
borgara í Reykja-
vík, segir erfitt 
að horfa upp á 

stöðu sumra eldri 
borgara í dag. Of 

margir lifi undir fátæktarmörkum 
og einangrist. Þórunn segir félagið 
þrýsta á stjórnvöld um umbætur. 
Hún er ein þeirra sem hafa talað 
fyrir því að eldri borgarar fái 
sérstakan umboðsmann og segir 
vanta fleiri eldri borgara á þing.

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri er 

ósáttur við að 
Ólöf Nordal 
innanríkisráð-
herra neitaði að 

verða við kröfu 
um að fyrirskipa 

lokun flugbrautar 
06/24 á Reykjavíkurflugvelli. „Það 
er auð vitað leiðinlegt að þurfa að 
sækja rétt sinn fyrir dómstólum 
en við sjáum okkur knúin til að 
gera það í þessu efni,“ sagði Dagur. 
Borgarstjórinn kvað það ekki í takt 
við góða stjórnsýslu að fara ekki 
eftir samningum sem hefðu verið 
gerðir.

Vilhjálmur Birgis-
son, formaður 
Verkalýðsfélags 
Akraness, sagði 
mikið órétt-
læti felast í 9,3 

prósenta launa-
hækkun þeirra sem 

heyra undir kjara ráð. „Krónu-
tölurnar sem liggja þarna að baki 
hljóða ekki upp á 25 þúsund króna 
hækkun eins og íslenskt verkafólk 
fékk í sínum kjarasamningum,“ 
sagði hann.

Þrír í fréttum 
Eldri borgarar, 
flugbraut og 
launahækkun

1.600  
færri framhalds-
skólanemar stunda 
nám í vetur miðað 
við í fyrra.

Tölur Vikunnar  16.11.2015 Til 22.11.2015

12.000 
lítrar af olíu voru í sand-
dæluskipinu Perlu sem 
náðist á flot í vikunni.

af kannabis duga til 
að koma einstak-
lingi á sakaskrá.

meira af far-
símum hefur 

selst í ár miðað 
við sama tíma-

bil í fyrra.

53% 
Íslendinga vilja 
nýjan gjaldmiðil, 
segir skoðana-
könnun.

2 nýlegir jarð-
skjálftar í Bárðarbungu 
náðu yfir 3,0 stig. 

50%  
stúdenta í Háskóla 
Íslands búa í for-
eldrahúsum eða á 
stúdentagörðum.

30%
 0,03 

grömm

55%
aðspurðra vilja að-
skilnað ríkis og kirkju.

Flóttamenn við landamæri Svíþjóðar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

SVÍÞJÓÐ Hælisleitendur í Malmö 
í Svíþjóð þurftu í fyrrinótt að sofa 
utandyra. Þegar fréttamenn TT-
fréttaveitunnar komu að móttöku 
sænsku útlendingastofnunarinnar í 
borginni lágu 30 manns sofandi þar 
fyrir utan. Ekki hafði verið hægt að 
bjóða öllum þak yfir höfuðið.

Strætisvagni hafði verið lagt fyrir 
utan húsnæðið til þess að fólk gæti 
leitað skjóls þar en hann fylltist 
fljótt. Sjálfboðaliðasamtök afhentu 
þeim sem lögðust til hvílu úti dýnur 
til að liggja á og útlendingastofn-
unin afhenti þeim teppi.

Um 500 til 800 flóttamenn koma 
nú til Malmö á sólarhring en fyrir 
nokkrum vikum komu um 1.200 að 
jafnaði á sólarhring. Flóttamenn-
irnir eru nú sendir áfram til annarra 
sveitarfélaga í Svíþjóð eða aftur til 
Danmerkur þaðan sem þeir komu.

Í síðustu viku sóttu 9.500 um hæli 
í Svíþjóð en en 10.175 vikuna áður 
en landamæraeftirlit var tekið upp.
– ibs

Flóttamenn sváfu utandyra í Malmö

Hvenær muntu gifta þig? eftir Gauguin er dýrasta verk sem selt hefur verið.  
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTy

MEnning „Það geta allir byrjað að 
safna myndlist, það geta allir tileinkað 
sér þetta með einum eða öðrum 
hætti. Listmarkaðurinn er ekki ýkja 
flókinn, hann er bara skemmtilegur. 
Að koma þessu til skila til áhorfenda 
var það sem við lögðum upp með á 
fundinum.“ Þetta segir Kári Finnsson, 
listfræðingur og hagfræðingur. Kári 
fjallaði um listmarkaðinn bæði hér á 
landi og í útlöndum á fræðslufundi VÍB 
undir yfirskriftinni Hvernig fjárfesti ég 
í myndlist?

Kári gerði grein fyrir listmarkaðnum 
á heimsvísu í erindi sínu. Heildarvelta 
hans á síðasta ári nam yfir fimmtíu 
milljörðum evra, eða 7.200 milljörðum 
íslenskra króna. Það jafngildir tæplega 
fjófaldri landsframleiðslu á Íslandi. 
Það hefur verið ákveðin sprenging á 
síðustu tíu árum. Veltan náði hæð árið 
2007, tók síðan dýfu, en hefur nú náð 
sér aftur á strik og hefur aldrei verið 
jafn mikil.

Færri verk eru að seljast en áður, en 
fyrir hærri upphæðir. Til marks um 
þetta má nefna að dýrasta verk sem selt 
hefur verið, myndin Hvenær muntu 
gifta þig? eftir Paul Gauguin, var seld á 
300 milljónir Bandaríkjadala, eða 39,5 
milljarða íslenskra króna.

Kári vék að því hvort hægt væri að 
horfa á myndlist sem fjárfestingarkost. 
„Það sem ég reyndi að leggja áherslu á 
á fundinum er að myndlist sé eðlisólík 
fjárfestingarkostum eins og verðbréfum 
út af mörgum þáttum, það er ekki jafn 
mikill seljanleiki og þess háttar,“ segir 
hann. „Ég held að þeir sem standa sig 
best í að safna og eiga verðmætustu 
söfnin sé fólk sem er safnar af ástríðu. 
Þeir sem safna eftir augunum en ekki 
eftir verðmiðanum munu á endanum 
græða mest,“ segir Kári. 

Börkur Arnarson, eigandi i8 gallerís, 
ræddi að erindi Kára loknu við hann 
um myndlistarheiminn á Íslandi. 
Kári sagði að hér á landi væri mjög 
blómstrandi og góð listasena og hefði 
verið um nokkurra ára bil. Hann segir 
hins vegar erfitt að meta veltuna á 
íslenskum myndlistarmarkaði þar 
sem gögn eru af afskaplega skornum 
skammti. „Ástæðan er sú að sala fer 
mikið fram utan hefðbundinna sölu-
staða, þá annaðhvort manna á milli eða 
beint frá listamönnum,“ segir Kári.

Rauði þráðurinn í samtali þeirra 
var að það er ekkert rétt eða rangt í 
myndlistarkaupum. Það er ekki endi-
lega rétt að kaupa dýr verk eftir þekkta 
meistara. Besta leiðin til að byrja er að 
skoða málverk og reyna að finna sinn 
eigin smekk. Oft getur verið betra að 
kaupa ódýrari verk frá minna þekktum 
listamanni og fá kannski betri ávöxtun 
út úr því.

„Það skemmtilegasta við að safna list 
eftir samtímalistamenn er að þú getur 
fengið tækifæri til að kynnast lista-
mönnum og fylgjast með þeim þrosk-
ast. Þetta er eitthvað sem þú getur gert 
alveg frá því að þú ert tvítugur. Þegar 
listamennirnir eru ungir þá eru verkin 
ódýr og það ætti að vera á allra færi að 
detta inn á þann markað,“ segir Kári.
saeunn@frettabladid.is

Það ætti að vera á allra færi að 
detta inn á listmarkaðinn
Heildarvelta listmarkaðarins á heimsvísu hefur aldrei verið hærri og nam tæplega fjórfaldri landsfram-
leiðslu á Íslandi á síðasta ári. Besta leiðin til að byrja að safna er að skoða myndlist í galleríum og á söfnum.

SVÍÞJÓÐ

Listmarkaðurinn er 
ekki ýkja flókinn, 

hann er bara 
skemmtilegur.

Kári Finnsson 
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Undirbúa geimferð

Audi A4 
1.8T 163Hö

2.150.0002008

137

VW Polo
1.2 TDI Trendline

BMW 520D

Skoda Citigo
Active 1.0

Toyota 
Aygo

2.250.000

3.490.000

1.680.000

890.000

2014

2008

2014

2007

23

60

142

9

Audi Q7   
3.0 TDI 240Hö

4.890.0002008

VW Golf 
A7 Highline 1.4

Hyundai IX35
GLS

Skoda Octavia
Ambiente 1.6 TDI

Mazda 2

3.790.000

2.390.000

3.340.000

1.580.000

2015

2011

2014

2012

65

Klettháls 13   ·   HeklaNotadirBilar.is   ·   590 5040

149

40

4

160

Stálslegnir
morgunhanar

Heimavanir

Raf / Bensín

Ekinn þús. km.

Myndir á vef 

Dísil

Fjórhjóladrif

Metan & bensín

Sjálfskiptur

Beinskiptur

Rafmagnsbíll

30

Breski geimfarinn Timothy Peake, Rússinn Júrí Malensjenkó og Bandaríkjamaðurinn Timothy Kopra undir-
búa sig í Rússlandi fyrir ferð til Alþjóðlegu geimstöðvarinnar. Þeim verður skotið á loft frá Kasakstan þann 
15. desember næstkomandi. Fréttablaðið/EPa

StjórnSýSla Til skoðunar er hjá Sam
keppniseftirlitinu hvort fjarlægja þurfi 
nöfn úr birtum ákvörðunum.

Í úrskurði Persónuverndar sem birt
ur var í síðustu viku var Samkeppnis
eftirlitinu uppálagt að fjarlægja nafn 
fyrrverandi starfsmanns Byko úr 
ákvörðun um brot fyrirtækisins á sam
keppnislögum.

Starfsmaðurinn var sumarstarfs
maður í þjónustuveri samhliða námi 
á meðan brotin stóðu yfir. Hann lagði 
fyrir sig lögfræðistörf og sætti sig 
ekki við að nafn hans dúkkaði upp í 
tengslum við samkeppnislagabrot í 
leitarvélum á netinu. Birting nafns
ins hefði áhrif á mannorð hans og 
möguleika til atvinnu. Það kom fyrir 
um þrjátíu sinnum í ákvörðun Sam
keppniseftirlitsins.

Er Samkeppniseftirlitið brást 
ekki við beiðnum mannsins um að 
fjarlægja nafnið kvartaði hann til 
Persónuverndar. Eftir úrskurð stofn
unarinnar í byrjun nóvember fjar
lægði Samkeppniseftirlitið nafnið úr 
ávörðuninni.

Í úrskurði Persónuverndar segir að 
almennt verði að standa lagaheimild 
til vinnslu persónuupplýsinga sem 

fram fari á vegum stjórnvalda.
„Af ofangreindri umfjöllun verður 

ráðið að slík lagaheimild sé ekki til 
staðar og því telur Persónuvernd að 
kveða þyrfti á um slíka heimild til 
handa Samkeppniseftirlitinu í lögum, 
í samræmi við lögmætisreglu stjórn
sýsluréttar, sé talin þörf á að birta nöfn 
starfsmanna í tilvikum sem þessum.“

Í ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 
í máli Byko standa enn nöfn starfs
manna í svipaðri stöðu og maðurinn 
sem leitaði til Persónuverndar. Gera 
má ráð fyrir að sama eigi við um nöfn 
starfsmanna í öðrum málum sem eftir

litið hefur fjallað um. Sá munur er á að 
enginn þeirra hefur kvartað yfir birt
ingunni eða talið hana íþyngjandi svo 
vitað sé.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Sam
keppniseftirlitsins, segir úrskurð Per
sónuverndar til skoðunar.

„Þar á meðal mun Samkeppniseftir
litið taka afstöðu til þess hvort rétt sé 
að afmá fleiri nöfn einstaklinga úr 
ákvörðuninni,“ segir hann. Um leið 
sé skoðað hvort skýra þurfi verklag 
við birtingu ákvarðana. „Úrskurður
inn gefur ekki afdráttarlaust svar við 
þessu.“ olikr@frettabladid.is

Höfðu ekki heimild til 
að birta nafn í úrskurði
Til skoðunar er hjá Samkeppniseftirliti hversu víðtæk áhrif nýlegur úrskurður 
Persónuverndar hafi á birtingu ákvarðana eftirlitsins. Nafn manns sem kærði 
var fjarlægt úr ákvörðun vegna samkeppnisbrota Byko en önnur nöfn ekki.

Nafn sumarstarfsmanns í byko var fjarlægt úr ákvörðun Samkeppniseftirlits vegna 
samkeppnislagabrota fyrirtækisins.  Fréttablaðið/ErNir
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups. 
**Taxfree er í raun 9,1% af bókum þar sem þær eru í lægra skattþrepi, en við gefum 19,36% afslátt eins og af öðrum sérvörum.

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT*  
AF ÖLLUM BÓKUM, 

RAFTÆKJUM, ÚTIVISTARFATNAÐI 
OG UNDIRFATNAÐI 

DAGANA 19.-22. NÓVEMBER

**



Kjaramál Miðstjórn Alþýðusam-
bandsins segir Samtök atvinnulífsins 
ganga erinda Rio Tinto sem  haldi 
starfsmönnum álversins í Straumsvík 
gíslingu.

ASÍ hvetur SA til að beita sér fyrir 
því að ISAL gangi sem fyrst til samn-
inga við viðeigandi verkalýðsfélög.

ASÍ minnir á að undirritað hafi 
verið samkomulag um nýtt samn-
ingslíkan á vinnumarkaði undanfarna 
mánuði og að framganga SA sé afleitt 
innlegg í þá sátt.

Þá segir miðstjórnin að starfsmenn 
álversins í Straumsvík eigi rétt á sam-
bærilegum kjörum og aðrar stéttir hafi 
samið um að undanförnu. – srs

Álversfólki sagt 
haldið í gíslingu

Gleraugnaverslunin þín

MJÓDDIN      
Sími 587 2123

FJÖRÐUR      
Sími 555 4789

SELFOSS   
Sími 482 3949

Bættu árangurinn!
Íþróttagleraugu með og án styrkleika.

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | skatar.is

Gæðajólatré - sem endist ár eftir ár!

Þessi jólatré eru í hæsta gæðaflokki 
auk þess að vera mjög falleg og líkjast 

þannig raunverulegum trjám. 
Einföld samsetning.

•  Ekkert barr að ryksuga
•  Ekki ofnæmisvaldandi
•  12 stærðir (60-500 cm)
•  Íslenskar leiðbeiningar

•  Eldtraust
•  Engin vökvun
•  10 ára ábyrgð
•  Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Laugardagar kl. 11-18
Sunnudagar kl. 12-18

Falleg jólatré

– gerir lífið bjartara

Gott úrval af spennandi
útiljósum og skrautperum

Ármúla 19 · Sími 568 1620 · www.gloey.is · gloey@gloey.is

SÍÐAN 1973

365.is
Sími 1817

FÁRÁNLEGA
FLOTTUR PAKKI

Vandað sjónvarpsefni og fjarskipti á frábæru verði

Rio Tinto á Íslandi. FRéTTablaðið/biRgiR

UtanríKismál „Schengen er ekki dautt. 
Það er klárt mál. Eftirlit þarf að herða 
á ytri landamærunum til að koma á 
friði innan svæðisins,“ sagði Wolfgang 
Brandstetter, innanríkisráðherra Aust-
urríkis, eftir fund innanríkisráðherra 
Evrópu sem ákváðu að herða eftirlit á 
ytri landamærum svæðisins.

Schengen-samstarfið gerir íbúum 
26 Evrópuríkja kleift að ferðast inn-
byrðis án vegabréfa. Mikil umræða 
um að herða á eftirliti hefur skapast 
undanfarið hvort tveggja vegna mikils 
straums flóttafólks til Evrópu og í kjöl-
far árásanna í París fyrr í mánuðinum.

Í kjölfar ákvörðunarinnar verður 
landamæraeftirlit í Evrópu það strang-
asta frá stofnun samstarfsins árið 1995.

Ólöf Nordal innanríkisráð-
herra sagði í samtali við Stöð 2 í gær-
kvöldi að allar líkur væru á að fjölga 
þyrfti starfsfólki á Keflavíkurflugvelli 
vegna herts eftirlits.

„Ríkin eru hvött til að fara í meiri 
mæli í tilviljunarkennt tékk á landa-
mærunum. Þar sem meðal annars er 
verið að fara yfir skilríki án þess að 
það sé gert með kerfisbundnum hætti. 
Þetta nái bæði til íbúa innan og utan 
Schengen,“ sagði Ólöf.

Þá sagði Bernard Cazeneuve, innan-
ríkisráðherra Frakklands, að Frakkar 
ætluðu að halda uppi landamæraeftir-
liti gagnvart öðrum ríkjum Evrópu-
sambandsins eins lengi og nauðsyn 
krefði. thorgnyr@frettabladid

Schengen á lífi
Innanríkis- og dómsmálaráðherrar í Evrópu sam-
þykktu í gær að herða gæslu á ytri landamærum 
Schengen-svæðisins. Gæsla verður aukin í Leifsstöð.

Herða á landamæraeftirlit á Keflavíkurflugvelli vegna ákvörðunar ríkja Schengen-
svæðisins um að herða gæslu á ytri landamærum sínum. FRéTTablaðið/anTon bRinK

Horft á bíó á leið í vinnu. Mynd/VolVo

iðnaðUr Bílaframleiðandinn Volvo 
segist stefna að því að koma sjálf-
keyrandi bíl á markað eftir tvö ár. Ef 
áætlanir ganga eftir mun bíll Volvo þá 
vera kominn á markað á undan sjálf-
keyrandi bílum Google og Ford.

Volvo kynnti bílinn, sem hefur 
fengið nafnið Concept 26, í vikunni. 
Nafnið vísar til þess að meðalmaður 
eyði 26 mínútum í að keyra til vinnu 
á hverjum degi. Birtar voru myndir af 
bílnum að innan, en engar myndir að 
utan, til þess að undirstrika upplifun-
ina af því að sitja eða keyra bílnum. 
Að innan lítur bíllinn frekar út eins og 
sætaröð í viðskiptarými í flugvél en 
hefðbundinn fólksbíll.

Þegar stutt er á sjálfkeyrandi stilling-
una hverfur stýrið og í staðinn kemur 
upp skjár. Þá getur eigandinn horft á 
uppáhaldsþætti sína eða kvikmyndir 
á meðan á akstrinum stendur.

Sjálfkeyrandi bíll Google er ekki 
væntanlegur fyrr en árið 2020. Ford 
segir sinn bíl ekki tilbúinn fyrr en eftir 
fjögur ár. Ef áætlanir standast verður 
Volvo með fyrsta sjálfkeyrandi bílinn 
á götunni. – sg

Sjálfakandi 
Volvo 2017
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* Eða á m
eðan birgðir endast.  G

ildir ekki m
eð öðrum

 tilboðum
. Bílabúð Benna áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði án fyrirvara. 

OPEL ASTRA

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16 í Reykjavík
Laugardaga frá 10 til 14 í Reykjanesbæ

SÉRKJÖR TIL ÁRAMÓTA!
Þýsku Opel gæðin leyna sér ekki í Astra, einum vinsælasta bílnum í Opel fjölskyldunni.  Hann sameinar 
glæsilegt útlit og skemmtilega aksturseiginleika, sem einkennast af krafti, þægindum og snerpu.

Nú gefst þér tækifæri til að eignast Opel Astra á glimrandi sérkjörum til áramóta*;
með allt að 400.000 króna afslætti. Gríptu tækifærið – kíktu í reynsluakstur núna.

Kynntu þér Opel Astra á opel.is eða á benni.is. Verið velkomin í reynsluakstur.

ALLT AÐ 400.000 KR. AFSLÁTTUR!

Opel Astra Essentia
Verð: 2.990.000 kr.

Á sérkjörum: 2.790.000 kr.

Opel Astra Enjoy Turbo
Verð: 3.390.000 kr.

Á sérkjörum: 3.090.000 kr.

Opel Astra Cosmo 
Verð: 4.090.000 kr.

Á sérkjörum: 3.690.000 kr.

1.6L bensín - beinskiptur 1.4L bensín - sjálfskiptur 2.0L dísel - sjálfskiptur



Búðu þig undir
skapandi framtíð

Stefán Tryggvason
Hótelstjóri á Hotel Natur,

Þórisstöðum

Arnaldur Starri Stefánsson
Móttökustjóri á Hotel Natur

Ferðin frá hugmynd að farsælu fyrirtæki með skýra 
framtíðarsýn kallar á öflugan samstarfsaðila.

Kynntu þér þjónustu okkar á 
arionbanki.is/fyrirtaeki 

Fyrirtækjaþjónusta Arion banka
2015

„Nú erum við búin að kaupa næstu 
jörð. Það bíða ótal tækifæri.“2004

„Við vorum búin að vera 
kúabændur í 10 ár. Þá ákváðum 

við að breyta búinu í sveitahótel.“     
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Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. 
Kortið er í fallegum  umbúðum, gildir á sýningu 

af eigin vali og rennur aldrei út.

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjafakort
Borgarleikhússins

Akureyri Aflið, samtök gegn kyn-
ferðis- og heimilisofbeldi á Norður-
landi, hafa í nóvembermánuði farið í 
alla grunnskóla Akureyrar með fyrir-
lestur fyrir 7. og 9. bekk. Engin fag-
þekking á málaflokknum er innan 
samtakanna.

Ingibjörg Þórðardóttir, ráðgjafi 
hjá Aflinu, segir samtökin fara inn í 
skólana til að ræða um kynferðislegt 
ofbeldi og heimilisofbeldi. Annars 
vegar er rætt við 7. og hins vegar 9. 
bekk. Starfsmaður frá skólanum er 
einnig viðstaddur fyrirlestrana.

„Við erum ekki menntaðir kennar-
ar en við sem sinnum þessari fræðslu 
höfum starfað lengi í greininni sem 
ráðgjafar,“ segir Ingibjörg. „Þessi 
fræðsla er ekki greidd af skólum 
bæjarins heldur fær Akureyrarkaup-
staður þessa þjónustu frá okkur þar 
sem hann styrkir samtökin árlega.“

Þann 27. október var málið tekið 
upp á fundi með skólastjórum Akur-
eyrarbæjar. Í umræðum á fundinum 
var lögð áhersla á að fræðsla sem 
þessi væri faglegum grundvelli.

Soffía Vagnsdóttir, fræðslustjóri 
Akureyrarbæjar, segir þetta hafa 
verið rætt nokkuð ítarlega og ráðgert 
að skólastjórnendur sjálfir myndu 
taka ákvörðun um framhaldið.

Soffía segir þessa fræðslu mikil-
væga og eiga brýnt erindi til nem-
enda í grunnskólum þar sem um 
samfélagsmein sé að ræða. Það sé 
hins vegar mjög mikilvægt að fag-
þekking sé á bak við en ekki aðeins 
reynsla af ofbeldi.

„Við erum sammála um það að 
fræðslan er þörf en spurningin er 
bara hver eigi að sinna henni. Einnig 
erum við með skólahjúkrunarfræð-
inga sem sinna fræðslu í skólunum 
okkar og koma þar að og því ættum 
við í meiri mæli að vera með heil-

brigðisstarfsfólk sem sinnir erindum 
sem þessum. Þetta er viðkvæmt mál-
efni og það skiptir miklu máli hvern-
ig við nálgumst þessa fræðslu,“ segir 
Soffía.

Logi Einarsson, formaður skóla-
nefndar Akureyrarbæjar, segist 
ekki vera innviklaður í daglegt starf 
grunnskólanna. „Það er mikilvægt 
að kennsla barnanna okkar sem og 
fræðsla til þeirra sé sett fram af fag-
fólki og að faglegar kröfur séu gerðar 
til þeirra sem sinna kennslu,“ segir 
Logi. sveinn@frettabladid.is

Fræða um ofbeldi en 
hafa ekki fagþekkingu
Aflið, samtök gegn kynferðisofbeldi, sinnir fræðslu í grunnskólum Akureyrar í 
nóvember. Aflsfólk ræðir við 7. og 9. bekkinga um heimilis- og kynferðisofbeldi. 
Fræðslustjóri segir fagþekkingu mikilvæga. Slík þekking er ekki hjá Aflinu.

Aflið á Akureyri eru systursamtök Stígamóta. Samtökin samanstanda af einstak-
lingum sem hafa lent í heimilis- og eða kynferðislegu ofbeldi. FréttAblAðið/Pjetur
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Axis húsgögn ehf • Smiðjuvegur 9
200 Kópavogur • Sími 535 4300 

axis@axis.is • axis.is

í tilefni af 80 ára afmæli Axis ætlum við 
að bjóða viðskiptavinum okkar afslátt af 

öllum fataskápum. 

Mikið úrval af skápum til sýnis í björtum 
og fallegum sýningarsal í verslun okkar 

við Smiðjuveg 9.

Opið mánud. - föstud. frá kl. 9-18.
Laugardag kl. 10-15.

Verið velkomin

20%
afmælisafsláttur
af öllum fataskápum!

17
4.

19
2/

11
.1

5

Heilbrigðismál Árlega eru fjögur til 
sex alvarleg, óvænt atvik og óvænt 
dauðsföll á Landspítalanum tilkynnt 
til lögreglu. Lögregla rannsakar ekki 
öll málin. Síðustu 15 ár hefur hún 
haft færri en tíu mál til meðferðar 
innan allrar heilbrigðisþjónustunnar. 
Ákæra var gefin út í einu máli. Það mál 
er fyrir dómi þessa dagana.

Stjórnendur Landspítalans segja 
lagasetningu um tilkynningaskyldu 
til lögreglu mjög óskýra. Kveðið sé 
á um að málin séu rakin til mistaka 
og vanrækslu en einnig óhappatilvika 
sem getur átt við um ótal mörg atvik 
sem séu ekki saknæm með nokkrum 
hætti.  

„Eins og hún er sett fram nú gætum 
við tilkynnt um ótal marga hluti til 
lögreglu. Til dæmis er mjög óljóst 
hvort tilkynna eigi fylgikvilla sem 
leiða til dauðsfalls,“ segir Sigríður 
Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar.

Í nýrri skýrslu starfshóps um alvar-
leg atvik í heilbrigðisþjónustu er 
kallað eftir samstarfi landlæknis og 
lögreglu til að tryggja nauðsynlega 
þekkingu við rannsókn mála.

Ólafur Baldursson, framkvæmda-
stjóri lækninga, sat í starfshópnum 
fyrir hönd spítalans. Hann segir að 
tryggja þurfi nægilega þekkingu í lög-
reglurannsókn.

„Þetta eru sérhæfð mál og rannsak-
andi þarf að hafa forsendur til að skilja 
vettvanginn. Lögreglan hefur sjálf 
kvartað undan þessu,“ segir Ólafur. 
„Að sama skapi getur sú staða hæglega 
komið upp að okkur bráðvanti sér-
hæfða kunnáttu frá lögreglunni til að 
tryggja vandaða rannsókn á vettvangi.“

„Það vantar vettvang á milli eins og 
er til dæmis í Bretlandi þar sem sér-
stakt samkomulag ríkir milli lögreglu 
og heilbrigðisyfirvalda. Þar er hrein-
lega tekið öðruvísi á málum innan 
heilbrigðiskerfisins en úti á götu.“ – ebg

Lögreglu vantar þekkingu

Búðu þig undir
skapandi framtíð

Stefán Tryggvason
Hótelstjóri á Hotel Natur,

Þórisstöðum

Arnaldur Starri Stefánsson
Móttökustjóri á Hotel Natur

Ferðin frá hugmynd að farsælu fyrirtæki með skýra 
framtíðarsýn kallar á öflugan samstarfsaðila.

Kynntu þér þjónustu okkar á 
arionbanki.is/fyrirtaeki 

Fyrirtækjaþjónusta Arion banka
2015

„Nú erum við búin að kaupa næstu 
jörð. Það bíða ótal tækifæri.“2004

„Við vorum búin að vera 
kúabændur í 10 ár. Þá ákváðum 

við að breyta búinu í sveitahótel.“     
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Sigríður Gunnarsdóttir og Ólafur Baldursson. FréttaBlaðið/GVa
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Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 
Jólabæklingurinn er kominn út. Sjá nánar á sminor.is.

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

SIEMENS
Þvottavél

WM 14E477DN
Tekur 7 kg, 

vindur upp í 
1400 sn. Mjög stutt 

kerfi (15 mín.). 
Orkuflokkur A+++.

Fullt verð: 104.900 kr.

Jólaverð:

84.900
SIEMENS

Bakstursofn
HB 23AB221S (hvítur)

Hagkvæmur með
 67 lítra ofnrými. 

Fimm ofnaðgerðir.

Fullt verð: 119.900 kr.

Jólaverð:

89.900 kr.

SIEMENS
Kæli- og 

frystiskápur
KG 36VUW20 (hvítur)

Orkuflokkur A+. 
„crisperBox“-skúffa. 

LED-lýsing. 
H x b x d: 

186 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 94.900 kr.

Jólaverð:

74.900 kr.

Palma
Gólflampi

19901-xx
Fáanlegur í 

antíklit og stáli.

Fullt verð: 18.900 kr.

Jólaverð:

11.900 kr.

Á tónleikunum kemur fram þekkt og hæ�leikaríkt tónlistarfólk:
• Kári Allansson organisti
• Karlakórinn Esja
• Gissur Páll Gissurarson tenór
• Sönghópurinn Veirurnar
• Þorgils Hlynur Þorbergsson
• Karl Hallgrímsson
• Edda Borg, Jóhanna Linnet og Bjarni Sveinbjörnsson
• Selvadore Rähni og Tuuli Rähni
• Herbert Guðmundsson og Hjörtur Howser
• Sigrún Pálmadó�ir sópran
• Ólafur Kristjánsson
• Kynnir: Benedikt Sigurðsson, Benni Sig, tónlistarmaður í Bolungarvík

Enginn aðgangseyrir, en óskað e�ir framlögum e�ir aðstæðum hvers og eins.
Fyrir þá sem ekki geta mæ�, en vilja leggja sjóðnum lið, er bankareiknings-
númer sjóðsins 0174-18-911908 og kennitala 630169-5269.

Hátíðartónleikar í Hallgrímskirkju
sunnudaginn 22. nóvember

til styrktar
orgelsjóði Hólskirkju

M
ynd: H

afþór G
unnarsson

Bolvíkingafélagið stendur fyrir tónleikum
í Hallgrímskirkju, sunnudaginn 22. nóvember kl. 16,

til styrktar orgelsjóði Hólskirkju.

Malí Franskir hermenn tóku þátt í 
aðgerðum hersins í Malí í gær þegar 
hátt á annað hundrað manns var 
bjargað úr klóm gíslatökumanna á 
hóteli í höfuðborginni Bamako.

Óljóst var hve margir létust í 
átökum við gíslatökumennina, en 
talið að það gætu hafa verið allt upp 
í nokkrir tugir. Ekki var vitað hve 
margir hinna látnu væru úr röðum 
gíslanna.

Fréttastofan Reuters hafði eftir 
friðargæslumanni frá Sameinuðu 
þjóðunum að hann hefði séð 27 lík 
samtals á tveimur hæðum hótelsins, 
en væri ekki búinn að leita víðar.

Fjöldi manns til viðbótar lá í 
sárum eftir átökin og þurfti að flytja 
marga á sjúkrahús.

Hópur vopnaðra manna hafði 
ráðist inn á hótelið og tekið þar 
170 manns í gíslingu. Vitni segir að 
mennirnir hafi verið um tíu talsins. 

Þeir hafi ekið upp að hótelinu á 
bifreiðum með númeraplötur frá 
sendiráðum og byrjað á að skjóta 
öryggisverði utan við hótelið.

Tvenn samtök hryðjuverka-
manna voru sögð hafa lýst fljót-
lega yfir ábyrgð á gíslatökunni. Að 
sögn arabísku fréttastöðvarinnar Al 
Jazeera eru það Al Kaída og og sam-
tök sem nefnast Al Murabitun, sem 
einnig hafa tengsl við Al Kaída.

Hótelið er partur af hótelkeðj-
unni Radisson Blu og vinsælt meðal 
útlendinga í höfuðborginni. 
gudsteinn@frettabladid.is

Tugir létust á 
hóteli í Malí
Margir eru taldir hafa látið lífið í átökum þegar  
herinn réðst inn á hótel í Malí til að frelsa 170 gísla.

Save the Children á Íslandi

Hermaður í anddyri hótels í Malí þar sem gíslatökuástand myndaðist í gær.  
NordicpHotos/AFp

170
manns voru teknir í gíslingu 
á hóteli í Malí.
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Gildir til sunnudags. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana.

STÓRA 
SERÍU
HELGIN
20-40%
afsláttur

allar seríur 
og jólaljós

OKKAR MESTA ÚRVAL FRÁ UPPHAFI

JÓLAHLAÐBORÐ
Í SKÚTUVOGI

1.980kr

Laugardag og sunnudag 13:00-19:00 
Virka daga 17:00-20:00

AÐEINS 500krBörn 10 ára 
og yngri 

14:30-15:00 
Latibær skemmtir

DAGSKRÁ Í SKÚTUVOGI
LAUGARDAGLATIBÆR

SKEMMTIR

KL 14:30

JÓLALAND 
BLÓMAVALS
Jólaland Blómavals er 
ævintýraheimur sem glatt 
hefur börn og fullorðna í 
áratugi.



13:00  LISTIN AÐ DÁLEIÐA - Matsalur, 1. hæð
Sólveig Klara Káradóttir, dáleiðslutæknir og 
hjúkrunarfræðingur, kynnir bókina Listin að dáleiða. Hvað er 
dáleiðsla og hvernig virkar hún best?

13:00  SÖGUSTUND BARNANNA - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Áslaug Baldursdóttir: Snuddustrákurinn
Bergrún Íris Sævarsdóttir: Viltu vera vinur minn? 
Edda Lára Lúðvíksdóttir: Lárus eignast systkini 
Þórdís Gísladóttir: Randalín, Mundi og afturgöngurnar
Jóna Guðbjörg Torfadóttir: Ævintýragarðurinn 
Jenný Kolsöe: Amma óþekka og tröllin í fjöllunum 
Hilmar Örn Óskarsson: Kamilla Vindmylla og unglingarnir í 
iðunni 
Sleipnir mætir í lok sögustundarinnar og gefur börnunum 
bókamerki.

13:00  KÓMEDÍUSTUND FRÁ BÍLDUDAL - Kaffihús, 1. hæð
Elfar Logi Hannesson, leikhússtjóri Kómedíuleikhússins, 
spjallar við gesti og les úr bókum sínum Bíldudalsbingó og 
Leiklist á Bíldudal. 

13:30  SKÁLDAÐ OG SATT – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Héðinn Unnsteinsson: Vertu úlfur 
Guðmundur Brynjólfsson: Líkvaka
Hermann Stefánsson: Leiðin út í heim
Ásgeir hvítaskáld: Á flótta undan vindinum

14:00  ELDUM SJÁLF - Gönguás, 1. hæð
Dögg Hjaltalín kynnir matreiðslubók sína Eldum sjálf. 
Skemmtilegar uppskriftir fyrir börn sem vilja spreyta sig í 
eldhúsinu. Boðið verður upp á smakk úr bókinni. 

14:00  LÆRÐU AÐ FLÉTTA - Gönguás, 1. hæð
Kynntar verða spennandi fléttuaðferðir úr bókinni bókinni 
Fléttur – skref fyrir skref.

14:00  TÓNLISTARHORN MAXA - Gönguás, 1. hæð
Hallfríður Ólafsdóttir og Linda Sigfúsdóttir bjóða upp á 
þrautir og tónlist með Maxa fyrir yngstu tónlistarmennina. 
Maxímús mætir á svæðið kl. 15:00

14:00  SÆTMETI – ÁN SYKURS OG SÆTUEFNA 
              Gönguás, 1. hæð

Nanna Rögnvaldardóttir kynnir bók sína þar sem má finna 
uppskriftir að fjölbreyttu góðgæti án sykurs. Boðið verður 
upp á holla og góða bita á meðan birgðir endast. 

14:00  STRÍÐSÁRIN 1938-1945 - Matsalur, 1. hæð
Páll Baldvin Baldvinsson kynnir bók sína um stríðsárin á Íslandi 
í máli og myndum. Þetta stórvirki geymir fjölda frásagna, 
fréttaskeyta, leyniskjala, dagbóka og minningabrota, auk 
aragrúa ljósmynda sem margar koma nú í fyrsta sinn fyrir 
almenningssjónir.

14:30  ENDURMINNINGAR ÚR NORÐURMÝRI 
              Matsalur, 1. hæð

Páll Benediktsson, fyrrverandi fréttamaður, kynnir 
endurminningabók sína Loftklukkuna. 

14:30  ÍRLAND KALLAR – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Eins og stelpa eftir Emer O‘Toole, í þýðingu Ingunnar Snædal
Rachel fer í frí og Er einhver þarna? eftir Marian Keyes,  í 
þýðingu Sigurlaugar Gunnarsdóttur 

14:30  KARNEVALÍA - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Bragi Valdimar Skúlason og meðlimir úr Memfismafíunni  
kynna kostagripinn Karnevalíu. Þetta er sprellfjörug 
myndskreytt barnaplata eða söngskreytt ljóðabók eða 
myndasögubók með fylgitónlist. Við lofum góðri skemmtun, 
söng, tónlist og miklu stuði fyrir alla fjölskylduna.

15:00  LÆRÐU AÐ TEFLA - Gönguás, 1. hæð
Taflfróðir nemendur úr Rimaskóla leiðbeina krökkum sem vilja 
kynna sér skáklistina eða taka eina skák. Til sýnis verður einnig 
bókin Meistarar skáksögunnar eftir Jón Þ. Þór. 

15:00  STUDY CAKE - Matsalur, 1. hæð
Smáforritið Study Cake er nýstárleg leið til að gera 
heimavinnuna skemmtilegri með því að breyta henni í leik. 
Study Cake nýtist einnig vel til að efla læsi barna og unglinga.  
Hörður Guðmundsson, Kjartan Þórisson og Kristján Ingi 
Geirsson kynna forritið.

15:00  SÖGUR FYRIR ALLA – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Ingibjörg Hjartardóttir: Fjallkonan
Ása Marin: Vegur vindsins 
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir: Koparborgin 
Davíð Þór Jónsson: Mórún – í skugga Skrattakolls
Silja Aðalsteinsdóttir: Grimmsævintýri fyrir unga og gamla 

15:30  VASABÓK PARTÝLJÓNSINS - Matsalur, 1. hæð
Pétur Bjarnason hefur tekið saman ómissandi handbók fyrir 
veislustjóra eða hvern þann sem vill skemmta öðrum við alls 
kyns tækifæri. Pétur flytur limrur og gamanmál úr bókinni. 

16:00  GLÆPIR Í BORGARSTJÓRN - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Katrín Jakobsdóttir alþingiskona og krimmafræðingur fær 
glæpasagnahöfundana Lilju Sigurðardóttur, Ragnar Jónasson 
og Yrsu Sigurðardóttur til sín í borgarstjórnarsalinn og spjallar 
við þau um nýútkomnar bækur þeirra Gildran, Dimma og 
Sogið.

16:00  VÍSINDA-VILLI OG SÓLMYRKVA-SÆVAR 
              Matsalur, 1. hæð

Vísinda-Villi og Sólmyrkva-Sævar fjalla um himingeiminn fyrir 
unga og aldna og kynna bók sína Vísindabók Villa - Geimurinn 
og geimferðir. Fróðlegt og skemmtilegt fyrir alla aldurshópa.

16:30  ÓMAGAR – FLÓTTAMENN FORTÍÐAR - Kaffihús, 1. hæð
Þórir Guðmundsson spjallar við Iðunni Steinsdóttur um Hrólfs 
sögu, þar sem hún rekur sögu langafa síns, Hrólfs Hrólfssonar, 
sveitarómaga og síðar vinnumanns í lok 19. aldar. 

Í GRENND VIÐ 
RÁÐHÚSIÐ Á 
SUNNUDAG:

15:00-16:00 
LÍTIL SAGA ÚR 

ORGELHÚSI 
Dómkirkjan

Bergþór Pálsson 
og Guðný Einars-

dóttir flytja 
tónlistarævintýrið 

Lítil saga úr orgelhúsi. 
Sif, minnsta 

orgelpípan, er orðin 
þreytt á eilífu rifrildi 
í orgelhúsinu. Hún 

fer burt að leita 
sér að betri stað 

að búa á. Þá verður 
uppnám í orgelhúsinu. 

Allir velkomnir í 
Dómkirkjuna.

17:00-19:00 
AUSTANVINDUR Í 

TJARNARBÍÓI 
Upplestur höfunda og 
þýðenda af austurlandi 

á Tjarnarbarnum 
í Tjarnarbíói. 

Lubbi klettaskáld: 
Skapalón

Urður Snædal: 
Píslirnar hennar 

mömmu
Davíð Þór Jónsson: 

Mórún
Skref fyrir skref 

eftir Louis Sachar  í 
þýðingu Sigurlaugar 

Gunnarsdóttur 
Ásgeir Hvítaskáld: 

Á flótta undan 
vindinum

Unnur Sveinsdóttir 
og Högni Harðarson: 
Vegabréf, vísakort og 

lyklar að hjólinu
Eins og stelpa eftir 

Emer O‘Toole í 
þýðingu Ingunnar 

Snædal 
Anna í Asparblæ 

eftir L.M. Montgomery 
í þýðingu Sigríðar Láru 

Sigurjónsdóttur
Er einhver þarna? 

eftir Marian Keyes í 
þýðingu Sigurlaugar 

Gunnarsdóttur.

RÁÐHÚSIÐ 
LAUGARDAG OG 

SUNNUDAG:

STRÍÐSÁRIN 
1938 – 1945 

Gönguás, 1. hæð
Sýning á myndum 

úr stórvirki 
Páls Baldvins 
Baldvinssonar 
um stríðsárin 
1938–1945 

á Íslandi. 

FÖNDURBORÐ 
FJÖLSKYLDUNNAR 

Gönguás, 1. hæð
Fyrir börnin: 

Litaðu skemmtilega 
mynd eða teiknaðu 
skrímsli. Heppnir 

þátttakendur eiga von 
á góðum glaðningi frá 

Bókabeitunni. 
Fyrir fullorðna: 

Skrifaðu hugleiðingu 
eða ljóð sem tengist 

ferðalögum. Þú 
gætir unnið eintak 

af skáldsögunni 
Vegur vindsins – 
buen camino frá 

Bókabeitunni.

TRAKTORAR Í 
MÁLI OG MYNDUM 

Vesturanddyri 
Ráðhússins

Óvenjuleg útstilling 
sérstaklega tileinkuð 

bókinni Traktorar í 
máli og myndum.

ILMANDI SÚPA
Tjarnarsalur

Rósa Guðbjarts 
kynnir bókina Hollar 

og heillandi súpur 
og býður gestum 

súpusmakk kl. 14:00 
báða dagana.

Opið frá kl. 12:00 – 
17:00 á laugardag og 
sunnudag.

Upplestrar, spjall um 
bækur, leikir og getraunir, 
ljúffengt smakk og 
óvæntar uppákomur.

12:30 DREKAR, VINIR OG HREKKJUSVÍN 
Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Gunnar Helgason: Mamma klikk 
Sigrún Eldjárn: Leyniturninn á Skuggaskeri
Kristín Helga Gunnarsdóttir: Mói hrekkjusvín
Bergljót Arnalds: Rusladrekinn
Jóna Valborg Árnadóttir: Vinabókin
Birgitta Haukdal: Lára
Þorgrímur Þráinsson: Ég elska máva

13:00 HAMINGJUKRÚSIN - Gönguás, 1. hæð
Herdís Björk Þórðardóttir og Kristín Margrét 
Kristmannsdóttir, höfundar bókarinnar Vikkala Sól og 
hamingjukrúsin, spjalla við börn og fullorðna um bókina 
og safna hugmyndum í hamingjukrúsina.

13:00 EGILS SÖGUR – Á MEÐAN ÉG MAN - Matsalur, 1. hæð
Egill Ólafsson og Páll Valsson segja frá tilurð bókarinnar 
Egils sögur þar sem bernskuárum Egils er lýst og Spilverkið, 
Þursaflokkurinn og Stuðmenn koma við sögu. Einnig verður 
lesið upp úr bókinni. 

13:30 MAMÚSKA – AF VINÁTTU ÍSLENDINGS OG 
             MIÐ-EVRÓPSKRAR MATMÓÐUR - Matsalur, 1. hæð

Halldór Guðmundsson spjallar um kynni sín af Mamúsku, konu 
sem hann kynntist á ferðum sínum til Þýskalands á margra ára 
tímabili. Bók Halldórs um Mamúsku hefur einnig verið gefin 
út í Þýskalandi.

13:30 DRAUGAR, SKRÍMSLI OG FURÐUVERUR 
             – HRYLLINGSSTUND FYRIR HUGRAKKA KRAKKA
              Borgarstjórnarsalur, 2. hæð

Gerður Kristný: Dúkka
Hildur Knútsdóttir: Vetrarfrí
Kjartan Yngvi Björnsson: Ormstunga
Ragnheiður Eyjólfsdóttir: Arftakinn
Gunnar Theodór Eggertsson: Drauga-Dísa
Ævar Þór Benediktsson: Þín eigin goðsaga
Sleipnir mætir í lok sögustundarinnar og gefur börnunum 
bókamerki.

13:30  HEIMSBÓKMENNTASTUND – UPPLESTUR 
               Kaffihús, 1. hæð

Ef að vetrarnóttu ferðalangur eftir Italo Calvino í þýðingu 
Brynju Cortes Andrésdóttur 
Bernska, Æska, Manndómsár eftir Leo Tolstoj í þýðingu 
Áslaugar Agnarsdóttur 
1984 eftir George Orwell í þýðingu Þórdísar Bachmann. 
Markús Þórhallsson les
Spámennirnir í Botnleysufirði eftir Kim Leine í þýðingu Jóns 
Halls Stefánssonar 
Anna í Asparblæ (4. bókin um Önnu í Grænuhlíð) eftir Lucy 
Maud Montgomery í þýðingu Sigríðar Láru Sigurjónsdóttur 

14:00 TÍMAFLAKK OG FERÐASÖGUR - Matsalur, 1. hæð
Vegabréf, vísakort og lyklar eftir Unni Sveinsdóttur og Högna 
Pál Harðarson. Höfundar segja frá fimm mánaða ferðalagi um 
Mið-Asíu á mótorhjóli.
Utangarðs? Ferðalag til fortíðar eftir Halldóru Kristinsdóttur 
og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Höfundar segja frá 
utangarðs- og förufólki á Vesturlandi og Vestfjörðum á 19. og 
20. öld.
Listamaður á söguslóðum Sigurlín Sveinbjarnardóttir fjallar 
um danska listamanninn Johannes Larsen og sýnir myndir sem 
hann gerði hér á landi af söguslóðum Íslendingasagna.

14:00  TÓNLISTARHORN MAXA - Gönguás, 1. hæð
Hallfríður Ólafsdóttir og Linda Sigfúsdóttir bjóða upp á 
þrautir og tónlist með Maxa fyrir yngstu tónlistarmennina. 
Maxímús mætir á svæðið kl. 15:00.

14:00 CAFÉ SIGRÚN - Gönguás, 1. hæð
Sigrún Þorsteinsdóttir kynnir nýútkomna bók sína og gefur 
gestum holla bita að smakka.

15:00  LJÓÐ FRÁ KÚBU - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Skjólborgarskáld Reykjavíkur, Orlando Luis Pardo Lazo, 
spjallar um skáldskap sinn og flytur eigin ljóð. Guðmundur 
Ingi Þorvaldsson, leikari og leikhússtjóri Tjarnabíós, flytur 
ljóðin í íslenskri þýðingu Sigrúnar Á. Eiríksdóttur. Kynnir er 
rithöfundurinn Sjón.

15:00  LÆRÐU AÐ TEFLA - Gönguás, 1. hæð
Taflfróðir nemendur úr Rimaskóla leiðbeina krökkum sem vilja 
kynna sér skáklistina eða taka eina skák. Til sýnis verður einnig 
bókin Meistarar skáksögunnar eftir Jón Þ. Þór. 

15:00  MINECRAFT - Gönguás, 1. hæð
Kynning og sýnikennsla á þessum vinsæla tölvuleik. Spilarar 
geta ýmist spilað einir eða við aðra, reist mannvirki eða farið í 
ævintýraferðir. 

15:00  LJÓÐASENAN – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Lubbi klettaskáld: Skapalón
Urður Snædal: Píslirnar hennar mömmu
Harpa Rún Kristjánsdóttir: Ljóð og líf Helgu á Grjótá
Óskar Árni Óskarsson: Fjörutíu ný og gömul ráð við 
hversdagslegum uppákomum
Ari Trausti Guðmundsson: Þankar um hringleið
Kristján Þórður Hrafnsson: Tveir Elvis Presley aðdáendur og 
fleiri sonnettur
Sjón: Gráspörvar og ígulker
Linda Vilhjálmsdóttir: Frelsi
Ragnar Helgi Ólafsson: Til hughreystingar þeim sem finna sig 
ekki í samtíma sínum
Þórdís Gísladóttir: Tilfinningarök
Kristín Svava Tómasdóttir: Stormviðvörun

15:00  FÖRÐUN ÁN GLÚTENS – Gönguás, 1. hæð
Þórunn Eva, höfundur bókarinnar Glútenfrítt líf, kynnir verkið 
og ráðleggur sérstaklega um förðun. Bókin tekur á flestu því 
sem snertir fólk með glútenofnæmi. 

15:15  ÓÐSMÁL - Matsalur, 1. hæð
Kynntar verða nýjar bækur frá útgáfunni Freyjuköttum sem 
birta rannsóknir á launsögn og táknmáli og miða að því að 
gera okkur læs á menningararf okkar Íslendinga.  

15:30  FRÁ HUGMYND AÐ BÓK - Matsalur, 1. hæð
Bergrún Íris Sævarsdóttir spjallar um ferlið frá hugmynd að 
tilbúinni myndabók fyrir börn út frá nýútkomnum bókum 
sínum, Sjáðu mig, sumar! og Viltu vera vinur minn?

16:00  SKJÁLFTI OG BYLTINGAR - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð 
Auður Jónsdóttir og Kristín Helga Gunnarsdóttir spjalla 
um nýjar bækur sínar, Skjálfta og Litlar byltingar við Höllu 
Oddnýju Magnúsdóttur, dagskrárgerðarkonu á RÚV. 

16:00  LEITIN AÐ TILGANGI UNGLINGSINS - Matsalur, 1. hæð
Hver er tilgangur unglingsins? Í þessu stórskemmtilega 
uppistandi má (kannski) komast að því og heyra um leið 
dálítið um bókina Leitin að tilgangi unglingsins eftir Bryndísi 
Björgvinsdóttur, Óla Gunnar Gunnarsson og Arnór Björnsson.

laugardagur sunnudagur 

OPIÐ FRÁ KL. 12:00 – 17:00 Á LAUGARDAG OG SUNNUDAG.
ENGINN AÐGANGSEYRIR.

Opið frá kl. 12:00 – 17:00 á laugardag og sunnudag.
Enginn aðgangseyrir

UPPLESTRAR, SPJALL UM BÆKUR, LEIKIR OG GETRAUNIR, 
LJÚFFENGT SMAKK OG ÓVÆNTAR UPPÁKOMUR.



13:00  LISTIN AÐ DÁLEIÐA - Matsalur, 1. hæð
Sólveig Klara Káradóttir, dáleiðslutæknir og 
hjúkrunarfræðingur, kynnir bókina Listin að dáleiða. Hvað er 
dáleiðsla og hvernig virkar hún best?

13:00  SÖGUSTUND BARNANNA - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Áslaug Baldursdóttir: Snuddustrákurinn
Bergrún Íris Sævarsdóttir: Viltu vera vinur minn? 
Edda Lára Lúðvíksdóttir: Lárus eignast systkini 
Þórdís Gísladóttir: Randalín, Mundi og afturgöngurnar
Jóna Guðbjörg Torfadóttir: Ævintýragarðurinn 
Jenný Kolsöe: Amma óþekka og tröllin í fjöllunum 
Hilmar Örn Óskarsson: Kamilla Vindmylla og unglingarnir í 
iðunni 
Sleipnir mætir í lok sögustundarinnar og gefur börnunum 
bókamerki.

13:00  KÓMEDÍUSTUND FRÁ BÍLDUDAL - Kaffihús, 1. hæð
Elfar Logi Hannesson, leikhússtjóri Kómedíuleikhússins, 
spjallar við gesti og les úr bókum sínum Bíldudalsbingó og 
Leiklist á Bíldudal. 

13:30  SKÁLDAÐ OG SATT – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Héðinn Unnsteinsson: Vertu úlfur 
Guðmundur Brynjólfsson: Líkvaka
Hermann Stefánsson: Leiðin út í heim
Ásgeir hvítaskáld: Á flótta undan vindinum

14:00  ELDUM SJÁLF - Gönguás, 1. hæð
Dögg Hjaltalín kynnir matreiðslubók sína Eldum sjálf. 
Skemmtilegar uppskriftir fyrir börn sem vilja spreyta sig í 
eldhúsinu. Boðið verður upp á smakk úr bókinni. 

14:00  LÆRÐU AÐ FLÉTTA - Gönguás, 1. hæð
Kynntar verða spennandi fléttuaðferðir úr bókinni bókinni 
Fléttur – skref fyrir skref.

14:00  TÓNLISTARHORN MAXA - Gönguás, 1. hæð
Hallfríður Ólafsdóttir og Linda Sigfúsdóttir bjóða upp á 
þrautir og tónlist með Maxa fyrir yngstu tónlistarmennina. 
Maxímús mætir á svæðið kl. 15:00

14:00  SÆTMETI – ÁN SYKURS OG SÆTUEFNA 
              Gönguás, 1. hæð

Nanna Rögnvaldardóttir kynnir bók sína þar sem má finna 
uppskriftir að fjölbreyttu góðgæti án sykurs. Boðið verður 
upp á holla og góða bita á meðan birgðir endast. 

14:00  STRÍÐSÁRIN 1938-1945 - Matsalur, 1. hæð
Páll Baldvin Baldvinsson kynnir bók sína um stríðsárin á Íslandi 
í máli og myndum. Þetta stórvirki geymir fjölda frásagna, 
fréttaskeyta, leyniskjala, dagbóka og minningabrota, auk 
aragrúa ljósmynda sem margar koma nú í fyrsta sinn fyrir 
almenningssjónir.

14:30  ENDURMINNINGAR ÚR NORÐURMÝRI 
              Matsalur, 1. hæð

Páll Benediktsson, fyrrverandi fréttamaður, kynnir 
endurminningabók sína Loftklukkuna. 

14:30  ÍRLAND KALLAR – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Eins og stelpa eftir Emer O‘Toole, í þýðingu Ingunnar Snædal
Rachel fer í frí og Er einhver þarna? eftir Marian Keyes,  í 
þýðingu Sigurlaugar Gunnarsdóttur 

14:30  KARNEVALÍA - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Bragi Valdimar Skúlason og meðlimir úr Memfismafíunni  
kynna kostagripinn Karnevalíu. Þetta er sprellfjörug 
myndskreytt barnaplata eða söngskreytt ljóðabók eða 
myndasögubók með fylgitónlist. Við lofum góðri skemmtun, 
söng, tónlist og miklu stuði fyrir alla fjölskylduna.

15:00  LÆRÐU AÐ TEFLA - Gönguás, 1. hæð
Taflfróðir nemendur úr Rimaskóla leiðbeina krökkum sem vilja 
kynna sér skáklistina eða taka eina skák. Til sýnis verður einnig 
bókin Meistarar skáksögunnar eftir Jón Þ. Þór. 

15:00  STUDY CAKE - Matsalur, 1. hæð
Smáforritið Study Cake er nýstárleg leið til að gera 
heimavinnuna skemmtilegri með því að breyta henni í leik. 
Study Cake nýtist einnig vel til að efla læsi barna og unglinga.  
Hörður Guðmundsson, Kjartan Þórisson og Kristján Ingi 
Geirsson kynna forritið.

15:00  SÖGUR FYRIR ALLA – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Ingibjörg Hjartardóttir: Fjallkonan
Ása Marin: Vegur vindsins 
Ragnhildur Hólmgeirsdóttir: Koparborgin 
Davíð Þór Jónsson: Mórún – í skugga Skrattakolls
Silja Aðalsteinsdóttir: Grimmsævintýri fyrir unga og gamla 

15:30  VASABÓK PARTÝLJÓNSINS - Matsalur, 1. hæð
Pétur Bjarnason hefur tekið saman ómissandi handbók fyrir 
veislustjóra eða hvern þann sem vill skemmta öðrum við alls 
kyns tækifæri. Pétur flytur limrur og gamanmál úr bókinni. 

16:00  GLÆPIR Í BORGARSTJÓRN - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Katrín Jakobsdóttir alþingiskona og krimmafræðingur fær 
glæpasagnahöfundana Lilju Sigurðardóttur, Ragnar Jónasson 
og Yrsu Sigurðardóttur til sín í borgarstjórnarsalinn og spjallar 
við þau um nýútkomnar bækur þeirra Gildran, Dimma og 
Sogið.

16:00  VÍSINDA-VILLI OG SÓLMYRKVA-SÆVAR 
              Matsalur, 1. hæð

Vísinda-Villi og Sólmyrkva-Sævar fjalla um himingeiminn fyrir 
unga og aldna og kynna bók sína Vísindabók Villa - Geimurinn 
og geimferðir. Fróðlegt og skemmtilegt fyrir alla aldurshópa.

16:30  ÓMAGAR – FLÓTTAMENN FORTÍÐAR - Kaffihús, 1. hæð
Þórir Guðmundsson spjallar við Iðunni Steinsdóttur um Hrólfs 
sögu, þar sem hún rekur sögu langafa síns, Hrólfs Hrólfssonar, 
sveitarómaga og síðar vinnumanns í lok 19. aldar. 

Í GRENND VIÐ 
RÁÐHÚSIÐ Á 
SUNNUDAG:

15:00-16:00 
LÍTIL SAGA ÚR 

ORGELHÚSI 
Dómkirkjan

Bergþór Pálsson 
og Guðný Einars-

dóttir flytja 
tónlistarævintýrið 

Lítil saga úr orgelhúsi. 
Sif, minnsta 

orgelpípan, er orðin 
þreytt á eilífu rifrildi 
í orgelhúsinu. Hún 

fer burt að leita 
sér að betri stað 

að búa á. Þá verður 
uppnám í orgelhúsinu. 

Allir velkomnir í 
Dómkirkjuna.

17:00-19:00 
AUSTANVINDUR Í 

TJARNARBÍÓI 
Upplestur höfunda og 
þýðenda af austurlandi 

á Tjarnarbarnum 
í Tjarnarbíói. 

Lubbi klettaskáld: 
Skapalón

Urður Snædal: 
Píslirnar hennar 

mömmu
Davíð Þór Jónsson: 

Mórún
Skref fyrir skref 

eftir Louis Sachar  í 
þýðingu Sigurlaugar 

Gunnarsdóttur 
Ásgeir Hvítaskáld: 

Á flótta undan 
vindinum

Unnur Sveinsdóttir 
og Högni Harðarson: 
Vegabréf, vísakort og 

lyklar að hjólinu
Eins og stelpa eftir 

Emer O‘Toole í 
þýðingu Ingunnar 

Snædal 
Anna í Asparblæ 

eftir L.M. Montgomery 
í þýðingu Sigríðar Láru 

Sigurjónsdóttur
Er einhver þarna? 

eftir Marian Keyes í 
þýðingu Sigurlaugar 

Gunnarsdóttur.

RÁÐHÚSIÐ 
LAUGARDAG OG 

SUNNUDAG:

STRÍÐSÁRIN 
1938 – 1945 

Gönguás, 1. hæð
Sýning á myndum 

úr stórvirki 
Páls Baldvins 
Baldvinssonar 
um stríðsárin 
1938–1945 

á Íslandi. 

FÖNDURBORÐ 
FJÖLSKYLDUNNAR 

Gönguás, 1. hæð
Fyrir börnin: 

Litaðu skemmtilega 
mynd eða teiknaðu 
skrímsli. Heppnir 

þátttakendur eiga von 
á góðum glaðningi frá 

Bókabeitunni. 
Fyrir fullorðna: 

Skrifaðu hugleiðingu 
eða ljóð sem tengist 

ferðalögum. Þú 
gætir unnið eintak 

af skáldsögunni 
Vegur vindsins – 
buen camino frá 

Bókabeitunni.

TRAKTORAR Í 
MÁLI OG MYNDUM 

Vesturanddyri 
Ráðhússins

Óvenjuleg útstilling 
sérstaklega tileinkuð 

bókinni Traktorar í 
máli og myndum.

ILMANDI SÚPA
Tjarnarsalur

Rósa Guðbjarts 
kynnir bókina Hollar 

og heillandi súpur 
og býður gestum 

súpusmakk kl. 14:00 
báða dagana.

Opið frá kl. 12:00 – 
17:00 á laugardag og 
sunnudag.

Upplestrar, spjall um 
bækur, leikir og getraunir, 
ljúffengt smakk og 
óvæntar uppákomur.

12:30 DREKAR, VINIR OG HREKKJUSVÍN 
Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Gunnar Helgason: Mamma klikk 
Sigrún Eldjárn: Leyniturninn á Skuggaskeri
Kristín Helga Gunnarsdóttir: Mói hrekkjusvín
Bergljót Arnalds: Rusladrekinn
Jóna Valborg Árnadóttir: Vinabókin
Birgitta Haukdal: Lára
Þorgrímur Þráinsson: Ég elska máva

13:00 HAMINGJUKRÚSIN - Gönguás, 1. hæð
Herdís Björk Þórðardóttir og Kristín Margrét 
Kristmannsdóttir, höfundar bókarinnar Vikkala Sól og 
hamingjukrúsin, spjalla við börn og fullorðna um bókina 
og safna hugmyndum í hamingjukrúsina.

13:00 EGILS SÖGUR – Á MEÐAN ÉG MAN - Matsalur, 1. hæð
Egill Ólafsson og Páll Valsson segja frá tilurð bókarinnar 
Egils sögur þar sem bernskuárum Egils er lýst og Spilverkið, 
Þursaflokkurinn og Stuðmenn koma við sögu. Einnig verður 
lesið upp úr bókinni. 

13:30 MAMÚSKA – AF VINÁTTU ÍSLENDINGS OG 
             MIÐ-EVRÓPSKRAR MATMÓÐUR - Matsalur, 1. hæð

Halldór Guðmundsson spjallar um kynni sín af Mamúsku, konu 
sem hann kynntist á ferðum sínum til Þýskalands á margra ára 
tímabili. Bók Halldórs um Mamúsku hefur einnig verið gefin 
út í Þýskalandi.

13:30 DRAUGAR, SKRÍMSLI OG FURÐUVERUR 
             – HRYLLINGSSTUND FYRIR HUGRAKKA KRAKKA
              Borgarstjórnarsalur, 2. hæð

Gerður Kristný: Dúkka
Hildur Knútsdóttir: Vetrarfrí
Kjartan Yngvi Björnsson: Ormstunga
Ragnheiður Eyjólfsdóttir: Arftakinn
Gunnar Theodór Eggertsson: Drauga-Dísa
Ævar Þór Benediktsson: Þín eigin goðsaga
Sleipnir mætir í lok sögustundarinnar og gefur börnunum 
bókamerki.

13:30  HEIMSBÓKMENNTASTUND – UPPLESTUR 
               Kaffihús, 1. hæð

Ef að vetrarnóttu ferðalangur eftir Italo Calvino í þýðingu 
Brynju Cortes Andrésdóttur 
Bernska, Æska, Manndómsár eftir Leo Tolstoj í þýðingu 
Áslaugar Agnarsdóttur 
1984 eftir George Orwell í þýðingu Þórdísar Bachmann. 
Markús Þórhallsson les
Spámennirnir í Botnleysufirði eftir Kim Leine í þýðingu Jóns 
Halls Stefánssonar 
Anna í Asparblæ (4. bókin um Önnu í Grænuhlíð) eftir Lucy 
Maud Montgomery í þýðingu Sigríðar Láru Sigurjónsdóttur 

14:00 TÍMAFLAKK OG FERÐASÖGUR - Matsalur, 1. hæð
Vegabréf, vísakort og lyklar eftir Unni Sveinsdóttur og Högna 
Pál Harðarson. Höfundar segja frá fimm mánaða ferðalagi um 
Mið-Asíu á mótorhjóli.
Utangarðs? Ferðalag til fortíðar eftir Halldóru Kristinsdóttur 
og Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur. Höfundar segja frá 
utangarðs- og förufólki á Vesturlandi og Vestfjörðum á 19. og 
20. öld.
Listamaður á söguslóðum Sigurlín Sveinbjarnardóttir fjallar 
um danska listamanninn Johannes Larsen og sýnir myndir sem 
hann gerði hér á landi af söguslóðum Íslendingasagna.

14:00  TÓNLISTARHORN MAXA - Gönguás, 1. hæð
Hallfríður Ólafsdóttir og Linda Sigfúsdóttir bjóða upp á 
þrautir og tónlist með Maxa fyrir yngstu tónlistarmennina. 
Maxímús mætir á svæðið kl. 15:00.

14:00 CAFÉ SIGRÚN - Gönguás, 1. hæð
Sigrún Þorsteinsdóttir kynnir nýútkomna bók sína og gefur 
gestum holla bita að smakka.

15:00  LJÓÐ FRÁ KÚBU - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð
Skjólborgarskáld Reykjavíkur, Orlando Luis Pardo Lazo, 
spjallar um skáldskap sinn og flytur eigin ljóð. Guðmundur 
Ingi Þorvaldsson, leikari og leikhússtjóri Tjarnabíós, flytur 
ljóðin í íslenskri þýðingu Sigrúnar Á. Eiríksdóttur. Kynnir er 
rithöfundurinn Sjón.

15:00  LÆRÐU AÐ TEFLA - Gönguás, 1. hæð
Taflfróðir nemendur úr Rimaskóla leiðbeina krökkum sem vilja 
kynna sér skáklistina eða taka eina skák. Til sýnis verður einnig 
bókin Meistarar skáksögunnar eftir Jón Þ. Þór. 

15:00  MINECRAFT - Gönguás, 1. hæð
Kynning og sýnikennsla á þessum vinsæla tölvuleik. Spilarar 
geta ýmist spilað einir eða við aðra, reist mannvirki eða farið í 
ævintýraferðir. 

15:00  LJÓÐASENAN – UPPLESTUR - Kaffihús, 1. hæð
Lubbi klettaskáld: Skapalón
Urður Snædal: Píslirnar hennar mömmu
Harpa Rún Kristjánsdóttir: Ljóð og líf Helgu á Grjótá
Óskar Árni Óskarsson: Fjörutíu ný og gömul ráð við 
hversdagslegum uppákomum
Ari Trausti Guðmundsson: Þankar um hringleið
Kristján Þórður Hrafnsson: Tveir Elvis Presley aðdáendur og 
fleiri sonnettur
Sjón: Gráspörvar og ígulker
Linda Vilhjálmsdóttir: Frelsi
Ragnar Helgi Ólafsson: Til hughreystingar þeim sem finna sig 
ekki í samtíma sínum
Þórdís Gísladóttir: Tilfinningarök
Kristín Svava Tómasdóttir: Stormviðvörun

15:00  FÖRÐUN ÁN GLÚTENS – Gönguás, 1. hæð
Þórunn Eva, höfundur bókarinnar Glútenfrítt líf, kynnir verkið 
og ráðleggur sérstaklega um förðun. Bókin tekur á flestu því 
sem snertir fólk með glútenofnæmi. 

15:15  ÓÐSMÁL - Matsalur, 1. hæð
Kynntar verða nýjar bækur frá útgáfunni Freyjuköttum sem 
birta rannsóknir á launsögn og táknmáli og miða að því að 
gera okkur læs á menningararf okkar Íslendinga.  

15:30  FRÁ HUGMYND AÐ BÓK - Matsalur, 1. hæð
Bergrún Íris Sævarsdóttir spjallar um ferlið frá hugmynd að 
tilbúinni myndabók fyrir börn út frá nýútkomnum bókum 
sínum, Sjáðu mig, sumar! og Viltu vera vinur minn?

16:00  SKJÁLFTI OG BYLTINGAR - Borgarstjórnarsalur, 2. hæð 
Auður Jónsdóttir og Kristín Helga Gunnarsdóttir spjalla 
um nýjar bækur sínar, Skjálfta og Litlar byltingar við Höllu 
Oddnýju Magnúsdóttur, dagskrárgerðarkonu á RÚV. 

16:00  LEITIN AÐ TILGANGI UNGLINGSINS - Matsalur, 1. hæð
Hver er tilgangur unglingsins? Í þessu stórskemmtilega 
uppistandi má (kannski) komast að því og heyra um leið 
dálítið um bókina Leitin að tilgangi unglingsins eftir Bryndísi 
Björgvinsdóttur, Óla Gunnar Gunnarsson og Arnór Björnsson.

laugardagur sunnudagur 

OPIÐ FRÁ KL. 12:00 – 17:00 Á LAUGARDAG OG SUNNUDAG.
ENGINN AÐGANGSEYRIR.

Opið frá kl. 12:00 – 17:00 á laugardag og sunnudag.
Enginn aðgangseyrir

UPPLESTRAR, SPJALL UM BÆKUR, LEIKIR OG GETRAUNIR, 
LJÚFFENGT SMAKK OG ÓVÆNTAR UPPÁKOMUR.
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Það voru tíu ár síðan umsátrinu um Sarajevó lauk. Sárin 
voru þó langt frá því að vera gróin. Borg sem hafði þurft 
að þola lengstu herkví í sögu nútímahernaðar var þakin 
örum. Í veggjum húsanna voru holur eftir sprengikúlur. 
Víða mátti sjá á götum það sem virtist við fyrstu sýn 
rauðir blóðpollar – þetta voru svokallaðar Sarajevó-rósir, 
skemmdir í malbikinu eftir sprengjur í laginu eins og 
rósir sem íbúar borgarinnar fylltu með rauðri trjákvoðu 
til minningar um þá sem létust. Enn voru svæði innan 
borgarinnar lokuð af vegna hættu á jarðsprengjum.

Í ljós kom að fólkið var hins vegar harðgerðara en 
húsin.

„Þið hefðuð getað dáið“
Leiðsögumaðurinn sem sýndi mér borgina var jafnaldri 
minn. Hann var þrettán ára þegar umsátrið um Sarajevó 
hófst í apríl 1992.

Ég þorði varla að spyrja en lét loks vaða:
„Varstu ekki hræddur? Var ekki erfitt að vera lokaður inni 

í fjögur ár? Hvernig var að missa af unglingsárunum?“
Hann brosti kurteislega. „Það voru alveg partí.“
„Partí!“
„Eftir myrkur. Þegar leyniskytturnar áttu erfitt með að sjá 

okkur skjótast milli húsa.“
„En, en … þið hefðuð getað dáið!“
Leiðsögumaðurinn yppti öxlum rétt eins og það að halda 

út í kúlnaregn til að fara í partí væri eins náttúrulegur hlutur 
og að draga andann.

Brast í grát í beinni
Fyrr í vikunni brast fréttamaður BBC, Graham Satchell, í 
grát í beinni útsendingu. Hann var staddur í París og flutti 
þaðan fréttir í kjölfar hryðjuverkanna þar í borg. En það var 
ekki harmleikurinn sem olli því að hann varð að binda enda 
á útsendinguna. Þvert á móti var það von og lífskraftur íbúa 
borgarinnar sem gerðu hann klökkan. Parísarbúar virtust 
staðráðnir í að halda sínu striki, spóka sig á götunum, sitja 
á kaffihúsum með croissant og kampavín. Ekkert fengi 
grandað lífsgleðinni, „joie de vivre“.

„The tourists like it“
Ég hélt að ég handléki fallegan útskorinn málmblómavasa 
þar sem ég stóð fyrir utan búð í verslunargötu Sarajevó sem 
seldi silfur og koparvörur.

„Þetta er skothylki úr stríðinu,“ sagði leiðsögumaðurinn.
Ég flýtti mér að leggja stríðsleifarnar frá mér. Kaupmaður-

inn og handverksmaðurinn sem framleiddi og skreytti 
sjálfur vörurnar sem voru til sölu í versluninni glotti.

„The tourists like it.“
Meira en 11.000 manns létust í Sarajevó á árunum sem 

borgin var í herkví. En af ótrúlegu æðruleysi kepptist fólk 
við að viðhalda daglegu lífi. Það fór til vinnu þótt engin væru 
launin og ferðalagið gæti kostað það lífið, reynt var að halda 
uppi skólastarfi í rústum bygginga og unglingar skemmtu 
sér alveg eins og jafnaldrar þeirra í Reykjavík. Markmið íbúa 
Sarajevó var að láta ekki óttann beisla mannsandann.

Boðberar óttans
Óttinn er markmið hryðjuverkamannsins. Eina leiðin til 
að hafa betur í baráttunni við ódæðismenn eins og þá sem 
voru að verki í París er að ríghalda í þau gildi sem óttanum 
er ætlað að útrýma: víðsýni, lífsgleði, umburðarlyndi, bjart-
sýni, náungakærleik, frelsi, jafnrétti og bræðralagi.

En í stað þess að berjast við að skapa eitthvað fallegt úr 
einhverju ljótu – svona eins og útskorinn blómavasa úr 
skothylki – færa nú margir frekari vopn upp í hendurnar á 
misindismönnunum.

Upphrópanirnar hafa verið margar: þetta er stríð, þriðja 
heimsstyrjöldin, mesta hætta sem steðjar að mannkyninu. 
Forseti Íslands lét ekki sitt eftir liggja og sagði að við ættum 
ekki að „lifa í barnalegri einfeldni um það að með ein-
hverjum aðgerðum á sviði umburðarlyndis og félagslegum 
umbótum sé hægt að taka á þessum vanda“.

Þetta er hins vegar rangt hjá forsetanum. Það eru hann 
og skoðanasystkini hans, boðberar óttans, sem eru ein-
feldningarnir. Hryðjuverkamenn lögðu fyrir þau gildru og 
þau gengu beint í hana.

Það er í okkar valdi að spyrna við fótum. Látum ekki hafa 
af okkur mennskuna. Áfram „joie de vivre“!

Forsetinn gekk í gildru

Þegar kemur að forsetakosningum 2016 
verður Ólafur Ragnar Grímsson forseti 
búinn að sitja 20 ár á valdastóli. Hann er 
meðal allra þaulsetnustu þjóðarleiðtoga að 
konungbornum frátöldum.

Forsetinn er pólitískt kamelljón. Þegar 
hann tók við embætti árið 1996 hafði hann nýverið látið 
af störfum sem formaður Alþýðubandalagsins, en hafði 
áður verið í Framsókn með millilendingu í Möðru-
vallahreyfingunni og Samtökum frjálslyndra og vinstri 
manna. Kjör Ólafs þótti ósigur fyrir Sjálfstæðisflokkinn.

Á síðari árum hefur Ólafur Ragnar sótt stuðning í raðir 
fyrri andstæðinga. Mestu réð líklega framganga hans 
í Icesave-málinu. Þar spilaði hann ítrekað rússneska 
rúllettu og slapp. Það var hans sigurstund og mesta afrek 
að margra dómi. En að því var lengri aðdragandi. Vinstri-
maðurinn Ólafur Ragnar var á árunum fyrir hrun dyggur 
stuðningsmaður viðskiptalífsins og þótti mörgum nóg 
um. Ólafi tókst að vinna sér nýtt bakland og skipta um 
fylgi. Dæmigert fyrir hið pólitíska kamelljón.

Annað sem einkennt hefur forsetaferil Ólafs Ragnars 
er að tala óskýrt um eigin framtíð – halda þjóðinni í 
óvissu um hvort hann gefi kost á sér til endurkjörs. Vafa-
laust er þetta merki um sjálfsöryggi forsetans, sem ef til 
vill telur að vangaveltur um hvað hann hyggst fyrir séu 
helsta skemmtan landsmanna.

Stefið er orðið kunnuglegt, atburðarásin endurtekin. 
Fyrir kosningarnar 2012 var það „óvissa um stjórnar-
skrána og stöðu forsetans í henni, umrót í flokkakerfinu 
og í þjóðmálum varðandi átök um fullveldi Íslands“. 
Ólafur Ragnar brá sér í það skiptið í gervi bjargvættar 
þjóðarinnar frá Icesave og nýrri stjórnarskrá.

Í viðtali í vikunni, sem tekið var vegna hryðjuverka-
árásanna í París, hvatti forsetinn Íslendinga til að vakna 
til meðvitundar gagnvart öfgafullri íslamstrú. Hann 
reiddi hátt til höggs og sagði framgöngu íslamista mestu 
ógn sem hefði steðjað að frjálsu lýðræðislegu þjóð-
félagi frá tímum nasismans. Að halda að við Íslendingar 
værum undanskilin frá þessari ógn væri barnsleg 
einfeldni, enda væru þess nú þegar dæmi að talsmenn 
erlends ríkis skiptu sér af innlendum trúarbrögðum. 
Væntanlega átti Ólafur þarna við Sádi-Arabíu.

Þeim sem fylgst hafa með ferli Ólafs Ragnars kemur 
ekki á óvart að forsetinn sé áberandi og marki sér víg-
stöðu í málefnum nú þegar styttast fer í kosningar. Við 
höfum séð það áður. Hins vegar er nýlunda að forsetinn 
velji sér svo eldfimt og popúlískt mál til að auka vin-
sældir sínar. Forsetinn sem áður var framsóknarmaður 
og síðar sósíalisti hefur lokið för sinni. Hann hefur nú 
spannað allt hið pólitíska litróf.

Íslendingar eiga að vera vakandi fyrir hryðjuverka-
ógninni eins og aðrar þjóðir. En talsmenn þjóðarinnar 
mega ekki ala á sundrungu og úlfúð til að tryggja sér 
fylgi þeirra óttaslegnu. Jafnvel þótt eitt kjörtímabil til sé 
í húfi.

Kamelljón 
skiptir um lit

Ólafi tókst að 
vinna sér nýtt 
bakland og 
skipta um 
fylgi. Dæmi-
gert fyrir hið 
pólitíska 
kamelljón.
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Way of Life!

Allgrip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Komdu og prófaðu. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 
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Enn bEtri 
s-cross
frumsýndur um hElgina

laugardaginn 21. nov. frá kl. 13-16.

4Wd, diEsEl mEð sJálfskiPTingu

vEglEgur 230.000. kr 
kauPauki fylgir öllum 

s-cross fram Til áramóTa

EldsnEyTiskorT að 
vErðmæTi 100 þús kr, 

vETrardEkk 
og gúmmímoTTur 

suzuki bílar hf.

25
ára 1990-2015

                                            er öflugur fram- 
eða fjórhjóladrifinn jepplingur með ríkulegan 
staðalbúnað. Meðaleyðsla er frá aðeins 
4,5 l/100 sjálfskiptur.

4Wd vErð frá kr. 

4.410.000.
diEsEl sJálfskiPTur kr. 

5.380.000. 

2Wd vErð frá kr.

3.890.000.



Við urðum öll agndofa við árás
irnar í París í liðinni viku. Fram
undan er tími óvissu í alþjóða

málum og við vitum ekki hvaða áhrif 
þessir atburðir muni hafa til lengri 
tíma litið. Það er mikilvægt að muna 
að þessi ofbeldisverk hafa ekkert með 
trú eða þjóðerni að gera. Þær byggja 
á óskiljanlegri og andstyggilegri hug
myndafræði, sem sér ógn í frjálsu sam
félagi. Íslam er ekki vandamál í Evrópu, 
heldur öfgahreyfingar sem misnota til
finningu annarrar og þriðju kynslóðar 
innflytjenda sem upplifa sig utanveltu.

Auðveld skotmörk
Hryðju verk amenn síðustu ára eru oft
ast ungir piltar af mús límsk um upp
runa sem hafa al ist upp í viðkom andi 
ríki, en upp lifa sig ut an veltu og eru fé
lags lega veik b urða. Þeir finna sig ekki 
í skóla eða vinnu og eiga ekki von um 
að ná sama árangri og aðrir. Útsend
arar nálgast þá meðal annars í gegnum 
tölvusamskipti og næra með þeim 
öfgafullar hugsanir og heimsmynd.

Það er slá andi að svipaður er bak
grunn ur þeirra sem ger ast sek ir um 
hrika leg fjölda morð í Banda ríkj un
um á síðustu miss er um. Skortur á 
tengslum við samfélagið, viðeigandi 
skólagöngu og atvinnutækifærum 
fyrir unga pilta í vestrænum sam
félögum er hætt að vera félagslegt eða 
menntarannsóknarlegt úrlausnarefni 
og er orðið mikilvægt öryggismál 
vestrænna samfélaga. Það er skrýtið 
að þessar staðreyndir endurspeglist 
ekki í auknum opinberum framlögum 
til fjölbreytts framhaldsnáms sem 
mætir ólíkum þörfum, aðgangi að sál
fræðiþjónustu og þróun fjölbreyttra 
atvinnutækifæra fyrir unga pilta.

Stóra myndin
Stóra myndin er svona: Það er jafn frá
leitt að tengja íslam við hryðjuverk og 
ef við ræddum vændi og mansal alltaf 
sem sérstakt vandamál kvenna. Mús
limar eru vissulega oftast fórnarlömb 
ofbeldis öfgamanna sem kenna sig 
við íslam og ungt fólk úr þeirra röðum 
verður sérstaklega fyrir barðinu á 
útsendurum slíkra afla, rétt eins og 
konur eru oftast fórnarlömb vændis 
og mansals. En skömmin og ábyrgðin 
á ofbeldinu liggur hjá þeim sem það 
boða, en ekki öllum múslimum og síst 
af öllu hjá fórnarlömbum ofbeldis.

Aukinn viðbúnaður
Um alla Evrópu er nú horft til þess 
hvernig hægt er að bregðast við þessum 
atburðum með hertri löggæslu og eftir
liti. Það er sjálfsagt að gera það og mikil
vægt að löggæslan hafi fullnægjandi 
tæki til að bregðast við hættu. Mat á því 
má samt ekki byggja á hind ur vitn um 
eða flökku sög um held ur staðreynd
um og yf ir vegaðri túlk un á þeim. Það 
hef ur til dæm is ekk ert komið fram sem 
styður við staðhæf ing ar um að opin 
landa mæri Evr ópu séu or sök þess ara 
árása. Við skul um því bregðast við auk
inni lög gæsluþörf ef hún er fyr ir hendi 
en ekki búa hana til.

Við gætum vopnast til að reyna að 
mæta vandanum. Það mun hins vegar 
aldrei uppræta nýliðun í hópi öfga
manna, svo lengi sem áfram verða til 
félagslegar aðstæður sem ala á von
leysi og einangrunartilfinningu ungra 
pilta. Það er athyglisvert að bera saman 
jákvæð viðbrögð stjórnvalda á Vestur
löndum gagnvart óskum um frekari 
útgjöld til löggæslu og öryggismála 
og neikvæð viðbrögð við því að auka 
útgjöld til félagslegra lausna, svo sem 
því að auka framboð fjölbreytts fram
haldsnáms og fjölga tækifærum ungs 
fólks. Bresk stjórnvöld skera nú til 
dæmis gríðarlega niður fjármagn til 
framhaldsnáms, á sama tíma og for
dæmalausum fjárhæðum er varið í 
löggæsluviðbrögð við hryðjuverkum.

Lausnin felst í samheldni
Við skulum gæta okkar að draga réttar 

ályktanir af þessari þróun. Í hruninu 
jukum við framlög til fjölbreyttra 
lausna fyrir atvinnulaust ungt fólk 
með góðum árangri, en sú áhersla 
hefur síðan dregist saman. Við þurfum 
að auka framlög til þessara verkefna 
og leggja áherslu á fjölbreyttan fram
haldsskóla sem er öllum opinn. Stefnu 
stjórnvalda þarf að snúa við.

Frá aldamótum hefur fjöldi leik
skólabarna með erlent ríkisfang sjö
faldast á Íslandi, en ungt fólk af erlend
um uppruna er í miklu minni mæli í 
framhaldsskólum en fólk af íslenskum 
uppruna. Þarna þarf úrbætur og aukna 
áherslu á að auðvelda fólki af erlendum 
uppruna framgang í skólakerfinu. 
Stefna núverandi menntamálaráðherra 
um harðari kröfur um námsframvindu, 
hraðara nám og lokun framhaldsskól
ans fyrir eldri nemendum er eins vit
laus og hugsast getur í þessu samhengi.

Brjótum niður fé lags lega ein angr un
Viðbrögð Vesturlanda við þessari ógn 
munu skipta öllu um þróun samfélaga 
okkar á næstu áratugum. Besta svarið 
hlýtur að vera það sem Jens Stoltenberg 
gaf eftir fjöldamorðin í Ósló og Útey: 
Eflum enn frekar opið, frjálst samfé
lag og mannúð, án þess þó að gera 
lítið úr hættunni sem við er að eiga. 
Við skulum ekki vanmeta hættuna 
heldur bregðast við henni af þeirri 
alvöru sem nauðsynleg er. En við 
skulum ekki bregðast við með því að 
hamast bara á afleiðingum félagslegs 
óréttlætis, heldur ráðast líka að rótum 
þess.

Hryðjuverk og viðbrögð

Boðað afnám tolla af fötum og 
skóm um áramótin hefur þegar 
stuðlað að lækkun verðlags í 

íslenzkum verzlunum. Undanfarna 
daga hafa ýmsar fata og skóbúðir 
lækkað verðið um 15%, eða hér það bil 
um það sem nemur tollunum.

Afnám tollanna er að sjálfsögðu 
mikið hagsmunamál innlendrar verzl
unar, enda stuðlar það að því að neyt
endur kaupi fremur fatnað hér á landi 
en erlendis. Rétt eins og í fyrra, þegar 
afnám vörugjalda og lækkun efra þreps 
virðisaukaskatts var boðuð um áramót, 
er verzlunin þó að sumu leyti sett í erf
iða stöðu með því að margir mánuðir 
líði frá tilkynningu um afnám tolla 
fram að gildistöku þess. Afleiðingin er 
tilhneiging neytenda til að halda að sér 
höndum og bíða eftir gjaldalækkun
inni, einmitt á þeim tíma sem er mesti 
uppgripatími verzlunarinnar.

Fata og skóverzlanir bregðast nú 
við með sama hætti og raftækjaverzl
anir gerðu margar hverjar í fyrra og 
lækka verðið strax um sem nemur þeim 
opinberu gjöldum sem falla niður, til að 
koma í veg fyrir minnkandi viðskipti. 
Fyrirtækin taka þannig í raun á sig toll

ana um nokkurra vikna eða mánaða 
skeið. Neytendur njóta að sjálfsögðu 
góðs af þessu, en engu að síður hefur 
borið á því að fyrirtækin, sem ganga 
þannig á undan og færa neytendum 
ávinning afnáms opinberra gjalda áður 
en það hefur í raun átt sér stað, hafa 
ekki fengið að njóta sannmælis.

Gölluð úttekt á áhrifum afnáms 
vörugjalda
Þannig birti verðlagseftirlit Alþýðu
sambandsins í maí síðastliðnum niður
stöður úttektar sinnar á því hvernig 
afnám vörugjalda á raftækjum hefði 
skilað sér. Þar var því haldið fram að 
verðlækkanir hefðu verið mun minni 
en búast mátti við. Aðferðirnar við 
gerð úttektarinnar voru því miður 
ekki boðlegar. Annars vegar voru valdir 
viðmiðunarpunktar í október 2014 og 
svo í apríl 2015. Fjöldi raftækjaverzlana 
lækkaði hins vegar hjá sér verðið í sept
ember 2014, fljótlega eftir að tilkynnt 
hafði verið um áformað afnám vöru
gjaldanna. Úttektin mældi því alls ekki 
hina raunverulegu verðlækkun. Hins 
vegar var ekki tilgreint með skýrum 
hætti í úttektinni hvaða vörur var um 
að ræða í hverju tilviki og þannig var 
ekki ljóst að verið væri að bera saman 
verð sambærilegra vara. Hvort tveggja 
var til þess fallið að draga úr áreiðan
leika niðurstaðna könnunarinnar, sem 
því miður voru teknar upp gagnrýnis
laust af mörgum fjölmiðlum.

Það getur vissulega verið vand
kvæðum bundið að mæla áhrif niður
fellingar opinberra gjalda á verðlag. 
Strax í kjölfar niðurfellingar tolla á 

fötum og skóm um áramótin hefjast 
til dæmis hefðbundnar janúarútsölur 
á þessum vörum. Mælingar á því hvort 
tollalækkunin skili sér þurfa að taka 
tillit til þess. Sömuleiðis verður að taka 
tillit til þess að ekki bera öll föt eða skór 
tolla í dag. Afnámið á eingöngu við um 
þær vörur sem eru framleiddar utan 
Evrópska efnahagssvæðisins, en vörur 
framleiddar á EES bera ekki tolla í dag.

Fyrirfram er engin ástæða til þess 
að ætla að verzlunarfyrirtæki láti ekki 
lækkun tolla koma fram að fullu í vöru
verði. Ástæðan er að þau eiga í harðri 
samkeppni við erlenda verzlun og þurfa 
á öllu sínu að halda í þeirri samkeppni.

Aðhald neytenda með því að lækk
anir á opinberum gjöldum skili sér 
í vöruverði er sjálfsagt og eðlilegt og 
stuðlar að heilbrigðum viðskipta
háttum og virkri samkeppni. Það 
verður hins vegar að gera þá kröfu til 
verðkannana að þær séu vel úr garði 
gerðar og gefi rétta mynd af verðlagi 
og verðbreytingum. Á því hefur verið 
misbrestur hvað varðar kannanir ASÍ 
og er óskandi að úr því verði bætt.

Fær verzlunin að njóta 
sannmælis?

Árni Páll  
Árnason
formaður  
Samfylkingarinnar

Ólafur  
Stephensen
framkvæmdastjóri  
Félags atvinnurekenda

Fyrirfram er engin ástæða 
til þess að ætla að verzlunar-
fyrirtæki láti ekki lækkun 
tolla koma fram að fullu í 
vöruverði. Ástæðan er að 
þau eiga í harðri samkeppni 
við erlenda verzlun.

Við gætum vopnast til að 
reyna að mæta vandanum. 
Það mun hins vegar aldrei 
uppræta nýliðun í hópi öfga-
manna, svo lengi sem áfram 
verða til félagslegar aðstæður 
sem ala á vonleysi og einangr-
unartilfinningu ungra pilta.

Skógarhlíð 18 • Sími 595 1000 
Akureyri • Sími 461 1099 
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Kanarí – Sól fyrir jól

Kanarí – Jólaferð

Kanarí – Jólaferð

Tenerife – Sól fyrir jól

 Frá kr.

79.900

Kanarí & 
Tenerife

Roque Nublo
Frá kr. 79.900 
Netverð á mann frá 
kr. 79.900 m.v. 3 fullorðna 
í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr. 89.900 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð. 

2. desember í 17 nætur

Gloria Palace
Frá kr. 225.900
m/hálfu fæði 
Netverð á mann frá 
kr. 225.900 m.v. 2 fullorð-
na og 1 barn í herbergi.

Netverð á mann frá 
kr. 257.900 m.v. 2 full-
orðna í herbergi.

21. desember í 14 nætur

Tisalaya 
Apartments
Frá kr. 134.900
Netverð á mann frá 
kr. 134.900 m.v. 3 í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr. 149.900 m.v. 2 í íbúð.

21. desember í 14 nætur

Tamaimo Tropical
Frá kr. 118.900 
m/allt innifalið
Netverð á mann frá 
kr. 118.900 m.v. 2 full-
orðna og 2 börn í íbúð.

Netverð á mann frá 
kr.136.900 m.v. 2 full-
orðna í stúdíó. 

3. desember í 17 nætur

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ

SÉRTILBOÐ
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Efnavörur 
fyrir bíla 

Bretta- og 
skíðafestingar

Midtronics 
rafgeymamælar með íslenskri útprentun.
Við mælum rafgeyminn í bílnum þínum 
þér að kostnaðarlausu.

Startkapplar
300Amp, 400Amp, 
500Amp, 850Amp

Með hverjum keyptum 
Yuasa rafgeymi færðu 
20% afslátt á Ctek 
hleðslutæki.

fyrir bíla
Vetrarvörur

Stilling hf. | Sími 520 8000 | stilling.is | stilling@stilling.is

Denso
kerti fyrir veturinn



RANDALÍN, MUNDI OG AFTURGÖNGURNAR
ÞÓRDÍS GÍSLADÓTTIR OG ÞÓRARINN M. BALDURSSON

Fyrsta bók höfunda hlaut 
Bóksalaverðlaunin
og Fjöruverðlaunin.
Þórarinn M. Baldursson myndskreytti.

SELJA
VEITINGASTAÐIR

KATTAKJÖT?

Þórdís GísladóttirÞórdís GísladóttirFRÁBÆR BÓK

FYRIR 5-10 ÁRA

Í þau tæplega níu ár sem ég hef 
verið aðalframkvæmdastjóri 
Sameinuðu þjóðanna, hef ég 

ferðast til margra staða víða um 
heim þar sem afleiðingar lofts-
lagsbreytinga eru þegar farnar að 
blasa við. Ég hef margoft rætt við 
leiðtoga ríkja heims, forystumenn 
í atvinnulífi og almenna borgara 
um brýna þörf fyrir andspyrnu á 
heimsvísu.

Hvers vegna er þetta mál mér 
svo kært?

Í fyrsta lagi vegna þess að eins 
og allir afar ber ég hag barna-
barnanna fyrir brjósti og vil að 
þau njóti fegurðar og allsnægta 
heilbrigðrar plánetu. Og eins og 
allar manneskjur tek ég nærri mér 
að sjá að flóð, þurrkar og eldsvoðar 
færast í aukana, að eyþjóðir eigi 
á hættu að missa land sitt og að 
ófáar dýrategundir séu að hverfa.

Hans heilagleiki Frans páfi og 
aðrir trúarleiðtogar hafa minnt 
okkur á að það er siðferðileg 
skylda okkar að sýna þeim sam-
stöðu sem eru fátækastir og 
minnst mega sín og hafa í senn 
gert minnst til að valda loftslags-
breytingum og verða fyrst og harð-
ast fyrir barðinu á þeim.

Í öðru lagi þá hef ég sem oddviti 
Sameinuðu þjóðanna lagt áherslu 
á loftslagsbreytingar vegna þess 
að þær eru vandamál sem engin 
þjóð getur glímt við upp á eigin 
spýtur. Loftslagsbreytingar skeyta 
ekki um vegabréf; losun á einum 
stað veldur usla alls staðar. Þær 
ógna lífi og lífsviðurværi um allan 
heim. Efnahagslegur stöðugleiki 
og öryggi þjóða eru í hættu, Sam-
einuðu þjóðirnar einar eru í stakk 
búnar til þess að bregðast við 
þessu einstaka hnattræna vanda-
máli sem krefst sameiginlegra and-
svara.

Farin að sjá árangur
Samningaviðræður fyrir Lofts-
lagsráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna í París (30. nóvember til 11. 
desember) hafa gengið hægt og 
treglega. En við erum farin að sjá 
árangur. 166 ríki, sem í samein-
ingu standa fyrir 90% losunar efna 
sem valda gróðurhúsaáhrifum, 
hafa hlýtt kalli Sameinuðu þjóð-
anna og skilað landsmarkmiðum 
í loftslagsmálum. Ef þessum áætl-
unum verður hrint í framkvæmd 
á árangursríkan hátt, munu þær 
draga úr hækkun hitastigs, þannig 
að hækkunin yrði um það bil þrjár 
gráður á Celsius um aldarlok.

Þetta eru talsverðar framfarir. 
En þetta er ekki nóg. Það sem við 
þurfum að gera nú er að spýta í 
lófana og minnka losun í heim-
inum meir og hraðar, þannig að 
við höldum hækkun hitastigs í 
heiminum innan tveggja gráða á 
Celsius.

Um leið verðum við að styðja 
við bakið á ríkjum til þess að 
aðlagast óumflýjanlegum afleið-
ingum loftslagsbreytinga sem 
þegar eru farnar að koma í ljós.

Því fyrr sem við bregðumst við, 
því betra fyrir alla; í veði eru auk-
inn stöðugleiki og öryggi; öflugri 
og varanlegri hagvöxtur, aukinn 
viðnámsþróttur gegn áföllum; 
hreinna loft og vatn; bætt heilsa.

Þetta mun ekki takast á skömm-
um tíma. Loftslagsráðstefnan í 
París er ekki endastöð. Niður-
stöður hennar eru ekki hámark 
heldur lágmark, gólf en ekki þak. 
Hún ætti að vera vendipunktur á 

leið okkar í átt til minni losunar 
og aukins viðnámsþróttar gagn-
vart loftslagsbreytingum.

Nú er komið að ríkisstjórnum
Um allan heim er verið að fylkja 
liði. Borgir, fyrirtæki og fjárfestar, 
trúarleiðtogar og almennir borg-
arar leggja sín lóð á vogarskálarnar 
til að minnka útblástur og auka 
viðnámsþrótt. Nú er komið að 
ríkisstjórnum að ganga frá inni-
haldsríku, bindandi samkomu-
lagi í París til þess að setja skýrar 
reglur og finna auknum metnaði 
heimsins farveg. Til að svo megi 
verða, verða samningamenn að fá 
skýrar leiðbeiningar að ofan.

Ég tel að þessa sé að vænta. Leið-
togar G20 ríkjanna, sem hittust að 
máli fyrir skemmstu í Antalya í 
Tyrklandi, hétu aðgerðum í lofts-
lagmálum. Og meira en 120 leið-
togar ríkja og ríkisstjórna hafa 
staðfest þátttöku í fundinum í 
París, þrátt fyrir auknar áhyggjur 
af öryggi í kjölfar hryðjuverka-
árásanna.

Ég tel að niðurstöður Parísar-
fundarins verði að einkennast af 
fjórum þáttum eigi hann að teljast 
árangursríkur en þeir eru varan-
leiki, sveigjanleiki, samstaða og 
trúverðugleiki.

Við skulum fyrst líta á varan-
leikann. Parísarfundurinn verður 
að komast að niðurstöðu í sam-
ræmi við það langtímamarkmið 
að halda hlýnun jarðar innan 
tveggja gráða á Celsius. Þá ber að 
senda skýr skilaboð til markaðar-
ins um að það sé ekki aðeins óhjá-
kvæmilegt að hagkerfi heimsins 
verði kolefnasnautt, heldur sé sú 
jákvæða vegferð þegar hafin.

Í öðru lagi ber samkomulaginu 

að fela í sér sveigjanleika til þess 
að ekki þurfi sífellt að semja upp 
á nýtt. Það verður að vera hægt 
að taka tillit til breytinga í hag-
kerfi heimsins og mynda jafnvægi 
á milli forystu þróaðra ríkja og 
aukinnar ábyrgðar þróunarríkja.

Í þriðja lagi verður samkomu-
lagið að sýna í verki samstöðu 
meðal annars í krafti fjármagns- 
og tækniflutninga til þróunarríkja. 
Þróuðum ríkjum ber að standa við 
fyrirheit um að 100 milljörðum 
Bandaríkjadala sé varið árlega, 
ekki síðar en 2020, til aðlögunar 
og mildunar á áhrifum loftslags-
breytinga.

Í fjórða lagi ber að komast að 
trúverðugu samkomulagi um 
að bregðast við sífellt auknum 
afleiðingum loftslagsbreytinga. 
Það verður að gera ráð fyrir að 
ríkisstjórnir endurmeti og efli 
landsmarkmið sín á fimm ára 
fresti í takt við kröfur vísinda. Í 
Parísarsamkomulaginu verða að 
vera ákvæði um gagnsæja og öfl-
uga ferla til að meta, fylgjast með 
og gera grein fyrir árangri.

Sameinuðu þjóðirnar eru reiðu-
búnar til að styðja ríki í að hrinda 
slíkum samningi í framkvæmd.

Skýr boðskapur
Innihaldsríkt samkomulag í París 
mun stuðla að betri morgundegi. 
Það mun greiða fyrir upprætingu 
fátæktar, hreinsun andrúmslofts-
ins og verndun sjávar og eflingu 
almenns heilbrigðis, skapa störf 
og leysa grænar lausnir úr læðingi. 
Þá mun það glæða vonir um að 
Heimsmarkmiðunum um sjálf-
bæra þróun verði náð. Þetta eru 
ástæðurnar fyrir því að ég tel lofts-
lagsbreytingar svo mikilvægar sem 
raun ber vitni.

Boðskapur minn til leiðtoga 
heimsins er skýr: árangur Parísar-
fundarins er á ykkar ábyrgð. Stund 
heilbrigðrar skynsemi, málamiðl-
ana og einhugar er runnin upp. 
Það er kominn tími til að líta út 
fyrir þrönga hagsmuni einstakra 
þjóða og hafa hagsmuni heildar-
innar að leiðarljósi. Íbúar heims-
ins og komandi kynslóðir treysta 
á framsýni ykkar og hugrekki til að 
grípa sögulegt tækifæri.

Það sem ég vonast eftir á 
Parísarfundinum

Ban Ki-moon
aðalframkvæmda-
stjóri Sameinuðu 
þjóðanna 

Boðskapur minn til leiðtoga 
heimsins er skýr: árangur 
Parísarfundarins er á ykkar 
ábyrgð. Stund heilbrigðrar 
skynsemi, málamiðlana og 
einhugar er runnin upp.
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Hugmyndafræðin að baki Citroën C4 Cactus er bylting í hönnun bíla. Ekkert prjál, einungis hlutir sem skipta máli í dag.  
Hagnýt og djörf hönnun, einfaldleiki og lágt verð. C4 Cactus hefur svo sannarlega slegið í gegn. Nú þegar hefur hann 
hlotið 25 verðlaun víðsvegar um heiminn. Þar á meðal var hann valinn Bíll ársins 2016 á Íslandi í sínum flokki.

VERÐ FRÁ EINUNGIS 2.690.000 KR.
Velkomin í reynsluakstur

25 VERÐLAUN, TAKK FYRIR!

CITROËN C4

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050   

15ára afmæli  
Citroënhjá Brimborg

NÓVEMBERTILBOÐ
Vetrardekk að verðmæti 140.000 kr.  
fylgja nýjum Citroën C4 Cactus í nóvember. 
Þú færð bílinn á vetrardekkjum og 
sumardekkin í skottið. Nýttu tækifærið.

Citroen_Cactus_hampar25_dekk_5x38_20151109_END.indd   1 20.11.2015   14:01:33



      

SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*
TAXFREE

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum 
og jafngildir 19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt 
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað 

Húsgagnahallarinnar.  
Gildir ekki á Kamma afmælissófanum.

COSTA 
Tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Hvítt eða svart 
bongo áklæði.
Stærð: 
B:340 D:240/163 cm 

 322.573 kr.  
 399.990 kr.

MIDLAND
Hættulega notalegur tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga. 
Klæddur brúnu microfiber áklæði.
Einnig fáanlegur í ljósu áklæði
Stærð: 280 × 175 × 95 cm

Brúnt áklæði

 362.896 kr.   449.990 kr.
Ljóst áklæði

 314.508 kr.   389.990 kr.

Nú er kátt 
   í Höllinni

Þú finnur nýju jóla- og sófa-taxfreeblöðin okkar á www.husgagnahollin.is

VESTA 
Tungusófi hár, hægri og vinstri tunga. 
Divine antrazit eða grár.
Stærð: 295 x 94/160 x 80 cm 

 322.573 kr.   399.990 kr.

UMBRIA
Tungusófi XL, hægri eða vinstri  
tunga. Grátt eða dökkgrátt áklæði.
Stærð: 305 × 163 × 78 cm
Aukahlutir á mynd: 
Hnakkapúði og armpúðar.  217.734 kr.   269.990 kr.

PASO DOBLE
Hornsófi með tungu. 
Slitsterkt áklæði í mörgum litum.
Stærð: 375 × 156/258 × 80 cm

 451.605 kr.   559.990 kr.

TAXFREE
SÓFAR

Allir sófar á taxfree tilboði*

Reykjavík, Akureyri og Ísafirði  www.husgagnahollin.is

Húsgagnahöllin 50 ára

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður viðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallar-innar. Gildir ekki á Kamma afmælissófanum.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.

Full búð af 
spennandi 
gjafavöru

LÝKUR UM  
HELGINA

NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökk- eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm  96.766 kr.   119.990 kr.

DC 5000
Þriggja sæta sófi. Grátt slitsterkt áklæði.
Fáanlegur tveggja sæta.  
Stærð: 3ja 203 x 79 H: 81 cm.  

 177.411 kr.   219.990 kr.

LARSON
Nýr og skemmtilegur La-Z-Boy 
sjónvarpssófi með niðurfellanlegu 
borði. Klæddur slitsterku áklæði 
og fáan legur í dökkbláum lit.
Stærð: 220 × 100 × 105 cm

 274.185 kr.  
 339.990 kr.

CLEVELAND
Þriggja sæta sófi, ljóst eða 
dökkgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 208 x 86 x 81 cm

 72.573 kr.   89.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Í dag
12.35 Watford -  Man. Utd  Sport 2
14.50 WBA - Arsenal  Sport 2 
14.50 Chelsea - Norwich  Sport 3
14.50 Swansea - Bournem.  Sport 4
14.50 Southampton - Stoke  Sport 5
14.50 Everton - Aston Villa  Sport 6
14.50 Newcastle - Leicester  Stöð 3
17.15 Real Madrid - Barcelona  Sport
17.20 Man. City - Liverpool  Sport 2
18.00 RSM Classic  Golfstöðin
19.40 PSG - Kiel  Sport 3
19.40 Juventus - AC Milan  Sport 

evrópuleikir um helgina  
Tvö íslensk lið verða á ferðinni í 
evrópukeppninni í handbolta um 
helgina.

Í dag taka Fram-stelpur á móti 
rúmenska liðinu hCm roman. 
Þetta er seinni leikur liðanna í 
ehF-bikarnum. rúmenska liðið 
vann fyrri leikinn á heimavelli, 
29-25, þannig að Fram þarf að 
vinna upp fjögurra marka forskot í 
Safamýrinni í dag. leikurinn hefst 
klukkan 17.00.

Á morgun er komið að körl-
unum en þá taka haukar á móti 
franska liðinu St. raphael. Þetta 
er fyrri leikur liðanna í 32-liða 
úrslitum ehF-bikarsins. hann 
hefst klukkan 18.00.

Þetta er í fyrsta sinn í mörg ár 
sem erlent stórlið kemur til Íslands 
að spila evrópuleik. St. raphael er 
í öðru sæti í frönsku 
deildinni og með 
því leikur 
íslenski 
landsliðs-
maðurinn 
arnór 
atlason.

Málþing með notendum Faxaflóahafna
Miðvikudaginn 25. nóvember, kl. 16:00 í HÖRPU

Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. og fræðast um starfsemina  
á hafnarsvæðum fyrirtækisins boða Faxaflóahafnir sf. til málþings miðvikudaginn 25. nóvember 
kl. 16:00 í Hörpu (salur: Ríma). 

Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf.  
og verður sem hér segir:
  
• Gísli Gíslason, hafnarstjóri: 
- Framkvæmdir og verkefni Faxaflóahafna sf. árið 2016.  
• Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Akranesskaupstaðar:  
- Akraneshöfn og Sementsreitur – þróun og markmið til framtíðar.  
• Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstrardeildar Faxaflóahafna sf:  
- Verkefni Faxaflóahafna sf. til betra umhverfis.
• Kristín Soffía Jónsdóttir, stjórnarformaður Faxaflóahafna sf:  
- Flóasiglingar og ný Akraborg.  
• Svavar Svavarsson, deildarstjóri viðskiptaþróunar HB Granda hf:  
- Sjálfbær sjávarútvegur sem mengar ekki.  
• Umræður og fyrirspurnir. 

Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. eru 
sérstaklega hvattir til að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með fyrirspurnir og 
ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini. 

Gísli Gíslason, 
hafnarstjóri

Fótbolti annar af tveimur stærstu 
leikjum hvers tímabils í spænsku 
1. deildinni, el Clásico, viðureign 
real madrid og Barcelona, fer fram 
á Santiago Bernabéu í höfuðborg 
Spánar í dag. hinn stærsti leikurinn 
er vitaskuld þegar þessi risar og 
miklu erkifjendur mætast aftur.

Barcelona er efst í deildinni með 
27 stig, þremur stigum á undan real 
madrid. Þessi lið vinna svo marga 
fótboltaleiki á hverju ári í spænsku 
deildinni að real má einfaldlega 
ekki við því að tapa í dag og hleypa 
Börsungum sex stigum á undan 
sér. Það er því ansi mikið undir þó 
mótið sé ekki einu sinni hálfnað.

Messi eða ekki?
Brasilíski framherjinn neymar 
hefur farið á kostum á tímabilinu 
og er að draga vagninn ásamt luis 
Suárez í fjarveru messi. Það hefur 
hann gert áður en er að skila enn 
betra hlutverki að þessu sinni.

lionel messi hefur ekki spilað 
síðustu níu leiki Barcelona vegna 
meiðsla en í síðustu sjö leikjum er 
neymar búinn að skora tíu mörk 
og gefa sex stoðsendingar. hann er í 
raun akkúrat á þessari stundu aðal-
maður Barcelona-liðsins. eða svo 
hefðu flestir haldið.

Saga leiksins er samt meira eða 
minna sú hvort lionel messi verði 
með. argentínumaðurinn mætti 
aftur til æfinga í vikunni eftir að 
meiðast í byrjun október. auðvitað 
verður hann með, en hverju getur 
hann skilað í fyrsta leik eftir þessi 
meiðsli? hann getur með marki í 
dag orðið markahæsti leikmaður-
inn í sögu deildarútgáfu el Clásico-
leikjanna með 15 mörk. hann er nú 
jafn alfredo Di Stéfano með fjórtán.

messi og ronaldo eru alltaf stóra 
sagan fyrir hvern Clásico-leik og 
það breytist ekkert núna. Þegar 
tveir bestu fótboltamenn heims 
mætast í risaslag tveggja bestu 
fótboltaliða heims horfa allir. 
tomas@365.is

Lionel Messi hefur misst 
af síðustu níu leikjum 
Barcelona en verður 
samt í aðalhlutverki í El 
Clásico í dag.

Nýjast

Domino’s-deild karla 

Höttur         71–82      FSu 
Höttur: Tobin Carberry 24, Hallmar Hallsson 
17, Mirko Virijevic 9, Eysteinn Ævarsson 9. 
FSu: Chris Caird 20, Ari Gylfason 18, Hlynur 
Hreinsson 16, Birkir Víðisson 12. 

Þór                74–84  Grindavík 
Þór: Vance Hall 23, Ragnar Nathanaelsson 18, 
Þorsteinn Már Ragnarsson 12. 
Grindavík:  Eric Wise 30, Jón Axel Guðmunds-
son 18, Jóhann Árni Ólafsson 14.

Staðan 

Efst 
Keflavík 14
KR 10
Njarðvík 10
Stjarnan 8 
Grindavík 8 
Þór 8 

Neðst 
Haukar 8
Snæfell 6 
Tindastóll 6
ÍR 4
FSu 2
Höttur 0

olís-deild karla 
 
ÍR                   26–27      ÍBV 
ÍR: Sturla Ásgeirsson 5/1, Ingvar Birgisson 5, 
Davíð Georgsson 4, Jón Björgvinsson 3. 
ÍBV:  Kári Kristján Kristjánsson 6/2, Einar 
Sverrisson 6, Andri Heimir Friðriksson 4. 

Staðan 

Efst
Haukar 22 
Valur 20
Fram 18
Afturelding 15 
ÍBV 14  

Neðst 
Grótta 12
Akureyri 10
FH 10 
ÍR 9
Víkingur 4

Sunnudagur
11.25 Verona -  Napoli Sport 
13.55 Atalanta - Torino  Sport 3 
13.55 Udinese - Sampdoria  Sport 
15.50 Spurs - West Ham  Sport 2
16.40 Vardar - Barcelona  Sport 
18.00 RSM Classic  Golfstöðin
21.20 Minnesota - Green Bay  Sport
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Sport

Allt snýst um tvo bestu fótboltamenn heims, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, þótt sá síðarnefndi hafi ekki verið með í tvo mánuði. FRéTTABLAðið/AFP

Eru alltaf í 
aðal hlut verkum



Nýr Hyundai i10 vann til 10 verðlauna á síðasta ári og er án efa einn 
skemmtilegasti smábíllinn á markaðnum. Blaðamenn sem prófuðu nýjan 
Hyundai i10 voru á einu máli um að þar sé á ferðinni smábíll í fullum gæðum.

Hyundai i10 – Verð frá 1.990.000 kr.

Comfort útgáfa verð 2.190.000 kr. / upphitað leðurstýri / upphituð sæti / upphitaðir rafdrifnir speglar /rafdrifnar 
fram- og afturrúður / ESP stöðugleikastýring / hljómtæki með geislaspilara, MP3 afspilun, USB og iPod tengi. 
Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð.  *Viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Hyundai / Kauptúni 1 / Sími 575 1200 / www.hyundai.is

Verðlaunabíllinn

Hyundai i10
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Helena Sverrisdóttir er í aðalhlutverki í íslenska kvennalandsliðinu í körfubolta. Fréttablaðið/SteFán

Körfubolti Auðvitað snýst allt um 
Helenu Sverrisdóttur í fyrsta leik 
kvennalandsliðsins í Evrópukeppni 
í sex ár. Það er ekki nóg með að 
hún geti náð stóru takmarki í sögu 
íslenska landsliðsins eða það að 
hún sé fyrirliði og besti leikmaður 
í íslenska liðsins heldur eru allar 
kringumstæðurnar í Miskolc í Ung-
verjalandi tengdar henni líka.

Helena er nefnilega mætt á sinn 
gamla heimavöll og hún er að spila á 
móti sínum gamla þjálfara og á móti 
mörgum af fyrrverandi liðsfélögum 
sínum úr atvinnumennskunni. 

Helena spilaði með liði DVTK Mis-
kolc, bæði í ungversku deildinni og 
Evrópukeppni, veturinn 2013-14. 
Hún leiðir íslenska liðið ekki bara 
innan vallar heldur getur hún  líka 
farið með stelpurnar í skoðunarferð.

Helena hefur verið stigahæsta 
landsliðskona Íslands frá upphafi í 
meira en tvö ár eða síðan hún bætti 
stigamet Önnu Maríu Sveinsdóttur á 
Smáþjóðaleikunum í júní 2013. Hel-
ena hefði líklega verið löngu búin að 
því hefði landsliðið ekki verið lagt í 
dvala í tvö ár frá 2010 til 2011.

Helena hefur heldur ekki slegið 
slöku við síðan hún eignaðist metið 
og er nú bara einu stigi frá því að 
skora sitt þúsundasta stig.

336 stigum meira en allar hinar
Helena sker sig svo sannarlega úr 
þegar kemur að stigaskori með 
landsliðinu. Það eru tólf stelpur 
í hópnum fyrir Ungverjalandi og 
tvær af þeim eru að fara að spila 
sinn fyrsta leik. Hinar tíu hafa saman 
skorað samanlagt 663 stig fyrir 
íslenska landsliðið eða 336 stigum 
færra en Helena ein og sér.

Mikilvægi og sérstaða Helenu 
sést líka á því að hún er búin að vera 

stigahæst í 36 af síðustu 42 leikjum 
íslenska kvennalandsliðsins og 
þegar Sara Rún Hinriksdóttir náði 
að skora meira en hún í leik á móti 
Dönum í æfingamóti í Kaupmanna-
höfn í sumar þá endaði Sara Rún 
átján leikja einokun Helenu á því að 
vera stigahæsti leikmaður liðsins.

Spilað alla leiki í ellefu ár
Helena hefur ekki aðeins skorað 17 
stig að meðaltali eða meira á síðustu 
átta landsliðsárum því hún hefur 
auk þess ekki misst úr landsleik í 
meira en ellefu ár. Leikurinn á móti 
Ungverjum í dag verður 55. lands-
leikurinn í röð hjá Helenu.

Helena Sverrisdóttir hefur ekki 
misst úr landsleik síðan sumarið 
2004 þegar hún var upptekin með 
sextán ára landsliðinu á EM í Eist-
landi á sama tíma og A-landsliðið 
tók þátt í Evrópumóti smáþjóða 
(Promotion cup) í Andorra.

Helena hefur leikið alla A-lands-
leiki í ellefu ár, þrjá mánuði og 21 
dag. Ísland lék síðast án hennar í 
sigurleik á móti Lúxemborg í úrslita-
leik í Evrópumóts smáþjóða 31. júlí 
2004.

Helena skoraði ekki í fyrstu 
þremur landsleikjum sínum 
og hefur þar með ekki misst úr 
landsleik síðan hún skoraði sitt 
fyrsta landsliðsstig í sigri á Nor-
egi á Norðurlandamótinu í 
Arvika 11. ágúst 2004.

Helena er 27 ára gömul 
og ætti að 
h a f a  n æ g 
tækifæri til 
að bæta við 
stigum. Tvö 
þúsund stiga 
múrinn er reyndar fjar-
lægur draumur en besta 
körfuboltakona Íslands 
ætti að eiga tækifæri til 
að bæta vel við metið 
sitt áður en hún klárar 
landsliðsferilinn.

Bara eitt stig í viðbót
Ísland spilar í kvöld sinn fyrsta leik í undankeppni EM 2017 og nánast öruggt er 
að Helena Sverrisdóttir muni þá skora sitt þúsundasta landsliðsstig. Það er við 
hæfi að hún geri það á sínum gamla heimavelli í Ungverjalandi.

Stigahæstu  
landsliðskonur  
Íslands frá upphafi
Helena Sverrisdóttir  999
Anna María Sveinsdóttir 759
birna Valgarðsdóttir  730
Signý Hermannsdóttir  509
Hildur Sigurðardóttir 435
Erla Þorsteinsdóttir 377
Guðbjörg Norðfjörð 376
linda Stefánsdóttir 293
Helga Þorvaldsdóttir 287
Alda leif Jónsdóttir 284
björg Hafsteinsdóttir 270
Erla reynisdóttir 265

Helena í tölum
landsliðsár Helenu
14 ára 2002 0 stig
16 ára 2004 102 stig (17,0 í leik)
17 ára 2005 92 stig (15,3)
18 ára 2006 53 stig (17,7)
19 ára 2007 63 stig (21,0)
20 ára 2008 185 stig (20,6)
21 árs 2009 136 stig (17,0)
- Ekkert landslið 2010-2011
24 ára 2012 83 stig (20,8)
25 ára 2013 61 stig (20,3)
26 ára 2014 114 stig (19,0)
27 ára 2015 110 stig (18,3)
Samanlagt
57 landsleikir 999 stig (17,5)

Stigaskor eftir landsleikjum
Leikir með 30 stig eða meira: 3
Leikir með 20 til 29 stig: 18
Leikir með 15 til 19 stig: 18
Leikir með 10 til 14 stig:  12
Leikur með minna en 10 stig: 6

Gegn einstökum þjóðum
Danmörk 135 stig (19,3 í leik)
England 96 (16,0)

Malta 94 (18,8)
Noregur 86 (17,2)
Holland 83 (20,8)
Írland 79 (19,8)
Finnland 76 (19,0)

Lúxemborg 60 (12,0)
Svartfjallaland 57 (28,5)

Svíþjóð 46 (11,5)
Slóvenía 37 (18,5)

Kýpur 35 (17,5)
Sviss 29 (14,5)
Gíbraltar 20 (20,0)
Austurríki 18 (18,0)
Mónakó 16 (16,0)
Andorra 16 (16,0)

Skotland 16 (16,0)
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Óskar Ófeigur  
Jónsson
ooj@frettabladid.is
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H in árlega Bókamessa 
fer fram í Ráðhús-
inu um helgina en 
þetta er í fimmta 
skipti sem hún er 
haldin. „Þar koma 

saman allir útgefendur landsins með 
nýjustu bækurnar. Fólk getur séð á 
einum stað allt sem hefur komið út í 
ár,“ segir Lára Aðalsteinsdóttir, verk-
efnastjóri Reykjavíkur Bókmennta-
borgar UNESCO. Boðið verður upp á 
fjölbreytta bókmenntadagskrá fyrir 
fólk á öllum aldri.

„Þetta er einstakt tækifæri til að 
hitta rithöfundana og útgefendur. 
Það verður líka hægt að fá árit-
anir hjá höfunum vilji fólk áritaðar 
bækur,“ segir Lára.

Um 700 bækur eru gefnar út á 
árinu og því nokkuð ljóst að það 

verður eitthvað fyrir alla á Bóka-
messunni. „Það eru um 700 bókatitl-
ar gefnir út í ár. Þeim fjölgar á milli 
ára þrátt fyrir hærri virðisaukaskatt. 
Við erum öll afskaplega hissa og 
ánægð yfir þessum metnaði,“ segir 
Lára. „Íslendingar eru bókmennta-
þjóð og ætla ekkert að skrifa sig út 
með það,“ segir hún.

Ýmsar uppákomur verða alla 
helgina; upplestrar, sögustundir, 
bókaspjall, leikir og getraunir, svo 
eitthvað sé nefnt. „Það verður ýmis-
legt í boði, ljúffengt smakk, föndur-
smiðja og margt skemmtilegt. Við 
hvetjum alla til þess að mæta, það 
verður líf og fjör alls staðar þar sem 
við fundum pláss í Ráðhúsinu.“ Fjöl-
breytt dagskrá er fyrir börn og full-
orðna.

Bókasýningin verður í Tjarnar-
salnum og þar verður einnig pop-
up kaffihús Kaffitárs. Bókmennta-
dagskráin verður á þremur stöðum 
í Ráðhúsinu: í borgarstjórnarsalnum 
á 2. hæð, í salnum þar sem áður var 

kaffihús Ráðhússins á 1. hæð austan 
megin og í matsal Ráðhússins á 1. 
hæð. Einnig verður dagskrá og sýn-
ingarborð á gönguásnum á 1. hæð. 
Opið er bæði laugardag  og sunnu-
dag frá klukkan 12-17.

Undanfarin ár hafa um 10-20 
þúsund manns sótt messuna. Við 
hvetjum auðvitað alla til þess að 
mæta og gera upp hug sinna varð-
andi jólabækurnar í ár,“ segir Lára.

Nánari tímasetningar á dagskrá er 
að finna á vefsíðunni bokmennta-
borgin.is. 

   Bækur ársins  
kynntar á Bókamessu 
Um 700 bækur koma út á árinu og verða þær allar kynntar í Ráð-
húsi Reykjavíkur um helgina á árlegri Bókamessu Bókmenntaborg-
arinnar. Fjöldi uppákoma verður alla helgina fyrir alla aldurshópa. 

Það verður mikið fjör á Bókamessunni. Bryndís Loftsdóttir og Lára Aðalsteinsdóttir voru í óðaönn að undirbúa messuna þegar ljósmyndara bar að garði. FréttABLAðið/GVA

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

Þetta er einstakt 
tækifæri til að hitta 
rithöfundana og 
útgefendur.

www.fi.is

Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

Fræðslu- og

myndakvöld

Ferðafélag Íslands stendur fyrir fræðslu- 
og myndakvöldi nk. miðvikudag, 
25. nóvember, kl. 20:00 í sal FÍ.

Hellismannaleið frá Heklu yfir í 
Landmannalaugar í máli og myndum

Guðni Olgeirsson segir frá og sýnir myndir frá 
Hellismannaleið.

Aðgangseyrir kr. 600, innifalið kaffi og 

kleinur.

               Allir velkomnir!

Hellismannaleið frá Heklu 

yfir í Landmannalaugar
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

NÝIR SÝNINGARBÍLAR 
Á TILBOÐI

Nú er tækifærið

NISSAN LEAF RAFBÍLL
Á VEGLEGU SÝNINGARTILBOÐI

Nú er tækifærið að tryggja sér 
rafbíl á einstöku verði. Komdu 
og fáðu upplýsingar um verð 
á tilboðsbílunum hjá 
sölumönnum Nissan.

Við bjóðum nokkra nýja Nissan sýningarbíla 
á veglegu tilboði á meðan
birgðir endast.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533
Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080 – BL söluumboð / Vestmannaeyjum / 481 1313 og 862 2516
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100% RAFBÍLLAllir Nissan Leaf eru búnir 6,6 kW hleðslubúnaðI 
sem tvöfaldar hleðsluhraða í heimahleðslustöðvum, 

tímastilltum forhitara sem hitar bílinn upp áður en 
þú leggur af stað, bakkmyndavél, upphituðu stýri og 
sætum, handfrjálsum símabúnaði og ESP skriðvörn. Nánari upplýsingar á www.nissan.is
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STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA

NISSAN NOTE
RÚMGÓÐUR OG SKEMMTILEGUR Í AKSTRI
ACENTA, BENSÍN, BEINSK./SJÁLFSK. EYÐSLA 4,7–5,1 L/100 KM*

NISSAN MURANO
FULLBÚINN JEPPI  - HLAÐINN BÚNAÐI

AÐEINS TVEIR 
MURANO

TIL Á LAGER!

ACENTA/TEKNA, DÍSIL, SJÁLFSK., 190 
HESTÖFL. EYÐSLA 8,0 L/100 KM* 

NISSAN PULSAR
HLAÐINN SKEMMTILEGUM NÝJUNGUM

ACENTA, DÍSIL, EYÐSLA 3,7 L/100 KM*

Leðurinnrétting og rafdrifin sæti, 
180° myndavélabúnaður, sóllúga, 
BOSE hljómkerfi, 20" álfelgur, 
bakkmyndavél, rafdrifin opnun 
á afturhlera.

ÞÚ GETUR UNNIÐ 55" SAMSUNG SJÓNVARP
Allir sem fara í reynsluakstur á nýjum bíl til jóla verða skráðir 
í lukkupott og eiga möguleika á að vinna glæsilegt 
55" Samsung Smart sjónvarp.

REYNSLUAKSTURSLEIKUR BL

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Stórbrotinn aldarspegill sem sýnir hvernig landið varð órofa hluti 
af hildarleiknum sem fram fór um víða veröld á árunum 1938–1945 

– ekki síst á hafinu. Auk þess sem kastljósinu er beint að Íslandi 
á þessum örlagatímum koma við sögu fjölmargir Íslendingar 

sem stóðu í miðju atburða á meginlandi Evrópu.

Páll Baldvin Baldvinsson, bókmennta-
fræðingur og menningarrýnir, fléttar 
þessa einstæðu sögu úr ótal þráðum 
og byggir á umfangsmikilli heimilda-
öflun og söfnun ljósmynda. 

MAGNÞRUNGIÐ  
STÓRVIRKI

1100 
BLAÐSÍÐUR
í stóru broti

Ísland á tímum seinni heimsstyrjaldar

3000
LJÓSMYNDIR

www.forlagid.is

Grimmd, lífsþorsti, hetjudáðir og hryllingur stríðsátakanna er dreginn 
fram í fjölskrúðugum heimildum, frásögnum, fréttaskeytum, leyniskjölum 

og dagbókum. Auk þess geymir verkið aragrúa ljósmynda, innlendra og 
erlendra, sem margar koma nú í fyrsta sinn fyrir almenningssjónir. 

MESTI HILDARLEIKUR SÖGUNNAR Í MÁLI OG MYNDUM

70 ÁR
liðin frá lokum 
seinni heims-

styrjaldar
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Það er skrýtin tilfinn-
ing að vera í vestrænni 
stórborg og upplifa sig 
ekki öruggan. Margir 
upplifa París þannig 
núna og það læddist 

stundum að mér sú hugsun þegar ég 
beið eftir lest í neðanjarðarlestakerfi 
Parísar að þessi sama lest gæti verið 
næsta skotmark hryðjuverkamanna. 
Maður verður hins vegar að spyrna 
við fótum og láta svona hugsunarhátt 
ekki ná yfirhöndinni því ef hræðslan 
og óttinn verður ofan á hafa ódæðis-
mennirnir náð markmiði sínu.

Þessi fagri suðupottur ólíkra 
menningarstrauma hefur tvisvar á 
stuttum tíma verið vettvangur skelfi-
legra hryðjuverka. Allir sem ég ræddi 
við í París sögðust hins vegar stað-
ráðnir í því að láta ekki hryðjuverkin 
breyta lífsháttum sínum. Hræðslan 
mætti ekki ráða för.

Við vitum að hryðjuverkamenn-
irnir í París, sem féllu fyrir eigin 
hendi eða byssukúlum frönsku lög-
reglunnar, voru franskir og belgískir 

ríkisborgarar. Flestir á þrítugsaldri. 
Hvað fær unga Evrópubúa til að 
ganga til liðs við öfgasamtök eins 
og ISIS og myrða saklausa samlanda 
sína með köldu blóði? Vandamálið 
er ekki íslam. Íslam er friðsamleg 
trúarbrögð. Þær áskoranir sem við 
stöndum frammi fyrir í Evrópu, 
þegar stuðningur ungs fólks við öfga-
fullar hugmyndir er annars vegar, 
eru félagslegar og pólitískar. Það eru 
ekki svarthvítar skýringar á hatri því 
orsakir þess eru margþættar. Við 
vitum að félagsleg einangrun ungra 
karlmanna, oft annarrar og þriðju 
kynslóðar innflytjenda, getur verið 
frjór jarðvegur fyrir hatur. Ungir 
menn sem eiga erfitt uppdráttar og 
upplifa sig utanveltu í samfélaginu 
eru móttækilegri fyrir boðskap öfga-
hópa. Þetta eru hins vegar ekki helstu 
ástæður þess að ungir menn ganga til 
liðs við öfgasamtök eins og ISIS.

Félagslegt og pólitískt vandamál
Í París hitt ég Wassim Nasr, frétta-
mann og helsta sérfræðing France 
24 sjónvarpsstöðvarinnar í mál-
efnum herskárra íslamista. „Þetta er 
félagslegt og pólitískt vandamál sem 
snertir nær öll vestræn samfélög. Við 
sjáum marga Evrópubúa í röðum 
herskárra íslamista. Höfuðpaurinn í 

Parísarbúar komu saman fyrir utan „Bonne bière“ til að minnast félaga sinna sem 
féllu í árásum hryðjuverkamanna. FréttaBlaðið/aFP

Tilgangsleysi 

Þorbjörn 
Þórðarson
thorbjornth@365.is
Frá París

Mikill fjöldi safnaðist saman 
á Lýðveldistorginu (Place 
de la République) í París 
strax dagana eftir hryðju-
verkaárásirnar. Stöðugur 
straumur fólks var á torgið 
og er raunar enn þar sem 
margir hafa skilið eftir 
kerti, ljóð eða annan texta 
til minningar um fórnar-
lömb árásanna. Parísarbúar 
virtu að vettugi fyrirmæli 
lögreglu um að safnast ekki 
fyrir á torginu því þeir vildu 
með því undirstrika að þeir 
ætluðu ekki að lifa í ótta og 
hræðslu. Þeir ætluðu ekki 

að láta hryðjuverka-
mennina raska lífs-

gildum sínum 
og lifnaðarháttum. 

Kristín Jónsdóttir þýðandi hefur verið 
búsett í Frakklandi í aldarfjórðung, með 
hléum, lengst af í París. „Ég og mínir 
vinir sem ég hef rætt við erum öll stað-
ráðin í því að falla ekki í gryfju óttans. 
Fólk tapar að einhverju leyti rök-
hugsun þegar óttinn nær yfirhöndinni 
og það vill maður ekki. París er hjarta 
fjölmenningar og hefur alltaf verið, 
alveg frá miðöldum. Og við ætlum 
ekki að fara að breyta því núna. 

Það fyrsta sem allir segja er að við 
hættum ekki að lifa. Við erum auð-

vitað hrædd, annað væri lygi. Maður 
fylltist óhug og ótta aðfaranótt laugar-

dags og sorg en við ætlum ekki að láta 
svona menn eyðileggja líf okkar eða breyta 

því,“ segir Kristín.

Kristín Jónsdóttir þýðandi

Parísarbúar 
munu ekki breyta 
lifnaðarháttum sínum

Hvers vegna ganga ungir menn til liðs við öfgasamtök? Er 
það vegna fátæktar eða skorts á menntun? Haroon Ullah, 
aðjúnkt við Georgetown-háskóla í Bandaríkjunum og ráð-
gjafi bandaríska utanríkisráðuneytisins, dvaldi í Pakistan 
þar sem hann sá þegar hryðjuverkasamtök öfluðu nýrra 
liðsmanna. Oft ungra manna sem áttu að fá það verk-
efni að fremja hryðjuverk og deyja píslarvættisdauða. 
Ullah segir að ástæður þess að ungt fólk gangi til liðs við 
öfgasamtök hafi lítið að gera með fátækt eða skort á 
menntun, þvert á það sem margir halda. 

„Margir þeirra sem voru tilbúnir að fremja hryðjuverk 
og deyja fyrir málstaðinn voru úr millistétt og margir 
þeirra höfðu háskólagráðu. Þetta er ekki fátækt eða illa 
upplýst fólk. Fátækt og menntunarleysi leiðir því ekki til 
öfgahyggju, hvað þá? Í fyrsta lagi er það þrá eftir tilgangi 
og skipulagi. Í Pakistan er mikil spilling og óreiða. Herskáir 
íslamistar lofa skýrum lausnum við öllum vandamálum, 
hvernig samfélagið muni breytast ef tilteknum reglum sé 
fylgt og aðeins þessum reglum,“ segir Ullah. Hann segir 
að herskáir íslamistar lofi breytingum og að ekki sé hægt 
að losna við spillt stjórnvöld nema í gegnum ofbeldi og 
hryðjuverk. Þetta séu í raun sömu einföldu lausnirnar og 
Lenín, Hitler, Mussolini og Bin Laden hafi boðið fylgis-
mönnum sínum. 

Ullah segir að koma verði ungu fólki í skilning um hið 
sanna eðli herskárra íslamista. Þeir lofi betra samfélagi en 
afleiðingar hryðjuverka verði alltaf meiri eymd, þjáningar 
og fátækt. Ef ungt fólk sjái þessi öfgasamtök í réttu ljósi 
sé ólíklegra að það gangi þeim á hönd. Þá verði fjölmiðlar 
að hætta að fjalla um herskáa íslamista 
sem frelsisbaráttumenn (e. free-
dom fight ers). Stjórnvöld í Mið-
austurlöndum verði jafnframt 
að hætta að kenna vestræn-
um ríkjum um vandamálin 
heimafyrir. Loks sé mikilvægt 
að trúarleiðtogar úr röðum 
múslima hætti að setja kíkinn 
á blinda augað, taki virkan 
þátt í opinberri umræðu um 
vandann og fordæmi herskáa 
islamista og leggi á það áherslu 
að menn sem myrða sak-
lausa borgara í nafni 
íslam fái eilífa for-
dæmingu fyrir.

Haroon Ullah, aðjúnkt við Georgetown-háskóla  
og ráðgjafi bandaríska utanríkisráðuneytisins 

Þrá eftir tilgangi  
og skipulagi

evrópskir 
borgarar 
eru að 
ráðast á 
samlanda 
sína.
Wassim Nasr

Það fyrsta 
sem allir 
segja er 
að við 
hættum 
ekki að 
lifa. 
Kristín Jónsdóttir

Þetta 
er ekki 
fátækt 
eða illa 
upplýst 
fólk.
Haroon Ullah

þessari árás á París (innsk. Abdelha-
mid Abbaaoud) er frá Belgíu. Við 
verðum að taka þessu sem pólitísku 
vandamáli. Lausnin er ekki fólgin 
í því eingöngu að sækja ódæðis-
menn til saka og koma þeim í fang-
elsi. Öfgasamtök byrja smátt, eins 
og nasistar, svo dæmi sé tekið. Póli-
tísk hugmyndafræði ræður för. ISIS 
vill nýtt íslamskt ríki. Samtökin eru 
stöðugt að afla sér nýrra fylgismanna. 
Hvers vegna? Vegna þess að ungt 
fólk upplifir tilgangsleysi. Við lifum 
á tímum pólitísks tómarúms. Það 
eru engar hugsjónir og samfélagið er 
drifið áfram af neyslu. Margir yfirgefa 
evrópsk samfélög og ganga til liðs við 
öfgamenn. Í mörgum tilvikum fólk 
sem hefur engin tengsl við íslam eða 
ríki í Miðausturlöndum. Við þurfum 
að skilja þetta til að geta brugðist 
við þessu,“ segir Wassim Nasr. Hann 
segir að í mörgum tilvikum gangi fólk 
úr millistétt og jafnvel efnuðum fjöl-
skyldum til liðs við öfgasamtök.

Vitum við hvaða langtímaáhrif 
þessi hryðjuverk munu hafa á franskt 
samfélag? „Samfélagið er enn í 
áfalli vegna þess sem gerðist en 
ISIS hefur sannað að sam-
tökin geta valdið alvöru 
tjóni í vestrænum sam-
félögum. Bæði í þess-
ari árás og árásinni 
á Charlie Hebdo 
voru það franskir 
ríkisborgarar sem 
réðust á samlanda 
sína. Versta mögu-
lega útkoman úr 
þessu væri meiri 
sundrung í samfé-
laginu. Þegar svona 
árás á sér stað, hver 
er tilgangurinn? 
Það er að skapa ótta 
og að sundra, skapa 
andrúmsloft tortryggni 
meðal íbúanna,“ segir 
Nasr.

Engar tilviljanir
Hernaður í fjarlægum löndum leysir 
ekkert og gæti haft gagnstæð áhrif.

Bent hefur verið á að hryðjuverka-
mennirnir hafi valið skotmörk í 11. 
hverfi Parísar einmitt af því að um var 
að ræða staði þar sem einstaklingar af 
ólíkum trúarbrögðum og kynþáttum 
lifðu í sátt og samlyndi. Það er ekki 
tilviljun að ráðist var á veitinga-
húsið Comptoir Voltaire skammt 
frá Bataclan tónleikastaðnum í 11. 
hverfi. Þar er hjarta franska Bóbós-
ins (Bourgeois Bohemian), hins 
frjálslynda heimsborgara. Á þessu 
veitingahúsi komu saman Frakkar af 
ólíkum kynþáttum og trúarbrögðum. 
Frjálslyndi og friðsamleg sambúð 
fólks af ólíkum trúarbrögðum er það 
sem öfgamennirnir hata mest.

Wassim Nasr tekur undir þetta. 
Frönsk stjórnvöld eru í árásarhug í 
kjölfar hryðjuverkanna og ætla að 
beita sér enn harðar í Sýrlandi, þar 
sem franski herinn hefur tekið þátt 
í loftárásum á bækistöðvar ISIS. 
Hvað væru rétt og eðlileg viðbrögð 
franskra stjórnvalda við hryðjuverk-
unum? „Ég veit það ekki en ég get 
sagt þér að loftárásir á Sýrland breyta 
mjög litlu eða engu ef við ætlum að 
leysa undirliggjandi vandamál og 
ástæður þessara hryðjuverka hér í 
París eða annars staðar. Daginn sem 
þetta gerðist vorum við að ræða hér 
á France 24 að ISIS ætti erfitt upp-
dráttar í Írak en síðar um kvöldið 
ráðast samtökin á París. Nokkrum 
dögum fyrr grönduðu hryðjuverka-
menn rússneskri flugvél á Sínaískaga 
í Egyptalandi. Hryðjuverkaógnin er 
miklu nær okkur en við höldum. 
Þetta er ekki eins og á níunda ára-
tugnum þegar herská ríki eins og 
Líbía á tímum Gaddafí eða Sýrland, 
undir stjórn Assads eldri, stóðu 
fyrir hryðjuverkum. Núna eru það 
evrópskir ríkisborgarar sem eru að 
ráðast á samlanda sína. Allt hefur 
breyst og við verðum að líta á þetta 
sem eitthvað nýtt og framandi og við 
verðum að skilja að árásir á skotmörk 
í fjarlægum löndum uppræta ekki 
hryðjuverkavána sem við stöndum 
frammi fyrir í heimahögunum. Það 
mun ekki gera okkar samfélag örugg-
ara heldur gæti það þvert á móti leitt 
til hins gagnstæða,“ segir Nasr.

jarðvegur 
haturs
Evrópubúar úr millistétt ganga til liðs við 
öfgasamtök vegna skorts á hugsjónum og til-
gangi í neysluþjóðfélagi nútímans. Pólitísk og 
félagsleg vandamál í evrópskum samfélögum 
eru rót vandans. Parísarbúar ætla ekki að láta 
hryðjuverkin breyta lífsháttum sínum.
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*Nú getur þú fengið 12 mánaða vaxtalausa greiðsludreifingu þegar 
verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi 
að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar 
greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi. 0%

VEXTIR
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

Bröns um helgar.
 Amerísk pönnukaka, bakaðar baunir, sýróp, beikon, 
nýbakað brauð og spælt egg.

1.395 kr.

1.995 kr.

12.995 kr. 1.995 kr. 6.995 kr.

3.995 kr.

Hvítur stjörnukertastjaki. 13 x 11 cm. 1.995 kr. 

Christmas-kertastjaki

Hvítur kertastjaki fyrir 4 kerti. 3.995 kr. 

Lakinzie-kertastjaki

NÝTT

Brúnn hreindýrahaus. 30 cm. 1.995 kr.

Christmas

Willowtree með ljósum. 1 m. 12.995 kr.

Christmas

Willowtree með ljósum. 1 m. 12.995 kr.

Christmas

SÓFADAGAR
12.-26. NÓV.

1 ½ sæti með legubekk. Sandlitað áklæði. 205 x 161 cm. 219.900 kr. 
Nú 164.900 kr. Verðflokkur A1. Einnig hægt að fá hann í fleiri 
stærðum. Hægt að sérpanta með öðru áklæði.

Kingston City-sófi

Narvik-hornsófi 

Nú 174.900 kr.
SPARAÐU 60.000 kr.

Andorra-sófi 

Nú 64.900 kr.
SPARAÐU 25.000 kr.

Bora-hornsófi 

Nú 139.900 kr.
SPARAÐU 50.000 kr.

Lissabon-sófi 

Nú 109.900 kr.
SPARAÐU 40.000 kr.

Kingston City 

Nú 164.900 kr.
SPARAÐU 55.000 kr.

Hornsófi með gráu áklæði. 301 x 200 cm. 234.900 kr. Nú 174.900 kr. Tveggja sæta með legubekk. 
236 x 200 cm. 194.900 kr. Nú 144.900 kr. Þriggja sæta. L227 cm. 94.900 kr. Nú 69.900 kr. Hægindastóll. 
69.900 kr. Nú 49.900 kr. 

Narvik-hornsófi

MIKIÐ ÚRVAL AF JÓLAVÖRU

Aðventustjakar. 4 í setti. 1.995 kr.

Christmas

1.995 kr. 1.495 kr.

4 í setti. 1.495 kr. Kerti seld sér. 15 stk. í pk. 495 kr. 

Christmas-aðventuhús

Hornsófi með gráu áklæði. 313 x 248 cm. 189.900 kr. Nú 139.900 kr. Hnakkapúði seldur sér. 
Hornsófi með legubekk. Hægri eða vinstri. 199.900 kr. Nú 149.900 kr. Sófi með legubekk. 119.900 kr. 
Nú 89.900 kr.

Bora-hornsófi

Þriggja sæta sófi með gráu áklæði og eikarfótum. 242 cm. 149.900 kr. 
Nú 109.900 kr. 

Lissabon-sófi

Ebba 70 cm. 6.995 kr. Pera og perustæði seld 
sér. Perustæði. 5 m. 1.695 kr. 3,5 m. 895 kr. 

Christmas-jólastjarna

25%
af öllum 
sófum*

Þriggja sæta sófi með fallegu dökkgráu áklæði. L208 cm. 89.900 kr. 
Nú 64.900 kr. Einnig hægt að fá hann í fleiri stærðum.

Andorra



„Ef ekki væri fyrir starfsemina
í Hlaðgerðarkoti væri ég ekki hér í dag.
Vertu með og styrktu gott málefni.“
KATRÍN INGA HÓLMSTEINSDÓTTIR

TAKTU ÞÁTT!
SÍMI 905-2002 TIL AÐ GEFA 2.000 KR.
SÍMI 905-2004 TIL AÐ GEFA 4.000 KR.
SÍMI 905-2006 TIL AÐ GEFA 6.000 KR.
SÍMI 905-2010 TIL AÐ GEFA  10.000 KR.
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François Hollande
François Hollande Frakklandsforseti kemur til sameiginlegs fundar beggja deilda franska þjóðþingsins í Versölum á mánudaginn var, þar sem hann hét því að útrýma Daish-samtökunum. NorDicpHotos/AFp

Forseti Frakklands og leiðtogi 
franska Sósíalistaflokksins er 
rúmlega sextugur, fæddur 12. 
ágúst árið 1954.

Forseti síðan 2012
Þingmaður síðan 1988
Borgarstjóri í tulle árin 2001 til 2008 
Héraðsstjóri í corrèze árin 2008-2012

Í forsetaembættinu hefur hann 
þurft að takast á við efnahagsvand-
ræði, innflytjendastraum, hryðju-
verk og fordómabylgju hræddra 
þjóðernissinna. Hann hefur aukið 
ríkisútgjöld á krepputímum og þar 
farið þveröfuga leið við leiðtoga 
annarra evruríkja, sem hafa lagt 
áherslu á harkalegt aðhald í ríkisfjár-
málum. Hins vegar hefur hann gert 
umdeildar umbætur í bæði atvinnu-
málum og lífeyrissjóðsmálum til að 
styrkja samkeppnishæfni fransks 
atvinnulífs.

Hann hefur fallist á að taka við 30 
þúsund flóttamönnum á þessu ári 
EN haldið áfram að vísa rómafólki úr 
landi, þrátt fyrir að hafa í kosninga-

baráttunni heitið því að snúa við 
stefnu fyrri stjórnar í þessum efnum.

Þá hefur hann sent franska 
herinn til þess að gera árásir á 
vígasveitir í Mali og hann hefur 
sagst fylgjandi því að senda herlið 
til þess að steypa Bashar al Assad 
Sýrlandsforseta af stóli.

Hollande var í nærri þrjá áratugi 
giftur Ségolène Royal, sem hefur 
eins og hann lengi verið í forystu-
sveit Sósíalistaflokksins. Þau 
eignuðust fjögur börn en skildu 
árið 2008, að því er helst virtist 
vegna sárinda eftir að hún tapaði 
fyrir hægri manninum Nicolas 
Sarkozy í forsetakosningum árið 
áður. Hollande hafði nefnilega 
einnig sóst eftir því að verða for-
setaefni sósíalista, en beðið lægri 
hlut fyrir eiginkonu sinni.

Síðar kom þó í ljós að hann hafði 
átt í ástarsambandi við fréttakonuna 
Valérie Trierweiler, sem hann svo 
kvæntist árið 2007. Þessu seinna 
hjónabandi lauk síðan einnig með 
skilnaði árið 2014, eftir að í ljós kom 
að hann hafði átt í ástarsambandi 
við leikkonuna Julie Gayet.

François Hollande Frakk-
landsforseti ætlar í stríð við 
hryðjuverkamenn  Hann 
vill ekki bara fá Bandaríkja-
menn og Rússa í lið með sér, 
heldur hefur hann kallað á 

hernaðaraðstoð frá Evrópusambandinu 
og ætlar að fá öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna til að samþykkja ályktun um 
aðgerðir.

„Virðulegu þingmenn. Frakkland á 
í stríði,“ sagði Hollande í ávarpi sínu á 
fundi sameinaðs þjóðþings Frakklands 
síðastliðinn mánudag, á þriðja degi frá 
hryðjuverkunum í París sem urðu 130 
manns að bana.

Þetta voru árásir „gegn landinu 
okkar, gegn gildum þess, gegn æskunni, 
gegn lífsháttum hennar,“ sagði hann, og 
hét því að tortíma Daish-samtökunum 
sem kalla sig Íslamskt ríki.

Franski herinn hóf að varpa sprengj-
um á bækistöðvar Íslamska ríkisins í 
Sýrlandi strax daginn eftir árásirnar og 
fáum dögum síðar sendi Hollande flug-
móðurskipið Charles de Gaulle austur 
undir botn Miðjarðarhafs til að marg-
falda herstyrk Frakka.

„Við munum útrýma hryðjuverkum,“ 
sagði Hollande og minna þau orð hans 
mjög á yfirlýsingar George W. Bush 
Bandaríkjaforseta stuttu eftir hryðju-
verkin 11. september 2001.

cameron vill ekki bíða
David Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, er ekki síður herskár í tali. Hann 
segist reiðubúinn til þess að senda 
sprengjur á vígasveitir Íslamska ríkis-
ins, jafnvel þótt umboð frá öryggisráði 

Sameinuðu þjóðanna fáist ekki. Hann 
segir slíkt umboð vissulega æskilegt, en 
ekki komi til greina að láta neitunarvald 
Rússa í öryggisráðinu ráða för.

Hann er staðráðinn í að fá samþykki 
hjá breska þinginu til þess að hefja loft-
árásir á Sýrland: „Við getum ekki enda-
laust vikið okkur undan því hvernig við 
förum að því að grafa undan Íslamska 
ríkinu, bæði í Írak og í Sýrlandi,“ sagði 
hann á þingi.

Þá hefur Barack Obama Bandaríkja-
forseti boðið fram aðstoð sína, enda 
þurfi Frakkar að bregðast við þessum 
árásum: „Franska þjóðin hefur ítrekað 
staðið við hlið Bandaríkjanna, og við 
viljum gera öllum það ljóst að við 
stöndum með henni í baráttunni gegn 
hryðjuverkum og öfgastefnu,“ sagði 
Obama í ávarpi til þjóðarinnar. „Við 
ætlum að gera allt sem þarf til að starfa 
með frönsku þjóðinni og ríkjum heims 
við að draga þessa hryðjuverkamenn 
fyrir dóm og elta uppi alla hryðjuverka-
hópa sem ráðast á fólkið okkar.“

Í næstu viku ætlar Hollande í heim-
sókn bæði til Baracks Obama í Banda-
ríkjunum og Vladimirs Pútin í Rúss-
landi. Hann hefur nú þegar óskað eftir 
stuðningi frá Evrópusambandinu, og 

fúslega fengið vilyrði fyrir honum, og 
svo hyggst hann einnig bera með drög 
að ályktun undir öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna, þar sem hryðjuverk eru for-
dæmd og skorað á öll ríki að tvöfalda og 
samhæfa aðgerðir sínar gegn Íslamska 
ríkinu.

pútín viðræðuhæfur?
Vladimír Pútín verður þá líklega allt í 
einu orðinn viðræðuhæfur, því Rússar 
hafa neitunarvald. En því fylgir væntan-
lega að eitthvað verði slegið af kröfunni 
um afsögn Assads Sýrlandsforseta.

Pútín hefur sjálfur lagt fram drög að 
ályktun til öryggisráðsins þar sem ríki 
heims eru hvött til þess að samhæfa 
aðgerðir sínar, en jafnframt tekið fram 
að það verði að gerast með samþykki 
þeirra ríkja sem hryðjverkamenn hafa 
hreiðrað um sig í.

Með þessu virðast Rússar vilja tryggja 
að ekki verði ráðist í neinar aðgerðir 
nema með samþykki Bashar sal Assad 
Sýrlandsforseta, og þar gæti strandað á 
samstöðunni því Bandaríkin, Frakkar 
og flest önnur Vesturlönd hafa ítrekað 
tekið undir kröfur sýrlenskra upp-
reisnarmanna um að Assad forseti verði 
að segja af sér.

Hollande Frakklandsforseti vill ekki bara fá Bandaríkin og Evrópu-
sambandið í lið með sér í allsherjarstríð gegn hryðjuverkamönnum, 

heldur einnig Rússa og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. 

grefurÓttinn
sigum

Guðsteinn  
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is Eftirlitssamfélagið

Eitt af því sem hefur verið gagnrýnt í kjölfar hryðjuverkanna í París er að 
eftirlitsstofnanir evrópskra stjórnvalda hafi brugðist. Kröfur eru gerðar um 
enn strangara eftirlit með ferðum og samskiptum borgaranna. 

John Brennan, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, segir að 
stjórnvöld í Evrópu verði að láta af efasemdum um mikilvægi þess að 
halda uppi ströngu eftirliti. Árásirnar í París kalli á það að menn vakni.

Kröfur um strangara eftirlit ganga hins vegar þvert á þá almennu 
hneykslun sem varð í Evrópu og Bandaríkjunum í kjölfar uppljóstrana 
Edwards Snowdens um víðtækar hleranir og njósnir leyniþjónustustofnana.
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SértrúarSöfnuður
l	 hefur búið til sína eigin útgáfu 

af strangtrúarhugmyndum hins 
sádiarabíska wahabisma, sem hefur 
lengi verið eitt öfgakenndasta 
afbrigði íslamstrúar.

andSpyrnuhreyfing
l	 höfðar ekki síst til örvæntingarfullra 

ungra múslima sem vilja ólmir 
berjast gegn afskiptum og ofríki 
Vesturlanda í Mið-Austurlöndum

hryðjuverkaSamtök
l	 vilja með illverkum ögra Vestur-

löndum til allsherjarstríðs gegn sér, 
í þeirri trú að úrslitaorrusta milli 
tveggja menningarheima sé í nánd.

hernámSlið
l	 hefur frá því snemma árs 2014 

lagt undir sig stór svæði með 
milljónum íbúa, fyrst á svæðum 
súnní-múslima í Írak (með 
nokkrum stuðningi heima-
manna) og síðan í norðaustan-
verðu Sýrlandi (í algerri óþökk 
flestra heimamanna).

ÓgnarStjÓrn
l	 hikar ekki við að drepa, lim-

lesta eða hneppa í þrældóm 
hvern þann íbúa hinna herteknu 
svæða, sem ekki vill gangast 
undir hina öfgakenndu hug-
myndafræði.

Fáeinum vikum eftir 
árásir hryðjuverkamanna 
á Bandaríkin haustið 
2001 hófust árásir Banda-
ríkjahers á Afganistan, 
þar sem Al Kaída-sam-

tökin höfðu hreiðrað um sig í skjóli 
talibanastjórnarinnar.

„Styrjöld okkar gegn hryðjuverka-
mönnum byrjar með Al Kaída, en 
henni lýkur ekki þar. Henni lýkur ekki 
fyrr en hver einasti hryðjuverkahópur 
á heimsvísu hefur verið leitaður uppi, 
stöðvaður og sigur unnist á honum,“ 
sagði George W. Bush Bandaríkjaforseti 
í ávarpi sínu þann 20. september árið 
2001, þegar hann lýsti yfir stríði sínu, 
rétt eins og FranÇois Hollande Frakk-
landsforseti gerir nú.

Ríflega ári eftir upphaf innrásarinnar 
í Afganistan hófst innrásin í Írak, sem 
réttlætt var með því að stjórn Saddams 
Hussein lumaði á efnavopnum og 
væri meira að segja í nokkuð nánum 
tengslum við Al Kaída. 

Auk þess sögðu Bandaríkjamenn 
ekki verra að steypa harðstjóranum 
og fá lýðræðisríki í staðinn. Það mundi 
valda straumhvörfum í Mið-Austur-
löndum: „Lýðræði í Írak mun verða að 
veruleika, og sá árangur mun breiða 
út boðskapinn, allt frá Damaskus til 
Teheran, um að frelsið geti orðið fram-

tíð hverrar þjóðar,“ sagði George W. 
Bush Bandaríkjaforseti í nóvember 
árið 2003, aðeins átta mánuðum eftir 
upphaf átakanna í Írak.

Innrásin í Írak hratt hins vegar af 
stað heiftúðugri borgarastyrjöld sem 
enn sér ekki fyrir endann á. Meðal 
þeirra hópa, sem þar spruttu upp, 
voru samtök herskárra íslamista sem 
nefndu sig um hríð „Al Kaída í Írak”. 
Framferði liðsmanna þeirra þótti svo 
gróft að leiðtogar Al Kaída, sem þá voru 
löngu komnir í felur, vildu ekki vera 
við riðnir þessi samtök og afneituðu 
öllum tengslum við þau.

Þessi hópur skipti því árið 2013 
um nafn, tók að kalla sig Íslamska 
ríkið í Írak og Sýrlandi og hefur síðan 
aukið umsvif sín harla hratt í báðum 
þessum löndum. Þetta grimmilegasta 
og öflugasta afsprengi hinnar herskáu 
íslamistahreyfingar er því bein afleið-
ing af hernaðarbrölti Bandaríkjanna 
og annarra Vesturlanda í Mið-Austur-
löndum.

Þegar Bush Bandaríkjaforseti fór 
af stað í þessa vegferð, og fékk til þess 
dyggan stuðning frá leiðtogum á 
Vesturlöndum, ekki síst frá Tony Blair, 
forsætisráðherra Bretlands, þá réðu 
hryðjuverkasveitir herskárra íslamista 
yfir nokkur þúsund manna liði. Nú er 
talið að allt að hundrað þúsund manns 
séu gengnir til liðs við Daish-samtökin 
og aðrar skyldar hreyfingar.

Þá hefur bæði árásum hryðjuverka-
manna og fórnarlömbum þeirra fjölgað 
hratt á síðustu árum. Upp úr aldamót-

✿ hernaðarafskipti í mið-austurlöndum og norðanverðri afríku
 Línuritið sýnir fjölda látinna af völdum hryðjuverka 

Guðsteinn  
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Olía
eldinná

Síðla árs 2001 hófu Bandaríkin hið langa 
stríð sitt gegn hryðjuverkamönnum. Hryðju-
verkamenn eru þó fleiri nú og starfsemi 
þeirra öflugri en nokkru sinni.

um voru árlega framin eitthvað á annað 
þúsund hryðjuverk í heiminum og þau 
kostuðu nokkur þúsund manns lífið, 
samkvæmt nýrri skýrslu frá alþjóð-
legri rannsóknarstofnun sem nefnist 
Institute for Economics and Peace.

Á síðasta ári voru hryðjuverkin orðin 
nærri 14 þúsund og fórnarlömb þeirra 
yfir 30 þúsund. Þetta eru nærri níu 
sinnum fleiri fórnarlömb en árið 2000. 
Og frá árinu 2011 hefur fjöldi látinna 
meira en þrefaldast.

Flest hryðjuverkin, eða nærri sex-
tíu prósent þeirra, eru framin í fimm 
löndum: Írak, Pakistan, Afganistan, 
Nígeríu og Sýrlandi. En í öðrum heims-
hlutum fjölgaði þeim um 54 prósent á 
árinu 2013.

Bandaríski herinn hefur að mestu 
verið kallaður heim frá bæði Afgan-
istan og Írak. Fulltrúar Bandaríkjahers 
veita að vísu áfram hernaðarráðgjöf í 
báðum þessum löndum, en þátttöku í 
bardögum var hætt í Írak árið 2007 og 
í Afganistan í árslok 2014.

Barack Obama Bandaríkjafor-
seti  hefur hins vegar óspart notað 
dróna í áframhaldandi stríði sínu við 
hryðjuverkamenn. Enn er verið að 
varpa sprengjum úr drónum á meinta 
höfuðpaura hinna ýmsu hryðjuverka-
samtaka í Afganistan, Pakistan, Jemen 
og Sómalíu.

Samkvæmt fréttavefnum The 
Bureau Investigates var síðast gerð 
slík árás í Afganistan þann 14. nóvem-
ber síðastliðinn.

Drónaárásirnar hafa verið umdeild-
ar, enda falla oft fleiri en þeir meintu 
höfuðpaurar sem þeim er beint að. 
Fjölskyldumeðlimir og annað saklaust 
fólk verður iðulega fyrir fjörtjóni.

Nú fyrir nokkrum dögum skrifuðu 
fjórir fyrrverandi bandarískir hermenn 
bréf til Baracks Obama, þar sem þeir 
sögðu þessar sprengjuárásir úr mann-
lausum flugvélum ala á andúð á Banda-
ríkjunum.

Þrír bréfritaranna hafa starfað við að 
stjórna drónum, úr öruggri fjarlægð á 
skrifstofu í Bandaríkjunum. Þeir skora 
á Obama að taka þessa hernaðarað-
ferð til rækilegrar endurskoðunar.

„Við áttuðum okkur á því að þeir 
saklausu borgarar sem við vorum að 
drepa hafi einungis kynt undir því 
hatri sem leitt hefur af sér hryðjuverk 
og hópa á borð við Íslamska ríkið,“ 
skrifa þeir. „Þessi ríkisstjórn og for-
verar hennar hafa búið til drónakerfi 
sem er eitt helsta eyðileggingarafl og 
drifkraftur hryðjuverka og óstöðug-
leika í heiminum.“

7. oktÓber 2001 hófst 
innrás Bandaríkjahers í 
Afganistan, með stuðningi 
Breta. Fljótlega gengu fleiri 
lönd til liðs við innrásarher-
inn undir merkjum Sam-
einuðu þjóðanna.
yfirlýst markmið Að 
uppræta hryðjuverkastarf-
semi Al Kaída-samtakanna 
í Afganistan, og síðar helst 
einnig að koma talibönum 
frá völdum.
yfirlýst tilefni Hryðju-
verkaárásin á Bandaríkin  
11. september, sem Al 
Kaída samtökin báru 
ábyrgð á.

19. marS 2003 hófst innrás 
í Írak. Bandaríkjaher var þar 
í forystu, en naut stuðnings 
frá Bretum, Spánverjum, 
Áströlum og Pólverjum.
yfirlýst markmið: Að koma 
stjórn Saddams Hussein frá 
völdum og helst koma á lýð-
ræði í landinu.
yfirlýst tilefni: Ákafur grunur, 
sem þó reyndist tilhæfulaus 
með öllu, um að stjórn Sadd-
ams væri með eiturefnavopn 
í fórum sínum. Þar á ofan 
töldu Bandaríkjamenn, einn-

ig ranglega, að stjórn 
Saddams væri í 
tengslum við Al 
Kaída.

19. marS 2011 hófust 
loftárásir Bandaríkja-
manna, Breta, Frakka og 
Kanadamanna á Líbíu.
yfirlýst markmið: Að 
framfylgja ályktun öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna 
um flugbannsvæði yfir 
Líbíu.
yfirlýst tilefni: Loftárásir 
stjórnarhers Moammars 
Gaddafí gegn uppreisnar-
mönnum.

frá miðju ári 2012 hafa 
Bandaríkjamenn, Bretar og 
Frakkar veitt sýrlenskum 
uppreisnarmönnum gegn 
stjórn Bashars al Assad for-
seta hernaðaraðstoð.
yfirlýst markmið: Að 
styrkja stöðu stjórnar-
andstæðinga gegn stjórn 
Bashars al Assad forseta.
yfirlýst tilefni: Ofbeldi 
og harka stjórnarhers og 
lögreglu gegn mótmælum 
stjórnarandstæðinga.

22. oktÓber 2014 hófust 
loftárásir Bandaríkjanna, 
Sádi-Arabíu og nokkurra fleiri 
arabalanda á bækistöðvar 
Íslamska ríkisins í Sýrlandi. 
Bretar, Frakkar, Tyrkir og Ástr-
alar hafa einnig tekið þátt í 
þessum hernaði.
yfirlýst markmið: Að styðja 
við baráttu Kúrda og sýr-
lenskra uppreisnarmanna 
gegn Daish-samtökunum.
yfirlýst tilefni: Grimmdar-
verk og síaukin umsvif víga-
sveita Daish-samtakanna, 
sem höfðu lagt undir sig æ 
stærri svæði í Sýrlandi og 

Írak. 

30. September 2015 
hófust loftárásir Rússa á 
bækistöðvar uppreisnar-
manna í Sýrlandi.
yfirlýst markmið:  Að 
styrkja stöðu Bashars al 
Assad Sýrlandsforseta 
og stjórnar hans gegn 
hryðjuverkasam-
tökum og öðrum 
uppreisnarhópum.
yfirlýst tilefni: 
Æ veikari staða 
stjórnar Assads 
gagnvart upp-
reisnarmönnum 
og síaukin 
umsvif hryðju-
verkasam-
taka.
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Sókn bandaríska  

hersins Sýrland

grafík/garðar

Íslamska ríkið (Daish-samtökin)

 Írak  Nígería  Afganistan, Pakistan og Sýrland  Aðrir heimshlutar

Barack Obama Bandaríkjaforseti fékk friðarverðlaun Nóbels árið 2009, nýkominn 
í embætti. Hann kallaði landherinn heim frá afganistan og írak en hefur í staðinn 
lagt áherslu á loftárásir. fréttaBLaðið/EPa
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Verð í þessari auglýsingu gilda til og með 22. nóvember a.m.k. Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Vatnsmelóna
Frá Brasilíu, rauð

179
kr. kg

Beint frá Brasilíu

SPARAÐU MEÐ BÓNUS!

MS Rjómi, 500 ml
Verð áður 482 kr.

Jólastjarna
Stór

MS Smjör, 500 g
Verð áður 395 kr.

385
kr. 500 ml

316
kr. 500 g

20% 
verðlækkun

20% 
verðlækkun

100kr 
verðlækkun

Myllu Heimilisbrauð, 770 g 
Verð áður 372 kr.

272
kr. 770 g

998
kr. stk.

Kubbakerti
Hvítt, 18x7 cm

Kubbakerti
Hvítt, 12x7 cm

Kubbakerti
Hvítt, 12x6 cm

375
kr. stk.

275
kr. stk.

259
kr. stk.

Heima Smjörlíki
500 g

298
kr. 300 g Heima Suðusúkkulaði

300 g

Bónus Grísagúllas
Af nýslátruðu, ferskt

998
kr. kg Ali Grísabógur

Ferskur
598

kr. kg

KEA Hangiframpartur
Sagaður, með beini

Kjarnafæði Hangiframpartur
Kofareyktur, úrbeinaður

1.098
kr. kg

2.298
kr. kg

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, úrbeinað

2.998
kr. kg

189
kr. 500 g

498
kr. 5 l

398
kr. 2,5 l 198

kr. stk.
Rúðuvökvi

Frostþol -9°C, 5 lítrar
Rúðuvökvi

Frostþol -18°C, 2,5 lítrar Rúðuskafa

OMO Þvottaefni
Allt að 105 þvottar, 2 teg.

1.898
kr. pk.

Allt að 105 
Þvottar

Ajax Hreinsiefni
Glass eða Universal, 750 ml

398
kr. 750 ml

Fairy Uppþvottalögur
Lemon, 900 ml

398
kr. 900 ml

Bónus Scrubstone
Með svampi

398
kr. stk.

3
fyrir
2

Sensodyne Tannkrem
Whitening

Sensodyne Tannkrem
Original

979
kr. 3 stk.

898
kr. 3 stk.

Bónus Frise blanda
100 g

359
kr. 100 g

Bónus Spínat
200 g

359
kr. 200 g

Nutrilenk Gold 
Eitt mest selda efnið hér á landi 
fyrir þá sem þjást af verkjum og 

sliti í liðamótum. 180 töflur

5.798
kr. stk.

Nóa Konfektkassi
940 g

3.598
kr. 940 g
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Mæðginin Hugleikur 
Dagsson, höfundur 
og teiknari, og Ingi
björg Hjartardóttir 
hafa bæði verið iðin 

við útgáfu undanfarin ár. Ingibjörg 
er menntaður bókasafnsfræðingur, 
en hefur ekki starfað sem slíkur 
í föstu starfi undanfarinn áratug, 
heldur hefur hún aðallega fengist við 
ritstörf – samið skáldsögur og leikrit, 
meðal annars fyrir áhugaleikhópinn 
Hugleik allt frá árinu 1986. Hugleik 
Dagsson þarf vart að kynna, en hann 
hefur farið mikinn með uppistandi 
sínu, bókum og verkum undan
farin ár. Bæði gefa þau út bók þessi 
jólin, Ingibjörg skáldsöguna Fjall
konuna en Hugleikur myndasöguna 
Mömmu.

„Hugleikur, mundu að taka með 
þér þvottinn úr bílnum þegar við 
förum.“

Það er Ingibjörg, móðir Hugleiks, 
sem hefur orðið. Hugleikur hlær og 
áréttar við blaðamann að línan verði 
höfð inni.

Hugleikur:  „Ég hef reyndar 
ekki lesið allar bækurnar hennar 
mömmu.“

Ingibjörg: „Ég reyni að lesa hans 
bækur,“ segir hún, og brosir. „Ég 
hlustaði á útvarpsviðtal við Hug
leik um daginn og hann sagði bók
ina vera um einstæða móður sem 
berst eins og hetja til að sjá fyrir 
sér og barni sínu. Ég hugsaði, þetta 
er nákvæmlega það sem mín bók 
fjallar um. Hún var ekki beint ein
stæð móðir, en hún er ung ekkja.“

Hugleikur: „Við mamma erum 
að skrifa það sama í hvort í sínu 
horninu. Nema að hennar bækur 
eru bækur með orðum. Ég er með 
svo mikinn athyglis brest að ég skrifa 
myndasögur.“

Þá tekur örvæntingin við
En hvernig er ferlið? Skrifið þið eins?

Hugleikur: „Ég er alltaf með ein
hverja grunnhugmynd í Heimsenda
bókunum. Fyrst reyni ég að fá hug
myndina, hvernig heimurinn endar 
í hverri bók. Hann verður að enda 
einhvern veginn. Síðan kemur sagan 
eftir það. Það er miklu meira vanda
mál að finna sögu sem er almennileg 
saga, en ég reyni svo sem ekki að láta 
það valda mér alltof miklu hugar
angri því ég byrja bara að skrifa, og 
því styttra sem er í skil, því betra – 
því þá tekur örvæntingin við.“

Ingibjörg: „Ég gæti ekki skrifað 
örvæntingarfull. Ég byrja bara, ég 
er með ákveðna sögu sem ég hef 
í huga. Eins og þegar ég skrifaði 
Hlustarann, sem kom út fyrir fimm 
árum, þá hafði ég alltaf í huga þýska 
landbúnaðarverkafólkið sem kom 
til Íslands á eftirstríðsárunum. Það 
var mikið atvinnuleysi í Þýskalandi 
á þessum tíma en skortur á vinnuafli 
á landsbyggðinni hér heima. Þá var 
ég ákveðin í því að þetta skyldi vera 
bakgrunnur sögunnar. Að mín kona 
hefði komið til lands með þessu 
verkafólki. Maður hefur ekkert meiri 
hugmynd. Svo sest maður niður og 
byrjar að skrifa og þá verður sagan 
til. Ég þarf að vera byrjuð að skrifa 
og sagan fæðist, og verður skýrari 
eftir því sem ég sit lengur við. Þess 
vegna kannski tekur þetta svona 
langan tíma hjá mér. Ég er búin að 
ganga með Fjallkonuna lengi – löngu 
áður en ég byrjaði að skrifa, að ég 
skyldi einhvern tímann skrifa sögu 
æskuvinkonu minnar sem missti 
pabba sinn ung í snjófljóði. Þegar ég 
byrjaði á sögunni tók hún völdin og 
varð að þeirri sögu sem hún er núna, 
ekki sögu æskuvinkonunnar, heldur 
sögu annarrar manneskju sem á það 
sameiginlegt með vinkonu minni að 
hafa misst pabba sinn í snjófljóði. En 
vinkonan er kveikjan að sögunni og 
ég tileinka henni bókina.“

Hugleikur hlustar áhugasamur á 
lýsingar móður sinnar.

Hugleikur: „Já, ég man eftir 
mömmu frá því að ég var lítill að 
skrifa. Hún skrifaði og samdi svo 
mikið.“

Ingibjörg: „Já. Þegar ég var 

  Góð mamma gæti helst 
            breytt mannkyninu
Mæðginin Hugleikur og Ingibjörg ræða uppvöxtinn, heimsendi og tilveruna. Hugleikur segir 
margt mjög líkt með skáldskap sínum og móður sinnar, þó að vinnuaðferðirnar séu ólíkar.

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

↣

Mæðginin segjast sitja hvort í sínu horninu en skrifa uM svipaða hluti.   frettablaðið/ernir
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Netto.is

       Kæru landsmenn

Gleðileg humarjól

Við hjá Nettó erum stolt að geta boðið upp á þennan 
hágæða Hornafjarðarhumar sem framleiddur 

er í humarbænum Höfn í Hornafirði.



að vinna í leikhúsinu var hann 
eiginlega alltaf með. Á fyrstu árum 
áhugaleikhópsins Hugleiks svaf Hug-
leikur, og Þorri bróðir hans, oft á bak 
við leiktjöldin og þeir fylgdust með 
okkur æfa og semja. Þannig að Hug-
leikur ólst upp í leikhúsinu í eigin-
legum skilningi. Ég gerði mér ekki 
fyllilega grein fyrir því hversu mikið 
hann hefur sennilega lært á því að 
vera með okkur í leikhúsinu fyrr en 
löngu seinna, bara nýverið.“

Hugleikur: „Já, ég á margar minn-
ingar úr leikhúsinu. Af mömmu að 
semja og leika og skrifa. Hún ól mig 
upp í þessu. Alveg klárlega.“

Ingibjörg: „Hugleikur var alltaf að 
teikna þegar hann var barn. Frá því ég 
man eftir honum ætlaði hann að fást 
við myndasögur. Ég held að það hafi 
aldrei annað komið til greina.“

Mæðgin skrifa um heimsendi
Hugleikur gefur nú út þriðju bókina 
í seríu, en öll verkin fjalla um heims-
endi. Er það ekkert áhyggjuefni fyrir 
móður höfundarins?

Ingibjörg hlær. „Ég skrifa líka um 
heimsendi. Nema heimsendirinn 
verður aldrei. Persónurnar í mínum 
bókum eru alltaf að afstýra heims-
endi með dugnaði. En svo spyr 
maður, hvað er heimsendir? Er hann 
núna í dag? Hefur hann orðið eða á 
hann eftir að koma?“

Hugleikur: „Heimsendir er alltaf. 
Fólk er alltaf að spá því og hann er 
alltaf handan hornsins. Heimsendir 
er breytingar. Breytt ástand, eitthvað 
sem svo margir eru hræddir við. Það 
er talað um breytingar eins og heims-
endi.“

Ingibjörg: „Ég held nefnilega að 
breytt heimsmynd sé það sem gerist 
núna. Heimsendir er núna, í núvit-
undinni.“

Hugleikur: „Það eru alltaf fréttir af 
hryðjuverkum og árásum. Mér finnst 
það versta við allar þær fréttir að 
þetta eru ekki lengur fréttir. Fólk er 
alltaf að segja að nú sé heimsmyndin 
breytt. Það er ekki einu sinni frétt. 
Því heimsmyndin breyttist síðast 
um daginn. Allar fréttir fjalla um það 
sama, það er stríð úti í heimi, svo eru 
stjórnmálamenn ósammála um eitt-
hvað og svo er lið sem vann annað 
lið í fótbolta. Ekki fyrr en verður 
geimveruárás eða eitthvað stórt sem 
hefur aldrei gerst fyrr þá er þetta bara 
endurtekning, en ekki fréttir.“

Ingibjörg: „Þú meinar að fréttin sé 
bara frétt dagsins í dag?“

Hjökkum í sama farinu
Hugleikur: „Já, eiginlega. Ég var með 
uppistand á föstudegi fyrir viku og 
var uppi á sviði þegar fyrstu fregnir 
bárust af hryðjuverkunum í París. 
Þegar ég steig af sviðinu var mér til-
kynnt um hvað hefði gerst og fyrstu 
viðbrögðin voru bara, já, aftur. Dæmi 
um að ekkert er breytt, það er enn 
sama ástand og var þegar tvíbura-
turnarnir féllu fyrir næstum fimmtán 
árum. Við hjökkum í sama farinu. En 
hvernig er þessi heimsendir í þinni 
bók, mamma? Er það þá svona lítill 
heimsendir?“

Ingibjörg: „Já, ég meina heimsendi 
í sálarlífi eða í heimi manneskjunnar. 
Henni finnst hún standa frammi fyrir 
heimsendi, að hann sé kominn.“

Hugleikur: „Þannig að það er 
hugarástand?“

Ingibjörg: „Já, en hann kemur 
ekki. Bókin byrjar á því að þessi 
unga kona stendur frammi fyrir 
heimsendi, fyrir breyttri heims-
mynd. Þetta er saga dóttur ekkjunn-
ar, faðirinn deyr, og þannig hefst 
bókin. Móðirin átti fimm dætur, 
en bókin er sögð út frá sjónar horni 
næstyngstu dóttur hennar af fimm, 
sem er tíu ára þegar hún missir föður 
sinn í snjóflóði. Fortíðin er sögð út 
frá mjög óljósu minni hennar, hún 
man ægilega lítið, eins og fólk sem 
verður fyrir miklum áföllum, sér-
staklega börn, muna ekki bernsku 
sína. Líka því það var svo mikið 
þagað um sorgina, það var ekki til 
áfallahjálp og krakkar voru ekki 
við jarðarfarir. Engin úrvinnsla og 
móðirin talaði aldrei um föðurinn 
við dætur sínar eftir slysið. Og með 
þennan heimsendi á bakinu fer hún 
í gegnum lífið – það er líka önnur 
hlið, eða annað lag, það segir frá 
henni þegar hún er orðin fullorðin 
og kemur í fyrsta sinn frá því hún 
var 11 ára gömul á æskustöðvarnar 
til að vera við útför móður sinnar. 
Þá koma til hennar minningar um 
þennan föður sem dó svona ungur.“

Hugleikur: „Ég er að sjá meira og 
meira sem er líkt með okkar bókum. 
Föðurleysið, í minni bók líka. Það er 
aldrei addressað. Það er þarna einn 
afi sem er viðstaddur hálfa bókina.“

Ingibjörg: „Það er líka afi í minni 
bók.“

Hugleikur: „Bókin byrjar á fæð-
ingu og það er nokkuð ljóst að þessi 
mamma í bókinni er einstæð – það 
er enginn barnsfaðir til að tala um 
og það er ekkert minnst á hann í 
bókinni.“

Það er til lækning
Ingibjörg: „Þannig að þín bók byrj-
ar á fæðingu, en mín á dauða.“

Hugleikur: „Já, dauðinn kemur 
allur í kjölfar fæðingarinnar í 
minni bók því barnið er með eitt-
hvert ástand, einhvers konar skjald-
kirtilsástand kannski, það allavega 
hættir ekki að stækka. Þegar það 
er orðið þriggja mánaða þá er það 
orðið stærra en hús.“

Ingibjörg: „Það er til lækning. 
Læknar hafa vit á því að stöðva 
risa vöxt, þeir hafa ekkert viljað gera 
það, Hugleikur minn?“

Hugleikur: „Nei, það hefði ekk-
ert hjálpað minni sögu ef það væri 
lausn á vandamálinu,“ útskýrir 
hann og hlær. „Öll sagan er vanda-
málið. En þetta er líka ekki alveg 
dæmigerður risavöxtur, heldur 
verður þetta á stærð við King Kong 
á einu tímabili svo hættir það ekkert 
að stækka. Verður hærra en skýja-
kljúfur. Á vissum tímapunkti er 
barnið sjálft bara hættulegt mann-
kyninu og náttúrunni.“

Ingibjörg: „Hvað með móður-
ina?“

Hugleikur: „Hún reynir allt sem 
hún getur til að ala barnið upp á 
meðan en ríkisstjórnin reynir að 
grípa í taumana og taka barnið frá 
henni og reyna að binda barnið. Og 
hún reynir að frelsa barnið.“

Ingibjörg: „Þannig að henni þótti 
vænt um stóra skrímslið sitt?“

Hugleikur: „Já, það er allan 
tímann rauði þráðurinn að hún er 
að reyna að vera hjá barninu. Hún 
getur ekki mikið gert til að stöðva 
eyðilegginguna sem það veldur, 
mannfallinu. Barnið er nýbyrjað 
að ganga þegar það er orðið á stærð 
við háhýsi, og einmitt notar háhýsið 
sér til stuðnings í borg sem hrynur 
undan því. Barnið veldur eyðilegg-
ingunni.“

Ingibjörg: „Barnið er heimsend-
ir?“

Hugleikur: „Já, barnið er heims-
endir. Og já, það má segja að það 
sé myndlíking um mannkynið. Ein 
manneskja getur breytt öllu í heim-
inum, eða barnið er við. Þetta er rosa-
lega einföld bók og opin til túlkunar. 
Ég held að augljósasta analógían sé 
sú að barnið sé mannkynið sjálft og 
mannkynið er orðið svo stórt að það 
er orðið vandamál. Kannski er hægt 
að breyta því ef mannkynið er alið 
rétt upp af góðri mömmu.“

Ingibjörg: „Það skyldi þó aldrei 
vera.“

Hugleikur ólst upp í leikhúsinu, þar sem hann fylgdist með mömmu sinni semja og skrifa. frettablaðið/ernir

Ég held nefnilega að 
breytt heimsmynd sÉ 
það sem gerist núna. 
heimsendir er núna.
Ingibjörg

fólk er alltaf að segja 
að nú sÉ heimsmyndin 
breytt. það er ekki 
einu sinni frÉtt. því 
heimsmyndin breyttist 
síðast um daginn.
Hugleikur

↣

FALLEG GLÖS GLEÐJA AUGAÐ

Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 | Opið mán - fös 8:30 - 17:00 | S: 580 3900
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Matarveisla í Hörpu
Jólamatarhátíð Búrsins fer fram nú 
um helgina í Hörpu. Yfir fimmtíu smá-
framleiðendur kynna þar vörur sínar og 
gleðja bragðlauka gesta.

ný JólaHefð koM 
Með frostrósuM 
í Jólaskapi   Jóhann Friðgeir Valdimarsson óperusöngvari ákvað að sleppa 
öllum stórum jólatónleikum á þessari aðventu. Í staðinn ætlar hann að njóta 
þess að vera með fjölskyldunni auk þess að vera á fullu í námi. ↣

Nánari upplýsingar á minirmenn.is og á Facebook

Jólahlaðborð Minna manna hafa verið 
vinsæl síðustu ár, enda ódýr en einstakle-
ga girnileg. Þau eru sérsniðin til að bjóða 
upp á í jólagleðinni á vinnustaðnum, heima 
eða í veislusal án nokkurrar fyrirhafnar. 

Verðið hefur verið það sama árum saman 
– aðeins 1.990 kr. á mann!

Pantanir hjá Magnúsi Inga Magnússyni 
í síma 696-5900 og á magnusingi@gmail.com.

JÓLAHLAÐBORÐ 

1.990 kr.

HEITT OG KALT 
JÓLAHLAÐBORÐ
• Síldarréttir
• Djúpsteiktar rækjur
• Kjúklingur
• Purusteik
• Hangikjöt
• Heit sósa
• Brúnaðar kartöflur
• Kartöflujafningur
• Fjölbreytt grænmeti
• Brauðkossar
• Súrsæt sósa

1.990 kr. á mann



Fólk|helgin

Jóhann Friðgeir hefur verið 
farsæll söngvari í áratugi. 
Hann stofnaði Tenórana þrjá 

sem á hverju ári syngja inn jólin á 
Þorláksmessu í miðbæ Reykjavík-
ur. Jóhann var sömuleiðis einn af 
Frostrósasöngvurunum sem voru 
með árlega jólatónleika frá árinu 
2002 til 2013 og voru geysilega 
vinsælir. Þegar Frostrósir byrjuðu 
má segja að grunnurinn hafi verið 
lagður að vinsældum jólatónleika 
sem hafa aukist ár frá ári. Í ár eru 
í boði nálægt fjörutíu stórir jóla-
tónleikar á höfuðborgarsvæðinu. 
„Ég ákvað að sleppa jólatónleik-
um þetta árið,“ sagði Jóhann Frið-
geir þegar við slógum á þráðinn 
til hans. „Það er töluverð vinna í 
kringum svona tónleika og mikið 
áreiti. Að þessu sinni ætla ég að 
sinna sjálfum mér og fjölskyld-
unni á aðventunni,“ segir hann 
og bætir við: „Ég verð auðvitað 
eitthvað að syngja fyrir jólin. 
Ég syng nær daglega við jarðar-
farir, mun syngja á aðfangadag 
í Bústaðakirkju og svo verða 
Tenórarnir þrír á sínum stað á 
Þorláksmessu.“

Mikil saMkeppni
Þegar Jóhann er spurður um jóla-
tónleika Frostrósa segir hann að 
það hafi verið mjög skemmtilegt 
að vera með í þeim hópi. „Þetta 
voru langflottustu jólatónleikar 
á Íslandi fyrr og síðar. Mikið var 
lagt í þessa tónleika enda 
voru þeir gríðarlega 
vinsælir meðal 
þjóðarinnar. Nú er 
samkeppnin orð-
in mikil á þessu 
sviði. Það er 
eiginlega með 
ólíkindum 
hversu margir 
Íslendingar 
flykkjast á jóla-
tónleika. Í gamla 
daga kom jóla-
stemningin þegar fólk 
labbaði niður Laugaveginn 
og fékk sér jólaglögg, síðan komu 
jólahlaðborðin sem eru reyndar 
enn. Nú eru það jólatónleikar 
sem allir þurfa að sækja,“ segir 
Jóhann, sem er ekki frá því að 
Frostrósir hafi breytt jólamynstri 
Íslendinga að þessu leyti. „Nú er 
byrjað að auglýsa jólatónleika í 
september og þeir byrja í nóvem-
ber. Það er greinilega mikil eftir-
spurn. Eða eins og Bjöggi sagði 
einu sinni í viðtali. „Það er hver 
einasti kjaftur kominn upp á svið 
sem getur sungið.“ Það sorglega 
í þessu er að litlir tónleikar, til 
dæmis í kirkjum með virkilega 
góðum söngvurum, fara fram 
hjá fólki þar sem þeir eru ekki 
auglýstir jafn mikið. En þetta er 

virkilega skemmtilegt í svartasta 
skammdeginu og lífgar upp á til-
veruna.“

Breyttur tónlistarheiMur
Þegar Jóhann er spurður hvort 
tónlistarmenn sjái þarna vett-
vang til að afla sér tekna í stað 
jólaplatna sem áður tíðkuðust, 
játar hann því. „Það er staðreynd 
að netið hefur breytt miklu í 
tónlistarheiminum og plötusala 
hefur minnkað. Aðgengi að allri 
tónlist er auðveld og fólk getur 
jafnvel halað henni niður án þess 
að greiða fyrir. Tónlistarmenn 

hafa því meira farið út 
í tónleikahald og 

það virðist vera 
eftirspurn eftir 

slíku miðað við 
fjöldann.“ Jó-
hann Friðgeir 
hefur sjálfur 
gefið út fjóra 
hljómdiska.

líflegt á fasteignaMarkaði
Það hefur löngum verið rætt 
um að erfitt sé að lifa af því að 
vera óperusöngvari á Íslandi. 
Jóhann samsinnir því. Meðfram 
söngnum starfar hann sem fast-
eignasali hjá fasteignasölunni 
Höfða og er í námi í löggildingu 
fagsins eins og ný lög kveða á 
um. „Þetta er strembið nám, lög-
fræði út í eitt,“ segir hann. „Það 
er mikill uppgangur á fasteigna-
markaðnum og starfið hefur 
verið líflegt. Þetta er sveiflu-
kenndur markaður. Þessi vinna 
hentar mjög vel með söngnum. 
Ég fæ oft hlutverk erlendis með 
skömmum fyrirvara og þá get 

ég tekið vinnuna með mér. Ég 
er svolítið minn eigin herra sem 
hentar mér vel. Hér heima syng 
ég mest í útförum og einstaka 
brúðkaupum. Síðast söng ég í 
Hollandi hlutverk í óperunni 
Pagliacci. Næsta verkefni er 
Othello sem ég er að æfa um 
þessar mundir, mjög dramatískt 
hlutverk. Það koma því alltaf 
upp skemmtileg verkefni. Hins 
vegar hefur óperuheimurinn 
breyst mikið og launin eru ekkert 
í samanburði við það sem var í 
gamla daga. Það er víða kreppa. 
Að vera fastráðinn óperusöngv-
ari úti í heimi er ekki starf fyrir 
fjölskyldufólk til að lifa af. Það er 
því ekki eftirsóknarvert lengur 
nema fyrir þá einhleypu sem eru 
að ryðja sér braut. En sem betur 
fer kemur alltaf upp eitt og eitt 
bitastætt verkefni.“

Jóhann Friðgeir fór með titil-
hlutverk í Don Carlo hjá Íslensku 
óperunni á síðasta ári. Til stend-
ur að Tenórarnir þrír verði með 
tónleika með sinfóníuhljómsveit 
á næsta ári.

hefðBundin Jól
Jóhann Friðgeir er kvæntur Írisi 
Björk Viðarsdóttur og þau eiga 
þrjú börn með tíu ára millibili, 
syni 28 og 18 ára, og dóttur sem 
er 8 ára. Svo er Mikki, hundurinn 
á heimilinu, þriggja ára. Söng-
ferill Jóhanns byrjaði í Söngskól-
anum í Reykjavík hjá Garðari 
Cortes. Hann fór síðan í áfram-
haldandi nám til Mílanó hjá 
Giovanna Canetti. „Ítalía togar 
alltaf í mig. Þar er mitt annað 
heimili,“ segir hann. „Mig langar 
til að eyða jólum þar. Veit þó ekki 
hvort af því getur orðið núna.“

Jóhann er mikið jólabarn og 
er þegar búinn að setja upp jóla-
ljósin. „Ég held fast í hefðir á 
jólum og það er erfitt að breyta 
einhverju.“ nelin@365.is

fólk er kynningarBlað sem býður auglýs-
endum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið  
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429 
Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 

Þrír tenórar
Tenórarnir þrír, Garðar 

Thor Cortes, Jóhann Frið-
geir Valdimarsson og Snorri 

Wium, fyrir nokkrum árum. 

frOstrósir Frá jólatónleikum Frostrósa árið 2007.

↣

stundar náM Jóhann Friðgeir með Mikka í hinni vinnunni sem fasteignasali. Hann 
stundar nú nám í löggildingu í faginu. MYND/GVA

Amma óþekka
J. K. Kolsöe

Nína S.
Hrafnhildur Schram

Viltu vera vinur minn?
Bergrún Íris Sævarsdóttir

Stúlka með höfuð
Þórunn Jarla Valdimarsdóttir

2.

3.

4.

Týnda hafið
Johanna Basford

Hundadagar
Einar Már Guðmundsson

Sorcerer’s Screed
Skuggi

Eitthvað á stærð við alheiminn

Jón Kalman Stefánsson

Litabókin hans Nóa
Nói

6.

8.

9.

10.

1.

METSÖLULISTI
BÓKABÚÐAR  
MÁLS OG MENNINGAR

12. - 18. nóv 2015

5.

7.

Syndarinn
Ólafur Gunnarsson



Bókabúðin þín!

Tilboðin gilda til og með 26. nóvember

Verð: 4.999 kr.
Verð áður: 6.990 kr.

Verð: 3.999 kr.
Verð áður: 4.999 kr.

Verð:  7.699 kr.
Verð áður: 9.990 kr.

Verð: 1.999 kr.
Verð áður: 2.490 kr.

Verð: 2.999 kr.
Verð áður: 3.499 kr.

Verð: 2.999 kr.
Verð áður: 3.690 kr.

Verð: 2.999 kr.
Verð áður: 3.499 kr.

Verð:  5.999 kr.
Verð áður: 7.499 kr.

Verð: 4.999 kr.
Verð áður: 5.999 kr.

Verð: 4.999 kr.
Verð áður: 5.999 kr.
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Jólamamarkaður
Jólamarkaður Bjarna Viðars Sigurðssonar keramik ers 
fer fram um helgina að hrauntungu 20 í hafnarfirði. 

Fyrir sléttu ári var opnað 
Íshús Hafnarfjarðar, sem er 
miðstöð skapandi hönn-

uða, iðn- og listamanna sem eru 
með vinnustofur þar fyrir hina 
ýmsu starfsemi sína. Mikið vatn 
hefur runnið til sjávar þetta 
fyrsta starfsár Íshússins og óraði 
Önnu Maríu Karlsdóttur, sem 
byrjaði með starfsemina í Ís-
húsinu ásamt eiginmanni sínum, 
Ólafi Gunnari Sverrissyni, ekki 
þá fyrir ævintýrinu sem þau áttu 
í vændum. „Við tókum um sex 
hundruð fermetra svæði í gömlu 
fallegu frystihúsi við smábáta-
höfnina í Hafnarfirði á leigu þann 
fyrsta júlí í fyrra og hófum stand-
setningu á litlum rýmum til út-
leigu. Við vorum með góðan hóp 
fólks sem tók þetta skref með 
okkur og leigði strax í upphafi 
rými undir sína starfsemi. Íshús 
Hafnarfjarðar er mikið samstarfs-
verkefni og við leggjum mikla 
áherslu á samfélagið í húsinu,“ 
útskýrir Anna María. „Þann 21. 
nóvember í fyrra hófum við svo 
formlega starfsemina og vorum 
þá með tólf vinnustofur og verk-
stæði. Nú einu ári síðar eru 
rýmin 26 talsins og alls starfa um 
37 einstaklingar í Íshúsinu. Hjá 
okkur eru meðal annars keramik- 
og textílhönnuðir, trésmiðir, 
skósmiður, fjögur hönnunarfyrir-
tæki, hnífasmiður og myndlistar-
menn.“

ótelJandi tækiFæri
Stækkun á Íshúsinu er í vinnslu 
en í september síðastliðnum 
tóku þau hjónin rúmlega þrjú 
hundruð fermetra rými á jarð-
hæð hússins á leigu. „Það er 
fyrsta plássið okkar sem snýr út 
að fallegu smábátahöfninni. Um 
það rými eru ýmis áform sem 
eiga eftir að skýrast en möguleik-
arnir hér við Flensborgarhöfnina 
eru óteljandi og tækifæri til að 
gera marga skemmtilega hluti,“ 
segir Anna María.

allir Velkomnir í aFmæli
Í tilefni ársafmælisins verða dyr 
Íshússins opnar upp á gátt um 
helgina og gestir og gangandi 
boðnir velkomnir í dag og á 
morgun á milli tólf og sex. „Íbúar 
taka á móti gestum í sínum 
vinnustofum og við kynnum 
nýja rýmið okkar til leiks. Þar er 
meðal annars sextíu fermetra 
hrár og flottur sýningarsalur 
þar sem fiskur var áður hrað-

frystur áður en hann endaði í 
stórum frystigeymslum. Nú eru 
nokkrir í okkar hópi búnir að 
setja upp sýningu í rýminu á 
veggverkum og myndlist og sú 
sýning mun standa fram til jóla. 
Verslun Íshúss Hafnarfjarðar 
sem verið hefur á vergangi er 
flutt í nýja plássið. Þar má finna 
hönnun margra þeirra sem eru 
með vinnustofur í húsinu og er 
úrvalið fjölbreytt af vönduðu og 
fallegu handverki.“

ViðBurðarík aðVenta
Það verður einnig mikið um að 
vera á aðventunni hjá íbúum Ís-
hússins en þá verður í gangi jóla-
markaður, viðburðir og sýningar 
í nýja hluta Íshússins. „Á að-
ventunni verður dagskráin meðal 
annars í samstarfi við Jólaþorpið 
í Hafnarfirði. Við höfum opið öll 
föstudagskvöld aðventunnar og 
alla laugardaga. Einnig verður 
kvöldopnun þriðjudaginn 
22. desember. Auk 
þessa verður 
vinnustofu-
hluti Íshúss-
ins opinn 
laugardaginn 
5. desember 
þannig að 
fólk getur 
komið 
og séð 
hönnuðina 
við iðju sína,“ 
segir Anna 
María.

Markaðurinn er árlegur við-
burður og býður Bjarni upp 
á heimabakaðar jólakræs-
ingar, smákökur og kon-
fekt, glögg og kaffi og kósí 
stemmingu.

Leirmunir Bjarna hafa vak-
ið athygli víða um heim og 
selur Bjarni muni sína meðal 
annars í versluninni ABC 
Home í New York. Þá hefur 
hann átt miklum vinsældum 
að fagna í Danmörku.

Opið er í dag og á morgun, 
sunnudag, frá klukkan 11 til 
18.

Nánar má forvitnast um 
hönnun Bjarna á Facebook 
undir Bjarni Sigurdsson cera-
mics designer.

Stórhuga hJón    Hjónin Anna María karlsdóttir og ólafur Gunnar Sverrisson eru 
hugmyndasmiðir Íshúss Hafnarfjarðar. Þau segja að þau hafi ekki órað fyrir því ævin-
týri sem var í uppsiglingu við stofnun þess. MYND/GVA

 

Falleg hönnun Ýmsa fallega muni 
má fá í Íshúsi Hafnarfjarðar, meðal ann-
ars leirmuni frá merkinu Thing & Things 
eftir Emblu. 

krúttlegt 
JólaSkraut  Á 
aðventunni verður 
starfræktur jóla-
markaður í Íshús-
inu.

æVintýri í heilt ár
aFmæliShátíð  Íshús Hafnarfjarðar fagnar ársafmæli um helgina. Gestum 
og gangandi er velkomið að koma og kynna sér starfsemina.

Ný sending af glæsilegum 
fatnaði frá Basler!

Yfirhafnir, jakkar og buxurnar 
sem margar eru búnar að vera 

bíða eftir komnar.

Verið velkomnar

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan
Skipholti 29b • S. 551 0770

NDS Probiotics 

Nánari upplýsingar www.SUPERBEETS.is    Umboð: vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

NDS
Nutrient Delivery System

* Um er að ræða 9 tegundir af mismunandi gerla blöndum, leita má 
upplýsinga hjá söluaðila um gerla sem henta þínum þörfum

Loksins 
á íslandi

Hágæða frostþurrkaðir meltinga-
gerlar fyrir góða þarmaflóru

w
w
w
.vi
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x.
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Fæst í Heilsuhúsinu Kringlunni

NDS gerlar sem 
fagfólk mælir með
þ.á.m danskir næringarþerapistar 
og hin þekkta 
Eva Lydeking-Olsen.

Margar blöndur í boði 
fyrir börn og fullorðna*

15% AFSLÁTTUR 
AF YFIRHÖFNUM

Skipholti 29b • S. 551 0770

Ú T G Á F U T Ó N L E I K A R
26. nóv. kl. 20 Frystiklefinn, Rifi
3. des. kl. 20 Harpa, Reykjavík

A L D A  D Í S H E I M

Kemur  út  27.  nóvember

BJarni Selur 
keramikmuni 
meðal annars 
í New York og 
Danmörku. Ár-
legur jólamark-
aður Bjarna 
stendur nú um 
helgina.
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Active Legs inniheldur ein-
göngu jurtir, svo sem franskan 
furubörk, vínblaðsextrakt og 
svartan pipar. Active Legs bætir 
blóðflæði í fótleggjum og vinnur 
gegn fótapirringi. Einnig fyrir-
byggir það þreytu í fótleggjum 
þegar fólk stendur eða situr 
lengi í kyrrstöðu.

Diljá Ólafsdóttir er ánægð 
með Active Legs en hún hefur 
notað það í nokkurn tíma. „Ég 
hef alla mína tíð hreyft mig mik-
ið en þó skynsamlega. Í byrjun 
sumars fór ég að finna fyrir mik-
illi vanlíðan og óþægindum í fót-

unum sem gerði 
það að verkum 
að ég gat ekki 
stundað mína 
líkamsrækt 
að fullu og 
það sem 
meira var 

þá fann 
ég til í 

fótunum í 
hvíld og jafnvel í 

svefni. Mér bauðst að prófa nýja 
vöru frá New Nordic, og fór að 
taka inn Active Legs og fór fljótt 
að finna mun á mér og áður en 
ég vissi af var ég hætt að finna 
fyrir óþægindum í fótunum.

Ég get því sagt í fullri ein-
lægni að ég mæli heilshugar 

með Active Legs,“ segir Diljá. 
Active Legs er framleitt af New 
Nordic í Svíþjóð og selt um 
allan heim.

Virknin kom á 
óVart
Active Legs er ný vara frá New Nordic sem eykur 
blóðflæði í fótleggjum og vinnur gegn fótapirringi.

FInnur mIkInn mun Diljá getur aftur 
stundað líkamsrækt á fullu eftir að hún 
fór að taka inn Active legs.

Margrét Fanney Bjarnadóttir 
segir Bio-Kult Original hafa 
komið meltingunni í jafnvægi 
og að hún sé allt önnur eftir að 
hún fór að taka það inn. „Ég hef 
alla tíð átt í vandræðum með 
meltinguna, það hefur ýmist 
allt verið stíflað hjá mér eða að 
ég held engu niðri. Árið 2012 
veiktist ég mjög, hélt engum 
mat niðri og léttist um fjörutíu 
kíló. Ég fór í allar mögulegar 
rannsóknir sem hægt var að 
senda mig í, til dæmis ristil- og 
magaspeglun, ísótóparann-
sókn og alls konar myndatökur. 
Ég fékk reyndar gallsteina líka 
á þessu tímabili og þurfti að 
fara í aðgerð við því og svo var 
skjaldkirtillinn orðinn vanvirk-
ur,“ lýsir Margrét.

Hún segir að sér finnist erfitt 
að þurfa að segja frá því að hún 
hafi þurft að skipta um melting-
arsérfræðing en það hafi hún 
þurft að gera vegna þess að 
hún hafi ekki fengið neina lausn 
sinna vandamála hjá þeim 
fyrsta. „Hann rannsakaði mig 
vissulega vel en ég fékk enga 
lausn nema þá að ég væri með 
ofvirkan ristil. Ég reyndi ítrekað 
að fá hann til að leiðbeina mér 
um mataræði og hvort hann 
vissi um eitthvað sem gæti 
hjálpað mér, en hann skrifaði 

bara upp á hægðalosandi og 
hægðastemmandi töflur. Ég 
skipti því um meltingarsér-
fræðing og hann ráðlagði mér 
að taka Bio-Kult Original til að 
koma meltingunni í jafnvægi. 
Það hefur bjargað mér algjör-
lega og ég er allt önnur núna. 
Ég tek eitt hylki af Bio-Kult 
Original með kvöldmat og þarf 
ekki lengur að hafa áhyggjur 
af maganum,“ segir Margrét 
ánægð í bragði.

BIo-kuLt FyrIr ALLA
Innihald Bio-Kult Original er 
öflug blanda af vinveittum 
gerlum sem styrkja þarmaf-
lóruna. Bio-Kult Original hentar 
vel fyrir alla, einnig fyrir barns-
hafandi kon-
ur, mjólkandi 
mæður og 
börn. Fólk 
með mjólkur- 
og sojaóþol 
má nota vör-
urnar. Mælt er 
með Bio-Kult í 
bókinni Melt-
ingarvegurinn 
og geðheilsa 
eftir dr. Na-
tasha Camp-
bell-McBride.

meltingarsérfræðingur 
mælti með Bio-kult
Margréti Fanneyju líður betur eftir að hún fór að taka Bio-Kult Original sam-
kvæmt ráðleggingum læknis og mælir hún heilshugar með því.

FÉkk LAuSn Margrét Fanney 
fékk lausn við áralöngum melting-

arvandamálum þegar hún fór 
að taka inn Bio-kult Original.

Sárabót og Hælabót eru smyrsl fram-
leidd úr minkaolíu og íslenskum 
jurtum. Uppistaða smyrslanna er 

minkaolía en í hana er svo bætt hand-
tíndum íslenskum jurtum ásamt bývaxi 
og E-vítamíni. Smyrslin eru framleidd 
samkvæmt íslenskum og evrópskum 
reglugerðum um snyrtivörur og hafa þau 
verið prófuð og greind í samvinnu við 
Matís og fleiri aðila.

Gott á SprunGnA HæLA
Hælabót er mýkjandi, nærandi og frísk-
andi húðsmyrsl sem hefur reynst vel á 
þurra og sprungna hæla. Hjördís Anna 
Helgadóttir, löggiltur fótaaðgerðafræðing-
ur, mælir með notkun Hælabótar. „Í dag 
nota ég nær eingöngu Hælabót eftir fóta-
aðgerðir og mæli ég hiklaust með þessu 
kremi. Það þarf ekki mikið magn af því, 
kremið smýgur mjög vel inn í húðina og 
afar gott er að nudda upp úr því. Hæla-
bótin er sérstaklega góð á sprungna hæla 
og þurra fætur. Myntan í kreminu gefur 
fótunum frískleika. Ég hef unnið með 
þetta krem í um það bil fimm mánuði og 
erum bæði ég og viðskiptavinir mínir 
mjög hrifin af Hælabótinni frá Gandi,“ 
segir Hjördís Anna.

Í Hælabót er meðal annars notaður 
vallhumall sem lengi hefur verið notaður 
sem lækningajurt hér á landi og er þekkt-
ur fyrir græðandi og mýkjandi eiginleika 
sína. Tea tree-olía er einnig notuð í Hæla-
bótina en hún er talin hafa sótthreins-
andi áhrif og piparmyntan í smyrslinu 
þykir auka blóðflæði.

VIrkAr VEL á ExEmIð
Sárabót er mýkjandi, nærandi og kláða-
stillandi húðsmyrsl sem hefur reynst vel á 
þurra húð, þurrkbletti og sólbruna. Klara 
Helgadóttir mælir með Sárabót fyrir átta 
ára gamlan son sinn sem berst við exem og 
er með mjög þurra húð. „Við höfum prófað 
ansi mörg exemskrem, þar á meðal stera-
krem og ekkert hefur virkað jafn vel og 
Sárabót frá Gandi. Við höldum exeminu al-
veg niðri með Sárabót,“ segir Klara ánægð.

Eins og Hælabót inniheldur Sárabótin 
hinn græðandi og mýkjandi vallhumal 
ásamt klóelftingu og haugarfa sem hafa 
sömu eiginleika en haugarfinn þykir einn-
ig kláðastillandi. Bæði Hælabót og Sárabót 
innihalda minkaolíu sem hefur óvenju hátt 
hlutfall af ómettuðum fitusýrum sem gefa 
henni einstaka eiginleika í snyrtivörum. 
Hún er græðandi og mýkjandi náttúruleg 
afurð fyrir húðina. Minkaolían sogast hratt 
inn í húðina og getur þannig hjálpað til við 
að loka sárum og sprungum sem í kjölfarið 
gróa hraðar.

GræðAndI SmyrSL úr 
íSLEnSkrI náttúru
ICECArE kynnIr  Húðsmyrslin frá Gandi, Hælabót og Sárabót, eru mýkjandi og græðandi fyrir þurra húð. Þau eru meðal annars 
unnin úr minkaolíu, vallhumli og bývaxi. Hælabót er fyrir sprungna hæla og Sárabót góð á þurra húð, exem og bruna.

ánæGð klara Helgadóttir er ánægð með Sárabót 
sem hún segir virka vel á exem sonar hennar. 

mæLIr mEð HæLABÓt Hjördís Anna Helgadóttir 
er löggiltur fótaaðgerðafræðingur. Hún mælir heils-
hugar með Hælabót. 

SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR Vörurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og  
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is



Fólk|helgin

Bókamessa í Bókmenntaborg 
verður sem fyrr í Ráðhúsi Reykja-
víkur þar sem útgefendur sýna 
nýjar bækur og boðið verður upp 
á fjölbreytta bókmenntadagskrá 
fyrir fólk á öllum aldri. Líf og fjör 
verður í Ráðhúsinu alla helgina. 
Upplestrar, sögustundir, spjall 
um bækur, leikir og getraunir, 
ljúffengt smakk og óvæntar upp-
ákomur. Þar gefst fólki tækifæri 
til að kynna sér bókaútgáfu árs-
ins, ræða við útgefendur og höf-
unda og fá hugmyndir að bókum 
í jólapakkana.

Alla helgina verður hægt að 
sjá sýningu á myndum úr bók 
Páls Baldvins Baldvinssonar, 
Stríðsárin 1938-1945. Einnig verð-
ur föndurborð fjölskyldunnar 
opið þar sem bæði börn og full-
orðnir geta tekið þátt í leikjum. 
Auk þess verður útstilling í 
vesturanddyri Ráðhússins sem 
tileinkuð er Traktorabókinni.

Húsið verður opið milli klukk-
an tólf og fimm báða dagana. 
Ekkert kostar inn og eru allir 
hjartanlega velkomnir.

Bókamessa í Ráðhúsi
Bókamessan verður haldin í fimmta sinn um helgina.

Ráðhúsið  líf og fjör verður í Ráðhúsinu alla helgina. Upplestrar, sögustundir, spjall 
um bækur, leikir og getraunir, ljúffengt smakk og óvæntar uppákomur.

GEFÐU

Í JÓLAGJÖF

Sokkar 2pck   kr. 1.990

Nærbuxur 2pck  kr. 3.990

Bolir frá   kr. 4.990

Skyrtur frá   kr. 11.990

Buxur frá   kr. 14.990

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralid – Levi´s Glerártorgi

hátíðin verður með breyttu 
sniði frá í fyrra, andlits-
málning og blöðrur áttu 

ekki upp á pallborðið hjá gestum 
og við tókum þá gagnrýni til 
greina fyrir hátíðina í ár. Yfir 
fimmtíu framleiðendur taka þátt, 
lítil sprotafyrirtæki með spenn-
andi vörur í bland við stóru 
framleiðendurna,“ segir Hlédís 
Sveinsdóttir en hún heldur utan 
um Jólamatarhátíð Búrsins í 
Hörpu um helgina.

Hátíðin er fjölbreytt. Aðgangs-
eyrir er 1.000 krónur og af þeim 
fara 200 krónur í lukkupott sem 
dregið er úr í lok dags, bæði 
laugardag og sunnudag. „Þann-
ig neyðum við alla til að taka 
þátt í happdrætti,“ segir Hlé dís 
sposk. „Eins fá gestir 100 krónur 
til baka af hverjum 1.000 krónum 
sem verslað er fyrir, upp að 800 
krónum. Mér finnst persónu-
lega að við eigum að vera með-
vituð um neysluvenjur okkar og 
kaupa minna og betra. Vörur þar 
sem við þekkjum framleiðslu-
ferlið að baki og af aðilum sem 
við treystum. Þarna gefst neyt-
endum tækifæri á samtali við 
framleiðandann,“ segir Hlédís en 
hluti af dagskrá hátíðarinnar eru 

svokallaðar örkynningar þar sem 
hver framleiðandi kynnir sína 
vöru sérstaklega og gefur gestum 
að smakka.

„Örkynningarnar eru kort-
ers til tuttugu mínútna fyrir-
lestrar sem rúlla á hálftíma fresti 
í Stemmu fundarherbergi. Þarna 
fara framleiðendur dýpra ofan í 

sérstöðuna á bak við sína vöru. 
Til dæmis má nefna fyrirlestur 
um „Leyndardóma hvítmyglunn-
ar“, þá segir súkkulaðigerðin Om-
nom söguna á bak við vinnslu-
ferlið og hugmyndina „Frá baun 
í bita“. Tuttugu og fimm manns 
komast að á hverja örkynningu 
en ekki kostar aukalega inn á ör-
kynningarnar.

Skemmtileg stemming verður 
einnig utandyra en hægt verður 
að gæða sér á ristuðum möndl-
um, fiski og frönskum og þá verð-
ur nautakjötið frá Hálsi í Kjós á 
sínum stað.

Inni verður komið upp líf-
rænu súrdeigsbakaríi og gestir 
geta fengið sjálfir að mala korn. 
Gamla Hólsfjallahangikjötið 
verður með í ár, alvöru íslenskt 
hangikjöt á beini eins og það 
gerist best. Búrið verður með 
hvannarsúpu og Halla í Fagradal 
verður með hangikjöt af hvanna-
rlambi en hún notar saltpækil frá 
Saltverki á Vestfjörðum og hefur 
tekið út allt nítrat og saltpétur. 
Þá verður Þorgrímur á Erpsstöð-
um með skyrið sitt. Hátíðin er 
afar fjölbreytt í ár.“

Opið er frá klukkan 11 til 17 í 
dag og á morgun.

BRagðlauka veisla 
BúRsins í höRpu
gott í gogginn  Jólamatarhátíð Búrsins fer fram nú um helgina í Hörpu. Yfir 
fimmtíu smáframleiðendur kynna þar vörur sínar og gleðja bragðlauka gesta.

smakk Gestir hátíðarinnar fá að smakka.

hátíð um helgina hlédís sveinsdótt-
ir heldur utan um Jólamatarhátíð Búrsins 
í hörpu um helgina. hún lofar fjölbreyttri 
og skemmtilegri matarupplifun.  
mynd/hlédís sveinsdóttiR

myndasýning sýning verður á mynd-
um úr bók Páls Baldvins Baldvinssonar, 
stríðsárin 1938-1945.



smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

 - Ægir sjávarfang ehf -

Starfssvið: Hæfniskröfur: 

Verkstjóri  

Ægir sjávarfang framleiðir hágæða þorsklifur í tveim niðursuðuverksmiðjum á Íslandi, annars vegar í Grindavík og hins vegar í 
Ólafsvík.  Ægir sjávarfang er fjölskyldurekið fyrirtæki sem hefur starfað frá árinu 1995.

Ægir sjávarfang óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í verksmiðju félagsins í Grindavík.  Leitað er að einstaklingi til stjórnunarstarfa 
við framleiðslu á vörum félagsins þar sem reynir á skipulögð vinnubrögð og hæfni til mannlegra samskipta.

Daglegur rekstur verksmiðju félagsins í Grindavík.  Samskipti 
við birgja og eftirlitsaðila.  Gerð framleiðsluskýrslna.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á fiskvinnslu.  Þar til 
gerð menntun æskileg.  Ensku  og tölvukunnátta skilyrði.  Lipurð í 
mannlegum samskiptum.

- Umsóknir skulu sendast á info@aegirseafood.is fyrir 15 desember 2015 -

Embætti forstöðumanns Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins sem starfar á grundvelli laga  
nr. 83/2003, með síðari breytingum, er laust til umsóknar. Félags- og húsnæðismálaráðherra 
skipar í embættið til fimm ára frá 1. janúar 2016.

Upplýsingar veita:
Bolli Þór Bollason, 
skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu, 
bolli.thor.bollason@vel.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar 
til að sækja um embættið. 

Um laun og starfskjör fer samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um  
kjararáð nr. 47/2006.

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins 
er m.a. að annast eftirfarandi:
1. Greiningu barna og ungmenna með alvarlegar þroskaraskanir  
    sem er vísað til athugunar að lokinni frumgreiningu.
2. Ráðgjöf og fræðslu til einstaklingsins, foreldra eða annarra 
    aðstandenda og þjónustuaðila varðandi viðeigandi meðferð,  
    þjálfun og önnur úrræði sem þörf er á.
3. Tilvísanir til annarra meðferðaraðila og stofnana í því skyni að 
    hlutaðeigandi njóti þar þeirrar þjónustu sem þörf er á hverju sinni.
4. Langtímaeftirfylgd vegna þeirra einstaklinga sem búa við óvenju 
    flóknar eða sjaldgæfar þroskaraskanir.
5. Faglega aðstoð og ráðgjöf til samstarfsaðila, t.d. varðandi uppbygg-
    ingu og starfrækslu greiningar- og ráðgjafarþjónustu, menntun og    
    þjálfun starfsfólks, sérhæfðan tækjabúnað og aðgengi fatlaðra, 
    kannanir á högum og þörfum fatlaðra, umsögn um þjónustu og vistun.
6. Þróun, rannsóknir og fræðslu og þátttöku í alþjóðastarfi á sviði 
    stofnunarinnar.

• Forstöðumaður skal hafa háskólapróf og 
   sérþekkingu á sviði fatlana og þroskaraskana. 

• Jafnframt er mikilvægt að viðkomandi hafi 
    leiðtogahæfileika, þekkingu og reynslu á sviði 
    stjórnunar og stefnumótunar. 

• Sömuleiðis er æskilegt að hann hafi þekkingu 
   og reynslu af opinberri stjórnsýslu. 

• Einnig þarf viðkomandi að búa yfir færni í að tjá 
   sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og einu öðru 
   Norðurlandamáli. 

• Auk þess þarf viðkomandi að sýna lipurð og 
    hæfni í mannlegum samskiptum.

Forstöðumaður Greiningar-  
og ráðgjafarstöðvar ríkisins

Brunavarnir Árnessýslu eru reknar sem byggðasamlag, hluti af Héraðsnefnd Árnessýslu bs., og 
eru aðildarsveitarfélög alls átta talsins. Starfssvæðið er Árnessýsla og virkjanasvæði við Þjórsá og 
hafa öll slökkvilið í sýslunni verið sameinuð undir merkjum Brunavarna Árnessýslu.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. desember nk.

Laun og starfskjör eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til 
að sækja um.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun 
   slökkviliðsins
• Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins
• Úttektir, eldvarnaeftirlit og stjórnun aðgerða
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Ábyrgð á þjónustusamningum
• Samskipti við hagsmunaaðila

Hæfniskröfur:
• Umsækjandi skal hafa löggildingu sem slökkviliðsmaður skv. 17. gr. laga 
   nr. 75/2000 og hafa starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur 
   slökkviliðsmaður og/eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum
• Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs æskileg
• Leiðtogahæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Brunavarnir Árnessýslu óska eftir 
að ráða slökkviliðsstjóra

Brunavarnir Árnessýslu hafa 6 fasta starfsmenn og 115 hlutastarfandi slökkviliðsmenn. Starfsstöð er í 
Björgunarmiðstöðinni við Árveg á Selfossi og eru reknar 7 minni stöðvar í sýslunni. Íbúar á starfssvæði 
BÁ eru ríflega 15.000 en á svæðinu eru um 5.200 sumarhús, auk fjölda fyrirtækja. 

Tölvunarfræðingur
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða 

tölvunarfræðing með forritunarreynslu 
til starfa. Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.



| AtvinnA | 21. nóvember 2015  LAUGARDAGUR2

Qlik® is committed to changing the world by helping businesses make more insightful decisions and act on them. Our business 
discovery software, QlikView® and Qlik Sense®, helps organizations do more than just report findings. It allows users to explore 
their data and make informed decisions — changing the way they see their business and enabling them to operate more 
effectively. As part of the Data Services team in Reykjavik you’ll support Qlik DataMarket, our Data-as-a-Service product that 
lets users enrich their data with external data from various sources. We are a values driven organization operating in more than 
100 countries with 37,000 customers around the world. If you’d like to join our team, read on — we may be looking for you!

The DevOps Engineer 
will work directly 
with the Qlik® 
DataMarket platform, 
ensuring optimum 

operation through monitoring, 
updates, optimization, and new 
functionality. This position includes 
system administration, automation, 
cloud server orchestration, server 
configuration, monitoring, and 
troubleshooting websites.

DevOps Engineer

Apply at qlik.com/careers

At the core of our 
products are the user 
interfaces, driving a 
rich business discovery 
platform, whether in 

QlikView® or Qlik Sense®. With the 
ability to produce highly intuitive data 
analytics, your role will be to enhance 
and deliver a world class, front end 
web-based client for the user.

UI Developer

As a member of our 
team, you will have 
the privilege to work 
with validating our 
high performing and 

scalable products to assure we 
maintain and advance our products’ 
performance and scalability, and 
continue to stay ahead of competition.

Automation Test Developer

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Hefur þú einlægan áhuga á að virkja og stuðla að vexti fólks í starfi? 

Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum félaga í létt og faglegt teymi 
mannauðssérfræðinga hjá Starfsmannamálum Orkuveitu Reykjavíkur. 
Helstu verkefni eru starfsþróunar- og fræðslumál ásamt mannauðsráðgjöf 
fyrir fyrirtæki OR samstæðunnar.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2015.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

MANNAUÐSRÁÐGJAFI  
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Áhættustýring Kviku
Kvika leitar eftir öflugum einstaklingi til starfa á sviði áhættustýringar. Um er að ræða alhliða starf innan áhættustýringar þar sem viðkomandi mun 
koma að öllum starfssviðum áhættustýringar og starfa með flestum sviðum bankans. Hjá Kviku metum við frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnað til að 
ná árangri í starfi og gerum ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar sýni fagleg og vönduð vinnubrögð.

Starfssvið:
• Greining og mat á áhættuþáttum í starfsemi bankans 

með áherslu á markaðsáhættu
• Þátttaka í þróun og viðhaldi upplýsingakerfa innan bankans 

fyrir hönd áhættustýringar
• Þróun aðferða og kerfa innan áhættustýringar
• Þróun sjálfvirkni í upplýsingaöflun, skýrslugerð og vöktun
• Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking:
• Þekking og reynsla af áhættustýringu, viðskiptagreind 

og/eða fjárstýringu er nauðsynleg
• Reynsla af vinnu í gagnagrunn og T-SQL (MS-SQL)
• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni
• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna
• Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunarfræði, 

viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Kvika er sérhæfður fjárfestingabanki sem sinnir þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er 
öflug eignastýring og bankinn veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða þjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur 80 sérfræðinga sem nær árangri í krafti 
menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Í boði er:
• Mjög góð starfsaðstaða
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi
• Þátttaka í uppbyggingu á nýjum og framúrskarandi vinnustað
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Fjármálaráðgjafi í innheimtu

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Fjárstýringardeild er deild innan Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og starfar eftir stefnum, reglum og gildum 
Fjármálaskrifstofu. Fjárstýringardeild ber ábyrgð á lána-, áhættu- og sjóðastýringu borgarsjóðs ásamt gerð greiðsluáæt-
lunar. Fjárstýringardeild ber ábyrgð á og hefur eftirlit með innheimtum borgarsjóðs, greiðsluaðlögunarsamningum, 
greiðslu reikninga, álagningarstofni fasteignagjalda og álagningu þeirra.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015.

Nánari upplýsingar veita Helga Benediktsdóttir, deildarstjóri í síma 4113771, netfang:  helga.benediktsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:
•	Svörun	fyrirspurna	og	bókanir	vegna	fasteignagjalda
•	Umsjón	með	samningum	um	greiðsluaðlögun
•	Umsjón	með	samskiptum	milli	banka	og	bókhaldskerfis	í		
 tengslum við allar kröfur
•	Bókanir	og	afstemming	á	kröfum	í	milli-	og	löginnheimtu
•	Úrvinnsla	gagna	úr	bókhaldi	borgarsjóðs	vegna	inneigna
•	Bókanir,	uppreikningur,	leiðréttingar	og	afstemmingar
•	Undirbúningur	afskriftafunda
•	Ýmis	tölfræði	og	umbótavinna	tengt	innheimtu	

Hæfniskröfur:
•	Háskólamenntun	í	viðskiptafræði,	viðskiptalögfræði,		
 rekstarfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist  
 í starfi
•	Góð	þekking	á	Agresso	eða	öðru	bókhaldskerfi	auk		
	 þekkingar	á	GoPro,	Excel	og	Outlook	
•	Reynsla	af	bókhaldsvinnu
•	Greiningarhæfni
•	Góð	þekking	á	upplýsingasíðum	vegna	fasteignakaupa		
 og þjónustusíðum milli- og löginnheimtufyrirtækja  
 er æskileg
•	Þekking	á	greiðsluaðlögunarmálum	er	æskileg
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt	sem	og	í	hópi

Svansprent með umhverfisvottun

Auðbrekka 12  l  200 Kópavogur  l  Sími 510 2700   
www.svansprent.is  l  svansprent@svansprent.is

Svansprent ehf óskar eftir að ráða 
offsetprentara til starfa. 

Unnið er á Heidelberg vélar.

Svansprent hefur verið starfrækt 
í hartnær hálfa öld og skapað sér gott orð 

fyrir vandaða prentþjónustu. 
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar 

og starfsandi góður. 
Umsóknir sendist á jonsvan@svansprent.is

Fullum trúnaði heitið.

PRENTARA

LEITUM AÐ
VANDVIRKUM OG
METNAÐARFULLUM

Svansprent hefur skapað sér orð fyrir vandaða

prentþjónustu og verið í fremstu röð í 38 ár.

Við fylgjum ávallt nýjustu framþróun í

tækjum og tækni.

Það er í anda fyrirtækisins að vinnuaðstaða

starfsmanna sé sem best því ánægt starfsfólk

er grunnurinn að góðu fyrirtæki.

Við erum samhentur hópur fagmanna

sem leggjum okkur alltaf fram.

Skriflegar umsóknir berist fyrir laugardaginn

9.júlí n.k. - Fullum trúnaði heitið.

www.landsvirkjun.is

Stöðvarvörður annast rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Fljótsdals
svæði, ásamt spennistöðvum og veitumannvirkjum. Viðkomandi vinnur 
markvisst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri. Jafnframt hefur 
stöðvarvörður eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra 
opinberra aðila sé framfylgt.

• Vélfræðimenntun og/eða sveinspróf á rafmagnssviði

• Þekking á rekstri og viðhaldi loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Reynsla af gæða- og öryggisgæðastjórnun

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum 

og einstaklingum

Við leitum að tveimur  
stöðvarvörðum á Þjórsársvæði

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið hjá starfsmannasviði Landsvirkjunar, starfsmannasvid@landsvirkjun.is.   
Nánari upplýsingar veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@
landsvirkjun.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 6. desember. 
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Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðar-
fulla og áhugasama starfsmenn

SÉRFRÆÐINGUR Á EFNAHAGSSVIÐI
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en deildin 
vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.
Starfið felur í sér þátttöku í úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga og þá sérstaklega framleiðsluuppgjör. 
Í starfinu felst einnig umsjón með gerð hliðarreikninga fyrir þjóðhagsreikninga, þróun aðferða og framleiðsluferla við þá.  
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, bæði við gagnaveitendur og notendur.
HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólapróf	í	verkfræði,	stærðfræði,	hagfræði	eða	önnur	sambærileg	menntun	sem	nýtist	í	starfi	
•	 Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	tölulegra	upplýsinga
•	 Þekking	á	vinnslu	gagnagrunna	(SQL/Access)	er	kostur
•	 Þekking	á	þjóðhagsreikningum	er	kostur
•	 Þekking	á	atvinnugreinum	innan	ferðaþjónustu	er	kostur
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	 Geta	til	að	vinna	sjálfstætt,	skipulega	og	undir	álagi
•	 Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar
Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	 
fjármálaráðuneytisins og Fræðagarðs.. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015 og	skulu	umsóknir	berast	til:	Starfsumsókn,		Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Helga	Hauksdóttir	og	Guðrún	Jónsdóttir	í	síma	5281000.

STARFSMAÐUR VIÐ GAGNASÖFNUN
Hagstofa Íslands leitar að þjónustuglöðum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur ánægju af samskiptum til starfa í  
gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. 
Starfið felur í sér samskipti við gagnaveitendur Hagstofu Íslands, í gegnum síma eða með pósti. Í því felst meðal annars að 
sannfæra	gagnaveitendur	um	mikilvægi	þess	að	skila	inn	gögnum	og	leiðbeina	þeim	við	skilin.	Að	auki	felst	starfið	í	því	að	slá	inn	
gögn, gera grunnathugun á gögnum og koma að hreinsun gagna. 
HÆFNISKRÖFUR
•	 Reynsla	af	gagnasöfnun,	símasölu	eða	annarri	þjónustu	við	notendur	í	gegnum	síma
•	 Góð	almenn	tölvuþekking	er	nauðsynleg
•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	er	kostur
•	 Reynsla	af	vinnu	við	gagnagrunna	er	kostur
•	 Góð	enskukunnátta	og	færni	í	að	vinna	með	texta	er	kostur
•	 Þjónustulund,	færni	í	mannlegum	samskiptum	og	samstarfshæfni
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæð	skipulögð	vinnubrögð
Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	er	æskilegt	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.		Laun	eru	skv.	kjarasamningi	 
fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015 og	skulu	umsóknir	berast	til:		Starfsumsókn,		Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Ólafur	Arnar	Þórðarson	og	Stefán	Logi	Sigurþórsson	í	síma	5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um 
samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum.  
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands  -  Borgartún 21a  -   

105 Reykjavík  -  Sími: 528 1000  -   

Fjármálastjóri
Hlutverk Krabbameinsfélagsins er að 

vera í fylkingarbrjósti í baráttunni gegn 

krabbameinum.

Nánari upplýsingar um Krabbameinsfélagið 

er að finna á heimasíðu félagsins                 

www.Krabb.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	viðskiptafræði	eða	
sambærileg	menntun

•	Framhaldsmenntun	á	sviði	fjármála	er	æskileg
•	Reynsla	af	fjármálastjórn
•	Reynsla	af	áætlanagerð,	tölfræði	og	úrvinnslu	gagna
•	Reynsla	af	mannauðsstjórnun	er	æskileg
•	Áhugi	á	þróun	og	uppbyggingu	Krabbameinsfélagsins
•	Leiðtoga-	og	samskiptahæfileikar
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Mannauðsstjórnun
•	Ábyrgð	á	tölfræðiúrvinnslu	og	gerð	
rekstraryfirlita

•	Stjórnunareftirlitskerfi	og	rýni	á	rekstur	
•	Fjárhagsáætlana-	og	samningagerð
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila	og	stofnanir
•	Þátttaka	í	stjórnun	innkaupa

Krabbameinsfélagið	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	fjármálastjóra.	Fjármálastjóri	er	yfirmaður	rekstrar	og	
ber	ábyrgð	á	fjármálum,	bókhaldi,	eignum	og	tækjarekstri.	Staðan	tilheyrir	framkvæmdastjórn	og	heyrir	
beint	undir	forstjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

www.intellecta.is

Áhættustýring
Leitum að öflugum sérfræðingi í áhættustýringu fyrir traust fyrirtæki á fjármálamarkaði

Bókhald (hlutastarf 50-80%)
Crayon A/S leitar að bókara í hlutastarf. Starfsstöð er á Íslandi en mikil erlend samskipti

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.intellecta.is
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Jafnréttisstofa 
auglýsir starf sérfræðings  

til afleysinga í eitt ár
Laust er til umsóknar starf sérfræðings hjá Jafnréttisstofu. 
Um er að ræða afleysingar í eitt ár. Jafnréttisstofa annast 
stjórnsýslu á sviði jafnréttismála í samræmi við lög um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og 
hefur víðtækt eftirlits-,  ráðgjafar- og fræðsluhlutverk. 

Helstu verkefni: 
• Upplýsinga- og ráðgjöf við einstaklinga, fyrirtæki, 
  sveitarfélög og opinberar stofnanir innanlands og
  erlendis.
• Fræðsla og námskeiðahald. 
• Skýrslugerð. 
• Skipulagning viðburða. 
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í kynjafræði, og/eða félagsvísindum. 
• Reynsla af jafnréttismálum.
• Reynsla af fræðslustörfum eða kennslu er æskileg.  
• Frumkvæði, sjálfstæði og geta til að vinna að mörgum 
  verkefnum á sama tíma. 
• Hæfni í að koma frá sér texta í ræðum og riti. 
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.  
• Hæfni í manlegum samskiptum, 

Jafnréttisstofa starfar samkvæmd lögum nr. 10/2008 og er 
staðsett á Akureyri og með starfsstöð í Reykjavík.

Launakjör samkvæmt kjarasamningum ríkisins við BHM. 
Karlar eru sérstaklega hvattir til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 15. desember. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. febrúar.
Með umsókn skal fylgja ferliskrá og upplýsingar um 
menntun. 

Umsóknir skulu sendar til jafnretti@jafnretti.is eða til 
Jafnréttisstofu, Borgum, 600 Akureyri. 

Upplýsingar veitir Kristín Ástgeirsdóttir í síma 4606200. 

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 5. desember 2015.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4000 
starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi 
á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar 
fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða 
til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi.
 
Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er 
sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu 
starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu.

Sérfræðingur í tækjahugbúnaðargerð
á sviði myndgreiningar (Computer vision) 
Starfið:
Marel óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
við tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun 
í vöruþróun nýrra tækja. Leitað er að öflugum 
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í 
þverfaglegu teymi, í alþjóðlegu umhverfi.

Helstu verkþættir: 
• Tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun stýringa og 

lausna fyrir fiskvinnslukerfi.
• Prófanir á tækjum og kerfum.
• Prófanir og innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum og/eða 

samstarfsaðilum um allan heim.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði.
• Reynsla af myndgreiningu, tölvusjón og OpenCV.
• Reynsla af hugbúnaðargerð er æskileg.
• Þekking á C, C++, C#.
• Þekking á Linux (Ubuntu) stýrikerfinu, HTML, CSS, 

JavaScript, JQuery, Angular er kostur.
• Samskiptahæfileikar og þjónustulund.
• Góð enskukunnátta, í töluðu jafnt sem rituðu máli.
• Þarf að geta ferðast.
• Skapandi hugsun og hæfni í teymisvinnu.

marel.is/jobs

„Það hefur verið mjög gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun og 
framleiðslu til söluferla og markaðs-
greininga, með þarfir viðskiptavinarins 
í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir 
vélaverkfræðingur 
segir frá starfi sínu 

hjá Marel á 
marel.is/kristin

Umsóknarfrestur og nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2015. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, 
www.marel.is/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Hallvarðsson, kristjan.hallvardsson@marel.com eða í 
síma 825 8121. 

Marel er menntafyrirtæki ársins 2015

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík
Umsóknir berist fyrir 30. nóvember n.k. til  umsokn@husa.is

Leitum að sterkum leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

LEITUM AÐ ÖFLUGUM 
REKSTRARSTJÓRA Í VESTMANNAEYJUM



Markmiðið með öllum störfum hjá OK er að tryggja framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu til kröfuharðra viðskiptavina félagsins

Söluráðgjöf netlausna
Sala og ráðgjöf á netlausnum til viðskiptavina og aðstoð við vörustýringu. Þetta er frábært tækifæri fyrir ungan og einstakling sem hefur eldmóð og brennandi áhuga á tækni, vilja til að læra 
nýja hluti og þróast og þroskast í starfi.  Ákjósanlegur aldur fyrir starfið er á bilinu 20-30 ár þar sem menntun getur verið allt frá góðu stúdentsprófi yfir í BS gráðu eða sambærilegt. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Sala og ráðgjöf
•   Þekkingaröflun á sviði netlausna  
•   Miðlun á  vöru- og lausnaþekkingu

Þekking, menntun og reynsla

•   Þekking og reynsla á sölu og þjónustu
•   Þekking og áhugi á netbúnaði og lausnum
•   Nám sem nýtist í starfi
•   Góð þekking á MS Office forritum

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund

Viðskiptastýring notendalausna
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina, aðstoð við vörustýringu og töluverð samskipti við erlenda birgja. Þetta er frábært tækifæri fyrir ungan og óreyndan einstakling sem hefur eldmóð 
og brennandi áhuga á tækni, vilja til að læra nýja hluti og þróast og þroskast í starfi. Ákjósanlegur aldur fyrir starfið er á bilinu 20-30 ár þar sem menntun getur verið allt frá góðu 
stúdentsprófi yfir í BS gráðu. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Sala og ráðgjöf
•   Samskipti og samvinna við birgja 
•   Vörustýring 
•   Miðlun á vöru- og lausnaþekkingu

Þekking, menntun og reynsla

•   Þekking á sölu og þjónustu
•   Þekking á notendabúnaði og lausnum
•   Nám sem nýtist í starfi á sviði viðskipta, 
     verk- og/eða tölvunarfræði eða sambærilegt
•   Góð þekking á MS Office forritum

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund 

Vinnustaðurinn Opin kerfi
Opin kerfi sérhæfir sig í sölu á tölvubúnaði, ráðgjöf, 
hýsingu, skýjaþjónustu og innleiðingu lausna. 
Opin kerfi býður upp á krefjandi og skemmtilegan 
vinnustað þar sem starfsmenn eru hvattir til að vera 
sjálfstæðir í starfi og hafa áhrif á eigið starfsumhverfi. 
Opin kerfi hefur flatt stjórnskipulag sem styður við það 
jafningjasamfélag sem vinnustaðurinn einkennist af, 
óháð tegund starfa.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir ótskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 29. nóvember 2015

Með umsókn skal fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf.

Sérfræðingur í netlausnum
Sérfræðingur sinnir ráðgjöf og þjónustu á netkerfum til viðskiptavina. Þetta starf hentar einstaklingi með djúpa þekkingu á netlausnum, 
reynslu af markaðnum og sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni með skemmtilegu fólki.

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Hönnun og ráðgjöf
•   Rekstur
•   Þarfagreining
•   Bilanagreining
•   Uppsetning 

Þekking, menntun og reynsla

•   BGP, MPLS, IS-IS, OSPF
•   IOS-XR, IOS-XE, IOS, ASA, NX-OS
•   Reynslu af stórum netkerfum 
•   Cisco prófgráður (CCNA og hærra)

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Gagnrýn hugsun

Sérfræðingur á tækniborði
Sérfræðingur sem sinnir rekstrarþjónustu til samningsbundinna viðskiptavina félagsins. Þetta starf er tækifæri fyrir einstakling sem hefur grunnþekkingu 
á stýrikerfum og útstöðvarekstri og hefur jafnframt reynslu af þjónustu og brennandi áhuga á upplýsingatækni. Ákjósanlegur aldur er 20 – 25 ár. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Rekstur á útstöðvum
•   Rekstur á miðlægum búnaði
     og þjónustum
•   Rekstur á hýsingarþjónustum
•   Skjölun aðgerða

Þekking, menntun og reynsla

•   Víðtæk þekking á útstöðvarekstri 
•   Þekking á Microsoft „Active Directory“ 
•   Þekking á netkerfum 
•   Þekking á „Open Source“ stýrikerfum 
•   1-2 ára reynsla í UT þjónustu (skilyrði) 
•   Stúdentspróf 

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund 

Einkenni OK týpunnar
OK týpan er einstaklega sjálfstæð í vinnubrögðum, hefur 
mikinn metnað og er tilbúin að leggja mikið á sig til að 
ná árangri. Hún vill vera í sigurliðinu og hafa tækifæri til 
þess að móta starfsumhverfi sitt og hafa áhrif á þá upp-
byggingu sem á sér stað hjá liðinu hennar. OK týpan er 
líka félagsvera sem nýtur sín vel í samhentum hópi þar 
sem allir leggjast á eitt og hún finnur sterkan samhljóm 
með gildum fyrirtækisins: 

Eitt lið, sigurvilji, heiðarleiki og opinn hugur.

Ert þú
OK týpan?
Við leitum að hinum stórmerku og geysimetnaðarfullu
OK týpum í herbúðir OK liðsins að Höfðabakka 9
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hæðarból
 • Aðstoðarmaður matráðs
 
Ísafold
 • 50% staða við umönnun í dagvinnu 
  virka daga

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um.

Ert þú jákvæð, með mikla þjónustulund og 
góða hæfni i mannlegum samskiptum?

Þá erum við kannski að leita að þér, til að hjálpa okkur 
að þjóna viðskiptavinum okkar betur, sinna almennum 
afgreiðslustörfum, vörumóttöku, framsetningu vara, 

afgreiðslu á kassa og almennu viðhaldi á útliti verslunarinnar.

Verslunin sérhæfir sig í kvenfatnaði 
fyrir allar konur sem nota stærðir 38-58.

Um hlutastarf er að ræða

Umsóknir óskast sendar á netfangið: 
box@frett.is merkt „My Style-Bella 2015“

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

www.adal.is

Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja í skoðunarstöð 

okkar í Hafnar�rði. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf 

í sumara�eysingum. Umsóknarfrestur er til  30. nóvember.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í síma 

590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 

Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundar�rði, Ólafs�rði og Reyðar�rði.

BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Prófessor og yfirlæknir í lyflækn. HÍ, Læknadeild / LSH Reykjavík 201511/1215
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201511/1214
Húsumsjónarmaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201511/1213
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Ólafsvík 201511/1212
Lektor í lyflæknisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201511/1211
Skrifstofustarf Einkaleyfastofa Reykjavík 201511/1210
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Keflavík 201511/1209
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201511/1208
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201511/1207
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201511/1206
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201511/1205
Aðstoðardeildarstjóri LSH, lungnadeild Reykjavík 201511/1204
Sérfræðilæknir í geðlækningum LSH, geðsvið Reykjavík 201511/1203
Sjúkraliði LSH, gjörgæsludeild Reykjavík 201511/1202
Sálfræðingur LSH, barna- og unglingageðdeild Reykjavík 201511/1200
Sjúkraliði LSH, Landakot Reykjavík 201511/1199
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201511/1198
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201511/1197
Sérfræðingur Kvikmyndasafn Íslands Hafnarfjörður 201511/1196
Heilbrigðisritari LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1195
Verkefnastjóri LSH, innkaupadeild Reykjavík 201511/1194
Leikskólakennari LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1193
Sjúkraliðar LSH, Landakot Reykjavík 201511/1192
Hjúkrunarfræðingar, næturvaktir LSH, Landakot Reykjavík 201511/1191
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201511/1190
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201511/1189
Framhaldsskólakennari í þýsku Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201511/1188
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201511/1187
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201511/1186
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201511/1185
Sérfræðingur Jafnréttisstofa Akureyri 201511/1184
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Höfn 201511/1183
Sérfr. í málefnum framh.skóla Menntamálastofnun Reykjavík 201511/1182

ERT ÞÚ RÉTTI MAÐURINN ?
Bifvélavirki eða vanur bílaviðgerðarmaður óskast til  

framtíðarstarfa hjá ferðabílaleigunni Happy Campers ehf. 
í Reykjanesbæ.

Starfið felst í umsjón með bílaflota fyrirtæksins. Viðgerðir 
og almennt viðhald á bílum ásamt því að halda bílaflot-
anum í góðu standi, skoðuðum og hreinum. Einnig  vinna 
við  hönnun, smíði og ísetningar á innréttingum á nýjum 
bílum.

Vinnutími er 08.00-17.00 og helgarvinna eftir þörfum.
Happy Campers ehf. er vaxandi og framsækið fyrirtæki 
í ferðaþjónustu og leitum við að manni sem vill verða 
samferða okkur inni í skemmtilega framtíð á góðum og 
vinalegum vinnustað.

Umsóknir skal senda á job@happycampers.is fyrir 15.12.15

 
ARE YOU THE RIGHT PERSON?

Happy Campers ehf., a camper van rental 
located in Reykjanesbær, 

is looking for a mechanic or an  
experienced auto repairman for a permanent position.
The primary responsibility of this position is the oversight 
and maintenance of the car fleet. This includes repairs, 
general upkeep, coordinating yearly checkups, cleaning, 
and designing and building installations for the interior of 
new camper vans. 

Work hours are 08.00 - 17.00 and weekends as needed.
Happy Campers ehf. is a fast-growing and progres-
sive company in the travel industry. We are looking for 
somebody who values a friendly work environment and 
wants to grow with the company as we move towards an 
exciting future. 

Applications should be sent to job@happycampers.is  
by 15.12.15.

 Stapabraut 21 • 260 Reykjanesbær
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Forstöðumaður búsetuþjónustu
Akraneskaupstaður auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns í 
búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni:

• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri búsetuþjónustunnar
• Yfirumsjón með gerð þjónustuáætlana og daglegri þjónustu
• Stjórnun starfsmannamála
• Samstarf við notendur þjónustunnar, aðstandendur og aðra 

samstarfsaðila

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Reynsla af starfi með fötluðum
• Mikil færni í samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Laun eru skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og 
við komandi stéttarfélags. Fyrirspurnum um starfið skal beint til 
Jóns Hróa Finnssonar í síma 433 1000 eða á netfangið jon.hroi.
finnsson@akranes.is.

Umsóknarfrestur er til 8. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heima
síðu Akraneskaupstaðar www.akranes.is.

Vegna mjög vaxandi umsvifa óskar 
Gluggasmiðjan eftir vélamanni á sérhæfðar 

framleiðsluvélar fyrir gluggaframleiðslu

Gluggasmiðjan er rótgróið fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í gluggaframleiðslu frá árinu 1947

Leitað er að vandvirkum starfsmanni sem hefur reynslu af vinnu við 
glugga- og hurðasmíði. Unnið er bæði við framleiðsluvélar fyrir timbur og ál.  

Gluggasmiðjan er leiðandi fyrirtæki á sviði glugga og útihurða, 
er vel tækjum búin og hyggur á frekari framþróun í tækjabúnaði félagsins .  

Frekari upplýsingar  um starf ið veitir: 
Gunnar Linnet, framkvæmdastjóri Gluggasmiðjunnar, sími 577 5050.  

Umsóknir sendist á postfangið gunnar@gluggasmidjan.is.  

Vélamaður í gluggaframleiðslu

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Starfið felst í gerð og eftirfylgni rekstraráætlana á flugleiðsögu-
sviði, skýrslugerð og úrvinnslu gagna svo eitthvað sé nefnt. Reynsla 
af áætlanagerð og bókhaldi er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Bergþórsdóttir, 
sérfræðingur á flugleiðsögusviði, ingibjorg.bergthorsdottir@isavia.is.  

Sérfræðingur á skrifstofu flugleiðsögusviðs
Starfið felst í greiningu og mati á fjármála- og rekstrartengdri 
áhættu, þátttöku í stefnumótun, skýrslugerð og úrvinnslu gagna 
svo eitthvað sé nefnt. Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist 
í starfi og fimm ára starfsreynsla á sviði áhættustýringar að 
lágmarki er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Erlingsson, deildarstjóri 
fjárreiðudeildar, ingi.erlingsson@isavia.is.

Sérfræðingur í áhættustýringu

Umsóknarfrestur er til og með  6. desember Nánari upplýsingar og umsóknir á www.isavia.is/atvinna
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Við leitum að 
fluggáfuðu fólki



Garðyrkjufræðingur óskast

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
( K G R P )  ó s k a  e f t i r  a ð  r á ð a
garðyrkjufræðing til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa lokið námi
frá garðyrkjuskóla, helst af skrúð-
garðyrkjubraut. Verkefnin felast í
almennum garðyrkjustörfum og verkstjórn.

Ráðið verður í starfið frá og með
15. desember n.k. eða eftir samkomulagi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
KGRP og Samiðnar f.h. aðildarfélaga
þess.

Skriflegar umsóknir skal senda til
KGRP, Vesturhlíð 8, 105 Reykjavík,
fyrir 1. desember n.k. merkt:

“Garðyrkjufræðingur”

Nánari upplýsingar um starfið veitir
garðyrkjustjóri KGRP í síma
585-2720 eða 897-2472 næstu daga.

Upplýsingar um KGRP:
www.kirkjugardar.is

STARFSSVIÐ:
n  Umsjón með kerfum og stöðlum flugrekstrarsviðs
n  Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu  
 og hleðslu flugvéla 
n  Samskipti við Samgöngustofu og erlenda  
 samstarfsaðila
n  Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar

HÆFNISKRÖFUR:
n  Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði  
 flugumsjónar eða flugrekstrar
n  Æskilegt er að viðkomandi hafi bakgrunn  
 úr flugheiminum
n  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
n  Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel)
n  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni

Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is 
Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 27. nóvember.

FLIGHT OPERATIONS ENGINEERING

Laust er til umsóknar starf í „Flight Operations Engineering“ á flugrekstrarsviði. 
Deildin, sem er staðsett á aðalskrifstofu Icelandair, annast utanumhald um ýmis gögn, kerfi og staðla á 
flugrekstrarsviði, ásamt ýmsum öðrum verkefnum. 
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Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og 
hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by
rules or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also
enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States
abide by the rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the
Authority has powers that correspond to those of the European Commission. 

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities. The Authority is led by a College, which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States. 

The Authority is recruiting a Deputy Director
for the Food Safety Unit within the Internal
Market Affairs Directorate (IMA).  

IMA is responsible for monitoring the EFTA
States to ensure that internal market rules
have been effectively implemented into
domestic law. The Food Safety Unit of IMA
also carries out on-the-spot inspections and
auditing related to the application of the
EEA Agreement in the field of feed and food
safety, animal health and welfare in Iceland
and Norway. 

The Deputy Director will assist the Director
in managing the work of the Food Safety
Unit. The successful candidate will be
assigned responsibility for the coordination
of the Authority’s work in the fields falling
within the Unit.  

We are looking for a well-qualified individu-
al, ideally with a degree in veterinary sci-
ences and with relevant experience from the
public and/or private sector, knowledge of
the EEA agreement and relevant secondary
legislation.  

JOB REFERENCE 14/2015

Deadline for applications: 
3 January 2016
Start date: By September 2016

Deputy Director, Food Safety Unit 

For full details of this position, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and to submit 
an application please visit: https://jobs.eftasurv.int.  

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 
Góð laun í boði fyrir góða menn.
Einnig kemur til greina að 
taka nema. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband í síma 820 5900

Rafvirkjar
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Fasteignasala  
Óskum eftir að ráða tvo starfsmenn á fasteignasölu.  

Einungis löggiltir fasteignasalar eða 
aðilar í námi til löggildingar kom til greina.

 Upplýsingar veittar á skrifstofunni 
eða á netfanginu kristinn@eignastofan.is

Eignastofan  fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Gerð útboðsgagna, verðfyrirspurna 
og samningskaupa

• Samskipti við fagfólk LSH og birgja 
vegna innkaupa

• Samningsstjórnun
• Innkaupagreiningar, tölfræði og 

áætlanagerð

Hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Samskiptahæfni
• Tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af innkaupamálum er kostur

Starf verkefnastjóra á innkaupadeild er laust til umsóknar.  Starfið er tímabundið til 1 árs  
og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Deildin stýrir innkaupum og vöruflæði 
á sérhæfðum vörum (lyf, lækninga- og hjúkrunarvörum) sem og almennum rekstrarvörum 
fyrir sjúkrahúsið. Deildin kemur einnig að kaupum á þjónustu og tækjabúnaði.

Umsóknarfrestur er til
og með  7. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Jakob 
Valgeir Finnbogason, deildarstjóri 
(jokobv@landspitali.is, 543 1505, 
825 5034).

Starfshlutfall er 100%.
 

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá. Ákvörðun um ráðningu 
byggist á innsendum gögnum 
og eftir atvikum viðtölum við 
umsækjendur og umsagnaraðila.

Laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.
landspitali.is, undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

VERKEFNASTJÓRI

Innkaupadeild

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Er nánasti samstarfsmaður 
deildarstjóra og vinnur að skipu
lagningu á starfsemi deildar í 
samráði við hann

• Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í 
fjarveru hjúkrunardeildarstjóra

• Er leiðandi í klínísku starfi og 
framþróun hjúkrunar á deild

• Sérstök ábyrgð á tilteknum 
verkefnum sem honum eru falin

• Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

Hæfnikröfur

• Starfsreynsla í hjúkrun
• Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
• Þekking á verkefnastjórnun og 

umbótastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Leitum eftir metnararfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga á lungnahjúkrun, 
stjórn un ásamt gæða- og umbótastarfi til að taka að sér starf aðstoðardeildarstjóra. 
Lungnadeild A6 í Fossvogi er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin  
á landinu. Þar fer fram greining og meðferð á sjúklingum með bráða og langvinna 
lungnasjúkdóma sem og svefnháða öndunartruflana.

Umsóknarfrestur er til
og með 7. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veita  
Hildur Helgadóttir, deildarstjóri 
(hildurhe@landspitali.is,  
825 3596) og Þórdís Ingólfsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (thoring@
landspitali.is, 824 5480).

Starfshlutfall er 90100% og 
veitist starfið frá 1. janúar 
2016 eða eftir samkomulagi til 
tveggja ára, með möguleika á 
áframhaldandi ráðningu.

Umsókn fylgi náms og starfs
ferilskrá ásamt afriti af próf
skírtein um og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi 
fjár mála ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 

Lungnadeild

 
 

 

UN Women auglýsir stöðu sér-
fræðings á sviði kynja-, mann-
úðar-, friðar- og öryggissmála.

Hjá UN Women er laus til umsóknar staða sér-
fræðings (P4) á sviði kynja-, mannúðar-, friðar- og 
öryggissmála sem fjármögnuð er af utanríkisráðu-
neytinu. Sérfræðingurinn mun starfa á skrifstofu UN 
Women í Kiev í Úkraínu og mun sinna verkefnum 
á ofangreindum sviðum, þ.m.t. innleiðingu á mark-
miðum ályktunar Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
um konur, frið og öryggi (UNSCR 1325) og kynjaðri 
nálgun í neyðar- og mannúðaraðstoð. 

Kröfur til umsækjenda:
• meistargráða (eða meira nám) á félagsvísindasviði 

(t.d. kynjafræði, stjórnmálafræði, félagsfræði eða 
sagnfræði)

• a.m.k. fimm ára starfsreynsla tengda málefnum 
UNSCR 1325 (reynsla frá Evrópu og/eða Mið-Asíu 
er kostur)

• góð þekking á neyðar- og mannúðarmálum 
• reynsla af neyðar- og mannúðarmálum, þ.m.t. 

kynjaðri nálgun og þekkingaruppbyggingu á sam-
þættingu kynjasjónarmiða

• reynsla af samstarfi við borgarasamtök og stjórn-
völd og uppbygging samstarfsverkefna

• reynsla eða þekking á starfsemi Sameinuðu þjóð-
anna, einkum á sviði neyðar- og mannúðarmála

• mjög góð enskukunnátta, kunnátta í rússnesku er 
kostur

Ákvæði laga nr. 73/2008 um íslensku friðargæsluna 
og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu gilda 
um starfið. UN Women tekur ákvörðun um ráðningu, 
en ráðið er til eins árs frá og með 1. janúar 2016. 
Sérfræðingurinn mun starfa undir daglegri stjórn 
UN Women og um launakjör fer samkvæmt reglum 
stofnunarinnar. Um er að ræða stöðu á stigi P4. 
Staða sérfræðingsins og kjör miðast við að starfs-
maður flytjist til starfa í Kiev án fjölskyldumeðlima.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2015.
 
Umsókn og ferilskrá á ensku skal senda utanríkis-
ráðuneytinu í tölvupósti á netfangið 
unwomen@mfa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að 
finna á vefsíðu utanríkisráðuneytisins: 
http://www.utanrikisraduneyti.is/upplysingar/laus-
storf/althjodastofnanir/# og hjá Auðbjörgu Halldórs-
dóttur í síma 545-9900 eða á netfanginu aha@mfa.is

Konur jafnt og karlar eru hvött til að sækja um 
framangreint starf



An excellent opportunity has arisen within the British Embassy 
for a suitably qualified individual to join our Trade and Investment 

team on a full time basis. We are seeking to recruit an 
enterprising, results oriented MARKET ADVISER to deliver 

business development projects for UK companies in the
 Icelandic market.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment

for full information regarding the role.  

Applications should be clearly marked with the job title and also 
comprise: a covering letter of no more than 2 pages outlining 

your motivation,  an up to-date CV (max 3 pages) including the 
names, and contact details of two referees. 

Applications should be sent to jobapplications.isl@fco.gov.uk 
and the email subject line must be formatted as follows: ISL501

The closing date for applications is Tuesday,  
1 December 2015 (23:59 UK Time). 

British Embassy Job Opportunity  
UKTI Market Adviser

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 24. nóvember 2015.

World Class

Vinnutími:
100% starf í vaktavinnu.
 
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga
á matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.
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Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og 
hjúkrunarheimili og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið.  Ferða-
þjónusta er öflug og vaxandi í 
sveitarfélaginu og fjölbreyttir 
möguleikar á því sviði fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.

Laus störf í Vík í Mýrdal:

Staða forstöðumanns/hjúkrunarforstjóra við Hjúkrunar- og 
dvalarheimilið Hjallatún
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún er lítið og vinarlegt heimili með 12 hjúkrunarrýmum og 
6 dvalarrýmum aldraðra.

Starfssvið:
• Forstöðumaður/hjúkrunarforstjóri veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á  daglegum rekstri Hjallatúns.
• Forstöðumaður skipuleggur starfið og hefur faglega forustu á sviði hjúkrunar og ummönnunar á heimilinu.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þar að hafa réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála.
• Viðkomandi þarf að hafa góða færin í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt og skipulega.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum og vilja til að takast á við krefjandi verkefni.   
Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf í janúar 2016.

Nánari upplýsingar um stöðu forstöðumanns veitir: Ásgeir Magnússon sveitarstjóri sveitarstjori@vik.is 
eða í síma 4871210 – 8983340. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík. 

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k.

Skrifstofumaður - bókari
Staða skrifstofumanns – bókara á skrifstofu Mýrdalshrepps er laus til umsóknar.

Starfssvið:
• Helstu verkefni eru við færslu bókhalds, símavörslu og móttöku á skrifstofu Mýrdalshrepps. 

Hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á bókhaldsvinnu
• Viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt. 

Laun skv. kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Helga Halldórsdóttir skrifstofustjóri myrdalshreppur@vik.is 
eða í síma 4871210. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. 

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra  

frá og með 1. mars 2016 með starfsstöð í Reykjavík.  

Starfið felst aðallega í vélstjórn á dráttarbátum Faxaflóahafna 
sf. en einnig í afgreiðslu rafmagns, móttöku skipa og öðrum 
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi full vélstjórnaréttindi - VF 1
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi,  
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.   
Unnið er alla virka daga 07:00 –17:00. 

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTJÓRI fyrir 1. desember n.k.  Þar sem í 
gildi eru ákvæði laga um hafnarvernd þá er óskað eftir að 
umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525-8900.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLADEILD  

Menntunar- og hæfnikröfur: 

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða er skilyrði. 
• Mjög góð tölvukunnátta og sérþekking á Excel er skilyrði.
• Reynsla af Dynamics NAV er æskileg.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
• Reynsla af gerð og innleiðingu gæðakerfis er kostur.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er skilyrði.
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti  

er skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2015.   

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu  
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. 

Nánari upplýsingar er að finna á mos.is/lausstorf eða hjá Pétri J. Lockton, 
fjármálastjóra í síma 525 6700. Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

 Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar - Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ  -  sími 525 6700  -  mos@mos.is  - www.mos.is 
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Spennandi og krefjandi störf hjá 
Ríkisendurskoðun
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar störf sérfræðinga á 
endurskoðunar- og stjórnsýslusviði stofnunarinnar.

Sérfræðingar á endurskoðunarsviði
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar tvö störf á endur-
skoðunarsviði. Leitað er að löggiltum endurskoðanda og/eða 
sérfræðingi á sviði endurskoðunar og reikningshalds. Sviðið 
annast m.a. fjárhagsendurskoðun hjá ríkinu samkvæmt 8. gr. laga 
nr. 87/1996 um Ríkisendurskoðun. Um fjölbreytt og krefjandi 
starf er að ræða. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur þekkingu á eða reynslu af endurskoðun og reikningshaldi, 
er nákvæmur og vandvirkur, með góða greiningar- og ályktunar-
hæfni og vel ritfær.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun ríkisreiknings og ársreikninga ríkisaðila
• Kanna innra eftirlit stofnana og meta virkni þess.
• Kanna hvort fjárráðstafanir ríkisaðila og rekstur eru í samræmi 

við lög, reglur og önnur lögmæt fyrirmæli.
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkissjóðs

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði endurskoðunar og reikningshalds
• Þekking á alþjóðlegum stöðlum í endurskoðun og reiknings- 

haldi
• Þekking á opinberum endurskoðunarstöðlum (ISSAI) og opin-

berum reikningsskilastöðlum (IPSAS) er kostur
• Frumkvæði, metnaður og sveigjanleiki 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna sjálfstætt á agaðan og skipulagðan hátt. 
• Skýr sýn á aðalatriði, nákvæmni og góð greiningar- og 
 ályktunarhæfni
• Góð tök á skýrslugerð og geta til að setja efni fram á skipu- 

legan og rökréttan hátt 
• Geta til að skrifa vandaða og læsilega íslensku
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins er kostur

Nánari upplýsingar veitir
Ingi Kristinn Magnússon – ingi@rikisend.is – 569 7131

Sérfræðingar á stjórnsýslusviði
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar störf tveggja sér-
fræðinga á stjórnsýslusviði. Sviðið annast stjórnsýsluendurskoðun 
samkvæmt 9. gr. laga nr. 86/1997 um Ríkisendurskoðun.  
Í því felst að kanna meðferð og nýtingu ríkisfjár, hvort hagkvæmni 
og skilvirkni er gætt í rekstri stofnana og fyrirtækja ríkisins og 
hvort gildandi lagafyrirmælum er framfylgt í því sambandi.  
Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.  
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa reynslu 
af úttektarvinnu / skýrslugerð, eru mjög vel ritfærir, nákvæmir, 
vandvirkir og með góða greiningar- og ályktunarhæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst aðallega í úttektavinnu og skýrslugerð auk 
almennrar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar sjálfstætt 
að þeim verkefnum sem honum er úthlutað í samræmi við 
gæðakröfur stjórnsýslusviðs og starfsáætlanir og þarf að geta leitt 
verkefnin til lykta í samvinnu við sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af stjórnun verkefna
• Samviskusemi, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Færni til að vinna á markvissan, skilvirkan og agaðan hátt
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum og teymis-

vinnu
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Skýr sýn á aðalatriði og góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð almenn tölfræðiþekking
• Nákvæmni og vandvirkni með tölur og texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér ný 

tölvukerfi
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnitmiðaðan, 

vandaðan og læsilegan texta
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu Norður-

landamáli æskileg
• Mikilvægt er að umsókn fylgi kynningarbréf umsækjanda

Nánari upplýsingar veitir
Þórir Óskarsson – thorir@rikisend.is – 569 7149

Frekari upplýsingar um störfin
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2015.  

Sótt skal um störfin gegnum starfatorg.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu. 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum Alþingis 
samkvæmt lögum nr. 86/1997. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og 
reikninga ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála- 
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir niðurstöðum 
endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar 
opinberlega. Forsætisnefnd Alþingis ræður yfirmann stofnunarinnar, 
ríkisendurskoðanda, til sex ára í senn. Ríkisendurskoðun er til húsa í 
Bríetartúni 7, 107 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 41.  

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is 
Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 

sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur 
fjármuni og bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og 
útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir um 
leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Fagstjóri hjúkrunar - 
Heilsugæslan Grafarvogi
Laust er til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar 
við Heilsugæsluna Grafarvogi. Fagstjóri hjúkrunar 
ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í 
samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á 
samvinnu milli fagstétta innan stöðvarinnar og að 
þjónustuþarfir skjólstæðinga séu ávallt í fyrirrúmi.

Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfileika og samskiptahæfni.  

Ráðið verður í starfið til 5 ára frá og með 1. janúar nk.  
eða eftir nánara samkomulagi.  Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með  
7. desember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  Annast skipulag, verkstjórn og samhæfingu  
  innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í   
  samræmi við stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða 
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun 
  klínískra leiðbeininga
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum  
  á starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga  
  stöðvar 
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu 
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í  
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra  
  og lærimeistara

Hæfnikröfur:
  Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Reynsla af starfi í heilsugæslu er kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri 
  í starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita:
Ófeigur T. Þorgeirsson, svæðisstjóri.  
Netfang: ofeigur.t.thorgeirsson@heilsugaeslan.is 
Sími 585-7600

Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar. 
Netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is 
Sími 585-1300

 - Ægir sjávarfang ehf -

Starfssvið: Hæfniskröfur: 

Verkstjóri  

Ægir sjávarfang framleiðir hágæða þorsklifur í tveim niðursuðuverksmiðjum á Íslandi, annars vegar í Grindavík og hins vegar í 
Ólafsvík.  Ægir sjávarfang er fjölskyldurekið fyrirtæki sem hefur starfað frá árinu 1995.

Ægir sjávarfang óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í verksmiðju félagsins í Grindavík.  Leitað er að einstaklingi til stjórnunarstarfa 
við framleiðslu á vörum félagsins þar sem reynir á skipulögð vinnubrögð og hæfni til mannlegra samskipta.

Daglegur rekstur verksmiðju félagsins í Grindavík.  Samskipti 
við birgja og eftirlitsaðila.  Gerð framleiðsluskýrslna.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á fiskvinnslu.  Þar til 
gerð menntun æskileg.  Ensku  og tölvukunnátta skilyrði.  Lipurð í 
mannlegum samskiptum.

- Umsóknir skulu sendast á info@aegirseafood.is fyrir 15 desember 2015 -
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

Fyrirtæki á sviði inn�utnings og sölu á vélum og tækjum óskar eftir að ráða ö�ugan sölumann til starfa.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga nema á föstudögum frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Sölumaður
· Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
· Tilboðs og samningagerð
· Almenn afgreiðsla

· Menntun á sviði vélfræði, vélstjórnunar eða
  sambærilegt kostur eða reynsla af vélum og tækjum
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Leikskólakennara  
vantar við Auðarskóla

Leikskólakennara vantar við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: 
Ábyrgð –Ánægja-  Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda 
og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Sjá meiri upplýsingar á www.audarskoli.is 
Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
vill vera virkur hluti liðsheildar.

Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skóla 
stjóri í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 

netfangið eyjolfur@audarskoli.is 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.nordicvisitor.com/atvinna/ 
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015.

Ferðaráðgjafi

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að 
skapa  góðar minningar með sérsniðnum pakkaferðum fyrir 
einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda. Fyrirtækið hefur verið í 
stöðugum vexti síðan það var stofnað árið 2002 og er í dag eitt af 
stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með um 80 starfsmenn.

Nordic Visitor leitar eftir kraftmiklum, jákvæðum og metnaðarfullum 
ferðaráðgjöfum til þess að sinna sölu, undirbúningi, framkvæmd og 
úrvinnslu á ferðum til Íslands, Grænlands og annarra áfangastaða á 
Norðurlöndum. Um er að ræða fjölbreytt ferðaþjónustustarf á 
líflegum vinnustað.

Sala, þjónusta og móttaka viðskiptavina
Bókanir, úrvinnsla og umsjón með ferðum
Tilboðsgerð
Annað tilfallandi

Starfssvið:

Færni í mannlegum samskiptum, framúrskarandi 
þjónustulund og jákvæðni
Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
Yfirgripsmikil þekking á íslenskri ferðaþjónustu 
er skilyrði
Reynsla af sölustarfi æskileg
Þekking á Grænlandi sem áfangastað er kostur 
Mjög góð tungumálakunnátta (íslenska, enska og 
þriðja tungumál er kostur)
Þarf að geta unnið sjálfstætt
Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur:

VILT ÞÚ SKAPA GÓÐAR MINNINGAR? Sölumenn óskast í kvöldvinnu
Símsölumenn óskast í úthringiver á kvöldin. Góðir tekju-

möguleikar og skemmtilegt starf.  
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 868-2989 eða með 

tölvupósti á netfangið magnus@kml.is

Við leitum að

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða. 

• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á 
Grænlandi.

• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar 
á Grænlandi.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum ein
staklingi sem er góður í mannlegum  samskiptum. 
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálf
stæður í vinnubrögðum. Yfirgripsmikil þekking á 
Grænlandi er skilyrði. Starfsmaðurinn þarf að vera 
fram úrskarandi í dönsku og ensku. Íslenska og 
grænlenska eru kostur.

ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á 
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma 
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is  

merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“. 

Umsóknarfrestur til 30. nóvember 2015. HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum 
og kraftmiklum verslunarstjóra sem hefur 
gaman af mannlegum samskiptum.  

StarfSSvið:  
•	 Ábyrgð á rekstri verslunar
•	 Samskipti við viðskiptavini og birgja
•	 Umsjón með ráðningum starfsmanna og 

almennri starfsmannastjórnun í verslun 
•	 Ábyrgð á birgðahaldi í verslun sem og 

önnur tilfallandi störf. 

HæfniSkröfur:  
•	 Marktæk reynsla af stjórnun og starfs-

mannahaldi hjá verslunar og/eða       
þjónustufyrirtækjum. 

•	 Styrkleiki í mannlegum samskiptum, 
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, 
reglusemi og árverkni í hvívetna. 

Umsóknir ásamt ferliskrá sendist á 
umsokn@netto.is. Allar nánari upplýsingar 
veitir Falur J. Harðarson, starfsmannastjóri í 
síma 421-5400.

Umsóknarfrestur er til og með 1. des. nk. 
Viðkomandi þyrfti að geta 
hafið störf sem fyrst.

NETTÓ BÚÐAKÓR
VERSLUNARSTJÓRI

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargarheimilinu?
 

Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 
eða einstaklingur sem vilt breyta til? 

Við leitum til þín.
Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa.  
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf,  
unnið er aðra hvora helgi. Nauðsynlegt er að tala  
íslensku. Við erum sveigjanleg og komum til móts við þig.  

Hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur  
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is,  
sem allra fyrst.

Í maí 2013, 2009, 2008 og 2006 tóku fulltrúar Sjálfsbjargar- 
heimilisins á móti viðurkenningu sem fyrirmyndarstofnun frá SFR 
– stéttarfélagi í almannaþjónustu, en heimilið hafði hafnað 
í  þriðja og fjórða sæti í kjöri um „Stofnun ársins”.  

Í maí 2014 hafnaði Sjálfsbjargarheimilið í fyrsta sæti og varð þar 
með Stofnun ársins það ár. 

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 

Góð laun í boði fyrir góða menn.

Einnig kemur til greina að taka nema. 

Vinsamlegast  
sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband  
í síma 820 5900

Vantar þig 
þjálfara?

• Þarftu að uppfæra ferilskrána?

• Hvenær fórstu síðast í atvinnuviðtal?

• Er launaviðtal á döfinni?

• Kanntu að selja reynslu þína og virði?

Vöxtur ráðgjöf  |  Markþjálfun

Sími: 547 6060  |  www.voxturradgjof.is 
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STARFSMAÐUR Á ÞJÓNUSTUSTÖÐ
Jarðboranir hf. óska eftir starfsmanni á Þjónustustöð félagsins.
Meðal verkefna eru stjórnun vinnuvéla, þunga�utningar, viðhald
tækja og búnaðar auk almennrar þjónustu við bora félagsins.

Hæfniskörfur
•  Stóru vinnuvélaréttindin
•  Aukin ökuréttindi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
•  Góð almenn tölvukunnátta

Upplýsingar um star�ð veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 30. nóvember næstkomandi.

OKKUR VANTAR 
VIÐGERÐARMANN

Við leitum að starfskrafti með reynslu  
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða.  
Menntun í faginu er mikill kostur en  
ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 12. des. 2015.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla

· Kennari á miðstig í Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Sjúkraliði í dagþjálfun Roðasala

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is 

VÉLVIRKI 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag 
á volvoce.is

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2015

Sæktu um 
í dag!

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

Viltu vinna skemmtilegt og gefandi 
starf í hvetjandi starfsumhverfi ?

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur að ráða fólk  
í eftirfarandi störf:

Starfsfólk í almenna heimaþjónustu og liðveislu
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytileg verkefni sem fela í sér 
persónulegan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan og utan 
heimilis.  Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf, dagvinnu og/eða 
kvöld- og helgarvinnu. Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Afleysingar í desember
Getum einnig bætt við okkur starfsfólki í afleysingar í desember og 
yfir jólahátíðina.

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingum sem hafa jákvætt við-
horf, lipurð í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af því að 
sinna fólki.  Í öllum störfum þarf að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi starfsum-
hverfi og sveigjanleika í starfi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða skila inn á 
heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

AÐSTOÐARVERKSTJÓRI 
ÓSKAST Á VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Aðstoð við verkstjórn á vörubílaverkstæði. 
- Greina bilanir og þjónusta vörubifreiðar og 
  önnur tæki sem koma inn til þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, meirapróf kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag 
á volvotrucks.is

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2015

Sæktu um 
í dag!

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Súrdeigsgerðin auglýsir eftir starfsfólki á nýjan 
útsölustað í Krónunni Lindum. Súrdeigsgerðin er glæný 
og fersk samlokugerð með aðaláherslu á súrdeig og 
súrdeigssamlokur.  

Helstu verkefni: 
 
Samlokugerð
Afgreiðsla á brauðmeti, samlokum, kaffi og öðrum   
drykkjum.
Einfaldur brauðbakstur 
Áfylling 
Pantanir og innkaup á hráefni 
Hæfniskröfur:
•	 20 ára og eldri
•	 100% íslenskukunnátta
•	 Reyklaus
•	 Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
•	 Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
•	 Geta starfað sjálfstætt og í hóp
•	 Geta til að vinna undir álagi
•	 Meðmæli
•	 Hreint sakavottorð

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um á 
surdeigsgerdin@surdeigsgerdin.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.

GERÐIN
Súrdeigs

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

Við leitum að ábyrgum og skipulögðum  
einstaklingi í fullt starf í bókhaldsdeild okkar.

Starfið felur í sér öll almenn bókhaldsstörf auk 
umsjónar með innheimtu á innlendum og er-
lendum kröfum. Æskileg er að viðkomandi hafi 
góða almenna tölvuþekkingu, sé með gott vald 
á ensku og sé lipur í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir send umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 28. nóvember.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Til leigu á besta stað 300-1200m2 atvinnuhúsnæði að 
Brúarvogi Reykjavík.  Fjölbreytt val af skrifstofu, lager  
og/eða verslunarhúsnæði.  Hægt að aðlaga að þörfum 

hvers og eins.  Möguleiki á leiguafnoti af fullbúnu vöruhúsi 
sem hefur upp á að bjóða kæli og frystiþjónustu.   

Góð aðkoma og næg bílastæði.

Frekari upplýsingar gefur Arnar í síma 8978813

Til leigu atvinnuhúsnæði 
miðsvæðis í Reykjavík.

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 5. desember 2015.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Störf á heimilum  
fatlaðs fólks

Þroskaþjálfar óskast til starfa á heimili félagsins í 
vaktavinnu frá 1. janúar 2016. Á heimili í Kópavogi er 
um að ræða 80% stöðu en í Reykjavík losnar 30 – 40 % 
staða. Hlutverk þroskaþjálfa í búsetu er fyrst og fremst 
fólgið í því að styðja íbúa í daglegu lífi. Hann tekur þátt 
í skipulagningu á innra starfi í samvinnu við íbúa og 
forstöðumann og veitir öðrum starfsmönnum faglega 
ráðgjöf og fræðslu. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningum Áss styrktarfélags og ÞÍ.

Stuðningsfulltrúi óskast til starfa á heimili félagsins í 
Kópavogi. Um er að ræða 50% starf í vaktavinnu. 
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið 
í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði 
þeirra. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og 
er staðan laus frá áramótum. Launakjör eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags við SFR.

Nánari upplýsingar um laus störf og atvinnuumsókn 
má finna á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is. 
Einnig getur Þórhildur Garðarsdóttir veitt upplýsingar 
í síma 414 0500.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Sérfræðingur í forritun  
notendaviðmóts

Menntamálastofnun er ný stofnun sem stuðlar að fram-
förum í þágu menntunar í samræmi við stefnu stjórnvalda, 
bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víð-
tæku hlutverki við mat á menntun, þróar og miðlar náms-
gögnum til nemenda og veitir margs konar þjónustu við 
menntakerfið.

Laus er til umsóknar staða sérfræðings á miðlunarsviði í 
forritun notendaviðmóts. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
þekkingu á gagnagrunnum og geti unnið að gerð vefja allt 
frá hugmynd að útgáfu. Um er að ræða fullt starf.  

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, hönnun, uppsetning og viðhald ytri vefja
• Stafræn framsetning námsefnis í samstarfi við aðra sér-

fræðinga miðlunarsviðs
• Þjónusta við önnur svið stofnunarinnar
• Samskipti við viðskiptavini stofnunarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði tölvunar-, kerfis-, hugbúnaðarfræða 
 og/eða mikil reynsla á þeim sviðum
• Þekking á Agile verkefnastjórnun og færni í að vinna 
 í Agile teymum (Scrum)
• Hæfni í framendahönnun, þarf að geta unnið með hönn-

uðum stofnunarinnar að því að skapa viðmót vefja sem 
höfða til notenda

• Reynsla af teymisvinnu við mótun beinagrinda (e. wire-
frames) og að gera skissur að notendaviðmóti

• Reynsla af þróun og viðhaldi gagnagrunna
• Hæfileikar til skapandi starfs og innleiðingar nýjunga
• Góðir samskiptahæfileikar

Þekking og færni í notkun: 
• helstu stýrikerfa (Windows, OSX og Linux)
• HTML
• CSS
• JavaScript
• Python
• Photoshop
• PostgreSQL
• MongoDB

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt 
upplýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mán-
uði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Sérfræðingur 
í forritun notendaviðmóts. Öllum umsóknum verður svarað. 
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkis-
starfsmanna.  

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Bragason, sviðsstjóri,   
í síma 514-7500, netfang: throstur.bragason@mms.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2015.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Ferðaþjónusta bænda - Bændaferðir er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.  Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á breitt úrval 
ferða, gistingu og ýmsa afþreyingu á um 180 stöðum um allt land.  Einnig eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um 

allan heim, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða.

Bændaferðir  |  Ferðaþjónusta bænda  |  Icelandic Farm Holidays
www.baendaferdir.is  |  www.sveit.is  |  www.farmholidays.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvuþekking, NAV kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 30. nóvember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og söluráðgjöf
• Utanumhald á bókunum og greiðslum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Söluráðgjafi

Við leitum að þjónustulunduðum einstaklingi í afgreiðslu og sölu á utanlandsferðum Bændaferða.

Þjónustustjóri á gæslusviði 
Securitas er stærsta öryggisfyrirtæki landsins, með um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið rekur útibú og starfsstöðvar víða um land, en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8, Reykjavík.

Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að ná 
árangri og að veita frábæra þjónustu og nú viljum við í ljósi aukinna verkefna 
bæta við liðsmanni í hópinn. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri, 
kristin@securitas.is.  
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum.  

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og að þeir séu 
reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu. 

Starfið:
 ¬ Daglegur rekstur tiltekinnar rekstrareiningar 
innan gæslusviðs fyrirtækisins

 ¬ Áætlanagerð, fjárhags- og starfsáætlanir
 ¬ Verkefnastjórnun 
 ¬ Umsjón með starfsmönnum, vaktatöflugerð, 
vinnulýsingum og tengdum verkefnum

 ¬ Mönnun og innleiðing í nýjum verkefnum
 ¬ Samskipti við viðskiptavini
 ¬ Þátttaka í stefnumótun og framþróun

Hæfniskröfur:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Stjórnunarreynsla er æskileg
 ¬ Tölvufærni og gott vald á íslensku og ensku
 ¬ Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Skipulagshæfileikar
 ¬ Geta til að vinna bæði sjálfstætt og undir álagi
 ¬ Þekking á öryggismarkaði er kostur
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Til leigu á besta stað 300-1200m2 atvinnuhúsnæði að 
Brúarvogi Reykjavík.  Fjölbreytt val af skrifstofu, lager  
og/eða verslunarhúsnæði.  Hægt að aðlaga að þörfum 

hvers og eins.  Möguleiki á leiguafnoti af fullbúnu vöruhúsi 
sem hefur upp á að bjóða kæli og frystiþjónustu.   

Góð aðkoma og næg bílastæði.

Frekari upplýsingar gefur Arnar í síma 8978813

Til leigu atvinnuhúsnæði 
miðsvæðis í Reykjavík.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 

Góð laun í boði fyrir góða menn.

Einnig kemur til greina að taka nema. 

Vinsamlegast  
sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband  
í síma 820 5900



ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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20202 – Keflavíkurflugvöllur, Eldsneytis- 
og ídráttarlagnir í stæði 20 og 21 

Ríkiskaup fh. Isavia óska eftir tilboðum í: Keflavíkur-
flugvöllur, Eldsneytis- og ídráttarlagnir í stæði 20 og 21.  
Leggja skal eldsneytisafgreiðslulögn í flughlað suð-vestan 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, til norðurs um 60m, og 
ídráttarlagnir fyrir rafmagn við brún hlaðsins í þjónustuveg 
um 100m.  Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem 
eru aðgengileg af vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  
Opnun tilboða 8. desember  2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum.
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40157 - Ómtæki fyrir Hjartadeild 
– tilkynning um fyrirhuguð samningskaup

Ríkiskaup fyrir hönd Landspítala tilkynnir fyrirhuguð samnings
kaup á nýju hjartaómtæki frá framleiðandanum GE sem 
staðsett verður á Hjartdeild LSH við Hringbraut. Fyrirhuguð 
afhending er fyrir árslok 2015.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu innkaupadeildar LSH 
(http://www.landspitali.is/sjuklingaradstandendur/stodsvid/ 
fjarmalasvid/innkaupadeild/utbodogverdfyrirspurnir/).  
Fyrirspurnir sendist fyrir 29. nóv 2015, á eftirfarandi tölvupóst
fang kvald@landspitali.is, merkt “Hjartaómtæki”.

AÐALFUNDUR
Ferðamálasamtaka Íslands

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands  
verður haldinn mánudaginn 14. desember kl:13:00  

í fundarsal Ferðamálastofu, Geirsgötu 9. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Ályktanir og önnur mál.

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2015/2016 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 605, 3. júlí 2015

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbær  (Grundarfjörður)
Vesturbyggð (Patreksfjörður)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
1043/2015 í Stjórnartíðindum

Árborg (Stokkseyri, Eyrarbakki)
Garður
Vogar
Vesturbyggð (Brjánslækur/Barðaströnd)
Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdalur, 
Ísafjörður)
Strandabyggð (Hólmavík)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Blönduósbær (Blönduós)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður, Ólafsfjörður)
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur, Hauganes) 
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015.

Fiskistofa, 20. nóvember 2015.

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Styrkir til grunnnáms í listdansi
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir um-
sóknum um rekstrarstyrki til dansskóla sem kenna listdans 
samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdansskóla. Styrkjunum er 
ætlað að efla framboð grunnnáms í listdansi. Skilyrði fyrir 
styrkveitingu er að skólinn hafi hlotið viðurkenningu
ráðuneytisins á starfseminni samkvæmt viðmiðum sem 
ráðuneytið hefur sett. 

Umsókn um rekstrarstyrk þurfa að fylgja upplýsingar um 
nemendafjölda og skólagjöld. Nánari leiðbeiningar
um frágang umsókna eru á umsóknareyðublaði á vef ráðu-
neytisins, http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/
sjodir-og-eydublod/menntamal/nr/3665

Umsóknarfrestur er til 20. desember 2015

Nánari upplýsingar eru í auglýsingu á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is

Umhverfissjóður sjókvíaeldis  auglýsir
Lög nr. 71/ 2008 um fiskeldi, með síðari breytingum kveða  
á um að starfræktur skuli Umhverfissjóður sjókvíaelds.

Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum 
sjókvíaeldis.  Sjóðurinn greiðir kostnað við rannsóknir vegna 
burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem stjórn 
sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita veiðiréttar-
höfum styrki til að mæta kostnaði eða tekjumissi sem ekki  
er hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar. 

Megin tekjur sjóðsins er árgjald sem innheimt er af rekstrar- 
leyfishöfum sjókvíaeldis. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  
Á vefslóð sjóðsins (www.umsj.is) má finna umsóknareyðublöð 
ásamt leiðbeiningum til umsækjenda. Umsóknum skal skilað til 
Umhverfissjóðs sjókvíaeldis, Skúlagötu 4,  5. hæð, 101 Reykja-
vík, fyrir kl. 16.00 miðvikudaginn 2. desember 2015. 

Frekari upplýsingar veita Grímur Valdimarsson og 
 Ásta Einarsdóttir í síma 5459700. 

Umhverfissjóður sjókvíaeldis 

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Útboð

Leikskóli Neskaupstað, lóðar- og 
umhverfisfrágangur ásamt bílastæðum 
og endurbótum á Eyrargötu.
 
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum í ofangreint útboðsverk. Verkið felst í gerð leikskólalóðar við 
nýjan leikskóla í Neskaupstað, ásamt bílastæðum og gatnagerð við Eyrargötu og gangstéttum.
 
Verktaki skal sjá um allan y�rborðsfrágang leikskólalóðar. Þar með er talið gröftur og brottakstur 
á efni, til�utningur á efni innan lóðar, grúsarfylling undir stíga og bílastæði, ásamt því að gera 
götu, bílastæði, stíga og gangstéttir tilbúnar fyrir malbikun.
 
Verktaki skal grafa fyrir lögnum, leggja fráveitu, rafstrengi, leggja ídráttarrör, setja upp ljósastólpa 
og tengja lagnabúnað. Verktaki skal sjá um að útvega og setja upp stálrimlagirðingu við 
leikskólalóð. Einnig skal smíða girðingar og timburpalla ásamt því að steypa stéttir, helluleggja, 
þökuleggja og gróðursetja.
 
Helstu magntölur eru:
 
· Grúsarfylling 900m2

· Jöfnunarlag undir malbik 3.000m2

· Steyptar stéttar 470m2

· Hellulagnir 850m2

· Kantsteinslögn 170m2

· Þökulögn 3.300m2

· Gerð gróðurbeða 500m2

· Timburdekk 60m2

· Girðingar 260m
 
Verklok eru 30. 07. 2016.
 
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski án endurgjalds á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, 
Hafnargötu 2, Reyðar�rði frá og með föstudeginum 20. nóvember nk.
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu framkvæmdasviðs Fjarðabyggðar, 
�mmtudaginn 3. des. kl. 14:00.

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

TIL LeIgu
HAFNARBRAuT 2 – 200 KÓP 

368 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum að Hafnarbraut 2 í Kópavogi. 

• Húsnæðið er jarðhæð og kjallari. 
• Samtals 368 fm.  
• Tveir inngangar. 
• Á efri hæð hússins er samþykkt íbúð. 
• Í dag eru 2 salerni í eigninni. 

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN - Sími 770 0309

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 

Rekstur til sölu Verð 5.000.000

Snyrti og nuddstofa er til sölu .
Stofan er fullbúin tækjum og er í rótgrónu hver� í austurbæ Reykjavíkur.
Stofan er í glæsilegu leiguhúsnæði og er leigan 180.000 þús. 
(langtímaleiga). Afhendist �jótlega.

Allar frekari upplýsingar veitir Agnar í s : 820-1002 eða agnar@domusnova.is 
eða Einar Hannesson löggiltur fasteignasali einar@domusnova.is

www.domusnova.is



Skugginn samanstendur af mörgum húsum með frábærri 
hönnun. þar sem hverfið er hannað í heild sinni  gefur það 
þessu hverfi fallega umgjörð sem gerir það eftirsóttara en 
önnur. Einnig hefur verið mjög góð endursala í  íbúðum og 
hækkandi verð.

Nálægðin við iðandi mannlíf miðborgarinnar setur 
Skuggahverfið í flokk eftirsóttustu hverfa borgarinnar. 
Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, skóla, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.
  
Frá Skuggahverfinu er stutt í margar helstu perlur 
miðborgarinnar, dæmi um áhugaverða staði í næsta 
nágrenni:  Gamla höfnin, Tjörnin, Hljómskálagarðurinn, 
Skólavörðuholtið,  Austurvöllur,  Listaháskóli Íslands 
Sölvhólsgötu, Þjóðleikhúsið, Harpan, Hallgrímskirkja, 
Sundhöll Reykjavíkur, Landspítali – háskólasjúkrahús, 
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Háskóli Íslands. Allir 
þessir eru í stuttu göngufæri við Skuggann.  

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR 
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

535 1000 
stakfell@stakfell.is

Allar nánari upplýsingar veitir Þorlákur löggiltur fasteignasali í síma: 820 2399, eða thorlakur@stakfell.is

TIL SÖLU:

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK (SKUGGAHVERFI)

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS
Á LAUGARDAGINN MILLI KL. 13.00 OG 15.00 

SÝNINGARÍBÚÐ VIÐ VATNSSTÍG 20-22

TIL SÖLU LÓÐIRNAR 17 og 27 VIÐ 
LAMBHAGAVEG Í REYKJAVÍK

Lóðin Lambhagavegur 17 er að stærð 11.464 fm og liggur hún neðan Lambhagavegar 
að ánni Korpu. Lóðin er sléttlend og á henni eru  í dag engin mannvirki önnur en leifar af 
gamalli gróðrarstöð. Söluverð kr. 61.0 millj.

Lóðin Lambhagavegur 27 er að stærð 5.344 fm og á henni er íbúðarhús byggt úr timbri 
að stærð 159.8 fm. og er það í góðu ástandi.  Lóðin er ofan við Lambhagaveginn. 
Söluverð kr. 59.0 millj.

Samkvæmt lóðarleigusamningum frá Reykjavíkurborg er kvöð á lóðunum að þær séu 
leigðar undir gróðurhús,  útiræktun eða skilda starfsemi. Nýtingarhlutfall lóðanna til 
bygginga má vera 0.24 og 1/3 skal vera grænt svæði. 

Staðsetning lóðanna er mjög góð nálægt Vesturlandsvegi og hafa þær gott 
auglýsingagildi. Góð aðkoma er að Lambhagavegi  bæði frá  Vesturlandsvegi 
og úr Grafarholti. 

Allar frekari upplýsingar veitir Ingileifur Einarsson lögg. fasteignasali s. 894 1448

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali. Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
ÁBYRG FASTEIGNASALA - www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Flúðasel 74 - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Ofanleiti 3.  3ja herbergja íbúð. 

Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestur 
svölum að meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. 
Þrjú svefnherbergi. Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak.  
Björt og góð eign í barnvænu hverfi með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli 
húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. Verð 29,8 millj. 
Verið velkomin.

Mjög fín 87,9 fm. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í  
Reykjavík. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi 
á góðar vestursvalir. Nýlegt eikarparket á gólfum.  Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Frábær staðsetning þaðan  
sem stutt er í alla þjónustu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 14.30 – 15.00  

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 13.30 – 14.00  

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Kambasel 18
Fallegt endaraðhús í botnlanga á tveimur hæðum 
við Kambasel í Reykjavík. Eignin skráð 180,3 fm sem 
skiptist í íbúðarrými 156,5 fm og 23,8 fm bílskúr. 
Eignin var nýlega tekin í gegn að hluta að innan, 
m.a hurðar, gólfefni að stórum hluta, innréttingar, 
baðherberbergi á efri hæð og eldhús.  

Verð:  49.500.000

Raðhús 180,3  
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv.  kl 17:30 - 18:00

OPIÐ
HÚS

Verð: 59.500.000

Hraunprýði 
178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í Garðabæ. 
Húsið er byggt 2012 á einni. hæð með opnu bílskýli.
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi 
inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús,  opið bílskýli og geymsla. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

178
m2.

5
herb.

Verð: Tilboð  

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja her-
bergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu 
bílskýli í Skuggahverfinu. Laus strax.   3ja herb. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Sérgeymsla í sameign 
og stæði í bílskýli. 

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

90,2
m2.

3
herb.

Verð: 43.900.000

Hagamelur 16 - 107 Reykjavík 
LAUS VIÐ KAUPSAMNINIG! 
 
Björt og falleg 4ra herbergja (2 svefnh. 2 stofur), 
97.1 fm hæð í Vesturbæ Reykjavíkur.  Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

97.1
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús laugardaginn 21. nóv.  kl. 16:00 -16:30 

4
herb.

Verð: 55.900.000

Skólavörðustígur - 101 Reykjavík 
Glæsileg 3ja herb, 126,7 fm íbúð á þremur hæðum 
í miðbæ Reykjavíkur.  Tvennar svalir (suður og 
norður) Bílastæðahús Reykjavíkurborgar er við 
hliðina á húsinu.  Laus í febrúar Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

126,7
m2.

3
herb.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Steinsstaðir í Öxnadal  
Jörðin Steinsstaðir í Öxnadal á Þverárdal, Hörgársveit,  Heimajörðin er 
talin í kringum 430 ha en með afréttalandi í kringum 2.335 ha.
Jörðin samanstendur af ca. 38.7 ha ræktarlandi,  Jörðinni fylgir mikið 
beitarland og nokkuð mýrlendi í hliðum fjallsins fyrir ofan og ofarlega í 
hlíðinni er afréttarland jarðarinnar.  Fyrir ofan bæinn er
 fallegur foss sem nefnist Gljúfurbúi.  Jörðin á 
silungsveiðirétt í Hraunstjörn ásamt öðrum jörðum í 
sveitinni.  Jörðin er landmikil að beitilandi og túnum 
og býður upp á ýmsa möguleika fyrir þá sem vilja 
byggja upp til framtíðar.

Verð: 54.500.000

Þrastarás 46 b
Glæsilega 4ra herbergja, 110,5 fm íbúð á þriðju hæð 
í Þrastarási 221 Hafnafirði. Hér er á ferðinni mjög 
falleg eign.

Verð: 34.900.000

4
herb.

110,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Vesturgata 44
Björt og skemmtileg 80,9 fermetra rishæð 
að Vesturgötu 44A. Tvö svefnherbergi, 
eldhús, borðstofa, bað, stofa og suður 
svalir. Þríbýlishús sem byggt var 1990, góð 
staðsetningin. 

Verð: 37.900.000

3 
herb.

80,9 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Lindargata 39
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3ju 
hæð með útsýni í vönduðu fjölbýlishúsi í 
Skuggahverfinu. Íbúðin er 95,8 fm auk 9,0 fm 
sérgeymslu í kjallara og auðvitað er stæði í 
bílageymslu. 

Verð: 59.900.000

Bókið sýningu

3 
herb.

105 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Austurkór 65 - íbúð 302
Fullbúin íbúð með gólfefnum, gardínum og 
ljósum.

Laus við kauspamning

Verð: 37.500.000

Bókið sýningu

4 
herb.

115 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Barmahlíð 8

Opið hús  sunnudaginn 22. nóv.  kl. 16.00-16.30

 Mikið endurnýjuð sérhæð með bílskúr á rólegum 
stað í Hlíðinum. Íbúðin er með 3 svefnherbergi, 2 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús 
og rúmgott hol og forstofuherbergi sem 4 herb.
Eldhús og baðherbergi voru endurnýjð 2008.

Verð:  54.900.000

6 
herb.

195 
m2.

OPIÐ
HÚS



Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Aðeins 20 íbúðir eftir

Hjarðarhagi 44 
íbúð 302

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.15:00-15:45

Björt og rúmgóð 125 fm íbúð 

auk 22 fm bílskúr 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Þrjú góð svefnherbergi 

Íbúð 208 
að Garðatorgi 4b.

Íbúð 306
að Garðatorgi 4b.

Verð : Verð aðeins: 44,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

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

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu 

og þremur svefnherbergjum 

Stór stofa m nýlegu parketi, útgengt á S-svalir 

Nýleg eldhúsinnrétting. Hús nýmálað að utan

Stíflusel

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þorrasalir 2 

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.16:30-17:00

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 
og frábæru útsýni
Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 
Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi 
Fjögur svefnherbergi og með aukaíbúðinni 
fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Íbúð 302. Fallegt útsýni til sjávar 

og yfir borgina Alveg við skóla og sundlaug 

Inngangur af svölum. Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 4ra herbergja íbúð með auk 24 fm 

svalaskýlis 

Íbúð ásamt geymslu er 112 fm auk 

stæðis í bílageymslu

Laus til afhendingar

Eskivellir

Verð : 33,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi

Glæsileg eign, 4 svefnherbergi 

Gólfhiti, Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Afhending í desember

Lyngás - nýbygging 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Glæsileg 116 fm útsýnisíbúð með einstökum 
47,2 fm þaksvölum til vesturs og 
16,1 fm svölum til austurs.
Vegleg gestasnyrting með sér þvottahúsi inn af.
Stór samliggjandi stofa,  borðstofa og eldhús 
með eldunareyju.
Hjónaherbergi, rúmgott baðherbergi 
og gott barnaherbergi.
Svona útsýni sést eki á hverjum degi.

Sjón er sögu ríkari 

Einstaklega björt og vel skipulögð 101 fm 
3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu 
útsýni til suðurs.

Sér 5,3 fm þvottahús innan íbúðar.
Opin samliggjandi stofa, borðstofa og eldhús.
Rúmgott hjónaherbergi og gott barnaherbergi.
Suður svalir.

Um er að ræða frábærlega staðsettar íbúðir 
í hjarta bæjarins alveg við fjölbreytta þjónustu 
og nú eru að komast í gagnið skemmtilegar 
verslunar og þjónustueiningar 
á jarðhæð hússins.

Allar íbúðir hafa gott útsýni og margar 
magnað útsýni.

Íbúðirnar eru sérlega skemmtilegar og vel 
hannaðar þar sem ekkert er til sparað og 
aðgengi einstaklega þægilegt.
Innréttingar eru mjög vandaðar og blöndunar 
og eldhústæki eru fyrsta flokks.

Öllum íbúðum fylgir sérmerkt stæði í 
upphituðu bílastæðahúsi.54,4 millj.

Garðatorg 

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARÍBÚÐ 203 Í GARÐATORGI 1-C

sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 15 og 16

HEITT Á KÖNNUNNI OG PIPARKÖKUR

Atli S. Sigvarðsson 
aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Hilmar Jónasson 
aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nú eru aðeins 16 íbúðir af 42 óseldar í Garðatorgi 4a-4b og 4-c.

Stærðir eru frá 101 -136 fm og verð frá 44,3 millj. - 64,4 millj.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Aðeins 20 íbúðir eftir

Hjarðarhagi 44 
íbúð 302

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.15:00-15:45

Björt og rúmgóð 125 fm íbúð 

auk 22 fm bílskúr 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Þrjú góð svefnherbergi 

Íbúð 208 
að Garðatorgi 4b.

Íbúð 306
að Garðatorgi 4b.

Verð : Verð aðeins: 44,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

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

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu 

og þremur svefnherbergjum 

Stór stofa m nýlegu parketi, útgengt á S-svalir 

Nýleg eldhúsinnrétting. Hús nýmálað að utan

Stíflusel

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þorrasalir 2 

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.16:30-17:00

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 
og frábæru útsýni
Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 
Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi 
Fjögur svefnherbergi og með aukaíbúðinni 
fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

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

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Íbúð 302. Fallegt útsýni til sjávar 

og yfir borgina Alveg við skóla og sundlaug 

Inngangur af svölum. Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 4ra herbergja íbúð með auk 24 fm 

svalaskýlis 

Íbúð ásamt geymslu er 112 fm auk 

stæðis í bílageymslu

Laus til afhendingar

Eskivellir

Verð : 33,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi

Glæsileg eign, 4 svefnherbergi 

Gólfhiti, Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Afhending í desember

Lyngás - nýbygging 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Glæsileg 116 fm útsýnisíbúð með einstökum 
47,2 fm þaksvölum til vesturs og 
16,1 fm svölum til austurs.
Vegleg gestasnyrting með sér þvottahúsi inn af.
Stór samliggjandi stofa,  borðstofa og eldhús 
með eldunareyju.
Hjónaherbergi, rúmgott baðherbergi 
og gott barnaherbergi.
Svona útsýni sést eki á hverjum degi.

Sjón er sögu ríkari 

Einstaklega björt og vel skipulögð 101 fm 
3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu 
útsýni til suðurs.

Sér 5,3 fm þvottahús innan íbúðar.
Opin samliggjandi stofa, borðstofa og eldhús.
Rúmgott hjónaherbergi og gott barnaherbergi.
Suður svalir.

Um er að ræða frábærlega staðsettar íbúðir 
í hjarta bæjarins alveg við fjölbreytta þjónustu 
og nú eru að komast í gagnið skemmtilegar 
verslunar og þjónustueiningar 
á jarðhæð hússins.

Allar íbúðir hafa gott útsýni og margar 
magnað útsýni.

Íbúðirnar eru sérlega skemmtilegar og vel 
hannaðar þar sem ekkert er til sparað og 
aðgengi einstaklega þægilegt.
Innréttingar eru mjög vandaðar og blöndunar 
og eldhústæki eru fyrsta flokks.

Öllum íbúðum fylgir sérmerkt stæði í 
upphituðu bílastæðahúsi.54,4 millj.

Garðatorg 

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARÍBÚÐ 203 Í GARÐATORGI 1-C

sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 15 og 16

HEITT Á KÖNNUNNI OG PIPARKÖKUR

Atli S. Sigvarðsson 
aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Hilmar Jónasson 
aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

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

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nú eru aðeins 16 íbúðir af 42 óseldar í Garðatorgi 4a-4b og 4-c.

Stærðir eru frá 101 -136 fm og verð frá 44,3 millj. - 64,4 millj.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Næfurás 14
110 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð þar sem búið er að 
bæta við einu barnaherbergi á kostnað stofu, 
stofan samt rúmgóð. Íbúðin verður 88 fm eftir 
að nýr eignaskiptasamningur verður gerður.

STÆRÐ: 79 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. nóv 15:00 – 15:30

Ásholt 2
105 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð á 5 hæð í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu. Stofa og eldhús er 
opið rými með parketi á gólfi, sameign er mjög 
snyrtilega, starfandi húsvörður er í húsinu.

STÆRÐ: 49 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Hringbraut 25
220 HAFNARFJÖRÐUR

Rúmgóð og vel skipulögð 3-4.herbergja íbúð 
á 1.hæð í fjórbýlishúsi við Hringbraut 25 í 
Hafnarfirði.

STÆRÐ: 93,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

26.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Meðalfellsvegur 12a
276 KJÓSARHREPPUR

Einstaklega fallegt og vel staðsett heilsárshús 
á steyptum grunni. Húsið byggt árið 2006. 
Einungis 40 mín akstur frá Reykjavík. Falleg 
staðsetning við Meðalfellsvatn. 2700 fm lóð.

STÆRÐ: 80,6 fm HEILSÁRSHÚS HERB: 4

39.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 16:00 – 16:30

Krókabyggð 30
270 MOSFELLSBÆ

Mjög fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja 
raðhús í vinsælu og rólegu hverfi í Mosfellsbæ.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ljósakur 6
210 GARÐABÆR

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb 
útsýnisíbúð á efstu hæð ásamt stúdíóíbúð í 
kjallara við Ljósakur 6.

STÆRÐ: 169 fm FJÖLBÝLI HERB: 5

52.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 15:00 – 15:30

Bauganes 19A
101 REYKJAVÍK

Einbýlishúsalóð með öllum teikningum í 
Skerjafirði. Eignalóð 445 fm með teikningum. 
Byggingaréttur fyrir 219 fm húsi. Fyrirliggjandi 
teikning frá VA arkitektum. Gróin lóð.

STÆRÐ: 219 fm LÓÐ       HERB: 5

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

99.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    22. nóv 14:00 – 14:30



Þingvað 63
110 REYKJAVÍK

Glæsilegt 205 fm raðhús með 
bílskúr í botnlangagötu við Þingvað 
63. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 fullbúið sýningarhús.

62.400.000

STÆRÐ: 205 fm RAÐHÚS      HERB: 5

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Álakvísl 48
110 REYKJAVÍK

Fallega 106,5 fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
og 29,7 fm stæði í bílageymslu. Íbúðin hefur 
verið þónokkuð endurnýjuð m.a. eldhús, bæði 
baðherbergin og gólfefni á neðri hæðinni.

STÆRÐ: 136,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Lögg.leigumiðlari/Aðstoðarm.fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. nóv 16:00 – 16:30

Holtsbúð 59
210 GARÐABÆR

Fallegt og mikið endurnýjað 335 ferm 
útsýnishús með stórum bílskúr á frábærum 
stað. Fimm svefnherb,  fjórar stofur, tvö bað-
herb, björt sólstofa og heitur pottur í garði

STÆRÐ: 255-335 fm EINBÝLI          HERB: 10

79.800.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 17:00 – 17:30

Torfufell 48
111 REYKJAVÍK

4 herbergja íbúð á 3. hæð. 3. svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar, rúmgóð stofa, yfir-
byggðar svalir, húsið er klætt að utan, nýbúið 
að skipta um teppi og mála stigagang. 

STÆRÐ: 97,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

24.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. nóv 14:00 – 14:30

Huldubraut 33
200 KÓPAVOGUR

Húsið var endurnýjað að mestu leiti fyrir ca 10 
árum síðan, rafmagn, skólp, dren, þak, baðher-
bergi tekið í gegn og eldhús endurhannað. 
Skipt um gler í húsinu að hluta, ofna og lagnir.

STÆRÐ: 154 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

46.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    22. nóv 17:00 – 17:30

Klapparhlíð 9
270 MOSFELLSBÆR

Fallega tveggja herbergja íbúð með sérinngangi 
af svölum. Stutt í leikskóla, grunnaskóla, sund 
og íþróttasvæði. Rúmgott svefnherbergi, Þvot-
tahús innan íbúðar, suðursvalir, viðhaldslítið.

STÆRÐ: 63,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

25.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Atvinnuhúsnæði
110 REYKJAVÍK

Atvinnuhúsnæði á besta stað í Árbæ. Hentar 
m.a. fyrir nuddstofu. Tveir inngangar og 4-6 
vinnurými. Húsnæðið hefur verið mikið 
endurnýjað á síðustu 3 árum. 

STÆRÐ: 79,8 fm ATVINNURÝMI 6

16.100.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. nóv 15:00 – 15:30



Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Heimir 
Bergmann
630 9000

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Bárður 
Tryggvason

896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

693 3356 

Erlendur 
Davíðsson 
897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson 

893 4718

Garðar 
Kjartansson

853 9779

Ellert 
Róbertsson

893 4477

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27  · www.valhöll.is
www.nybyggingar.is

Þú hringir
-við komum

-það ber árangur! 

Allir þurfa þak
yfir höfuðið

588 4477 20
ára

1995 - 2015

Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla  
Pétursson
899 9083

Vilborg  
Gunnarsdóttir 

891 8660   

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Lögg. fasteignasalar  
á Valhöll:  

Ingólfur, Heiðar,  
Erlendur, Sturla 

og Vilborg.

Sturla Pétursson
Löggiltur 

Fasteignasali. 
899 9083

Vilborg Gunnarsdóttir 
Viðskiptafræðingur  
og Löggiltur 
Fasteignasali 
891 8660   

EINBÝLI MEÐ SÉRÍBÚÐ VIÐ ÞRÚÐVANG Í HAFNARFIRÐI
Höfum tekið í einkasölu 
fallegt 218 fm einbýlishús 
í enda á götu við Þrúðvang 
í Hafnarfirði.  Aðalhæðin 
er 126 fm, með þremur 
svefnherbergjum, rúmgóðu 
eldhúsi og stofum, 
baðherberg, gestasnyrting 
og þvottarhús. Bílskúrinn er 
sérstæður 45 fm og séríbúð 

í kjallara er 47 fm.  Hún skiptist í eldhús, stofu, baðherbergi og svefnherbergi.  
Verð 54,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar Lögg. fast. í s:693-3356 eða á  
heidar@valholl.is 

GRETTISGATA 70. 3ja HERBERGJA 1.HÆÐ. 
Nýkomin alls 95 fm 3ja 
herbergja íbúð á 1.hæð í 
steinhúsi á góðum stað í 
miðbænum. (70 fm íbúð, 
25 fm geymslur í kj.). 
Góður suður bakgarður, 
góðar suður svalir, í dag 1 
svefnherb.+ 2 stofur. Eign í 
ágætu standi. Verð 28,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 
22.nóv. 2015. kl. 12.00 - 
12,30  Ingólfur Gissurarson 
lg.fs. sýnir S:896-5222

HÁTÚN - 3JA - 4RA HERB. Í LYFTUHÚSI VIÐ HÁTÚN
Nýkomin í einkasölu 90 
fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 
2- hæð í þessu eftirsótta 
húsi við Hátún í Reykjavík.  
Íbúðinni var breytt og fæk-
kað um eitt herb. en auðvelt 
er að breyta til baka. Íbúðin 
er mjög heil og skiptist í tvö 
herbergi, rúmgóða stofu 
með teppi á gólfi, eldhús 
með eldri ljósri innréttingu 

og dúk á gólfi. Borstofa með teppi og flísalagt baðherbergi með baðkari.  
Verð 28,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

GOTT EINBÝLISHÚS VIÐ GRUNDARGERÐI Í REYKJAVÍK
GRUNDARGERÐI, REYK-
JAVÍK þ.e. mjög gott 283,6 
fm. tveggja hæða stein-
steypt einbýlishús, byggt 
1956. Hús sem býður upp 
á mikla möguleika. Um er 
að ræða 5-6 herbergja hús, 
þ.e. 3-4 svefnherbergi og 2 
stofur. Fallegur rækstaður 
garður.  

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson lögg.fasteignasali  s. 897-0199 og  
erlendur@valholl.is og Andri Guðlaugsson aðstoðarmaður fasteignas ala s.  
662-2705 eða andri@valholl.is

HRAUNTUNGA 58. EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ. 
Nýkomið í einkasölu 
fallegt mikið endurnýjað 
alls um 275 fm einbýli 
með aukaíbúð á frábærum 
útsýnisstað í Suðurhlíðum 
Kópavogs. 3-4 svefnherbergi 
í aðalíbúð, nýlegt eldhús og 
bað, gegnheilt parket, stórar 
suðvestur svalir, frábært 
útsýni Bláfjöll, Reykjanes. 

Aukaíbúð m.sérinngangi á neðri hæð, 3ja herbergja. Sérstæður bílskúr og ræktuð 
falleg suður lóð. Verð 67,5 millj.  Opið hús sunnudaginn 22.nóv. 2015.  kl. 13.00 - 
13,30   Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is

GLÆSILEG 3JA HERB. MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
í einkasölu glæsileg 3ja 
herb. 83,4 fm íb úð á annari 
hæð í lyftuhúsi, með stæði 
í lokaðri bílageymslu við 
Þórðarsveig í Grafarholti.  
Íbúðin skiptist í anddyri, 
eldhús, stofu með útgengi 
út á vestur svalir, tvö her-
bergi með góðum skápum, 
þvottahús og baðherbergi.  

Glæsilegar innréttingar og gólfefni.  Verð 30,9 milj.  
Allar uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

HAGALAND - MOSFELLSBÆ. FALLEG EFRI SÉRHÆÐ.
Falleg, rúmgóð alls 183 
fm efri sérhæð með 
innbyggðum 33 fm bílskúr, 
á frábærum rólegum stað 
skammt frá miðbæ Mos. 
Stutt í skóla, íþróttir, ver-
slun, þjónustu og náttúruna. 
4 svefnherbergi, tvennar 
svalir, rúmgóð stofa m.arin 
og uppteknu lofti.  
Verð 46,5 millj. Upplýsing-

ar á öllum tímum veitir: Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

SÓLVALLARGATA, 3JA MEÐ SÉRINNGANGI
Í einkasölu falleg 70,1 
fm 3ja herb. íbúð með 
sérinngangi bakatil. Anddyri 
með flýsum og skáp.  
Forstofuherbergi. Stofa með 
parketi á gólfi, eldhús með 
ágætri innréttingu. Rúmgott 
hjónaherbergi með skáp. 
Sameiginleg þvottarhús, 
gengið inn úr anddyri.   
Verð 28,7 milj.  
 

Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is

SÆVIÐARSUND 41 - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 
Opið hús sunnudaginn 22 
nóv. milli kl. 14:00-14:30

Glæsilegt 152 fm ein-
býlishús á einni hæð ásamt 
36 fm bílskúr. Byggt 1999. 
Stór timburpallur með skjól-
girðingu og heitum potti. 4 
góð svefnherbergi. Rúmgóð 
stofa og borðstofa. Sérlega 
vel teiknað og hannað hús 

með vönduðum innréttingum. Frábær staðsetning. Eign í sérflokki. Verð 79.5 millj. 
Bárður H. Tryggvason s: 896-5221, verður á staðnum.

ÞORLÁKSGEISLI 52, 
Opið hús sunnudaginn 22 
nóv. milli kl. 15,00-15,30. 

Fallegt og vel staðsett 210 
fm, 5 herbergja parhús 
á tveimur hæðum ásamt 
góðum bílskúr sem er með 
mjög góðri lofthæð. 4 góð 
svefnherb. Parket. Frábær 
staðsetning í barnvænu 
umhverfi. Laust strax.  
Verð 59,7 fm.  

Kristján verður á staðnum s: 611-4870.

FRAMNESVEGUR 55 - GLÆSILEG ÍBÚÐ   
Sunnudaginn 22. nóv.  
2015.  Kl. 14:00 – 14:30    

Glæsileg nýuupgerð 81 fm, 
þriggja herbergja íbúð á 1 
hæð með aukaherbergi í 
kjallara. Húsið að utan er 
nýlega steinað, skipt um 
gler og glugga og margt  
fleira. Eign í sérflokki.  
 
Kristján verður á staðnum  
S:  611-4870

  

Bjóðum Vilborgu og Sturlu hjartanlega velkomin til starfa á ný, 
hjá okkur á Valhöll.  Þau búa yfir mikilli margþættri reynslu 
úr atvinnulífinu og fasteignamarkaðnum ásamt mjög góðri 

þjónustulund, sem nýtast mun viðskiptavinum vel. OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt einbýlishús á sjávarlóð 
við Hrólfsskálavör.  Víðáttumikils 
útsýnis nýtur úr flestum rýmum hússins 
og verulega aukin lofthæð er í stórum 
hluta þess.  Stórir gluggafletir vísa að 
sjó, með rennihurðum út á verandir og 
svalir.  Eignin er 572,0 fm. að stærð með 
innbyggðum 58,7 fm. bílskúr,  hönnuð 
að innan og utan af arkitektunum Steve 
Christer og Margréti Harðardóttur hjá 
Studio Granda, sem einnig hönnuðu lóð 
og þakgarð. Allar sérteikningar, t.d. af 
innréttingum eru fyrirliggjandi. 

Um er að ræða nýbyggingu sem skilast 
fullfrágengin að utan með fullfrágenginni lóð, en að innan skilast húsið tæplega tilbúið undir innrétting-
ar. Þó eru komin vönduð gólfefni á stóran hluta hússins, terrazzo. 

Lóðin er afar glæsileg með veröndum, stéttum, innkeyrslu og hlöðnum veggjum úr íslensku grágrýti. 
Stór steyptur heitur pottur er á baklóð auk gufubaðshúss með sjávarútsýni og útisturtu. Þakgarður 
hússins er fullfrágenginn með harðviðargólfum, heitum potti og útisturtu.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali, netfang: gtj@fastmark.is.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Seltjarnarnes - sjávarlóð
Eign í sérflokki á einstökum útsýnisstað

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Jónsdóttir 
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Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sigurðsson hrl.
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ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali
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Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.

A u s t u r v e g i  3 8  –  S í m i  4 8 2  4 8 0 0  –  w w w . a r b o r g i r . i s

Fr
um

Atli Snær
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Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.
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Sigurbjartardóttir
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Árni Hilmar Birgisson
Sölufulltrúi
S. 856 2300

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Til leigu um 500m2 mjög vandað og 
fallegt skrifstofuhúsnæði í Höfða-
torgi. Norður hluti hæðarinnar með 
útsýni til þriggja átta. Húsnæðið 
skiptist í dag í móttöku, 10 skrif-
stofur og 2 fundarherbergi ásamt 
eldhúsi og ljósritunarherbergi. 
Auðvelt er að breyta veggjaskipan 
og til greina kemur að skipta rýminu 
í 2 hluta. Gegnheilt parket á gólfi og 
kerfisloft. Góðir geymsluskápar á 
hæðinni og sérgeymsla í sameign. 
Bílastæðakjallari með nægum 
bílastæðum. Nánari uppl. veitir  
Þorsteinn Magnússon í s: 894-2045 
eða Árni H. Birgisson í s: 856-2300.

HÖFÐATORG – TIL LEIGU



GULLENGI 4, 3ja hæð  – 112 RVK
OPIð hÚS SUNNUDaG 22.NÓV KL.16:30-17:00
• Björt og vel skipulögð 4ra herb., sérinngangur
• Íbúð er 118.4 fm / rúmgóðar suður-svalir
• Rúmgóð svefnherbergi og vandaðar innréttingar
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 36,5 millj. 

GLITVELLIR 3 – 221 hFj
OPIð hÚS SUNNUD. 22. NÓV KL. 13:00 – 13:30
• Virkilega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
• Alls 123 fm með stórri verönd í suður.  Sérinngangur.
• Gólfhiti – granít í borðplötum – halógenlýsing.  Frábært fjölskylduhverfi
• V. 38,5 millj.
 

BURKNaBERG 6  
VERIð VELKOMIN Í OPIð hÚS SUN. 22 NÓV. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30.
• Um er að ræða vandað 238,5 fm. einbýlishús þar af 33,2 fm. góður bílskúr með geymslu innaf.
• Eignin er afar opin og björt, vel skipulögð eign á tveimur hæðum með 4 svefnherbergjum.
• Vönduð og vel viðhaldin eign. Stutt í alla þjónustu. Eign sem vert er að skoða.
• V. 66,5 millj.
 

LaMBhaGI 10 Í GaRðaBæ ( ÁLFTaNES ).
VERIð VELKOMIN Í OPIð hÚS SUN.  22 NÓV. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
Einstaklega vel staðsett 298,2 fm. Einbýlishús, þar af 69,4 fm. tvöfaldur bílskúr á einni einum 
besta stað í þessari náttúruparadís niður við sjó. Eignin er afar opin og björt, 
velskipulögð með 5 svefnh. og sirka 40 fm. sólskála. Eign sem vert er að skoða. 
Látið þessa ekki framhjá ykkur fara.
• V. 69,9 millj.

FROSTaFOLD 6 – 112 RVK
OPIð hÚS SUNNUDaGINN 22. NÓV FRÁ KL. 15.00 – 15.30
• Björt 62,8 fm 2ja herb íbúð á 6. hæð.
• Lyftuhús og sérmerkt stæði á bílaplani.
• Frábært útsýni og stutt í þjónustu.
• V. 24, 9 millj.

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

hafðu samband 
NaDÍa KaTRÍN BaNINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

hafðu samband 
SVEINN EYLaND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

hafðu samband 
EGGERT MaRÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

hafðu samband 
þÓRaRINN ThORaRENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

hafðu samband 
SVEINN EYLaND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

RjÚPUFELL 29 Á 3ja h. T.V.
OPIð hÚS SUNNUDaG 22 NÓV.  
FRÁ KL 15:00 TIL 15:30. 
• Falleg 97 fm. 4ra herb. íbúð á 3ju hæð, 
  álklædd með lokuðum svölum. 
• Eignin er afar björt, nýmáluð, ný pússað 
  parket. Snyrtileg eign. 
• Laus við kaupsamning.
• Eign sem vert er að skoða. 
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 25,9 millj.

haFNaRBRaUT 2 – 200 KÓP
FjÁRFESTINGaR TæKIFæRI!  
• 368 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að 
Hafnarbraut 2 í Kópavogi. Húsnæðið er jarðhæð 
og kjallari. Samtals 368 fm.MÖGULEIKI AÐ FÁ 
SAMÞYKKTAR 3 ÍBÚÐIR. Tveir inngangar. Á 
efri hæð hússins er samþykkt íbúð. Í dag eru 2 
salerni í eigninni.
V. 59 millj.

VEGhÚS 25 – 112 REYKjaVÍK
OPIð hÚS MÁNUDaG 23. NÓV.  
KL. 17.30-18.00
• 142.1 fm íbúð rúmgóð íbúð
• Þrjú svefnherbergi, 
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• 27.fm bílskúr, góðar svalir
• V. 33,9 milj.

BERGSTaðaSTRæTI 50 F. hæð T.V. 
OPIð hÚS SUNNUDaGINN 22 NÓV. 
FRÁ KL 14:00 TIL 14:30.
Um er að ræða frábærlega vel staðsetta 
og sjarmerandi 3ja herbergja 78,1 fm íbúð 
á 1 hæð við Bergstaðastræti í Þingholtum 
Reykjavíkur. Eignin er afar opin og björt, vel-
skipulögð með rúmgóðri stofu. Sameignin er 
snyrtileg og vel umgengin.
V. 34,9 millj.

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VESTURGaTa – 101 RVK
BÓKIð SKOðUN
• Góð 4ra herb., 106 fm íbúð á besta stað í 101
• 2 svefnherb., 2 stofur, rúmgott eldhús og bað
• Aukin lofthæð í íbúð sem gefur henni sjarma
• Gluggar eru á 3 vegu, fallegt útsýni
• Eign hefur verið endurnýjuð töluvert að utan
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 44,9 millj. 

hafðu samband 
þÓRaRINN ThORaRENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309



GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugard. 21. nóv. frá kl. 13:15 – 14:00
Falleg og góð útsýnisíbúð 3. herb. á 4. hæð með stórum 
svölum/þakgarður ásamt stæði í bílageymslu. Lyftuhús.  
Frábært útsýni! Verð 33,9 millj.
Nánari uppl. veitir Sigurður, löggiltur fasteignasali,  
sími: 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Helluvað 1-5, 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS

STRIGAPRENT
sigrar.is

Vefverslun & Skiltagerð

659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Thorberg Traustason

Fyrirtækjaráðgjafi & lögg.fasteignasali

Hér er frábært fyrirtæki fyrir hjón eða samhenta einstakl-
inga.Um er að ræða skiltagerð og vefverslun með fastar 
tekjur. Fyrirtækið framleiðir vegglímmiða, sandblásturs-
filmur og strigamyndir, merkir bíla, föt & fleira.  
http://www.strigaprent.is   Verð:  7.500.000
Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659 2555 
eða 512 3428. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
oskar@fasteignasalan.is

Nýtt í sölu

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími: 520 9595 • Fax: 520 9599 Jóhanna Kristín Tómasdóttir

lögg. fast. s. 698.7695
netfang: jkt@fstorg.is

Langalína 2, 210 Garðabær
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. NÓVEMBER KL. 14:00-14:30

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 5. hæð (næst efstu) með mögnuðu útsýni. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. 
Tvennar yfirbyggðar flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. 
Mynddyrasími. 
Nánari upplýsingar hjá
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is

Til sölu

Stærð: 152,9 fm. 
Herbergi: 4 
Verð: 59,9 m.kr.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Flúðasel 74 - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Ofanleiti 3.  3ja herbergja íbúð. 

Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestur 
svölum að meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. 
Þrjú svefnherbergi. Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak.  
Björt og góð eign í barnvænu hverfi með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli 
húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. Verð 29,8 millj. 
Verið velkomin.

Mjög fín 87,9 fm. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í  
Reykjavík. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi 
á góðar vestursvalir. Nýlegt eikarparket á gólfum.  Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Frábær staðsetning þaðan  
sem stutt er í alla þjónustu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 14.30 – 15.00  

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 13.30 – 14.00  

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

59 fm timburhús/torfbær byggt árið 1997. Húsið er staðsett 
við Lækjarbotnaland 18 Kópavogi. Húsið er í um 8 mínútna 
fjárlægð frá Árbæ Reykjavík rétt við Heiðmerkur þjóðgarð. 
Um er að ræða fallegt hús á stórri lóð (skráð 7.295 fm) með 
miklum trjágróðri. Eignin verður sýnd lau. 21.nóv. og sun. 22. 
nóv milli kl. 11:00 og kl. 16:00. V. 16,7 m. 9081

Mikið uppgert og fallegt 175,9 fm raðhús með innbygðum 
bílskúr. Fallegt eldhús frá Brúnás, stór stofa, tvennar svalir 
til suðvesturs og 5-6 svefnherbergi.  Eignin verður sýnd 
sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 13:00 og kl. 13:30.  
V. 50,9 m. 9108

Annars vegar er um að ræða Bjarta 156,1 fm 5 herb. efri 
sérhæð. Yfirbyggðar svalir, fjögur svefnh. og innb. bílskúr 
með aukaíbúð. Verð 45,7 millj. Hins vegar er um að ræða 4ra 
herbergja 136 fm neðri sérhæð á jarðhæð með útgangi út í 
garð, einnig með innbyggðum bílskúr. Verð 35,9 millj.  
Eignirnar verða sýndar sunnudaginn 22. nóvember milli  
kl. 14:00 og kl. 14:30. 9047

Fallegt og vel staðsett 250 fm einbýlishús við Laugarásveg 
63 í Reykjavík teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni. Húsið er 
tvær hæðir og kjallari. Góðar útsýnissvalir og fallegur garður. 
Mögulegt að hafa auka íbúðarrými í kjallara með sérinngang. 
Eignin verður sýnd sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 13:00 
og kl. 14:00. Verð 74 m. 9066

Lækjarbotnaland 18 - SVEIT Í BORG

Sólheimar 39 104 Rvk.

Melás 5 210 Gbæ - Tvær sérhæðir.

Laugarásvegur 63 104 Rvk.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

LAU. O
G SUN.

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Langahlíð 23 
 Opið hús sunnudag frá 17.00 -17.30

Tveggja herbergja íbúð á 2. hæð í Lönguhlíð við Klambratún. 
Möguleiki á öðru svefnherbergi innan íbúðar og í risi er lítið herbergi 
sem gefur möguleika á útleigu. Stærð 79,1 fm. V.28,5 m. 
Uppl. S. 533-4800/698-8101

OPIÐ HÚS

Falleg og björt 133,1 fm hæð og ris ásamt bílskúr sem er í  
útleigu. Tvö svefnh., tvær stofur og tvö baðh., endurnýjuð 
með vönduðum hætti árið 2000. Einstök eign í miðbænum. 
V. 55,9m. Uppl. Ólafur, S. 663-2508.

Leifsgata 27
Opið hús milli kl. 15 og 16

OPIÐ HÚS

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. 
Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir Ölfusána.  
Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og 
fleira. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 49,8 millj.  
Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri. s. 893 2233

Ártún 2a – Selfoss 
Einstök staðsetning og útsýni

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á





Fólk|helgin

Ég hef teiknað frá því ég 
var smátittur að alast upp 
vestur á Kirkjubóli í Dýra-

firði. Ég varð snemma hrifinn af 
teikningum Halldórs Péturssonar 
af dýrum, bæjum og sveit, reyndi 
að herma eftir honum þó ég hafi 
aldrei komist nálægt honum 
í gæðum,“ segir Bjarni. Hann 
hefur frá unga aldri haft áhuga á 
menningararfinum enda voru og 
eru hans uppáhaldsviðfangsefni 
gamlir bæir, landslag og skepnur, 
sér í lagi hestar. „Það hafa sumir 
sagt að ég sé fæddur 250 árum of 
seint,“ segir hann glettinn.

hagnýtt áhugamál
Bjarni er að mestu sjálflærður þó 
honum hafi nýst vel teiknitímar 
í landbúnaðarháskólanum sem 
hann sótti í Noregi. „Ég geri sára-
lítið af því að mála en hef notað 
vatnsliti dálítið. Mestan part 
hef ég notað blýant, túss og kol. 
Svo eftir að ég komst í kynni við 
Photo shop fyrir nokkrum árum 
hef ég nýtt mér ýmsa tækni, sér í 
lagi til að nota við kennslu,“ segir 
Bjarni og áréttir að þetta áhuga-
mál hans sé fyrst og fremst hag-
nýtt. „Ég hef notað teikningarnar 
í starfi mínu sem kennari í fjöru-
tíu ár. Það hefur verið gott að 
geta brugðið upp á töflu, glæru 
og síðar tölvur, rissum af því sem 
ég hef verið að tala um.“

Teikningarnar hefur hann 
þó ekki síður notað til að skrá 
niður minningar sínar um vinnu-
brögð og aðstæður í uppvexti 
sínum. „Ég teikna eftir minni 
áhöld, vinnubrögð og atvik sem 
mig langar að setja á svið,“ segir 
hann en oft skrifar hann stutta 
og hnitmiðaða texta, nokkurs 
konar prósa, við hverja mynd og 
þannig verður sýningin í Safna-
húsinu einnig sett upp. Bjarni 
kallar þessa blöndu mynda og 
texta mynd-yrðingar.

Róandi á fundum
Bjarni grípur til blýantsins við 
mörg tækifæri. „Mér finnst það til 
dæmis róandi ef ég lendi á ekki 
svo skemmtilegum fundi. Þá er 
einnig gott að teikna þegar eitt-
hvað gott er í útvarpinu,“ segir 
hann og rifjar upp stundir úr 
æsku sinni þegar hann hlustaði á 
útvarpið og teiknaði við lampa-
ljós. „Þá teiknaði ég gjarnan á 
gamlan umbúðapappír utan af 

Tímanum eða Ísafold því pappír-
inn var ekki eins auðfenginn og 
í dag.“

myndiR sem segja sögu
Bjarni hefur haldið vel utan um 
myndir sínar, sér í lagi í seinni 
tíð. Hann tók vel í beiðni Safna-
hússins um að sýna myndirnar 
þó honum hafi varla þótt það við 
hæfi. „Ég ber mikla virðingu fyrir 
listamönnum og finnst dálítil 
dirfska að raða saman myndum 
mínum og kalla sýningu. En það 
fer aldrei verr en illa,“ segir hann 
kíminn.

Á sýningunni verða 32 mynd 
-yrðingar. „Helmingur myndanna 
er tengdur Borgarfirði, fólki og 
aðstæðum hér innan héraðs. 
Fjórðungur hefur skírskotun til 
æsku minnar vestur á fjörðum og 
fjórðungur fjallar um lífið og til-
veruna. Prósarnir sem fylgja eru 
síðan hugrenningar mínar um 
þetta allt saman.“

Sýningin Leikið með strik 
verður opnuð klukkan 13 í dag í 
Hallsteinssal á efri hæð Safna-
húss Borgarfjarðar. Sýningin 
stendur til 20. janúar. 
n solveig@365.is

Við stýRið Bjarni hefur unnið ötult starf fyrir landbúnaðarsafn Íslands á Hvanneyri. 
Sýning á teikningum eftir hann verður opnuð í Safnahúsinu í Borgarnesi í dag klukkan 13. 
Mynd/Pjetur

KeRRuhjólin Þau lágu í karganum neðan við túnhliðið. langafi hans keypti þau, segja munnmælin. keypti þau beint frá útlöndum. 
Setti þau undir hestakerru. Víst fyrsta kerran í sveitinni. Þá var hætt að reiða heyið heim. Svo var hætt að binda. Sá gamli fór eftir Hall-
dóri skólastjóra á Hvanneyri sem sagði: „Burt með áburðartrunturnar!“ Og kerran var notuð til margra verka á bænum: Til þess að aka 
skít, flytja mó, sækja möl í nýju steinhúsin … Hjólið var fundið upp fyrir þúsundum ára. Um íslenskar sveitir breiddist það fyrst út fyrir 
hundrað árum. Nú gengur allt á hjólum.

VillilauKuRinn Hann vex þar sem þeir í Bæ gera við bilaða bíla. Er skammt undan 
turnhárri kirkjunni. Hefur þraukað þar lengi. Víst í ein þúsund ár, segir sagan. Þrautseig-
ur landnemi. Vill bara lifa í Bæ. Saknar enn munkanna hans Hróðólfs. Var meðal lífgrasa 
þeirra. Gæti sagt sögu munkanna hefði hann mál. Ef til vill eiga þeir spor í sverðinum 
undir rúllustæðunni hennar Ollu í Nýjabæ. Eða hvílugarði gömlu bílanna frá verkstæð-
inu. En villilaukurinn er þögull sem gröfin. Gætir þess eins að bera ávöxt ár hvert og lifa 
af. kannske koma munkarnir aftur einn daginn?

mynd-yRðingaR
sýning  Leikið með strik og stafi er sýning á myndum og texta eftir Bjarna 
Guðmundsson sem opnuð verður í Safnahúsinu í Borgarnesi í dag. Bjarni er 
hvað þekktastur fyrir störf sín fyrir Landbúnaðarsafn Íslands en einnig hefur 
hann gefið út bækur um dráttarvélar og íslenska sláttuhætti.

Árlega Ljósaganga á Esjuna verður í dag kl. 16. 
Gangan í ár er í tilefni tíu ára afmælis Ljóssins, 
sem er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð 
fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og að-

standendur þeirra.
Gangan hefst við Esjustofu og eru allir 

hvattir til að mæta með höfuðljós. Gengið 
er í rólegheitunum upp að Steini og mun 

hópurinn lýsa upp Esjuna á niðurleið. Mæting 
er kl. 15 en gangan hefst klukkustund síðar og hitað verður 

upp með söng og undirspili. Tilboð verða á veitingum á Esjustofu í til-
efni dagsins.

ljósaganga á esjuna
höfuðljós munu lýsa upp esjuna síðar í dag.

BÆJARLIND 16  - KÓPAVOGUR  - SÍMI 553 7100  -  WWW.LINAN.IS
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA 11 - 18   LAUGARDAGA 11 - 16

NÝ PÚÐASENDING
FRÁBÆRT ÚRVAL

FINN STÓLL  kr. 17.900 MR. WHITE KR. 28.900
51 CM

TURTLE kr. 239.000MARMARABORÐ kr. 36.100

HYPE STÓLL kr. 35.990

BETINA SKENKUR 170 CM  kr. 142.900

SMILE 3JA SÆTA SÓFI 217 cm kr. 217.600



BÍLAR &
FARARTÆKI

KIA Rio lx 1.4. Árgerð 2015, ekinn 34 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.280.000. 
Rnr.302033. Á staðnum.

RENAULT Trafic minibus. Árgerð 2014, 
ekinn 65 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.302062.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 2012, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.301988. Tilboðsverð 
2,49 millj.

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
155 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.301875. Á staðnum.

RENAULT Kangoo. Árgerð 2011, ekinn 
98 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 1.410.000. 
Rnr.301966. Frábært verð. Gott úrval 
af sendibílum.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 86 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.290.000. Rnr.301344. Tilboðsverð 
3,99 millj.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 107 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.590.000. Rnr.301273. 
Tilboðsverð 3,3 millj.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 63 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.690.000.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2012, ekinn 62 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Dráttarkrókur, sumar og vetrardekk. 
Verð 2.670.000.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

M.BENZ S 500 4matic long. Árgerð 
1/2005, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 5.000.000. 
Rnr.132545. Glæsilegur bíll. Uppl 
696-1001

M.BENZ M ml 63 amg. Árgerð 5/2008, 
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 6.990.000. Rnr.134023. 
Glæsilegur bíll með öllu. Uppl 696-
1001

M.BENZ S 450 4matic metan 
bensin. Árgerð 2010, ekinn 94 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.890.000. 
Rnr.133112.+ Glæsilegur bíll. Bíll með 
öllu. Uppl síma 696-1001

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

Suzuki Swift GL Árgerð 2007. 
Ekinn 113þ.km. Beinskiptur. Verð 
1.090.000kr. Möguleiki á allt að 100% 
láni. Raðnr 135121. Sjá nánar á www.
stora.is

Toyota Land Cruiser 100 VX Árgerð 
2003. Ekinn 229þ.km. Sjálfsk. Metan 
breyttur. Leður o.m.fl.. 7 manna. Verð 
2.590.000kr. Raðnr 134757. Sjá nánar 
á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

TOYOTA Auris sol dísel sjálfsk.. 
Árgerð 2008, ekinn 127 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.890.000. 
Rnr.991449.

MERCEDES BENZ ML 500 4 matic. 
Árgerð 2007, ekinn 76 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.991547.

Kia Sorento EX classic . Árgerð 2014, 
ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Rnr.280064. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

PORSCHE Cayenne turbo s. Árgerð 
2006, ekinn 107 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.990.000. 
Rnr.991479.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

VERÐ AÐEINS 490Þ !!!!
MERCEDES-BENZ SPRINTER 412D 17 
MANNA. Árgerð 1998, DÍSEL, 5 gírar. 
VERÐ AÐEINS 490Þ.KR. 100% LÁN 
MÖGULEGT Rnr.127037. TIL SÝNIS 
OG SÖLU HJÁ BÍLALÍF BÍLASÖLU - 
SÍMI 562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TOYOTA Land cruiser 200 35”. 
Árgerð 2008, ekinn 102 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.750.000. 
Rnr.114884.

TOYOTA Land cruiser 200 vx. 
Árgerð 2009, ekinn 112 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.490.000. 
Rnr.116724.

TOYOTA Land cruiser 200 vx 35’’. 
Árgerð 2008, ekinn 111 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.970.000. 
Rnr.210313.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

ÞARftu AÐ kAupA EÐA 
SEljA bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, ekinn 
49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.350. Rnr.211054.

MERCEDES-BENZ A 200. Árgerð 2015, 
ekinn 9 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.590. Rnr.991470.

AUDI A3 limousine. Árgerð 2015, 
ekinn -1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 5.260.eigum líka 2014 árg 
Rnr.210781.

MERCEDES BENZ Gl320 cdi. 
Árgerð 2008, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.490.Mj-g fallegur 
og vel með farinn Rnr.211075.

TOYOTA Rav4 langur 4wd. Árgerð 
2003, ekinn 146 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.090.2 eigendur frá 
upphafi Rnr.211045.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Nissan Leaf Tekna , 8/2015, nýr 
bíll, óekinn, leður , sólarsella, 
bakkmyndavél 360 gráður, tilboðsverð 
3890, er ástaðnum, raðnr 152264.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 

á laugard.
www.100bilar.is

 bílar til sölu

Chevrolet Spark árg 2010 ek. 86þ km. 
Lítur mjög vel út og vel með farinn. 
Flottur sparibaukur. Verð kr. 999þ. 
Uppl í s. 840-1801

Renault Laguna árg. ‘01. Keyrsla 
216 þús og skipt um tímareim í 204 
þús. Bíllinn er nýskoðaður á fínum 
heilsársdekkjum. Smurbók frá 30 þús. 
Ásett verð 220 þús. Bíll í flottu standi. 
S. 848-2094

BMW X3, árg. 2006, 6 cyl. bensín, 4x4, 
sjálfskiptur, ek. 67 þ. km. Einn með 
öllu og vel með farinn. Verð kr. 3.490 
þ. Uppl. í 699 8891

Volvo XC60 árg. jan 2012 ek.82 þ. 
Fallegur bíll einn eigandi. Verð 5.800þ. 
Uppl. í s. 898-0961

til sölu

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

6.990.000 kr.

AUDI A5 SPORTBACK QUATTRO, S–LINE
Árgerð 2011, ekinn 52 þús. km, bensín, 1.984 cc, 211 hö, 
sjálfskiptur, fjórhjóla drifinn, hlaðinn aukabúnaði.

mbbilar.is 

415 1150

Kletthálsi 1A
110 Reykjavík
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 Bílar til sölu

Subaru Legacy ‘93, Ssk, sk’16, 
vetrardekk. Gangtruflun en er í 
daglegri notkun. s.7707188

Toyota corola árg 2000 ek. 212 þ 
, ný skoðuð án athugasemda, ný 
tímakeðja og demparar, sumardekk á 
álfelgum fylgja. Verð 390,000 , Uppl. í 
s: 8942580

Volvo S60 árg’ 04 2015. ek 13.000 þ 
181 hö sjálfsk ljóst ledur flottur bill, 
verd 5.850.000 þus adeins bein sala. 
Uppl i s. 869 9181

Opel Astra 1999, til sölu, nýskoðaður, 
nýleg tímareim og kúpling. Verð 
250.000. Uppl. í s. 660-5312

Skoda Octavia 4x4 árg 2008. Ek. 
167.000. Dísel beinskiptur. Skoðaður 
án ath. Staðgr.verð 1.700.000 kr. S. 
690-7890

 Bílar óskast

BíLL óSkASt Á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

kAUPI BíLA FYRIR ALLt AÐ 
MILLjóN StGR!!

Óska eftir að kaupa bíla fyrir allt 
að 1.000.000. staðgreitt. Er með 
pappíra og pening til að ganga frá 
því samdægurs ef að samningar nást. 
Bíllinn má þarfnast lagfæringar og/
eða skoðunar. skoða allar tegundir. 
Hringdu í síma: 659-9696 eða sendu 
email á 6599696@gmail.com

 Pallbílar

Nissan pickup Dísel 2006 4WD 5 g. 
skoðaður 16. verð 1390þ. Uppl. í s. 
820 5181

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Vélsleðar

 Hjólhýsi

HOBBY HjóLHÝSI 2016.
Við aðstoðum við að kaupa 

Hobby hjólhýsi beint frá Evropu, 
STÓR SPARNAÐUR. 

Áhugasamir hafi samband í  
s. 866 5395 eða á:  
kriben@simnet.is

 Vinnuvélar

BíLALYFtUR- DekkjAVéLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

VINNUVéLA OG 
VöRUBíLADekk

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Bátar

Bátur og vagn til sölu á 500þ. Uppl. í 
s. 820-5181

 Hjólbarðar

FRÁBæR DekkjAtILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

FeLGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Ræstingar

Tek að mér þrif í heimahúsum 
og fyrirtækjum. Vönduð og góð 
vinnubrögð. Er með 15 ára reynslu. 
Angela s. 7748599

 Garðyrkja

jóLAtRé í POttI
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er að 
selja lifandi jólatré í potti. Tilvalið til 
skreytinga utandyra fyrir jólin. www.
skogmos.net og S:866-4806 og 867-
2516

 Bókhald

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

 Málarar

ReGNBOGALItIR
Málningarþjónusta, vönduð 
vinnubrögð og snyrtimennska. Sími 
891 9890 malarar@simnet.is

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 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

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

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
opnanleg fög? Tilboð/tímavinna. S. 
553 2171

Múrarameistari og málarameistari 
geta bætt við sig verkefnum. Uppl í 
s: 8966614

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

Glæsileg nuddstofa í 101 opið alla 
daga s.787-7481

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á



 Trésmíði

innreTTingar.is
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Viðgerðir

Heimilistæki - Viðgerðarþjónusta. 
Sækjum og skilum. Casa-Raf ehf S. 
845 5976

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is s. 
868 7204.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. JS 
Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34 
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897 
4996 & 699 2502. Opið virka daga 
8-18 og laugardaga 10-16

 Óskast keypt

KaUPUM gULL -  
JÓn & ÓsKar

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og 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 - lau 11-17,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

 sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Verslun

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 dýrahald

grindarbúr á gÓðU 
Verði

 Stærð 61 cm verð 6.990,-  
 Stærð 76 cm verð 8.990,-  
 Stærð 91 cm verð 10.990,-  
 Stærð 107 cm verð 12.990,-  
 Stærð 122 cm verð 14.990,-  
Dýraland Mjódd s.587-0711  
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711  
Dýraland Spöngin 23 s.587-0744
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

rafeindir@internet.is íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKAbb
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík

 

 

  

Framleiðum lok úr áli á heita potta samkvæmt pöntunum, og nú með lyftipumpum með fall 
öryggislás beggja megin. Bjóðum fram að jólum heita potta með eða án nudds á 
vaxtalausum greiðslum í 6 mánuði, eigum alla fylgihluti.  Við stöndumst  verðsamanburð.      

                                           

                

 

 

állok með öryggislás! 

Auðbrekku 6 · Kópavogi  ·  565899  ·  7705144  ·  www.normx.is  ·  normx@normx.is 

til sölu
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TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Hestamennska

Smíða innréttingar í hesthús, heit 
galvanserað járn. Vönuð vinna. Öll 
önnur járnsmíði. Uppl. í s. 869 6690.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

Gullfallegt atvinnuhúsnæði til leigu. 
Laugavegi 163, 70,7 fm. Uppl í síma 
5534400

 Húsnæði í boði

TIL LeIGU Á AðeINS 1000 
kR fM!

129 - 5000 fm bil með allt að 9 
m lofthæð, stórar innkeyrsludyr, 

góð malbikuð lóð, og greið 
aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

www.LeIGUHeRbeRGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

LeIGjeNDUR, TAkIð efTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Vantar 50-100fm iðnaðarhúsnæði 
miðsvæðis í Reykjavík. sími: 8955812

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca 110 m² iðnaðarbil VSK 
við Stórhöfða með ca. 3,3 m lofthæð. 
Bilið er með einni innkeyrsluhurð, 
salerni og kaffiaðstöðu. Nánari uppl. 
862-9222.

Góð fjÁRfeSTING
Til sölu mjög góð 50 m2 atvinnubil í 
Steinhellu 14, Hfn. Góð lán - auðveld 
kaup. Verð frá: 9,9 m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLURTILLeIGU.IS
Nýjar sérhannað 300 geymslur, stærðir 
1,7-10 fm. Tilboð: Fyrsti mánuðurinn 
frír. Aðgangur 24 tíma sólarhrings, 
upphitað og vaktað. Smiðjuvegur 4 
Kópavogi. S: 4143000.

www.bUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeyMSLULAUSNIR.IS
Upphitað og vaktað geymslurými. 
Verð frá 2900kr.mán. SÆKJUM OG 
SENDUM. S: 615-5005

GeyMSLUR.coM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óskum eftir fólki í úthringistarf. 
Föst laun og bónusar í boði. Uppl og 
fyrirspurnir sendist á umsoknir@tmi.is 
eða í 770-2277

SIGLING
Vantar skipstjóra,vélstjóra og 
stýrimann til að sigla rúmlega 

1000 lesta skipi frá A-Kanada til 
Evrópu. Siglingatími 10 dagar +/-.

Uppl. í síma 897 8923

LebowSkI bAR
óskar eftir að ráða fólk í 

sal í kvöld og helgarvinnu í 
vetur. Hentar mjög vel fyrir 

skólafólk. Einnig vantar okkur 
vana barþjóna á helgarvaktir. 

Aldurstakmark er 20 ára.
Umsóknir ásamt mynd sendist á 

info@lebowskibar.is

VeRSLUNARþjóNUSTA oG 
jóLAGæSLA

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115 www.115.is

 Atvinna óskast

VANTAR þIG SMIðI, 
MúRARA, MÁLARA eðA 
jÁRNAbINDINGAMeNN?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 782-8800

Tek að mér þrif á einkaheimilum. Öll 
almenn heimilisþrif í boði. Vönduð 
vinnubrögð. Aneta s: 7854272

TILKYNNINGAR

 einkamál

NUDD?
Ert þú nuddkona? Auglýstu þjónustu 
þína hjá Íslendingum.eu. Sláðu inn 
“Nudd.eu” fyrir nánari upplýsingar.

VANTAR þIG peNINGA?
Viltu spjalla í síma við heita karla 
gegn góðri greiðslu? 100% trúnaður. 
RaudaTorgid.is

  

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn
http://www.facebook.com/cafecatalina

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

Leikir heLgarinnar hLjómsveitin kLettar
Rúnar Þór, 
Rúnar Villavalla, 
Tryggvi Hubner
og Siggi Árna. 
Spila um helgina

Laugardaginn 21. nóv
12:35 Watford - Man. United
14:50 Chelsea - Norwich City
14:50 W.Bromwich Albion - Arsenal
17:20 Man.City - Liverpool

Sunnudaginn 22. nóv
15:50 Tottenham - W.Ham United

BOLTINN Í B
EINNI

Allir velkomnir 

skemmtanir

til sölu

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

365.is      Sími 1817

18:55ALLA VIRKA DAGA

BEINT Á EFTIR FRÉTTUM

Fjölbreyttur og skemmtilegur 
dægurmálaþáttur.

Í OPINNI 
DAGSKRÁ 
ALLA VIRKA 
DAGA 



Efnavörur 
fyrir bíla 

Bretta- og 
skíðafestingar

Midtronics 
rafgeymamælar með íslenskri útprentun.
Við mælum rafgeyminn í bílnum þínum 
þér að kostnaðarlausu.

Startkapplar
300Amp, 400Amp, 
500Amp, 850Amp

Með hverjum keyptum 
Yuasa rafgeymi færðu 
20% afslátt á Ctek 
hleðslutæki.

fyrir bíla
Vetrarvörur

Stilling hf. | Sími 520 8000 | stilling.is | stilling@stilling.is

Denso
kerti fyrir veturinn



Nafnið hefur oft valdið 
misskilningi. Ég er 
mjög oft spurður 
hvort ég sé barna
barn Alberts Guð
mundssonar en ég er 

ekkert skyldur honum. Ég heiti eftir 
pabba mömmu sem hét Albert og 
svo hét pabbi minn Guðmundur. Ég 
vann á elliheimili eitt sumarið og þar 
höfðu margir gaman af því að ég héti 
þessu nafni og væri sjálfstæðismaður 
en ekkert skyldur Alberti Guðmunds
syni,“ segir Albert hlæjandi þegar við 
hittumst einn sólríkan dag á Kjar
valsstöðum og vísar þar í nafna sinn 
heitinn, fótboltamanninn frækna 
og fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðis
flokksins.

Albert vakti athygli þegar hann tók 
við embætti formanns Heimdallar, 
félags ungra sjálfstæðismanna, í sept
ember eftir harða baráttu sem endaði 
með sex atkvæða sigri gegn sitjandi 
stjórn. Albert nær sér í kaffibolla og 
við tyllum okkur í sófa skammt frá 
nokkrum eldri konum sem gæða sér á 
kökum og kaffi milli þess sem hlátra
sköllin óma.

Engin silfurskeið
Þrátt fyrir að vera á fullu í stjórnmála
starfi segir hann það þó aldrei hafa 
legið beinast við að hefja afskipti af 
stjórnmálum. Hans æskudraumar 
hafi ekki snúist um það. „Nei, þetta 

kom eiginlega bara mjög óvænt upp,“ 
segir Albert sem segist reyndar vera 
langt frá því að passa inn í þá staðal
ímynd sem margir hafi af ungum 
sjálfstæðismönnum. Hann hafi engin 
tengsl við flokkinn en hafi kunnað að 
meta stefnuna og þess vegna gengið 
til liðs við hann. „Ég held það hafi 
enginn kosið flokkinn í fjölskyldunni 
nema amma mín,“ segir hann bros
andi og fær sér kaffisopa.

Hann segist ekki hafa alist upp með 
silfurskeið í munni eins og stundum 
er sagt að sjálfstæðismenn hafi gert 
upp til hópa. „Nei, það er langt frá 
því og það er líka fullt af fólki innan 
flokksins sem er alls ekkert þannig þó 
það séu örugglega margir sem passi 
inn í þá ímynd,“ segir hann. „Reyndar 
held ég að það séu alltof margar silf
urskeiðar sem fara í stjórnmál. Ekki af 
hugsjón heldur af því þeim finnst flott 
að hafa það á ferilskránni.“

Albert á ættir að rekja austur á 
Fáskrúðsfjörð, þar sem báðir for
eldrar hans ólust upp. Foreldrar hans, 
Guðmundur Karl Erlingsson og Mar
grét Albertsdóttir, fluttu í borgina 
þegar faðir hans hóf flugnám. Ung 
með bjarta framtíðardrauma. „Við 
vorum svona bókhaldsbörn. Níu 
mánuðum eftir brúðkaupsnóttina 
kom elsti bróðir minn í heiminn, 
tveimur árum seinna kom ég og 
tveimur árum eftir það fæddist litli 
bróðir minn.“

Snúið og erfitt
Fjölskyldan byggði sér hús á Seltjarn
arnesi og utan frá leit allt vel út. Þegar 
strákarnir voru nokkurra ára gamlir 

Albert Guðmundsson, formaður Heimdallar, 
ræðir hasarinn í ungmennapólitíkinni, upp-
vöxtinn og pabba sinn, sem varð Bakkusi að 
bráð. Hann segist ekki dvelja í reiðinni.  

fór að bera á óveðursskýjum, faðir 
hans átti erfitt með að ráða við drykkju 
sína og það var farið að valda fjölskyld
unni áhyggjum. Áfengisneysluna faldi 
hann samt vel til að byrja með.

„Pabbi var flugstjóri og mjög flottur 
karl. Fluggáfaður miðað við það sem 
maður heyrir og flottur í sínu starfi. Ég 
þekkti samt ekki þær hliðar á honum 
og man ekki eftir honum þannig,“ 
segir hann þungur á brún.

Áfengið fór fljótlega að verða 
föður hans fjötur um fót. Hann var 
orðinn flugstjóri hjá Icelandair, vel 
metinn í starfi en áfengisneyslan 
tók sífellt meiri toll. Faðir hans fór í 
nokkrar meðferðir en hélst sjaldnast 
þurr lengi. Þegar Albert var um tíu 
ára gamall þá var staðan orðin mjög 
slæm. Faðir hans var sendur í leyfi 
frá störfum vegna áfengisneyslunnar 
sem hann réði augljóslega ekki lengur 
við. „Það reyndu allir allt til að hjálpa 
honum, það vildu honum allir svo 
vel en hann gat ekki hætt. Þetta varð 
alltaf verra og verra. Hann var alltaf 
fullur og það var farið að hafa áhrif á 
starfið hans. Hann var settur í tíma
bundið leyfi frá störfum sem varð svo 
til frambúðar.“

Endaði á götunni 
Ástandið var orðið það slæmt að 
hann gat ekki lengur búið á heimil
inu. Faðir hans flutti út. „Svo endar 
hann bara á götunni. Þetta var á þeim 
tíma sem ég er að harðna og að verða 
aðeins sjálfstæðari einstaklingur.“

Leiðin lá fljótt niður á við hjá föður 
hans eftir að hann flutti frá fjöl
skyldunni. Fljótlega var hann orðinn 
einn af útigangsmönnunum sem 
halda gjarnan til í miðbænum. Fyrir 
óharðnaðan ungling var talsvert erfitt 
að horfa upp á föður sinn feta þennan 
veg. „Hann varð svo taktlaus fyrir öllu. 
Hann var alltaf að gera okkur lífið 
leitt en fattaði ekki hvað hann var að 
gera okkur. Hann mætti oft heim til 
okkar blindfullur að reyna tala eitt

hvað við okkur. Hann kom stundum 
upp í skóla og fór að spyrja vini mína 
út í mig,“ segir Albert og útskýrir að 
líklega hafi hann verið að reyna að 
nálgast bræðurna á einhvern hátt en 
fyrir þá hafi það bara þyngt róðurinn.

„Hann var stundum að fara í strætó 
í kringum Nesið, við hittum hann oft 
þar en stundum þekkti hann okkur 
ekki,“ segir Albert og rifjar upp eitt 
þessara skipta. „Ég var að taka strætó 
niður í bæ á Menningarnótt með 
vinum mínum þegar við vorum í 9. 

eða 10. bekk. Hann var í strætó og 
við löbbum fram hjá honum og ég 
reyndi að láta hann ekki taka eftir 
mér. Svo voru krakkarnir eitthvað 
að hafa gaman og ég vissi að þetta 
væri að stefna í eitthvað hræðilegt. Þá 
stoppaði hann allan hópinn og fór að 
segja frá sér, blanda geði við krakkana 
og spyrja hvort þau þekki mig. Ég var 
þarna með þeim en hann þekkti mig 
ekki. Ég gekk fram hjá honum og sagði 
honum að grjóthalda kjafti.“ Albert 
segist hafa verið reiður yfir þessum 
aðstæðum. „Ég var reiður en samt 
svo máttlaus, hvað á maður að segja? 
Hann var veikur.“

Albert fékk reglulega að heyra á 

unglingsárunum hversu góður maður 
faðir hans hefði verið og heyrir enn í 
dag slíkar sögur þar sem mannkostir 
hans eru lofaðir. Faðir hans var vinsæll 
maður og margir sem sáu eftir honum 
þegar áfengissýkin heltók hann.

„Við strákarnir heyrum alltaf að 
pabbi hafi verið svo góður karl, bara 
besti maður sem fólk þekkti. En við 
upplifðum það ekki þannig, ég þekkti 
ekki þennan mann. Ég þekkti pabba 
minn sem róna sem gerði okkur lífið 
yfirleitt leitt. Þetta var mjög snúið og 
erfitt. Það var ekki nóg með að við 
misstum pabba okkar heldur var 
hann líka að gera okkur erfitt fyrir,“ 
segir Albert og það er augljóst að 
það tekur á hann að rifja þetta upp. 
„Maður skammaðist sín fyrir hann 
á sama tíma og maður stóð með 
honum og vildi honum allt það besta, 
vissum að hann var bara veikur. Þetta 
auðvitað tortímir manni.“

Albert vann síðasta sumar sem flug
þjónn hjá Icelandair og kynntist þá 
mörgum af fyrrverandi vinnu félögum 
föður síns. „Það töluðu allir svo ótrú
lega fallega um hann, eins og hann 
hefði verið einhver mesti dýrlingur 
sem fólk hafði kynnst. Vinnufélagar 
pabba voru að segja mér sögur af 
honum og mér að fljúga með, sögur 
sem ég man ekkert eftir því ég á eigin
lega engar minningar sem barn, ég 
blokkeraði þetta bara allt út og hugsa 
aldrei um þær.“

Mamma kletturinn
Þetta tók skiljanlega töluvert á alla 
fjölskylduna. „Mamma er okkar 
klettur. Allt sem ég er í dag er ég út 
af mömmu. Hún er þvílíkt sterk. 
Hún gerði bara það sem hún þurfti 
að gera, skar hann út nógu snemma 
og náði að halda eftir einhverjum 
eignum áður en hann drakk þær 
allar burt. Það tók auðvitað á, við 
fluttum fjórum sinnum en aldrei út 
af Nesinu. Þar er mjög gott samfélag. 
Þó það sé lítið og manni hafi fundist 

Viktoría 
Hermannsdóttir
viktoria@frettabladid.is

    Hefði viljað 
kynnast pabba    

eins og  
hann var

Albert segist hafa skammast sín fyrir pabba sinn, en á sama tíma hafi hann vitað að hann væri veikur og staðið með honum.  FréttAblAðið/Ernir

MAMMA er okkAr klett-
ur. Allt seM éG er í dAG 
er éG út Af MöMMu. Hún 
er þvílíkt sterk. Hún 
Gerði bArA þAð seM Hún 
þurfti Að GerA, skAr 
HAnn út nóGu sneMMA  
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allir hafa verið með í þessu ástandi 
þá var líka mjög gott að eiga svona 
samfélag að,“ segir hann.

Þegar Albert var í Menntaskólanum 
í Reykjavík rakst hann stundum á 
pabba sinn í miðbænum í mis slæmu 
ástandi. „Auðvitað var ekkert gaman 
að sjá pabba sinn svona.“

Var búinn að kveðja í 10 ár 
Faðir hans lést síðan í maí 2012. „Ég 
var úti, ætlaði að vera á Ítalíu í tvo 
mánuði um sumarið en fékk sím-
tal um að hann væri á spítala og 
ástandið væri slæmt. Ég ákvað þá að 
koma viku seinna heim en hann dó 
þremur dögum seinna,“ segir hann 
alvarlegur. Baráttan var búin, vonin 
um að hann sneri til baka var farin. 
„Auðvitað héldu allir í einhverja von 
en við vissum öll að það var samt von-
laust. Þetta var mjög skrítið því ég 
var búinn að vera að kveðja í tíu ár. Á 
sama tíma þá er hann loksins farinn. 
Það var mikið högg að fatta að hann 
væri dáinn en líka léttir. Þetta var mjög 
furðuleg tilfinning. Þetta var bara búið 
og var kannski fyrir bestu. Hann dó 
allavega á spítala, ekki í einhverri holu 
niðrí bæ. Það var ekki lengur hangandi 
yfir manni þessi óþægilega tilfinning 
að vita ekki af honum, vita ekki hvar 
hann væri eða hvort hann væri lífs eða 
liðinn.“

Einlægur á svip segist hann oft hafa 
hugsað hversu mikið hann hefði viljað 
kynnast föður sínum eins og honum 
er lýst áður en Bakkus tók völdin. 
„Ég skammaðist mín stundum fyrir 
hann en vissi samt að hann var mjög 
góður karl og við áttum mjög margt 
sameiginlegt. Þetta voru mjög erfiðar 
tilfinningar sem brutust um. Ég hefði 
haft svo gaman af því að eiga hann sem 
pabba. Það hefði verið svo ótrúlega 
gaman, fara að veiða með honum og 
fljúga. Fokkast í bílum og fjórhjólum, 
þetta hefði verið geðveikt.“

Albert segist auðvitað oft hafa reynt 
að skilja ástand föður síns, það sé þó 
til lítils að reyna. „Það er ekki hægt að 
skilja þetta. Þetta er vissulega flóknara 
en að banna áfengi, ég veit það. Ég hef 
tekið þetta hugsanaferli svo ótrúlega 
langt, niðurstaðan er bara að þetta 
er geðsjúkdómur og hefur ekkert 
með efnið áfengi að gera heldur bara 
hið sálræna fangelsi. Auðvitað varð 
maður oft pirraður, það virtist vera 
svo auðvelt að segja bara: „Hættu að 

drekka – það er enn þá séns.“ Ég var 
ekki reiður, en ég var svekktur. Þetta 
var drulluleiðinlegt. Hann fékk enda-
lausa sénsa, það vildu honum allir 
vel. Það voru allir til í að gera allt fyrir 
hann, það var bara ekki hægt.“

Hann segir að þrátt fyrir reynslu 
föður síns þá drekki hann sjálfur 
áfengi. „Ég geri mér grein fyrir að sjúk-
dómurinn er arfgengur og auðvitað 
geta allir veikst. Þetta er samt að sjálf-
sögðu svo miklu flóknara en að ein-
faldlega neyta áfengis. Það tekur auð-
vitað enginn ákvörðun um að verða 
alkóhólisti. Það að ÁTVR sé lokað á 
sunnudögum kemur ekki í veg fyrir 
það heldur. Ég leyfi mér ekki að vera 
hræddur við áfengi og ég er mjög með-
vitaður um þetta. Ég passa mig.“

Vill læra af reynslunni 
Albert segist þó aldrei hafa dvalið 
við reiðina yfir því hvernig hafi farið 
fyrir föður hans, frekar verið pirr-
aður. Móðir hans hafi lagt allt kapp 
á að koma bræðrunum til manns 
og veitt þeim góða æsku og þak yfir 
höfuðið. „Ef maður getur gert vel þá 
hefur maður enga afsökun fyrir að 
gera það ekki. Ég hef aldrei látið þetta 
draga mig niður. Ég vil auðvitað læra 
af þessu og koma reynslunni ríkari 
út úr þessu. Það er í rauninni ekk-
ert hægt annað en að díla við þetta. 
Auðvitað markerar þetta mann en ég 
er ekki að fara að segja fólki úti í bæ 
hvernig það eigi að haga sínu lífi því 
ég hef svo mikla reynslu af þessu. Þessi 
reynsla gerir mann meira meðvitaðan 
um hvað maður er smár og hvað lífið 
er brothætt, það er margt sem getur 
farið úrskeiðis.“

Líkt og áður segir gegnir Albert for-

mannsembætti í Heimdalli en auk 
þess er hann á þriðja ári í lögfræði 
við Háskóla Íslands. Hann býr með 
mömmu sinni og ömmu á Nesinu og 
segir hann það ansi notalega sambúð 
þó hann sé að vísu lítið heima vegna 
anna. „Ég hef verið í kringum flokk-
inn síðan ég var í MR. Ég hef alltaf 
stutt Sjálfstæðisflokkinn, þannig séð, 
út frá hugsjóninni um frelsi einstak-
lingsins. Síðan kynnist ég starfinu 
og áhuginn óx með mörgum litlum 
skrefum. Ég hef síðan tekið virkan 
þátt í starfi Vöku og í hagsmuna-
málum stúdenta við HÍ síðustu ár. 
Það að vera formaður Heimdallar 
er hins vegar ekki eitthvað sem mig 
hefur dreymt um í mörg ár.“ Hann 
hefur verið viðloðandi ungmenna-
pólitíkina í nokkurn tíma og neitar 
því ekki að ungmennapólitíkin geti 
verið ansi hörð stundum. „Það getur 
verið mikill hasar. Og stundum mikil 
harka, bara rétt eins og í allri pólitík,“ 
segir hann.

Aðspurður hvað honum finnist 
um Sjálfstæðisflokkinn í dag segir 
hann margt þurfa að bæta þó margt 
sé vel gert. „Ég sé margt gott sem 
hægt er að gera í þessum flokki en 
það er líka margt slæmt sem hefur 
verið í gangi. Það er alltof mikið um 
einhverja klíkubaráttu. Ekki bara í 
Sjálfstæðisflokknum heldur bara í 
stjórnmálum almennt. Meðan það 
er svo mikið svigrúm til þess að gera 
góða hluti. Mér finnst mjög slæmt 
þegar kjörnir fulltrúar flokksins virð-
ast ekki einu sinni íhuga sína stöðu 
þegar þeir vita að það gæti verið að 
þeir hafi ekki traust kjósenda. Það 
er alltaf verið að rembast við það 
að halda sínum völdum, halda sinni 
stöðu. Það virðist oft vera þannig að 
í einu skiptin sem okkar fulltrúar 
virkilega leggja sig á línuna þá er það 
fyrir eigin hagsmuni,“ segir hann.

Vill sjá breytingar 
Hann segist vilja sjá breytingar. „Fólk 
á ekki að vera hrætt við breytingar 
og að prófa eitthvað nýtt. Vaða fram. 
Við erum svo föst í gamla moðinu. Við 
erum enn þá að ræða ríkisútvarpið. 
Við erum enn að ræða aðskilnað 
ríkis og kirkju. Mál sem hafa verið á 
dagskrá í tugi ára. Ég vil samstarf um 
að hrinda þeim hlutum í verk sem 
við erum sammála um. Það skiptir 
ekki máli hvaðan gott kemur. Hvað 
myndi gerast ef við myndum prófa 
ýmsar varíasjónir hér og þar, prófa 
nýjar lausnir fyrir RÚV. Horfa á nýjar 
lausnir í gjaldeyrismálum. Kannski 
full dramatísk mál en mér finnst við 
þurfa að tala minna og gera meira. 
Það er málið. Ég er þreyttur á að tala 
um að fara að ræða hlutina. Þetta er 
bitlaust. Íslensk pólitík á það til að 
vera getulaus. Það er allt of mikið 
um að þeir sem vilja taka þátt í póli-
tík vilji einfaldlega titil á ferilskrána. 
Það vantar fleira fólk með kraft og 
elju,“ segir Albert og gefur hvergi 
eftir. „Ég held það sé líka akkúrat það 
sem fólk hugsar um pólitík, bæði 
þeir sem starfa í pólitík og þeir sem 
horfa á hana utan frá.  Það er fárán-
legt að það sé starfsgrein að vera 
pólitíkus. Alþingi á að endurspegla 
þjóðina og hafa fulltrúa á öllum aldri 
og öllum stigum þjóðfélagsins. Við 
Íslendingar eigum auðveldlega að 
geta verið leiðandi í mörgum málum, 
eins og nýsköpun, réttindum minni-
hlutahópa, loftslagsmálum, meðferð 
fíkla, almennum heilbrigðismálum 
og menntamálum. Nýta smæðina til 
þess að gera samtal þjóðarinnar við 
stjórnmálin sem skýrust og hrinda 
hlutum í framkvæmd. Þessi sjálfsögðu 
mál sem við ungir börðumst fyrir á 
landsfundi, sem þessi víðtæka sátt er 
um í samfélaginu. Það er stórskrítið 
að við séum enn að ræða þessa hluti.“

Sjálfur segist hann ekki sjá fyrir sér 
feril í stjórnmálum. „Nei, það held 
ég ekki. Allavega ef ég gerði það, þá 
myndi ég líklega stoppa stutt við. 
Ég vil einfaldlega vera minn eigin 
herra, skapa eitthvað og hjálpa 
öðrum. Ég vil sjá hlutina breytast 
eitthvað meðan ég er hérna annars 
hika ég ekki við að kúpla mig út úr 
þessu og gera eitthvað nýtt. Það eru 
næg tækifæri til að láta gott af sér 
leiða. Kannski að maður reyni fyrir 
sér í boltanum. Svona eins og nafnar 
mínir tveir.“

Albert með foreldrum sínum, Margréti og Guðmundi, og bræðrum sínum meðan allt lék enn í lyndi hjá fjölskyldunni áður en áfengissýkin heltók föður hans.   

AuðvitAð vArð mAður 
oft pirrAður, þAð virt-
ist verA svo Auðvelt Að 
segjA bArA: Hættu Að 
drekkA – þAð er enn þá 
séns.

Starfs- og listnám vorönn 2016
Umsóknarfrestur í Borgarholtsskóla á vorönn 2016 er til 30. nóvember 2015.  

Upplýsingar eru á heimasíðu skólans, http://www.bhs.is

Skólameistari 

Málm- og 
véltæknigreinar 

Í dagskóla og í dreifnámi:
• Rennismíði
• Blikksmíði
• Stálsmíði
• Vélvirkjun

Innritun í dagskóla: 
www.menntagatt.is

Inritun í dreifnám:
www.inna.is/innritun

Nánari upplýsingar gefur
Aðalsteinn Ómarsson, 
kennslustjóri sími: 535 1714, 
adalsteinn@bhs.is

Listnám

Í dagskóla:
• Kvikmyndagerð
• Grafísk hönnun
• Leiklist 

Innritun í dagskóla: 
www.menntagatt.is

Í dreifnámi:
• Hagnýt margmiðlun 

Nánari upplýsingar gefur 
Hákon Már Oddsson, kennslustjóri
sími: 535 1726, hakon@bhs.is

Bíliðngreinar

Í dagskóla:
• Bifreiðasmíði
• Bifvélavirkjun

Innritun í dagskóla: 
www.menntagatt.is

Nánari upplýsingar gefur 
Kristján M. Gunnarsson,  
kennslustjóri
sími: 535 1713, kristjang@bhs.is

Þjónustugreinar

Í dagskóla: 
• Félagsliðanám
• Félagsmála- og tómstundanám
• Leikskólaliðanám 

Innritun í dagskóla: 
www.menntagatt.is

Í dreifnámi:
• Stuðningsfulltrúar í skólum
• Viðbótarnám félagsliða
• Framhaldsnám leikskólaliða

Innritun í dreifnám: www.bhs.is 

Nánari upplýsingar gefur 
Þórkatla Þórisdóttir, kennslustjóri 
sími: 856 1718, thorkatla@bhs.is 
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Landssöfnun Samhjálpar
í opinni dagskrá. HJÁLPAÐU

   okkur
að hjálpa ÖÐRUM
að hjálpaað j ÖÐRUMRR

VIÐ ERUM STOLTIR BAKHJARLAR HLAÐGERÐARKOTS
Nánari upplýsingar á samhjálp.is

FYLGSTU MEÐ Á STÖÐ 2 Í KVÖLD OG TAKTU ÞÁTT!

TAKTU ÞÁTT!

samhjalp@samhjalp.is
Sími 561 1000  • www.samhjalp.is

Landssöfnun Samhjálpar til styrktar Hlaðgerðarkoti nær hámarki í kvöld kl. 19.00 
með stórskemmtilegri dagskrá í opinni útsendingu frá Hörpu á Stöð 2. Fylgstu með, 
hringdu inn og hjálpaðu okkur að ná 100 milljóna króna markinu. 

Dagskráin verður þétt af skemmtilegum atriðum. Margir af bestu listamönnum 
þjóðarinnar koma fram, kíkt verður í heimsókn í Hlaðgerðarkot, áhugaverðir 
viðmælendur koma í heimsókn og fylgst verður náið með hvernig söfnunin gengur. 
Stjórnendur útsendingarinnar eru þau Sindri Sindrason og Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir. Fylgstu með og taktu þátt!

Forseti Íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson er verndari landssöfnunarinnar.

Listamenn sem koma fram
Páll Óskar - frumsýnir nýtt lag. 
Þór Breiðfjörð - frumflytur nýtt lag
Glowie
Eyþór Ingi
Ragnheiður Gröndal
Páll Rósinkranz
Kór Lindakirkju
Hljómsveitin Dimma
Gréta Salóme
Stuðmenn 

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2002 TIL AÐ GEFA   2.000 KR.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2004 TIL AÐ GEFA  4.000 KR.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2006 TIL AÐ GEFA  6.000 KR.

HRINGDU NÚNA Í SÍMA 905-2010 TIL AÐ GEFA  10.000 KR.

ÞÚ GETUR MILLIFÆRT BEINT INN Á SÖFNUNARREIKNING

KENNITALA 551173-0389 BANKAREIKNINGUR 0322-26-58000

FRJÁLS FRAMLÖG Í SÍMA 800 5000 EF ÞÚ VILT GEFA BEINT.

SENDU SMS Í NÚMERIÐ 1900 MEÐ TEXTANUM SAMHJALP OG ÞÁ SKULDFÆRAST 1.900 KR. 

FYLGSTU MEÐOG HRINGDU
INN!

Í OPINNI

DAGSKRÁ

Í KVÖLD

KL. 19.00

„Hlaðgerðarkot bjargaði lífi mínu,
vertu með!“
SIGURÐUR SMÁRI FOSSDAL 

Hlaðgerðarkot eftir stækkun
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Skemmtiatriði
Þær tvær 
Stelpurnar 
Steindi Jr. 
Spaugstofan
Tónlist
Eivør 
Of Monsters and Men
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landsframlögum sínum. Ráðstefnan 
snýst ekki um innihald framlag-
anna, heldur hvernig þeim verður 
framfylgt.

Peningar aðalatriði
Viðræðurnar munu ekki aðeins 
snúast um það hvernig ríki draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. Þær 
munu einnig snúast um peninga og 
skiptar skoðanir eru meðal þróunar-
ríkja annars vegar og þróaðra ríkja 
hins vegar um hvernig skuli fjár-
magna þessa umhverfisbyltingu. Á 
loftslagsráðstefnunni í Durban árið 
2011 var Græni loftslagssjóðurinn 
tekinn í gagnið en hann tryggir 
þróunarlöndum rúma 13 milljarða 
króna á ári ef þau fara leið endur-
nýtanlegrar orku.

„Þetta er tvímælalaust eitt af 
stærstu málunum. Þróuð ríki segja 
að þróunarríkin verði að koma með 
enda sé mesta aukningin í losun 
þar. Þróunarríkin benda á að þar sé 
miklu minni losun á íbúa og það sé 
því sanngjarnt að þróuðu ríkin komi 
með styrki svo þau geti tekið upp 
græna tækni og tekist á við afleið-
ingar loftslagsbreytinga. En það er 
sannarlega deilt um það hvað eigi 
að vera innan þess, er það eingöngu 
opinber aðstoð, þróunaraðstoð eða 
annað, og þetta verður eitt af stærstu 
málunum. Upphæð og umfang þess-
arar aðstoðar,“ segir Hugi.

Hugi heldur til Parísar í næstu 
viku til að taka þátt í undirbún-

ingsviðræðum fyrir sjálfa lofts-
lagsráðstefnuna. Hann segir flókið 
en spennandi verkefni blasa við. 
„Maður skynjar að það er mikil 
vakning hjá leiðtogum, stjórn-
málamönnum og almenningi og 
margt af því sem við getum gert til 

að takast á við þetta er ekki bara 
einhvers konar rýrnun á lífskjörum 
og hörmung heldur er margt sem 
skilar árangri í minni heilsuspillandi 
mengun, sparnaði og ódýru íslensku 
rafmagni í staðinn fyrir dýrt innflutt 
jarðefnaeldsneyti.“

Viðræður um hnattrænt samkomu-
lag um loftslagsmál fóru síðast fram 
í Kaupmannahöfn árið 2009. Þær 
runnu út í sandinn með nokkuð 
dramatískum hætti. Engin niður-
staða í Kaupmannahöfn, fyrir utan 
það sögulega augnablik að þjóðir 
heims sameinuðust um það mark-
mið að draga skyldi úr losun gróður-
húsalofttegunda. Tilgangur lofts-
lagsráðstefnunnar í París (COP21) 
í desember er að framfylgja þessu 
markmiði með lagalega bindandi 
samkomulagi.

Rúmlega 150 þjóðir hafa nú lagt 
fram landsframlag sitt. Þessi framlög 
taka til rúmlega 90% af heimslosun. 
Ísland fylgir Evrópusambandinu og 
Noregi í samningagerðinni þar sem 
markmiðið er að minnka losun um 
40% til ársins 2030.

Höfuðáhersla ríkjanna 195 sem 
eiga aðild að loftslagssamningnum 
er að halda hnattrænni hlýnun 
undir tveimur gráðum þar sem við-
miðið er hitastig fyrir iðnbyltingu. 
Til að ná þessum áfanga þarf að 
draga verulega úr losun og það á 
nokkuð stuttum tíma, enda hefur 
plánetan þegar hitnað um 0,85 til 
1°C frá árinu 1880. Sú staðreynd 
blasir við í aðdraganda ráðstefn-
unnar að margir vísindamenn telja 
það vera nær ómögulegt að koma í 
veg fyrir verulega hækkun, 3 til 5°C, 
fyrir árið 2100.

Þarf meira til
Ef mannkyn hættir undir eins að 
dæla koldíoxíði út í andrúmsloftið 
mun plánetan halda áfram að hitna 
engu að síður. Sú hækkun nemur 
1,6°C miðað við hitastig fyrir iðn-
byltingu. Á dögunum tilkynnti 
Alþjóðaveðurfræðistofnunin að 
styrkur koldíoxíðs í andrúmsloft-
inu náði 400 hlutum af milljón fyrr á 
þessu ári og líkur eru á að styrkurinn 
haldist óbreyttur næstu ár þar sem 
veðurfyrirbærið El Niño stuðlar 
að frekari söfnun gróðurhúsaloft-
tegunda í andrúmsloftinu.

Hitametin munu halda áfram að 
falla, eins og þau hafa gert undan-
farin ár. Hver mánuðurinn á fætur 
öðrum síðastliðið ár hefur verið yfir 
meðallagi þegar hitastig er annars 
vegar og nokkur met hafa fallið. 
Síðastliðinn októbermánuður var 
sá heitasti frá upphafi mælinga 
seint á 19. öld. Goddard-stofnunin 
hjá NASA telur nú 99,9% líkur á að 
2015 verði heitasta ár frá upphafi. 
Og já, fyrra metið var slegið 2014. Í 
raun hafa 13 af 15 heitustu árunum 
komið frá árinu 2000.

Christina Figueres, framkvæmda-
stýra Loftslagssamnings Sameinuðu 
þjóðanna, sagði í síðasta mánuði að 
það væri í raun ekki öruggt að lands-
framlög aðildarríkjanna myndu 
duga til að halda hlýnun Jarðar 
undir 2°C. „Ég vil að það sé á hreinu. 
Vegna þess að það er ekki sann-
gjarnt að afvegaleiða almenning 
til að halda að Parísarráðstefnan sé 
einhver töfralausn sem færir okkur 
frá 4-5°C hlýnun og að undursam-
legt, fullkomið markmið um 2°C 
hlýnun blasi þá við. Það er ekki 
raunin,“ sagði Figueres.

Ramminn settur
Hugi Ólafsson, formaður samninga-
nefndar Íslands í loftslagsmálum, 
bendir á að það er sannarlega 
jákvætt að markmið þjóðanna leiði 
til minnkunar á losun gróðurhúsa-
lofttegunda. „Hins vegar telja menn 
að það sé ólíklegt að það markmið 
muni nást að hlýnun frá því fyrir 
iðnbyltingu verði innan við tvær 
gráður. Það verður viðfangsefni 
Parísarfundarins að reyna að búa 
til umgjörð þannig að það verði 
ýtt smám saman á ríki svo að þessi 
markmið verði enn metnaðarfyllri,“ 
segir Hugi. Hann segir skipuleggj-
endur ráðstefnunnar og samninga-
nefndir hafa lært af reynslunni í 
Kaupmannahöfn. Fyrirkomulagið 
sé annað núna þar sem ríki skila 

Um 40 þúsund manns munu sækja loftslagsráðstefnuna í París í desember. noRdicPhotos/GEttY

hugi Ólafsson, formaður samninganefndar Íslands í loftslagsmálum: „Það verður 
viðfangsefni Parísarfundarins að reyna að búa til umgjörð þannig að það verði ýtt 
smám saman á ríki svo að þessi markmið verði enn metnaðarfyllri.“ 

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@365.is

Atburðarrás
1992
RIO EARTH-RÁÐSTEFNAN

Rammasamningur Sameinuðu 
þjóðanna vegna loftslags-
breytinga (UNFCCC) stofnaður á 
Ríó-ráðstefnunni

1995
COP1
Berlín

1997
COP3

Kýótó-bókunin Alþjóðleg 
reglugerð þar sem aðildarríki 
skuldbinda sig til að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. 
Kýótó-bókunin var innleidd  
11. desember 1997 og tók gildi 
16. febrúar 2005.

2001
COP7
Marrakesh

Ítarlegar reglur um innleiðingu 
Kýótó-bókunarinnar voru teknar 
upp á COP7 í Marrakesh árið 2001.

2012
Doha-viðaukanum bætt við
doha

Kýótó-bókunin

2015
COP21
París

Markmið: 
1.  Að ná lagalega bindandi og 

hnattrænu samkomulagi um 
loftslagsbreytingar þar sem 
markmiðið er að halda hlýnun 
Jarðar undir 2°C.

2.  Fjárhagslegur stuðningur við 
þróunarríkin með því að safna 
100 milljörðum Bandaríkja-
dala á ári með stuðningi frá 
þjóðríkjum, alþjóðlegum 
stofnunum og einkageiranum 
frá árinu 2020. 

196 aðildarríki (195 þjóðríki auk 
EsB)  HEImIlD: UNFCCC

Stærsta og líklegasta mikilvægasta loftslagsráðstefna sögunnar 
hefst í París 30. nóvember. Nú hafa rúmlega 150 þjóðir lagt fram 
markmið sín um hvernig þær hyggjast draga úr losun gróður-
húsalofttegunda. Sendinefndir ríkjanna halda til Frakklands 
minnugar um mistök síðustu ráðstefnu.

það er ekki sanngjarnt að afvegaleiða almenn-
ing til að halda að Parísarráðstefnan sé einhver 
töfralausn
Christina Figueres, framkvæmdastýra Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna

Á suðupunkti  
í París
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Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

– fyrst og   fremst
ódýr!
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999kr.
4x2 lítrar

4x2 lítrar Coke eða Coke light 
og eitt jóladagatal

Ef þú kaupir Coke eða Coke 
light 4x2 lítra þá færðu eitt 

jóladagatal í kaupauka

Kaupauki

1699kr.
kg

Verð áður 2199  kr. kg
Folaldasnitsel

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

389kr.
kg

Verð áður 649  kr. kg
Folaldahakk

40%
afsláttur

2399kr.
kg

Verð áður 3599  kr. kg
Folalda piparsteik

2399kr.
kg

Verð áður 3599  kr. kg
Folaldainnralæri

31%
afsláttur33%

afsláttur

33%
afsláttur

1699kr.
kg

Verð áður 2199  kr. kg
Folaldagúllas

2999kr.
kg

Verð áður 4399  kr. kg
Folaldafile

22%
afsláttur

22%
afsláttur

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT

ÍS
LE

NSKT
ÍS

LE
NSKT

ÍS
LE

NSKT

Útsala!Folaldakjöt 
af nýslátruðu

*Þú velur Coca-Cola, Coca-Cola light eða Coca-Cola zero

Heill grillaður kjúklingur
og 2 lítrar af Coca-Cola*

1499 tvennan
kr.



Illugi Jökulsson fjallar um 
þá undarlegu tíma þegar 
Afganistan gerði 
sig líklegt til að 
verða stórveldi 
í Asíu.

Flækjusaga

Heimsveldi í fjöllunum?

Í túrban Durrani keisara er demanturinn góði Koh-i-noor sem nú skreytir kórónu Elísabetar Bretadrottningar.

Aðalfundur
Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins 2015

Aðalfundur Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins 
verður haldinn í golfskála félagsins 
laugardaginn 28. nóvember nk. kl. 15.00.

Dagskrá:
1.   Fundarsetning
2.   Kjör fundarstjóra og fundarritara
3.   Lögð fram skýrsla formanns
4.   Lagðir fram endurskoðaðir reikningar
5.   Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.  
      Reikningar bornir undir atkvæði.
6.   Lagðar fram tillögur um breytingar á lögum félagsins 
      ef um er að ræða.
7.   Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
8.   Ákveðið árgjald félaga fyrir næsta starfsár.
9.   Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðenda reikninga 
      skv. 9. gr. laga.
10. Önnur mál.

Lagabreytingar: Fyrir liggur tillaga stjórnar klúbbsins um breytingu á  
9. grein laga félagsins.  Tillagan liggur frammi til kynningar á heimasíðu 
klúbbsins: nkgolf.is og á skrifstofu framkvæmdastjóra í golfskálanum.

Í meira en þrjátíu og fimm ár 
hef ég horft á fréttamyndir 
frá Afganistan og aldrei hef 
ég séð á þeim svo mikið sem 
stingandi strá. Grá fjöll grjót-
hrúgur, í hæsta lagi leirlitur 

sums staðar á söndunum, skraufþurr 
óhroðinn blæs út úr þessum myndum 
í augu okkar, hvergi er neitt grænt, 
ekki einu sinni gulnað strá. Og fólkið 
alltaf klætt í hólkvíð föt til að standa 
af sér gróðurvana vindinn. Þannig eru 
allar fréttamyndir frá Afganistan sem 
ég man eftir þessa áratugi. Og maður 
hugsar með sér, um hvað er eigin-
lega verið að berjast, eftir hverju er að 
sækjast í þessari hrjóstrugu eyðimörk?

Nú skilst mér að vísu að einhvers 
staðar sé gróður í Afganistan, stundum 
berast fréttir af því hvernig valmúinn 
hafi sprottið í ár og hverju megi þá 
búast við á eiturlyfjamörkuðum 
heimsins næstu misserin – en það er 
líka eiginlega allt og sumt sem maður 
heyrir af atvinnulífi í landinu, og á 
fréttamyndunum er fátt að sjá nema 
þurrt gróðursnautt rykið og harð-
neskjulega karlmenn með misjafnlega 
gömul skotvopn.

Það kemur því óneitanlega svo-
lítið á óvart þegar maður uppgötvar 
að fyrir ekki svo löngu munaði ekki 
nema því sem munaði að Afganistan 
yrði miðdepill í nýju heimsveldi og 
hefði kannski getað orðið miðpunktur 
sameiningar milli austurs og vesturs 
í Asíu. Svo eitthvað hlýtur að vera í 
þessu landi annað en ryk!

Nú verð ég að vísu að taka fram að 
orðlagið „fyrir ekki svo löngu“ er hér 
notað með mælikvarða eilífðarinnar 
í huga. Í rauninni eru 250 ár síðan. En 
saga Durrani-ríkisins sýnir að Afgan-
istan getur leynt á sér.

Nú víkur sögunni sem sé til upp-
hafs 18. aldar. Afganistan hafði þá 

lengi verið fylgihnöttur öflugra ríkja 
í Persíu og rétt undir miðja öldina 
var hálfþrítugur piltur frá Afganistan 
kominn í hóp helstu lautinanta Persa-
keisara sem þá hét Nadír Shah og var 
herforingi mikill. Nadír hafði meðal 
annars ráðist inn í Indland og haft 
þaðan mikið herfang og þar á meðal 
stærsta demant í heimi, Koh-i-noor, 
sem Nadír kallaði svo: Fjall af birtu!

Nú gerðist það árið 1747 að Nadír 
Shah var myrtur af lífvörðum sínum 
í borginni Khorasan, hann var orðinn 
óður af máttsýki og grimmari en boð-
legt var. Upplausn varð í ríki hans og 
ungi lautinantinn frá Afganistan sá sér 
þann kost vænstan að koma sér heim-
leiðis og hafði með sér 4.000 úrvals-
hermenn sem voru af afgönsku bergi 
brotnir. Síðasta verk hans í Khorasan 
var að fjarlægja af líki Nadírs demant-
inn stóra, og þegar heim til Afganistan 
kom notaði hann dýrð demantsins 
óspart til að fá ættarhöfðingja í fjall-
lendinu til að sverja sér hollustueiða. 
Hann hét Ahmed Khan en lýsti sig nú 
keisara í fjöllunum og hét eftirleiðis 
Ahmed Shah. Hann er þó enn kunn-
ari undir nafninu Durrani eða Perlan.

Fjallamennirnir í Afganistan höfðu 
allt frá á dögum Alexanders mikla 
verið kunnir fyrir harðlyndi og her-
mennsku. Alexander þurfti að eyða 
meiri tíma í að brjóta þá undir sig en 
sigra Persakóng. Nú tókst Durrani að 
snúa hug hinna afgönsku stríðsmanna 
frá því að verjast bara í sínum gróður-
vana fjöllum, heldur tóku þeir að 
sækja æ meira niður á slétturnar bæði 
í vestri og austri. Í vestri náði Durrani 
stórum svæðum af Persum sem vissu 
ekki sitt rjúkandi ráð eftir morðið 
á Nadír Shah, í Mið-Asíu spornaði 
Afganakeisari gegn áhlaupum frá Kína 
en mestum sögum fór af herferðum 
hans suður og austur á bóginn inn 
á Indlandsskaga – og herferðir hans 
þangað reynast, þegar að er gáð, eiga 
sinn þátt í að nú löngu síðar skuli vera 
litið á Afganistan sem bitbein stór-
velda sem aldrei skuli láta í friði, þótt 
þangað virðist fátt að sækja af auð-
lindum.

Um miðja 18. öld voru liðin rétt rúm 
200 ár frá því Mongólar frá Úsbek-
istan höfðu ansi óvænt brotist yfir 
afgönsku fjöllin frá Mið-Asíu og náð 
völdum á Indlandi. Í munni Indverja 
breyttust Mongólar í Mógúla og á 
hátindi þeirra stóðu engir Mógúlum 
á sporði að glæsileik og dýrð. Sá 
fimmti þeirra var til dæmis sá Shah 
Jahan sem hóf byggingu grafhýsisins 
Taj Mahal 1632 og skreytti sig líka 

mjög með demantinum Koh-i-noor.
En þegar komið var fram á 18. öld 

fór veldi Mógúla ört hnignandi, kóng-
ar í ríkinu Maratha þjörmuðu mjög að 
þeim og höfðu náð flestum héruðum 
þeirra á sitt vald, þar á meðal höfuð-
borginni Delhí. Og þegar Durrani hafði 
hrist saman og þjálfað nógu öflugan her 
til að treysta honum gegn Indverjum 
og kom askvaðandi ofan úr afgönsku 
fjöllunum með byssur sínar og sverð, 
þá voru það Maratha-menn sem hann 
fór að herja á.

Nú er frá því að segja, eins og þegar 
hefur verið gefið í skyn, að fjöllin í 
Afganistan eru ekki sérlega frjósöm og 
þar er ekki margt auðlinda. Durrani 
blés mönnum sínum eldmóði í brjóst 
með því að höfða til trúarinnar. Hann 
var múslimi eins og flestallir Afganar og 
hélt því fram að það væri íslam þóknan-
legt að herja á og drepa hindúana sem 
á Indlandi bjuggu. Hann veifaði meira 
að segja hinu víðfræga hugtaki „heilögu 
stríði“ gegn hindúum og dugði vel.

En þótt Durrani hefði á merkilega 
skömmum tíma myndað öflugt ríki 
þar í fjöllunum og stefndi óhikað til 
stórveldis, þá var Afganistan einfald-
lega ekki nógu ríkt svæði til að standa 
undir stórveldisdraumum hans. Her-
ferðir Durrani og Afgana til Indlands 
voru því ekki síst ránsferðir. Hann náði 
að leggja undir sig það svæði í Indusdal 
sem nú heitir Pakistan en virðist hafa 
verið beggja blands um hvort hann 
langaði virkilega að leggja undir sig 
allt Indland, eins og hann virtist þó 
stundum fær um.

Durrani var ekki aðeins herfor-
ingi og keisari yfir nýju og vaxandi 
stórveldi. Hann var líka skáld og mér 

skilst að hljómur kvæða hans sé góður 
á frummálinu. Eitt kvæðanna orti 
hann til heimabyggðar sinnar, Afgan-
istan. Og þar kemur fram ást hans til 
fjallanna, hvað sem leið gróðurleysi 
þeirra. Honum finnst hlíðin fögur þótt 
þar séu engir bleikir akrar:

Í blóðinu berum við ást  
okkar til þín,

unga fólkið ræður sér  
ekki vegna þín.

Ég kem til þín og hjarta mitt fær ró.
Fjarri þér bítur sorgin sig  

fasta við hjartað.
Ég gleymi krúnunni sjálfri í Delhí
þegar ég minnist fjallatindanna  

í Afganistan.
Ef ég verð að velja milli  

heimsins og þín,
hika ég ekki að kjósa mér hrjóstr-

ugar eyðimerkur þínar.

En meðan allt lék í lyndi var reyndar 
ekki útlit fyrir að Durrani Afganakeis-
ari þyrfti að velja milli „heimsins og 
þín“. Ekki varð betur séð en honum 
gæti hlotnast hvort tveggja. Í blá-
byrjun ársins 1761 stefndi nefnilega 
í það. Þá nálgaðist hann Delhí með 
gríðarmikinn her Afgana og banda-
manna sinn en Maratha-menn tefldu 
fram hverju mannsbarni sem þeir 
gátu til varnar. Og við hina fornu borg 
Panipat, eigi allfjarri Delhí, var blásið 
til einnar fjölmennustu og blóðug-
ustu orrustu sögunnar – þótt við hér á 
Vesturlöndum þekkjum lítt eða ekki 
til hennar. Um þær mundir voru íbúar 
í breskum nýlendum í Norður-Amer-
íku að búast til sjálfstæðis og þeir áttu 
ekki nema áratug síðar eftir að heyja 
orrustur við Breta sem eru víðfrægar 
í sögunni, en í svonefndu frelsisstríði 
Bandaríkjanna áttust ekki við nema 
örfá þúsund manns í hvert sinn – en 
við Panibat börðust mörg hundruð 
þúsund manns. Og úrslit orrustunnar 
myndu ekki aðeins ráða örlögum 
Maratha-veldisins eða því hvort hið 
fátæka Afganistan kæmist til fram-
búðar í hóp öflugra stórvelda, heldur 
fylgdust gráðug augu með gangi mála 
bæði í norðri og suðri.

Suður á Indlandi voru Bretar nefni-
lega að búa sig undir að ganga á lagið 
ef fótunum yrði kippt undan Maratha-
veldinu, en í norðri voru Rússar byrjaðir 
að velta fyrir sér hvort þröngar slóðir um 
afganska fjalladali myndu á endanum 
færa þeim óendanleg auðæfi Indlands.

Það valt því mikið á úrslitum einnar 
orrustu og eftirköstum hennar. Ég segi 
ykkur frá henni og örlögum Durranis 
eptir viku.

DurranI var ekkI að-
eIns herforIngI og 
keIsarI yfIr nýJu og 
vaxanDI stórvelDI. 
hann var líka skálD.

2 1 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r52 h e L G i n   ∙   F r É T T A b L A ð i ð



Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

ÚT Í GEIM MEÐ VILLA!

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 14:00
Í VERSLUN OKKAR

í KRINGLUNNI

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gildir 21. nóv, til og með 23. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Vildarverð:

3.999.-
Verð:

5.699.-



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegrar  

móður okkar, tengdamóður,  
ömmu og langömmu,
Helgu Margrétar 
Sigurjónsdóttur

Hríseyjargötu 17, Akureyri.
Sérstakar þakkir til þeirra sem önnuðust hana síðustu árin.

Guð blessi ykkur öll.

Sigríður Jóna Þorvaldsdóttir Eyjólfur Einarsson
Sigurjón Þorvaldsson Daníela Guðmundsdóttir
Ellen Margrét Þorvaldsdóttir Ármann Þórir Björnsson

og ömmubörnin.

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á 
okkur að halda

MEÐ VIRÐINGU
OG KÆRLEIK Í 66 ÁR

Útfarar- og lögfræðiþjónusta 
www.útför.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Auðbrekku 1, Kópavogi    Útfararþjónusta síðan 1996

Vaktsímar: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is • Allan sólarhringinn

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Kristín
Ingólfsdóttir

Hilmar
Erlendsson

Sverrir
Einarsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför móður 

okkar, tengdamóður og ömmu, 
 Steinunnar Jónínu Ólafsdóttur 

frá Firði á Seyðisfirði, 
Giljaseli 11, Reykjavík. 

Haraldur Einar Leifsson Katrín Helgadóttir 
Sigurbjörg Þóra Leifsdóttir Bjarki Viðarsson 

Ólafur Þór Leifsson  
Stefán Jón Sigurðsson 

 og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
við andlát og útför ástkærrar  
móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu,
Halldóru Bjargar Pálsdóttur

fv. ráðskonu á Bessastöðum,
 sem jarðsungin var frá Bessastaðakirkju 

23. október. Sérstakar þakkir fá allir þeir sem studdu og 
liðsinntu okkur í veikindum hennar.

Sigríður M. Snorradóttir Ragnar S. Vilhjálmsson
Andrés Jóhann Snorrason               Ragnhildur Skúladóttir
                                barnabörn og barnabarnabörn.

Merkisatburðir
1171 Hvamm-Sturla Þórðarson og Einar Þorgilsson á Staðarhóli 
berjast í Sælingsdal. Sturla hefur sigur og er eftir það talinn mestur 
höfðingja við Breiðafjörð.
1916 Alþingiskosningar haldnar. Þetta voru fyrstu alþingiskosning-
arnar eftir að konur fengu kosningarétt. Samhliða fer fram þjóðar-
atkvæðagreiðsla um þegnskylduvinnu allra heilbrigðra karlmanna 
á aldrinum frá 17 til 25 ára. Tillagan var felld með 90% atkvæða.
1916 Pétur Ottesen er kjörinn á Alþingi 28 ára gamall. Hann sat á 
þingi í tæp 43 ár.
1933 Þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram um bannlögin svonefndu. Í 
kjölfar hennar er áfengisbann afnumið.
1944 Nýsköpunarstjórnin undir forsæti Ólafs Thors tekur við 
völdum. Aðild að henni áttu Sjálfstæðisflokkurinn, Alþýðuflokkur-
inn og Sósíalistaflokkurinn.
1961 Séra Bjarni Jónsson vígslubiskup er gerður fyrsti heiðurs-
borgari Reykjavíkur á 80 ára afmæli sínu.
1954 Olíuverslun Íslands opnar nýja og glæsilega bensín- og smur-
stöð á Klöpp í Reykjavík.
1967 Upp kemst um eitt mesta áfengissmygl í áratugi og var það 
kallað Ásmundarmálið, kennt við bátinn Ásmund. Þúsundum lítra 
af áfengi var smyglað og var það geymt í skipsflaki í Elliðaárvogi.
1981 Andreas Papandreou verður forsætisráðherra Grikklands.
1988 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar er opnað í Reykjavík. Þennan 
dag hefði Sigurjón orðið áttræður, en hann lést í desember 1982.
2005 Football Manager 2006 er gefinn út í Evrópu og víðar.
2005 Íslenska heimildarmyndin Africa United er frumsýnd.
2006 Hellisheiðarvirkjun er formlega gangsett.

Á sunnudag stígur hin níræða söng-
kona Guðrún Tómasdóttir á svið og 
syngur tvo dúetta með Sigrúnu Hjálm-
týsdóttur, Diddú. Sumum þykir hug-
tak eins og reynslubolti kannski vera 
ofnotað nú á dögum, en flestir ættu að 
vera sammála um Guðrún uppfyllir 
flest skilyrði þess hugtaks. Hún söng á 
sínum fyrstu tónleikum árið 1958 og 
fór síðast á svið í apríl á þessu ári, dag-
inn eftir að hún varð níræð.

„Ég var nú kannski einu sinni móð-
ins,“ segir Guðrún og hlær, hógværðin 
uppmáluð. Guðrún nam söng í New 
York í kringum miðja síðustu öld. Hún 
ætlaði upphaflega til Ítalíu eða Eng-
lands en örlögin tóku hana til Banda-
ríkjanna. Guðrún kom hingað heim 
að loknu söngnámi og hélt fjölda 
einsöngstónleika, auk tónleika með 
öðrum tónlistarmönnum. Hún hélt svo 

aftur vestur um haf í framhaldsnám. 
Hún er margverðlaunuð söngkona og 
hefur meðal annars hlotið fálkaorðu 
fyrir störf sín að tónlist. Samhliða því 
að koma fram sem söngvari starfaði 
hún við söngkennslu og raddþjálfun 
kóra.

Guðrún kemur fram á morgun, 
ásamt fjórum öðrum tónlistarmönn-
um. Með henni og Diddú verða þau 
Anna Guðný Guðmundsdóttir, Sig-
urður Snorrason og Bjarki Bjarnason 
á staðnum. Þau eiga það öll sameigin-
legt að vera íbúar í Mosfellssveit. „Við 
komum fyrst fram þegar Bóksasafnið 
í Mosfellssveit hélt menningarkvöld í 
apríl. Kvöldið var haldið þann 14. apríl 
og það vildi svo til að ég átti afmæli 
deginum áður. Þannig að úr varð hálf-
gerð afmælisveisla,“ útskýrir Guðrún, 
jafn hógvær og áður. Menningarkvöld-

ið var nefnilega haldið henni til heið-
urs og á því var farið yfir störf hennar 
og feril. „Hann Bjarki talaði við mig 
um gang lífsins inn á milli atriða sem 
voru svolítið tengd því sem ég gerði. Á 
sunnudaginn ætlum við að endurtaka 
leikinn í Hannesarholti.“

Tónleikarnir hefjast klukkan 17 og er 
hægt að tryggja sér miða á vefsíðunni 
midi.is. kjartanatli@365.is

Níræð söngkona kemur 
fram ásamt fjórum öðrum
Farið verður yfir feril Guðrúnar Tómasdóttur í Hannesarholti á sunnudag. 

Guðrún Tómasdóttir og Diddú munu taka tvö lög saman. MynD/MaGnús GuðMunDsson

Hún er margverðlaunuð 
söngkona og hefur meðal annars 
hlotið fálkaorðu fyrir störf sín 
að tónlist. Samhliða því að 
koma fram sem söngvari starfaði 
hún við söngkennslu og radd-
þjálfun kóra.

2 1 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r54 t í m A m ó t   ∙   F r É t t A b L A ð i ð 2 1 .  n ó v e m b e r  2 0 1 5   L A U G A r D A G U r

tímamót



MAGNÚS JÓNSSON
STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR 

SUNNUDAGA Á STÖÐ 2



Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,
Fríða Sveinsdóttir

lést fimmtudaginn 19. nóvember 2015.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

  Bragi Þorsteinsson
 Helga Bragadóttir  Jóhann Sigurjónsson
 Halldóra Bragadóttir Árni B. Björnsson
 Sveinn Bragason Unnur Styrkársdóttir

og barnabörn.  

Elskulegur faðir okkar, sonur,  
bróðir og frændi,

 Guðmundur Eyjólfs 
Sigurðsson (Tumi)

sem lést 10. nóvember 2015, verður 
jarðsunginn frá Seljakirkju  

24. nóvember kl. 13.00.

Marey Þóra Guðmundsdóttir
Bríet Myrra Guðmundsdóttir
Sigurður Vilhelm Ólafsson  Bára N. Guðmundsdóttir

systkini og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,
Sonja Reynisdóttir

Ásaþingi 10,
lést á líknardeild Landspítalans þann 

16. nóvember. Útförin fer fram frá 
Lindakirkju þriðjudaginn 24. nóvember   

 kl. 13.00. Sérstakar þakkir til starfsfólks 
heimahlynningar Landspítalans fyrir trausta og góða 

umönnun.

Þröstur R. Kristinsson
Lovísa Þrastardóttir
Róbert Þrastarson
og aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Ásgeirsdóttir
Háaleitisbraut 44, Reykjavík, 

lést á Hrafnistu í Reykjavík 3. nóvember. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Börn, tengdabörn og ömmubörn.

Ástkær sonur minn og bróðir okkar,
Hörður Þórisson

frá Laugarvatni,
lést þann 18. nóvember.

Esther Matthildur Kristinsdóttir
Rósa Þórisdóttir

                 Hrönn Þórisdóttir
   Gerður Þórisdóttir 
                 Þórir Þórisson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför bróður 

míns og frænda okkar, 
Guðmundar Þorkelssonar,

bókbindara, Barmahlíð 51.
Starfsfólki Hjúkrunarheimilisins Sóltúns 

færum við hjartans þakkir fyrir einstakt 
viðmót og sérstaklega alúðlega umönnun.  

Helgi Gunnar Þorkelsson, Gunnar Þorsteinsson, Sigríður 
Helga Þorsteinsdóttir, Kolbrún Guðmundsdóttir og 

fjölskyldur.

Í kvöld fer fram landssöfnun félagasam-
takanna Samhjálpar og er markmið 
söfnunarinnar endurbygging Hlaðgerð-
arkots, meðferðarheimilis fyrir áfengis- 
og vímuefnaneytendur. Samhjálp keypti 
Hlaðgerðarkot af Mæðrastyrksnefnd 
Reykjavíkur árið 1974. Elsti hluti hús-
næðisins er frá árinu 1955 og nú er brýn 
þörf fyrir endurbætur og nýbyggingu 
en húsið hefur verið rekið á undanþágu 
yfirvalda.

„Húsnæðið er að hluta til komið til 
ára sinna og orðið illa farið og við erum 
í rauninni að reka það á undanþágum. 
Staðan er ekki góð hvað það varðar 
þó að reksturinn sjálfur gangi vel. Þess 
vegna er blásið til þessarar söfnunar 
og er ætlunin að safna 100 milljónum,“ 
segir Fanny Kristín Tryggvadóttir, einn 
af starfsmönnum Samhjálpar. Áætlað er 
að kostnaðurinn við áfanga nýrrar bygg-
ingar sé um 100 milljónir og segir Fanny 
þörfina fyrir nýtt húsnæði brýna.

„Árlega erum við með stóran hóp sem 
við náum ekki að sinna og ekki bætir úr 
skák ef húsnæðið er ónothæft,“ segir 
hún og heldur áfram: „Þeir sem koma 
í Hlaðgerðarkot eru að minnsta kosti í 
þrjá mánuði hjá okkur og lengur ef þörf 

krefur.“ Að jafnaði eru um 60-70 manns 
á biðlista eftir meðferð og á síðasta ári 
var ekki mögulegt að sinna rúmlega 
400 einstaklingum sem þangað leituðu 
til meðferðar og eru horfur á að sú tala 
verði svipuð í ár.

„Helmingur fólksins þarna er á aldr-
inum 18-39 ára þannig að það eru miklir 
hagsmunir fyrir okkur öll að koma þeim 
út í samfélagið aftur,“ segir hún og bætir 
við að í Hlaðgerðarkoti sé lögð áhersla 
á að skapa heimilislega stemningu fyrir 
þá sem sækja þangað meðferð. Hún segir 
mikinn hug í hópnum sem að söfnun-
inni stendur en sjónvarpað verður frá 
henni í opinni dagskrá á Stöð 2 og Vísi.

Fanny segir málefnið snerta alla og að 
aðstandendur söfnunarinnar hafi fundið 
fyrir mikilli velvild og meðbyr. „Allar 
fjölskyldur eiga einhvern að sem hefur 
lent í vanda og er jafnvel í vanda þann-
ig að það eru hagsmunir okkar allra að 
það séu til úrræði.“ Hún segir bjartsýni 
ríkja um að markmiðið náist og takist 
að safna þeirri fjárhæð sem stefnt er að. 
„Miðað við móttökurnar og undirtekt-
irnar síðustu daga erum við mjög bjart-
sýn og finnum svakalegan meðbyr og 
spenning hjá fólki.“ Hún segir fjölmörg 

fyrirtæki hafa lagt málefninu lið og þau 
séu einnig að skora á önnur fyrirtæki 
innan sama geira að gera slíkt hið sama. 
Einnig hvetur Fanny einstaklinga til þess 
að leggja söfnuninni lið, ekkert framlag 
sé of smátt. „Það munar um hvern þús-
undkall, það er ekki spurning.“

Auk Hlaðgerðarkots starfrækir Sam-
hjálp eftirmeðferðar- og áfangaheimilin 
Brú og Spor, Stuðningsheimili að Miklu-
braut, Kaffistofu Samhjálpar og tryggir 
um 80 manns næturgistingu á hverri 
nóttu allan ársins hring. Líkt og áður 
sagði verður söfnuninni sjónvarpað á 
Stöð 2 og Vísi. Dagskráin verður vegleg 
og samanstendur af viðtölum auk tón-
listar- og skemmtiatriða. Útsendingin 
hefst klukkan 19.15. Hægt er að leita 
allra upplýsinga um söfnunina og nálg-
ast söfnunarnúmer á vefsíðunni sam-
hjalp.is. gydaloa@frettabladid.is

Munar um hvert framlag
Landssöfnun Samhjálpar til endurbyggingar Hlaðgerðarkots fer fram í kvöld. Stefnan er 
sett á að safna hundrað milljónum króna fyrir nýbyggingu.

Fanny Kristín Tryggvadóttir er einn af starfsmönnum Samhjálpar en landssöfnun samtakanna fer fram í kvöld. FréTTablaðið/anTon brinK

Allar fjölskyldur eiga 
einhvern að sem hefur 

lent í vanda og er jafnvel í vanda 
þannig að það eru hagsmunir 
okkar allra að það séu til úrræði.

Þennan dag var lýst yfir að WH Holding, 
félag í eigu Björgólfs Guðmundssonar og 
Eggerts Magnússonar, hefði lagt 85 millj-
ónir punda, þá 11,3 milljarða króna, til 
kaupa á knattspyrnufélaginu West Ham, 
auk þess sem skuldir upp á þrjá milljarða 
króna, á þávirði, voru yfirteknar.

West Ham hafði verið að stórum hluta 
í eigu afkomenda þeirra sem stofnuðu 
félagið árið 1895. Kaup Íslendinga þóttu 
dæmi um hættulega þróun að mati 
margra Englendinga, sem töldu of mörg 
ensk félög komin í eigu erlendra aðila.

Íraninn Kia Joorabchian hafði lengi haft 
hug á að kaupa félagið og hafði meðal 
annars fengið tvo argentínska landsliðs-
menn til liðs við félagið, þá Carlos Tévez 
og Javier Mascherano.

Þ ETTA  g E R ð i ST :  
2 1 .  n óV E M B E R  2 0 0 8

Íslendingar keyptu West Ham
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TILBOÐ Á
Jólabókum 

í Nettó
Gildir 20.-22. nóvember

I
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN Í NETTÓ GRANDA OG NETTÓ MJÓDD

Mjódd · Grandi · Salavegur · Búðakór · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
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4.689 kr
aðeins

Verð: 4.967 kr

Verð: 2.204 kr

Verð: 4.549 kr 

Verð: 4.218 kr 

Verð: 4.549 kr 

Verð: 4.689 kr 

Verð: 5.949 kr Verð: 2.989 kr Verð: 4.899 kr



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildarverð gilda 21. nóv, til og með 23. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

VIÐ PÖKKUM INN FYRIR ÞIG 
OG ÞÚ KÍKIR Í TÍMARIT!

SANNUR ÖÐLINGUR!

MAMMA
Vildarverð: 2.799.-
Verð: 3.499.-

Hark
Vildarverð: 4.999.-
Verð: 6.499.-

Og svo tjöllum við
okkur í rallið

Kafteinn ofurbrók og 
endurkoma Túrbó 2000
Vildarverð: 3.439.-
Verð: 4.299.-

Leyndarmál Lindu
Vildarverð: 3.592.-
Verð: 4.490.-

Trunt trunt
Vildarverð: 2.999.-
Verð: 3.999.-

Rusladrekinn

Skínandi

Toppstöðin
Vildarverð: 4.719.-
Verð: 5.899.-

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 14:00
Í VERSLUN OKKAR

AUSTURSTRÆTI

ÚTGÁFUHÓF
SUNNUDAG 
KL 14:00

KRINGLUNNI

Vildarverð:

4.699.-
Verð:

5.999.-

Vildarverð:

3.399.-
Verð:

4.299.-

Vildarverð:
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2.599.-

ÚTGÁFUHÓF
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KRINGLUNI

KL 13:00

SMÁRALIND
KL 15:00
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Sudoku
Létt miðLungs þung

Lausn 
síðustu 
sudoku

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

KroSSgáta

2 4 9 7 8 1 3 5 6

1 8 5 4 3 6 7 2 9

3 6 7 2 5 9 4 8 1

4 9 2 8 7 3 6 1 5

5 7 1 9 6 2 8 4 3

8 3 6 1 4 5 9 7 2

9 2 4 3 1 7 5 6 8

6 1 8 5 9 4 2 3 7

7 5 3 6 2 8 1 9 4

4 5 6 9 1 7 3 2 8

7 8 9 3 4 2 6 5 1

1 2 3 5 6 8 9 7 4

2 9 5 4 8 6 7 1 3

8 3 7 1 9 5 4 6 2

6 1 4 7 2 3 5 8 9

9 4 8 6 5 1 2 3 7

3 6 2 8 7 4 1 9 5

5 7 1 2 3 9 8 4 6

5 8 2 7 6 3 1 9 4

7 6 9 4 5 1 3 2 8

1 3 4 2 8 9 7 5 6

4 9 1 3 7 8 5 6 2

6 2 8 9 1 5 4 7 3

3 5 7 6 2 4 8 1 9

2 4 5 8 9 7 6 3 1

8 7 6 1 3 2 9 4 5

9 1 3 5 4 6 2 8 7

8 4 5 9 2 6 1 3 7

2 9 6 3 1 7 5 4 8

1 7 3 5 4 8 6 9 2

6 1 4 7 8 5 3 2 9

5 8 9 6 3 2 4 7 1

3 2 7 1 9 4 8 5 6

7 3 1 4 6 9 2 8 5

9 6 8 2 5 3 7 1 4

4 5 2 8 7 1 9 6 3

9 4 8 1 6 5 2 3 7

3 6 5 2 7 4 9 8 1

1 7 2 3 8 9 4 6 5

7 3 1 4 9 8 6 5 2

2 8 6 5 3 1 7 4 9

4 5 9 6 2 7 3 1 8

6 1 3 7 5 2 8 9 4

8 2 4 9 1 3 5 7 6

5 9 7 8 4 6 1 2 3

9 8 7 1 2 3 4 6 5

3 2 4 6 8 5 7 9 1

1 5 6 4 9 7 3 8 2

6 1 5 9 7 8 2 3 4

4 3 8 2 5 6 1 7 9

2 7 9 3 1 4 6 5 8

5 9 1 7 3 2 8 4 6

7 4 2 8 6 9 5 1 3

8 6 3 5 4 1 9 2 7

þrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Norður
D1093
1062
108
6

Vestur
K54
KG43
54
G1085

Austur
87
9875
K972
432

Suður
G62
D
DG63
KD97

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist 
skapgerðareinkenni. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 25. nóvember 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „21. nóvember“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinningshafi 
eintak af stúlkan í trénu eftir Jussi 
adler olsen frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku er  
sigrún reynisdóttir, Hafnarfirði.

Lausnarorð síðustu viku var
V e t r a r b r a u t i n

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

Lárétt
1 Hvert hlaðið skip minnir á fánýti alls (11)
11 Þessi kvikindi kunna vel við Brie og Gouda 

(10)
12 Hinn fúli pyttur leynimakkandi eiturkvik-

inda (11)
13 Tapaði Ósló og V-Akíu, en græddi samt land 

(8)
14 Brandur veiðir og aflinn er stórfiski (11)
15 Væn juða næg fyrir vankaða vespuna (10)
16 Fer fram á það við hópinn að setja mig í 

varaliðið (11) 
17 Beislum kraftinn í þessu glæpahyski (10)
20 Leita í heim í hvamminn sem geymir aurinn (11)
22 Stendur daunn af durum, sá ellefti er mættur 

(10)  
26 Fá rólegir af sér að vera sem virkjaðir vekj-

arar? (12)
30 Stríðsofsi og stormhraglandi (9)
31 Lygilegt barn ku getið af ræningja (12)
33 Vantar sæti fyrir nokkra toppa úr Skagafirð-

inum (9)
35 Gæti þess að enginn komist inn án réttra 

pappíra (12)
36 Skakkeiður er bara ekki rétt nafn (9)
38 Af trúboði og öðrum öfugsnúningi (8)
39 Sérhæfður fisksali rekur íþróttahallir (9)
40 Spyr um dvöl í húsi, þar sem aldrei er farið 

út (8) 
41 Spyr um móa og sund í sérstökum hestalit (5)
42 Utan beina og fótlaga skóleppa (9)

Lóðrétt
1 Þessi rusti segir að hér ríki fákafæð (13)
2 Greini enduróm hestaferðar og fornrar lestar (9)
3 Sérfræðingar laga orðið sem þú aflagaðir (9)
4 Pukrast með pappír sem enginn má sjá (11)
5 Leðjueinstigi af verstu gerð eru sem vatnafiskur 

sem staulast á landi á eyruggunum (11)
6 Víf sem bísar öllu, eða ver sem bísar vífi? (11)
7 Fortó, óhamið eins og kotungsfólk við 

konungshirð (10) 
8 Svívirða dvergvaxinn ásauðinn (10)
9 Ekki á eyrunum, bara kennd – þó kannski 

aðeins um of (8)
10 Ég vil greiðslu fyrir Gunnagil, ekki þetta rugl (8)
18 Vit á kynlegum jöfnuði kallar á nefnd (13) 
19 Hvað ef ég stappaði hjartað í þessum lygara? 

(5)
21 Rosa hressir gamlingjar (12)
23 Betra að fara á beinar, ítrekar hún (7)
24 Vertu ekki með þetta rant, jón, nefið er fínt (7)
25 Lætur af gaspri í eigin ranni og leitar í byggðir 

kyrrðar (11) 
27 Lekaleiðslan fyrir hamingjudropa og hugar-

angurs (10)
28 Lýk athugasemd minni á endastöð (10)
29 Tannsinn vill te, svo bíður hans þessi kvilli að 

kljást við (10)
32 Kalla þennan Grandagaur til vitnis um sakleysi 

mitt (8)
34 Aðalpersónur verksins eru flinkar (7)
37 Fer nær ef ég skynja óvild, annars gera þau árás (5)   

Tveir titlar

Sverrir Þórisson bridgespilari hefur verið áberandi á afrekssíðum. Landaði 
Íslandsmeistaratign í einmenningi nýverið og um síðustu helgi varð hann Ís-
landsmeistari eldri spilara með Vigni Haukssyni. Þeir félagar voru yfirleitt í for-
ystu á mótinu og fyrir síðustu umferð keppninnar voru þeir með nokkra for-
ystu á annað sætið. Næstsíðasta spil síðustu umferðar var þetta, suður gjafari 
og NS á hættu:

Sverrir ákvað að opna á einum tígli 
á hönd suðurs, sem var happadrjúgt 
til að lýsa skiptingunni. Vignir sagði 
1 spaða, Sverrir 2 lauf og Vignir tvö 
hjörtu sem var geimkrafa. Sverrir 
stökk þá í 3 spaða til að lýsa hámarks/
lágmarksopnun og það nægði Vigni 
sem vissi um stutt hjarta. Hann spurði 
um ása á 4 gröndum, fékk 5 tígla svar 
(1 ás) og stökk í 6 spaða. Útspilið var 
spaði og 12 slagir ekki vandamál. 
Spilið gaf 28 stig af 32 mögulegum 
og Sverrir og Vignir voru nokkuð vissir 
um að titillinn væri kominn í hús.

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Miðasala hefst 25. nóvember kl. 10:00
á tix.is, harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528 5050.

Tónlist hinnar goðsagnakenndu hljómsveitar TRÚBROTS verður flutt á sviði Eldborgar þann 12. febrúar. 

Þar verður einnig eitt helsta meistaraverk íslenskrar tónlistarsögu, ….LIFUN, flutt í heild sinni, en verkið er 

45 ára í ár. Meðlimir TRÚBROTS, þau Gunnar Þórðarson, Magnús Kjartansson og Shady Owens, skipa 

hljómsveitina ásamt þeim Eyþóri Gunnarssyni, Friðriki Karlssyni, Gunnlaugi Briem, Jóhanni Ásmundssyni, 

Pétri Grétarssyni, Stefáni Jakobssyni, Andra Ólafssyni og Stefaníu Svavarsdóttur. Ekki missa af sannkallaðri 

veislu í Hörpu þar sem tónlist TRÚBROTS fær að hljóma og andi hippakynslóðarinnar svífur yfir vötnum.

12. febrúar í Eldborg



ALLAR HELGAR 

365.is      Sími 1817

Afinn sem allir elska og fjörugu vinkonurnar Skoppa
og Skrítla skemmta börnum og foreldrum á laugardags- 
og sunnudagsmorgnum á Stöð 2. 

HELGARFJÖR FYRIR FLOTTASTA FÓLKIÐ

Brandarar

Getur þú 
fundið þessi 
orð í þessari 
stafagátu?

Flugvél
Gervitungl
Norðurljós
Regnbogi
Ský
Sól
Stjörnur
Tungl

Þau horfðu öll upp í himininn. „Já,“ sagði Lísaloppa. „Það er svo margt sem 

svo margt að sjá þarna uppi.“ „Jú, maður getur séð sólina, tunglið og 
stjörnurnar,“ sagði Konráð. „Og regnboga, ský, norðurljós og jafnvel 
gervitungl,“ sagði Lísaloppa. „Gervitungl?“ át Kata upp eftir henni. 
„Aldrei hef ég nú séð gervitungl á himninum.“ „Það er af því að þú hefur 
haldið að það væri stjarna,“ sagði Lísaloppa. „En ef það sem lítur út fyrir 
að vera stjarna skiptir stöðugt um lit, þá er það sennilega gervitungl.“

Bragi Halldórsson

175

Brúðkaupsmynd eftir  Birtu Hall, fimm ára. 
Lítið barn kúrir í maga móður sinnar.

Teikningar

Sævar Helgi, þessa dagana sjást 
tvær mjög skærar stjörnur á 
austurhimninum á morgnana 
þegar bjart er í lofti. Hvað 
heita þær? Þetta eru Júpíter 
og Venus. Þær verða áberandi 
næstu vikurnar, Júpíter hækkar 
á lofti en Venus lækkar. Eftir 
áramótin hverfa þær sjónum 
okkar smátt og smátt en eftir 
500 daga eða svo munum við 
sjá Venus aftur á himninum. Þá 
verður hún orðin kvöldstjarna 
og mun sjást vinstra megin við 
sólina.

Hvað geturðu sagt okkur um 
Sjöstirnið? Sjöstirnið er líka 

kallað Systurnar sjö og er í 
stjörnumerkinu Nautinu. Þetta 
er hópur af stjörnum sem eru 
mjög þétt saman og líta út eins 
og innkaupakerra og er í Sub-
aru-lógóinu. Sjöstirnið fæddist 
úr gas- og rykskýi fyrir um það 
bil 100 milljón árum og inni-
heldur um 1.000 stjörnur en við 
sjáum bara þær björtustu. Allar 
eru í svona 400 ljósára fjarlægð 
ef ég man þetta rétt. Svo er til 
annað fyrirbæri sem heitir 
Karlsvagninn sem lítur ekkert 
ósvipað út en er stærra.

Hvað er að frétta af Fjósa-
konunum og og Fiskikörl-

unum? Fjósakonurnar eru þrjár 
stjörnur í beinni röð með jöfnu 
millibili og eru með stærstu 
og öflugustu stjörnum sem við 
sjáum á himninum. Þær eru um 
25 til 30 þúsund gráðu heitar. 
Fjósakonurnar eru belti Óríons. 
Niður úr beltinu hangir svo 
sverðið, það eru Fiskikarlarnir, 
þrjár stjörnur í beinni röð, mun 
daufari og með styttra milli-
bili en fjósakonurnar. Í miðju 
Fiskikarlanna er geimþoka, 
sem heitir Sverðþokan í Óríon, 
það er stjörnumyndunarsvæði, 
nokkurs konar stjörnuverk-
smiðja.

Horft til himins og 
spáð í stjörnurnar
Sævar Helgi Bragason, stjörnufræðingur í vísindasmiðju Háskóla 
Íslands, þekkir leyndardóma himingeimsins flestum Íslendingum 
betur og fræðir okkur fúslega um stjörnurnar sem prýða hann.

Sævar Helgi veltir stjörnum himinhvolfsins mikið fyrir sér. Fréttablaðið/GVa

Siggi: Ætli ég sé ekki versti 
golfspilari í heimi? 
Óli: Nei, það eru til miklu verri. 
Þeir spila bara ekki.

Af hverju stal Hrói höttur 
bara frá þeim ríku? 
Þeir fátæku áttu ekkert sem 
hægt var að stela.

Af hverju hefur ísbjörninn 
hvítan feld? 
Af því hann liti svo kjánalega 
út fjólublár.

Kennarinn: Ef þú færð tvær 
kjötbollur og borðar þær 
báðar, hvað áttu þá eftir? 
Sólveig: Þá á ég eftir kartöfl-
urnar og sósuna. 

Ásdís Björk Rúnarsdóttir, fimm ára listakona, 
sendi okkur þessa mynd.
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Ísland er land þitt
RAX púðaver, 15 mismunandi ljósmyndir.

Ragnar Axelsson hefur í gegnum tíðina 
tekið mikinn fjölda ljósmynda , bæði í lit 
og svarthvítu sem hafa birst í blöðum og 

tímaritum um allan heim, þar á meðal LIFE, 
TIME og National Geographic.

Eldgos í Eyjafjallajökli 2010

Nærmynd af eldgosi á Fimmvörðuhálsi

Eldgos á FimmvörðuhálsiEntujökull

Við Gígjökul

Kvíárjökull í öræfum Eldgos í Holuhrauni 2015

Eyjafjallajökull

Múlagljúfur í Öræfum

Brim við Dyrhólaey 2014Öskufjúk úr Eyjafjallagosinu Selur í Jökulsárlóni

Hestar í smalaferð

Við Rauðufossa á landmannaafrétti

Kindur á landmannaafrétti

3.999kr

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTA

Skilamiði
Þessi vara er keypt í 
Hagkaup og fæst 
skilað eða skipt.

Skilafrestur bóka 6. jan.  2016

Skilamiði
Þessi vara er keypt í 
Hagkaup og fæst 
skilað eða skipt.

Skilafrestur bóka 6. jan.  2016



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

01.49
3,16m
14.20
3,37m

08.03
1,13m
20.45
0,86m

06.01
1,29m
18.16
1,24m

12.08
0,56m
00.34
0,41m

03.56
0,75m
16.21
1,93m

10.12
0,71m
22.52
0,47m

Flóð Fjara

Vaxandi 

67%

Sólarupprás:

10.14
Sólarlag: 

16.11

veðurspá Laugardagur

Í dag stefnir í frábært útivistarveður, hægan vind, þurrt veður og góðar líkur 
á að sjáist til sólar um allt land. Frostlaust við sjóinn en vægt frost inn til 
landsins. Hlýnar annað kvöld.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Þýðir 
yfirleitt

NEEEI! 
EKKI FARA! 

EKKI YFIRGEFA MIG!

Ég bið, 
ekki 

fara …

Taktu þig saman í 
andlitinu, maður! 

Ég er bara að 
fara í vinnuna!

Ég er að fá 
fuglana ofan 

af því að fljúga 
suður. 

Meik’etta ekki!

Komið til 
baka! Þetta 

er ekki 
búið …

Hinkraðu 
meðan ég 
ríf mig úr 
fötunum, 
Rómeó …

Afsakaðu, ég áttaði mig 
ekki á að þú ættir þetta.

Kræst. Ég vissi ekki að þú 
vissir að ég vissi að ég 
mætti ekki týna þessu.

Nói, Marel og ég 
vorum að ræða 

mömmurnar 
okkar áðan í 

skólanum.

Og hvað? Við vorum allir sam-
mála um að mamma 

hans Nóa væri sætust 
og mamma hans 

Marels væri hressust.

Hvað með 
þína mömmu?

Okkur 
finnst þú 

brúnaþyngst.
Takk. Takk fyrir þetta.

iPad Pro
er kominn í verslanir Epli

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

12.9" Retina skjár, 
ó, já

Apple TV (þriðja kynslóð)

Verð frá 12.990

Nýtt Apple TV

*Gildir fyrir eina áskrift. Viðskiptavinir sem taka þessu tilboði fyrir 31. desember halda þessum kjörum í eitt ár. 

Fáðu þér áskrift í 
síma 1817 eða á 365.is

FÁÐU STÖÐ 3 
Á BETRA VERÐI 
Í VETUR

STÖÐ 3
 +ENDALAUST TAL

+1 GB Í GSM  
1.990 kr.
til 31. desember*
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22%
AFSLÁTTUR

ÍSLENSKUR KALKÚNN
VERÐ ÁÐUR 
1.549 KR/KG

1.363 KR
KG

KALKÚNAFYLLING 
VERÐ ÁÐUR 
1.398 KR/KG

1.090 KR
KG

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

SÆTAR KARTÖFLUR 453 G
FROSNAR
VERÐ ÁÐUR 
479 KR/PK

398 KR
PK

20%
AFSLÁTTUR

SELLERÍ STILKAR 250 G
VERÐ ÁÐUR  
286 KR/PK

229 KR
PK

GRÆNN ASPAS 454 G
VERÐ ÁÐUR 
699 KR/PK

559 KR
PK

20%
AFSLÁTTUR

RAUÐKÁL - FERSKT
VERÐ ÁÐUR 
278 KR/KG

139 KR
KG

K.S. LAMBAFILLE M. FITU 
FROSIÐ
VERÐ ÁÐUR 
3.645 KR/KG

3.171 KR
KG

SS LAMBABÓGUR 2 STK Í PK
FROSINN
VERÐ ÁÐUR 
998 KR/KG

798 KR
KG

HEILL FROSINN KJÚKLINGUR
VERÐ ÁÐUR 
798 KR/KG

599 KR
KG

M
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Búðakór· Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana 

Tilboðin gilda 19. - 25. nóv.

50%
AFSLÁTTUR



Swteinunn Birna Ragnars
dóttir tók við starfi óperu
stjóra Íslensku óperunnar 
um mitt árið en talsverður 
styr hefur staðið um starf

semina að undanförnu. Flutningur 
óperunnar í Hörpu, umtalsverðar 
skipulagsbreytingar, verkefnaval og 
fleira hefur verið til umræðu. Stein
unn Birna segir að það sé mikilvægt 
að þessi umræða fari fram og að það 
sé þrátt fyrir allt ánægjulegt að sjá 
að margir láta sig málefni Íslensku 
óperunnar miklu varða.

Tengsl við samfélagið
„Það er vísbending um að fólki er 
ekki sama og sitt sýnist hverjum. 
Við erum einmitt núna með hjá 
okkur tvær konur frá Berlín sem 
eru sérfræðingar í hugmyndavinnu 
sem heitir Design Thinking Work
shop sem ég kynntist þegar ég var 
úti í Berlín á sínum tíma að vinna 
með Mahler Chamber Orchestra 
sem eru leiðandi í að ná í nýja áhorf
endahópa og það er stóra verkefnið. 
Vinnusmiðjan er með þátttöku 
listamanna, áhorfenda og stjórn
enda og þátttakendur munu m.a. 
fara út á götu og spyrja fólk hvað 
því finnist um óperu, hvort það fari, 
hvers vegna eða hvers vegna ekki og 
fleira sem getur reynst okkur dýr
mætar upplýsingar. Ég er viss um 
að þetta verður gott veganesti til 
framtíðar.

Það er svo mikilvægt fyrir lista
stofnanir að einangrast ekki heldur 
vinna í takt við samfélagið, bæði 
fólkið í landinu sem og mennta
stofnanir. Þess vegna er ég að stofna 
til virks samstarfs við Listahá
skólann varðandi t.d. samnýtingu 
á kröftum sem við erum að fá að 
utan. Að auki bind ég vonir við að 
geta fengið langt komna nemendur 
til þess að taka þátt í okkar starfi 
því það er mjög mikilvægt að tengja 
þetta saman.“

Steinunn Birna segir að stóra 
verkefnið sem er fram undan 
sé  Don Giovanni eftir Mozart í 
febrúar. „Það sem einkennir Don 
Giovanni er að þetta er afskaplega 

elskuð ópera og áhrifarík. Mikið 
drama og saga um þennan mjög svo 
umdeilda og kvensama mann, örlög 
hans og samskipti kynjanna. Það 
verður alfarið íslensk hlutverka
skipan í þeirri uppfærslu fyrir utan 
einn söngvara en það er stefnan að 
reyna að koma með einn sterkan 
söngvara að utan í hverri uppfærslu. 
Þetta hefur góð áhrif á starfsemina í 
heild enda þurfum við alltaf að líta á 
okkur í alþjóðlegu samhengi.“

Óperan á tímamótum
Það er Steinunni Birnu áhyggjuefni 
hversu rekstrarrammi Óperunnar 
er þröngur. „Við fórum eins og 
aðrir í gegnum mikinn niðurskurð 
í kreppunni en á sama tíma fórum 
við úr eigin húsnæði í Gamla bíói 
yfir í leiguhúsnæði í Hörpu. Við 
róum mikinn lífróður þessa dagana 
þar sem húsaleigan í Hörpu tekur 
mikinn hluta þess framlags sem við 
höfum haft en þá er lítið eftir fyrir 
starfsemina. Við gerum allt sem við 
getum til þess að gera reksturinn 
eins hagkvæman og mögulegt er og 
þar koma m.a. til þær skipulagsbreyt
ingar sem við þurftum að fara í núna í 
haust. Uppsagnir eru alltaf ömurlegar 
og í hinum fullkomna heimi myndi 
hver einasti stjórnandi óska sér þess 
að til slíks þyrfti aldrei að koma. En 
þegar horft er á þær staðreyndir sem 
blasa við hjá okkur er nauðsynlegt að 
bregðast við til að ná niður föstum 
kostnaði og auka verkefnaráðningar 
sem eru hagkvæmari.

Aðstaðan í Hörpu er frábær en við 
höfum verið að leggja með rekstr
inum eigið fé sem við höfum átt vegna 
sölunnar á Gamla bíói en nú er það á 
þrotum og Óperan á tímamótum. Ef 
ekki verður gripið til aðgerða er ljóst 
að við verðum að leggja starfsemina 
niður að miklu eða öllu leyti.

Það er alvarleg og umhugsunarverð 
staða ef tónlistin í landinu, hvort sem 
það er Óperan eða aðrir, hefur ekki 
efni á að vera í okkar langþráða og 
óviðjafnanlega tónlistarhúsi, sem á að 
vera musteri tónlistarinnar í landinu í 
öllum sínum fjölbreytileika.“

Evgeny Onegin og Tosca
Með þessum fyrirvara, að þessi líf
róður takist og að framtíðin verði 
björt, þá segir Steinunn Birna að 
nú sé horft lengra inn í framtíðina í 

Íslensku óperunni en áður hafi verið 
gert. „Það er því með þessum fyrir
vara um ásættanlega afkomu að ég 
kynni verkefni okkar næsta starfsár, 
þ.e. 20162017, en það yrðu óperurn
ar Evgeny Onegin eftir Tsjajkovskí 
og Tosca eftir Puccini. Tvær frábærar 
óperur sem er tilhlökkunarefni að 
undirbúa.

Við eigum mikinn mannauð 
í íslenskum söngvurum sem fá 
þarna verðug verkefni. Íslenska 
óperan er þeirra eini vettvangur til 
þess að starfa hérlendis en margir 
eru vissulega líka að vinna erlend
is. Það er því mikið í húfi að þessi 
vettvangur haldi áfram að vera til 
og vaxi og dafni.

Að auki erum við að fara í aukið 
samstarf við skólastigið og teng
ingu með aukinni áherslu á barna
óperur, fá nemendur í heimsókn 
til að kynnast starfinu og tónleika
röð sem kallast Kúnstpása þar sem 
við kynnum unga söngvara til leiks 
sem eru að byrja sinn feril ásamt 
þeim eldri og reyndari sem halda 
tónleika á vegum óperunnar. Auk 

þess eru miklir sóknarmöguleikar 
í menningarferðamennskunni 
og það er ein af ástæðum fyrir 
því að við viljum kynna næsta 
starfsár með svona góðum fyrir
vara. Menningarferðamenn plana 
langt fram í tímann og til þess að 
svara þeirri eftirspurn þurfum við 
að skipuleggja okkur með þessum 
hætti og listamenn skipuleggja 
líka tíma sinn með löngum fyrir
vara og við þurfum að ganga í takt 
við það.

En ef þetta á að ganga eftir 
verður að vera rekstraröryggi og 
ég finn vissulega fyrir mikilli vel
vild og áhuga og trúi ekki öðru en 
að þetta takist því það er mikið í 
húfi fyrir menninguna í landinu.“

Lífróður að bjartri framtíð Íslensku óperunnar
Steinunn Birna Ragnarsdóttir óperustjóri rær lífróður fyrir Íslensku óperuna sem hún ætlar stóran hlut í 
íslensku menningarlífi og kynnir hún hér starfsárið 2016 til 2017 og fyrirhugaðar uppfærslur.

Steinunn Birna Ragnarsdóttir óperustjóri segir að Íslenska óperan verði að búa við rekstraröryggi. FRéTTaBlaðið/GVa

Ef Ekki vERðuR 
gRipið til aðgERða 

ER ljóSt að við vERðum að 
lEggja StaRfSEmina niðuR 
að miklu Eða öllu lEyti.

Steinunn Birna Ragnarsdóttir  
óperustjóri

Bækur

Týnd í Paradís, bók eitt 
HHH�HH

Höfundur Mikael Torfason
Sögur útgáfa
258 bls.

Týnd í Paradís, bók eitt, segir frá lífi 
og aðstæðum þess fólks sem Mikael 
Torfason er kominn af ásamt hans 
allra fyrstu æviárum. Og hér er ekki 
sagt frá neinni venjulegri æsku meðal 
Íslendingsins heldur sérstaklega for
vitnilegu en jafnframt brotnu bak
landi foreldra Mikaels, ástum þeirra, 
hversdagsraunum, draumum um 
lífið, hugmyndum og ranghugmynd
um og ekkert dregið undan.

Saga fólksins sem Mikael Torfa
son og foreldrar hans eru komin af 
er saga íslenskar alþýðu í harðbýli 
landi. Saga um fátækt, réttleysi, vos

búð, hungur og þrældóm myrkranna 
á milli. En líka saga um samfélag í 
mótun á liðinni öld þar sem brenni
vín, spritt og læknadóp verður lífs
förunautur sumra en aðrir lifa í ótt
anum við hungrið og vosbúðina sem 
fylgdi þeim á uppvaxtarárum. Það 
getur hvorki verið einfalt né auðvelt 
að draga fram þessa sögu úr ranni 
sinna nánustu en Mikael hefur tek
ist einstaklega vel upp. Efalítið hefur 
blaðamaðurinn í höfundi komið sér 
fádæma vel í þessu erfiða verkefni en 
fyrir vikið nær Mikael að draga upp 
furðu skýra mynd af baklandi for
eldra sinna sem og seinna meir bæði 
tilhugalífi og hjónabandsárum.

Bókin nær aðeins fram til þess 
tíma þar sem Mikael er um fjögurra 
ára gamall. Þrátt fyrir það er þetta 
fyrsta æviskeið höfundar ákaf
lega viðburðaríkt og erfitt enda var 
hann fæddur með alvarlegan sjúk
dóm í meltingarfærum. En alvarleg 

veikindi ungbarna fara greinilega 
illa saman við það að vera barn 
Votta Jehóva eins og foreldrar 
hans voru á þessum tíma og 
leiðir það til afar dramatískrar 
og áhugverðrar umfjöllunar. 
Reyndar er helst til miklu 
púðri eytt í sögu og hug
myndafræði Vottanna sem 
er í sjálfu sér skiljanlegt í 
ljósi þeirra áhrifa sem við
komandi söfnuður hafði 
á líf höfundar.

Heilt yfir er Týnd 
í Paradís vel skrifuð 
bók. Kaflarnir eru 
stuttir, viðburða
ríkir, lýsandi og 
læsilegir og Mikael tekst 
vel upp við að leika sér örlítið að 
línulegum tíma framvindunnar. 
Dregnar eru upp skýrar og áhuga
verðar myndir af brotnum einstak
lingum, skapgerðarbrestum þeirra, 

kostum og göllum án 
þess að leggja 

einhvern 
d ó m  á 

v o n d a r , 
s j á l f 

h v e r f a r 
ákvarðanir 

sem vörðuðu 
í raun líf og 

framtíð sögu
manns. Hins 

vegar líður frá
sögnin dálítið fyrir 

þessa nálgun rann
sóknarblaðamanns

ins og verður á stund
um meira eins og stór 

blaðagrein. Stíllinn er 
beinn og afdráttarlaus 

en að sama skapi eilítið 
litlaus og á stundum örlar helst til 
mikið á endurtekningum sem sagan 
hefði vel getað verið án.

Styrkleiki Týnd í Paradís er 
einkum fólginn í einstaklega hrein
skiptnu uppgjöri við fortíðina, for
eldra, ömmur og afa. Í bókinni er 
líka dregin upp raunsönn og áhrifa
rík mynd af íslensku samfélagi og 
þá ekki síst þeim afkima sem Vottar 
Jehóva, lífsviðhorf þeirra og menn
ing, mynda í nútíma samfélagi. Það 
er líka mikilvægt að horfa til þess 
að hér er á ferðinni bók eitt og með 
þessu verki tekst Mikael vel upp við 
að leggja grunninn að því sem koma 
skal. Lesendur geta því látið það 
eftir sér að hlakka til framhaldsins 
og ættu alls ekki að láta þessa fyrstu 
bók fram hjá sér fara. 
Magnús Guðmundsson

NiðursTaða Hreinskiptin og 
kraftmikil fjölskyldusaga sem veitir 
góða innsýn í íslenskt samfélag og 
ákveðinn afkima þess á áhuga-
verðum tímum.

Áhrifarík og afdráttarlaus fjölskyldusaga

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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The Valley

HHHHH

Reykjavík Dance Festival
Tjarnarbíó
Höfundar og dansarar  Inga Huld 
Hákonardóttir og Rósa Ómarsdóttir
Hljóðmynd  Sveinbjörn Thorarensen
Sviðsmyndahönnun  Ragna Þórunn 
Ragnarsdóttir
Ljósahönnun  Arnar Ingvarsson

Reykjavík Dance Festival sýnir 
um þessar mundir sinn fjórða 
umgang af fjölbreyttum dans-
verkum á þessu ári. Framtakinu 
verður að fagna því dansflóran 
hefur átt undir högg að sækja síð-
ustu misseri og góð hugmynd hjá 
skipuleggjendum að dreifa við-
burðunum yfir árið. Sýningarnar 
fara fram í Tjarnarbíói, opnunar-
verkið að þessu sinni er The Valley 
og frumsýningin var síðastliðinn 
fimmtudag.

The Valley er runnin undan rifj-
um Ingu Huldar Hákonardóttur og 
Rósu Ómarsdóttur sem báðar eru 
menntaðar við P.A.R.T.S.-dans-
skólann í Brussel. Titillinn vísar í 
hugtakið „the uncanny valley“ eða 
kynlegi dalurinn, hugmyndafræði 
þess vísar í viðbrögð og jafnvel 
viðbjóð fólks á mannlegum eigin-
leikum vélmenna. Mannkynið 
hefur sjaldan upplifað jafn hraða 
tækniþróun og nú þar sem mörkin 
á milli þess lífræna og tæknilega 
verða sífellt óljósari.

Þrátt fyrir háfleyga hugmynda-
fræði hjá höfundum verksins er 
úrvinnslan sérlega góð og stutt í 
húmorinn. Kóreógrafían byggist 
á endurtekningum þar sem skýrar 
línur, samræmdar hreyfingar og 
naumhyggja blandast skemmti-
lega saman. Samvinna dansaranna 
er spennuþrungin, sorgleg og 

fyndin í senn. Þó voru þagnirnar 
stundum aðeins of langar, lág-
stemmdu sviðshreyfingarnar náðu 
ekki að fylla það tóm á vissum 
augnablikum.

Hin fantagóða hljóðmynd er 
sköpuð af Ingu Huld og Rósu á 
sviðinu en umgjörðin er í höndum 
Sveinbjarnar Thorarensen, sem 
betur er þekktur sem Hermigervill. 
Aftast á sviðinu er lítið hljóðver; 
tvær hillur fullar af hversdags-
legum munum, plastílát með vatni 
og smáir sandkassar. Á ótrúlegan 
hátt tekst að framkalla náttúru-
hljóð sem minna á afvikinn stað 
í almenningsgarði, hljóðin eru 
síðan leidd í gegnum forrit sem 
endurvarpar og endurtekur hljóð-
myndina. Þannig undirstrikast sú 
aftenging og firring sem fyrirfinnst 
í tæknivæddu nútímasamfélagi. 
Hvað er raunverulegt og hvað 
ekki? Skiptir það máli?

Öll umgjörð The Valley er til 
fyrirmyndar. Ragna Þórunn Ragn-
arsdóttir framkallar fíngerðar 
áherslur með hófstilltri sviðsmynd 
sem leynir á sér. Reyndar er sviðið 
í Tjarnarbíói ekki hið ákjósanleg-
asta til að horfa á dans, sérstaklega 
gólfvinnu, en nýja sætaskipanin er 
breyting til hins betra. Ragna vinn-
ur vel með þessar takmarkanir og 
baksviðið fær að njóta sín. Lýsing 
Arnars Ingvarssonar er frumleg án 
þess að vera fyrirferðarmikil. Flúr-
ljós ramma sviðið inn sem titrar í 
takt við dansinn og baklýsingin er 
einkar vel heppnuð.

The Valley er ferskur blær inn í 
dansleikhús Íslands þar sem hug-
myndafræði á til að kæfa sjálfar 
sýningarnar. Í þessu tilviki bland-
ast hugmyndir og framkvæmd 
á flæðandi hátt og útkoman þar 
af leiðandi bæði áhugaverð og 
skemmtileg. Sigríður Jónsdóttir

niðursTaða: Metnaðarfull sýning, full 
af vel heppnuðum útfærslum.

Tilbrigði við tilvistina

Það er gaman að koma 
í Fornleifastofuna til 
Bjarna F. Einarssonar. 
Rokkur ömmu hans, 
risahátalarar, jafnvel 
flöskurnar í glugganum – 

allt á sína sögu. Kaffivélin er þó enginn 
forngripur heldur gefur kost á nýmóð-
ins tegundum. Við tyllum okkur niður 
til að ræða nýútkomna bók Bjarna 
sem byggist mest á landnámsbænum 
Hólmi í Nesjum í Hornafirði sem hann 
hóf leit að árið 1997 og lagðist út tólf 
sumur til að rannsaka. Hann kveðst 
þó alltaf hafa haft húsaskjól, ýmist 
í íþróttahúsi, matvinnslu-
fyrirtæki eða á einka-
heimili. „Það er 
hlutskipti manns 
s e m  s t u n d a r 
svona vísinda-
rannsóknir að 
vita aldrei hvaða 
næturstað hann fær,“ 
segir hann glaðlega. 
„Ég er sérfræðingur í að 
aðlagast alls kyns dýnum við 
mismunandi aðstæður og hef vaknað 
upp í snjókomu í tjaldi sem hefur 
fokið ofan af mér.“

Bjarna varð fljótt ljóst að mannvist-
arleifar sem hann fann í Nesjum væru 
frá fyrstu dögum Íslandsbyggðar. „Í 
blóthúsi fundum við gjóskulag frá því 
um árið 871 og merki um líf rétt ofan 
á því. Ég hef aldrei útilokað að bærinn 
kunni að hafa verið til mjög snemma, 
við fundum mannvirki undir gjósku-
lagi frá 910.“ En fann hann einhverja 
dýrgripi? „Það er varasamt að bera 
saman íslenska gripi og erlenda því 
verðgildi snýst um framboð og ódýr 
perla úti í Evrópu getur verið rándýr 

á Íslandi. Samkvæmt íslenskum veru-
leika fundust dýrgripir í Hólmi. Þeirra 
helstir eru perlur úr gleri og rafi og 
lóð úr klébergi. Slíkar lóðir hafa bara 
fundist tvær á Íslandi frá landnámsöld 
svo þær eru að minnsta kosti dýrgripir 
hvað varðar fornleifafræðina.“

Bjarni segir erlenda sjálfboðaliða 
sækjast eftir að vinna við fornleifaupp-
gröft á Íslandi, ekki síst ef um víkinga-
öld er að ræða, þess hafi hann notið 
við rannsóknirnar á Hólmi. Áhugi á 
verkefninu hafi líka verið mikill hjá 
heimamönnum og nemum í fornleifa-

fræði. En hvað um fjölskyldu 
hans? „Konan mín var 

með mér stundum 
og dóttir mín líka, 
hún var unglingur 
þá en fulltíða í 
dag. Svona staður 
gleypir talsvert 

stóran hluta af starfs-
ævi manns. Á fimmtán ára 

tímabili kom ég eins og farfugl til 
Hafnar á vorin með hóp, Hornfirð-
ingar hljóta að sakna gengisins sem 
kom árlega að róta í moldinni inni í 
Nesjum!“

Þó Hólmur sé í aðalhlutverki í bók-
inni og fólkið þar, er allt Ísland undir 
enda koma allar landnámsrannsóknir 
þar við sögu, að sögn Bjarna. „Bókin er 
sett í samhengi við íslenskan veruleika 
og sögusviðið er líka Skandinavía, 
Rússland, Bretlandseyjar, Miðjarðar-
hafið, meira að segja Afríka því heimur 
víkinga var svo stór,“ segir hann en sér 
hann fyrir sér að hún verði kennslu-
bók? „Þú verður að spyrja aðra um 
það,“ svarar hann. „Hún er skrifuð fyrir 
almenning og fornleifafræðinga. Hún 
er skrifuð fyrir fólk.“

Skrifar fyrir almenning og fornleifafræðinga
Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur lýsir spennandi uppgreftri að Hólmi í Hornafirði á aðgengilegu 
máli og með fjölda mynda í nýrri bók, Landnám og landnámsfólk – saga af bæ og blóti.

Bjarni kampakátur með lóð úr kljásteini sem fannst í Hólmi. Hún er önnur af tveimur frá landnámsöld sem fundist hafa á Ís-
landi. Hina fann Bjarni í Reykjavík. FRéTTaBLaðið/GVa  
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KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

SOLACE   KL. 5:30 - 8 - 10:20
STEVE JOBS   KL. 10:20
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 8
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 3 - 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3

SOLACE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
SOLACE VIP                      KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
STEVE JOBS   KL. 8 - 10:40
SCOUTS GUIDE   KL. 8
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 5:40 - 10:10
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 2 - 3 - 5:30
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30
PAN ENSKT TAL 2D  KL. 8
LEGEND   KL. 10:40
EVEREST 2D   KL. 5:30 - 8 - 10:30
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 1:30 - 3:40
TÖFRAHÚSIÐ ÍSLTAL  KL. 1:30 - 3:40

SOLACE                   KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
SPECTRE   KL. 3 - 6 - 8 - 9 - 10:10
THE LAST WITCH HUNTER  KL. 3:20 - 5:40 - 8
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 3 - 5:30

LULU ÓPERA   KL. 5:30 (LAU)
SOLACE    KL. 8 - (11:10 (LAU)) - (10:30 (SUN))
SPECTRE         KL. 1:40 - 4:50 - 8 - 10:10 - (11:10 (SUN))
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 3
PAN ÍSLTAL 3D   KL. 3 - 5:30 (SUN)
BLACK MASS   KL. 10:20 (LAU)   8 (SUN)
THE INTERN   KL. 5:30

HUNGER GAMES 3D  KL. 5 - 8 - 11:10
SOLACE   KL. 11:10
SPECTRE   KL. 8
HANASLAGUR ÍSLTAL  KL. 3
PAN ÍSLTAL 2D   KL. 5:30
HÓTEL TRANSYLVANÍA 2 ÍSLTAL 2D KL. 3

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
SÝND Í 2D OG 3D

EGILSHÖLL


THE NEW YORKER


ROGER EBERT


DEN OF GEEK

V I N  D I E S E L
Ó L A F U R  D A R R I


TIME OUT LONDON


DAILY MIRROR


GUARDIAN


THE TIMES


THE TELEGRAPH


TIME OUT LONDON

BÍÓVEFURINN


COLIN FARRELLANTHONY HOPKINS

HÖRKUSPENNANDI ÞRILLER SEM VAR
UPPRUNALEGA HUGSAÐUR SEM

FRAMHALDIÐ AF SE7EN!

Hamlet   20:00
Valley of love IS SUB  20:00, 22:00
Glænýja Testamentið IS SUB   22:00

The Program IS SUB    18:00, 20:00
Stúlkurnar á Kleppj.   18:00
Virgin Mountain ENG SUB   18:00

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

FJÖLSKYLDUPAKKINN
Allir borga barnaverð

NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS
MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

smarabio.is
emidi.is
midi.is

HUNGER GAMES 4 3D 2, 4, 5, 7, 8, 10(P)
SPECTRE 6, 9, 10:45(bara laug)
HANASLAGUR 1:50, 3:50
HOTEL TRANSYLVANIA 2 1:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 10

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 1:50

SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

Góða skemmtun í bíó

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

21. nóvember 2015 
Tónlist
Hvað?  Stuðmenn – Koma naktir fram
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gamla bíó
Stuðmenn – hljómsveit allra lands-
manna – berar sig andlega frammi fyrir 
alþjóð og sviptir hulunni af leyndar-
málum flekkaðrar fortíðar. Sögurnar, 
söngvarnir og kosmíska bítið.

Hvað?  Stjörnubjart – útgáfutónleikar
Hvenær?   20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Ágústa Sigrún Ágústsdóttir gefur út 
geisladiskinn Stjörnubjart. Tónlist-
inni á Stjörnubjart er best lýst sem 
hugljúfri skammdegistónlist sem er 
lágstemmd, klædd í snjó við yl frá 
kertaljósi og með jólalegu ívafi.

Hvað?  Greifarnir á tónleikum
Hvenær?  22.00
Hvar?  Spot
Greifarnir ætla sér að færa birtu inn í 
líf landsmanna á tónleikum í kvöld. 
Þeir taka alla sína helstu slagara og 
ætla ekki að spara neitt.

Hvað?  Reggíkvöld
Hvenær?  23.00
Hvar?  Bravó
Elvar úr Rvk Soundsystem matreiðir 
sjóðheita reggí- og dub-tóna ofan í 
mannskapinn.

Hvað?  Á ljúfu nótunum með Eddu og 
Vikapiltunum
Hvenær?  17.00
Hvar?  Safnahúsið á Húsavík
Edda Björg Sverrisdóttir og Vika-
piltarnir flytja lög á ljúfu nótunum í 

Sjóminjasafninu. Vikapiltarnir eru 
Unnsteinn Júlíusson, Daníel Borg-
þórsson, Snæbjörn Sigurðsson og 
Aðalsteinn Júlíusson.

Aðgangur ókeypis og allir hjartan-
lega velkomnir.

Uppákomur fyrir börn
Hvað?  Búningafjör á bókasafni
Hvenær?  14.00
Hvar?  Menningarhús, Kringlunni – 
Borgarbókasafni
Hvað gerist þegar Múmínpabbi 
mætir tígrisdýrinu? Komdu í bún-
ingaleik á bókasafninu! Alls konar 
búningar í boði og þú mátt líka mæta 
í þínum eigin. Myndataka verður á 
staðnum og þú getur tekið myndina 
með þér heim og hengt á ísskápinn. 
Öll börn velkomin.

Markaður
Hvað?  Matarmarkaður Búrsins
Hvenær?  11.00
Hvar?  Harpa

Fimmtíu smáframleiðendur koma 
saman til að kynna og selja góðmeti 
sem hentar frábærlega í aðven-
tusnarl, hátíðamat og gjafir. Aðgangs-
eyrir er 1.000 krónur og fá gestir 
800 krónur af miðaverði til baka 
í hlutfalli við kaup á markaði, því 
miðinn veitir afslátt af vörum. Einnig 
fá gestir happdrættismiða, þar sem 
mataröskjur af markaði eru í vinning.

Hátíðir og sýningar
Hvað?  Fjölmenningarhátíð í Frysti-
klefanum
Hvenær?  16.00
Hvar?  Frystiklefinn á Rifi
Haldin verður fjölmenningarhátíð 
í Frystiklefanum á Rifi. Dagskráin 
verður sniðin að þörfum gesta.

Hvað?  Lífið – myndlistarsýning
Hvenær?  14.00
Hvar?  Safnahúsið á Húsavík
Birna Sigurðardóttir opnar myndlist-
arsýningu sína, sem hún kallar Lífið. 
Hún segir verkin sýna fiskverkafólk 
Íslands í dag, í þeim raunveruleika 
sem hún þekkir.

Stuðmenn bera sig andlega frammi fyrir alþjóð í kvöld.
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Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 19:10

ÞAÐ ER ALLT UNDIR HJÁ REAL MADRID OG FC BARCELONA

Dramatíkin verður í hámarki á Bernabéu þegar Madrídingar fá Barcelona í heimsókn í dag. Spennan
 í La Liga er mikil, með sigri ná heimamenn toppsætinu af Barcelona, með jafn mörg stig en betra 
markahlutfall. Þetta er einn af leikjum ársins, þú mátt ekki missa af honum. 

Laugardagur kl. 17:15

EL CLÁSICO
TRYGGÐU 

ÞÉR ÁSKRIFT Í 
SÍMA 1817 EÐA 

Á 365.IS

Bókmenntir
Hvað?  „Off-venue“ upplestur
Hvenær?  17.15
Hvar?  Skúli – Craft Bar
Slegið verður upp í upplestur á 
furðusögum, fyrsta „off-venue 
bókamessan“ í sögu Reykjavíkur. 
Kjartan Yngvi Björnsson & Snæ-
björn Brynjarsson, Hildur Knúts-
dóttir og Kristján Már Gunnars-
son lesa.

Hvað?  Bókamessa í Bókmenntaborg
Hvenær?  12.00
Hvar?  Ráðhús Reykjavíkur
Útgefendur sýna nýjar bækur og 
boðið verður upp á fjölbreytta 
bókmenntadagskrá fyrir fólk á 
öllum aldri. Líf og fjör verður í 
Ráðhúsinu alla helgina. Upplestr-
ar, sögustundir, spjall um bækur, 
leikir og getraunir, ljúffengt 
smakk og óvæntar uppákomur.

 
Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is og einnig er 
hægt að skrá þá inni á visir.is

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

22. nóvember 2015 
Tónlist
Hvað?  Styrktartónleikar Caritas
Hvenær?  16.00
Hvar?  Landakotskirkja
Allir listamenn gefa vinnu sína 
og allur ágóði fer til að styrkja 
veikasta unga fólkið með alvar-
lega geðsjúkdóma sem nýtur með-
ferðar á Laugarási – Endurhæfingu 
geðsviðs LSH Landspítalans.

Hvað?  Frá Ara til Aladdín
Hvenær?  16.00
Hvar?  Miðgarður, menningarhús
Tónleikar með barnalögum á 
ýmsum aldri fyrir fólk á öllum 

aldri. Fjörug fjölskylduskemmt-
un!

Hvað?  The Valley
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnabíó
Verkið The Valley verður frum-
sýnt á sunnudag á Reykjavík 
Dance Festival. Höfundar og dans-
arar: Inga Huld Hákonardóttir & 
Rósa Ómarsdóttir.

Hvað?  Frá Berlín til Broadway
Hvenær  15.00
Hvar?  Safnahúsið á Húsavík
Um er að ræða sögu hjónanna 
Kurts Weill og Lotte Lenya í tali og 
tónum.

Hvað?  Andrea Gylfadóttir 
og Eðvarð Lárusson
Hvenær?  22.00
Hvar?  Gaukurinn
Andrea Gylfadóttir og 
Eðvarð Lárusson 
hafa spilað saman 
um áraraðir blús, 
dægurlög og 
standarda af 
einstakri fag-
mennsku. Þau 
halda því áfram 
á sunnudags-
kvöld. Frítt inn 
og mun sér-
stakur leyni-
gestur mæta til 
leiks.

Hvað?  Sungið saman
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt
Kristín Valsdóttir og 
Ragnheiður Haraldsdóttir 

nikkusystur og tón-
menntakennarar 

stjórna almenn-
um samsöng í 
klukkustund 
og spila með 
á harmonikku 
og píanó. 

Textar birtast 
á skjá og allir 

taka undir. 
Aðgangseyrir 

1.000 krónur.

Sýningar
Hvað?  Nína Tryggvadóttir – Sunnu-
dagsleiðsögn
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Garðar Ólafsson, bróðursonur Nínu 
Tryggvadóttur, tekur þátt í leiðsögn 
um sýninguna Nína Tryggvadóttir – 
Ljóðvarp, og rifjar upp kynni sín af 
föðursystur sinni.

Nína var flest sumur á Íslandi og 
sótti sér innblástur og orku í íslenska 
náttúru. Una Dóra, dóttir Nínu, 
fylgdi henni heim til Íslands þar 
sem ættingjar og vinir biðu þeirra 
mæðgna og það eru góðar minningar 
sem ættingjar Nínu eiga frá þessum 
heimsóknum.

Stuðmenn bera sig andlega frammi fyrir alþjóð í kvöld.

www.versdagsins.is

Skapa í mér  
hreint         ,  
ó Guð, og veit 
mér nýjan, 
stöðugan anda...
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www.bluelagoon.is

Fyrir 20 árum hóf Inga Eiríksdóttir gifturíkan
fyrirsætuferil og flutti til New York. Nú skorar hún 
staðalmyndir á hólm með fyrirsætusamtökunum 
ALDA sem varpa ljósi á fjölbreytileika fegurðarinnar.

Fyrir 20 árum hóf Bláa Lónið framleiðslu á húðvörum sem byggja á 
virkum efnum jarðsjávar Bláa Lónsins, kísil, söltum og þörungum.
Vörurnar eru framleiddar fyrir ólíkar húðtegundir og 
draga fram það besta í hverjum notanda.

Við þökkum frábærar viðtökur á undanförnum 20 árum.
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Laugardagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.01 Strumparnir
07.25 Waybuloo
07.45 Tommi og Jenni
08.10 Mamma Mu
08.20 Víkingurinn Vic
08.30 Lína Langsokkur
08.50 Elías
09.00 Með afa
09.10 Latibær
09.20 Mæja býfluga
09.30 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
09.40 Stóri og Litli
09.50 Kalli á þakinu
10.10 Kalli kanína og félagar
10.35 Teen Titans Go!
10.55 Xiaolin Showdown
11.15 Jólastjarnan 2015
11.40 Bold and the Beautiful
12.00 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.25 Logi
14.20 Heimsókn
14.50 Hindurvitni
15.20 Neyðarlínan
15.50 Eldhúsið hans Eyþórs
16.20 Sjáðu
16.50 ET Weekend
17.40 The Great Christmas Light 
Fight
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Lottó
19.15 Landssöfnun Samhjálp
23.35 The Social Network
01.40 Being Flynn
03.20 Girl Most Likely
05.00 ET Weekend
05.40 Fréttir

14.25 Ground Floor
14.50 Newcastle - Leicester  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
17.00 Junior Masterchef Australia
17.50 Schitt's Creek
18.15 Hart of Dixie
19.00 The X Factor UK
20.25 The X Factor UK
21.15 Grimm
22.00 Sons of Anarchy
22.45 Bob's Burgers
23.05 American Dad
23.30 South Park
23.55 Wilfred
00.15 Angry Boys
00.45 Hart of Dixie
01.25 The X Factor UK
03.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.30 The Terminal
10.40 Grace of Monaco
12.25 Four Weddings And a Funeral 
 Ein allra vinsælasta rómantíska 
gamanmynd síðari ára með Hugh 
Grant í hlutverki Charles sem er 
heillandi og fyndinn en virðist gjör-
samlega ófær um að bindast konu.
14.20 My Girl
16.05 The Terminal
18.15 Grace of Monaco  Nicole Kid-
man leikur hina glæsilegu Grace 
Kelly sem var kvikmyndastjarna 
í Hollywood á sjötta áratugnum. 
Það vakti heimsathygli þegar hún 
gekk í hjónaband með Rainer prins 
III af Mónakó árið 1956 og var þá 
talað um brúðkaup aldarinnar. Á 
einu ári breytist líf hennar frá því 
að vera heimsfræg kvikmynda-
stjarna í að verða enn frægari 
furst ynja, eiginkona og móðir. 
Með aðalhlutverk auk Kidman fara 
Tim Roth og André Penvern.
20.00 Four Weddings And a Funeral
22.00 Serena
23.50 Riddle  Spennutryllir um 
unga konu sem ann sér ekki hvíldar 
fyrr en hún veit hvað varð af 
bróður sínum sem hvarf sporlaust.
01.30 The Marine 3. Homefront
03.05 Serena

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Ofurgroddi
07.18 Pósturinn Páll
07.33 Ólivía
07.45 Eðlukrúttin
07.56 Veistu hvað ég elska þig 
mikið?
08.07 Músahús Mikka
08.30 Úmísúmí
08.53 Kata og Mummi
09.04 Kafteinn Karl
09.16 Litli prinsinn
09.40 Skrekkur íkorni
10.02 Uss-Uss!
10.10 Krakkafréttir vikunna
10.30 Alheimurinn
11.15 Menningin
11.40 Vikan með Gísla Marteini
12.25 Frímínútur
12.35 Útsvar
13.45 Grótta - Afturelding
15.45 Grótta - Valur
17.45 Unnar og vinur
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Eldað með Ebbu
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Hraðfréttir
20.00 Þetta er bara Spaug... stofan
20.40 Cuban Fury
22.15 Accidental Husban
23.45 The Fifth Estate
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.30 Dr. Phil
10.10 Dr. Phil
10.50 The Tonight Show
11.30 The Voice Ísland
13.50 Bundesliga Weekly
14.20 Wolfsburg - Werder Bremen
16.25 The Muppets
16.50 Parks & Recreation
17.15 Schalke - Bayern München
19.20 The Biggest Loser
20.05 Apollo 13
22.25 The Other Guys
00.15 Next
01.55 CSI
02.40 The Late Late Show
03.20 The Late Late Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

17.35 The Big Bang Theory
18.00 Friends
18.25 New Girl
18.45 Modern Family
19.10 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
19.35 Stelpurnar
20.00 Ástríður
20.30 The Mentalist
21.10 Mr. Selfridge
22.00 The Americans
22.50 Anna Pihl
23.35 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík
00.00 Stelpurnar
00.25 Ástríður
00.50 The Mentalist
01.30 Mr. Selfridge
02.15 The Americans
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 DP World Tour Championship
13.00 RSM Classic
16.10 PGA Tour 2015- highlights
17.05 Tvöfaldur skolli
18.00 RSM Classic
21.00 DP World Tour Championship

08.10 Premier League 
09.55 Premier League 
11.35 PL Match Pack 
12.05 Premier League Preview
12.35 Watford - Man. Utd.  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
14.50 WBA - Arsenal  Bein útsend-
ing frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
17.00 Markasyrpa
17.20 Man. City - Liverpool  Bein 
útsending frá leik í ensku úrvals-
deildinni.
19.30 Premier League 
21.10 Premier League 
22.50 Premier League 
00.30 Premier League 
02.10 Premier League 

07.45 Undankeppni EM 2016
09.30 Undankeppni EM 2016
11.15 Euro 2016 - Markaþáttur
11.40 NBA - Regular Season
13.30 Dominos deildin 
15.00 Körfuboltakvöld
16.35 La Liga Report
17.05 Real Madrid - Barcelona  Bein 
útsending frá El Clasico í spænsku 
úrvalsdeildinni.
19.15 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.40 Juventus - AC Milan  Bein 
útsending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
21.45 UFC Now
22.35 Spænski boltinn 
00.15 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
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Í Ljóðvegasafni eru þrjár fyrstu ljóðabækur

Sigurðar Pálssonar, Ljóð vega salt (1975),  

Ljóð vega menn (1980) og Ljóð vega gerð (1982).

ára

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 UKI
07.54 Rasmus Klumpur
08.00 Ævintýri Tinna
08.23 Ofurhundurinn Krypto
08.47 Latibær
09.00 Lína Langsokkur
09.25 Lukku-Láki
09.47 Ævintýraferðin
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
10.45 Doddi litli og Eyrnastór
10.55 Tommi og Jenni
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 UKI
11.54 Rasmus Klumpur
12.00 Ævintýri Tinna
12.23 Ofurhundurinn Krypto
12.47 Latibær
13.00 Lína Langsokkur
13.25 Lukku-Láki
13.47 Ævintýraferðin
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór
14.55 Tommi og Jenni
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 UKI
15.54 Rasmus Klumpur
16.00 Ævintýri Tinna
16.23 Ofurhundurinn Krypto
16.47 Latibær
17.00 Lína Langsokkur
17.25 Lukku-Láki
17.47 Ævintýraferðin
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar
18.45 Doddi litli og Eyrnastór
18.55 Tommi og Jenni Skemmi-
legur þáttur um endalaus prakk-
arastrik Tomma og Jenna.
19.00 Turbo
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Í þessari stórfróðlegu og skemmtilegu bók leggur metsöluhöfundurinn

Kristín Tómasdóttir fram tíu leiðir að sterkari sjálfsmynd. Kristín hefur áður 

skrifað fjórar bækur sem þegar hafa selst í um 30.000 eintökum, auk þess að 

halda fjölda námskeiða fyrir unglinga um betri sjálfsmynd.

Algjörlega ómissandi bók fyrir allar unglingsstelpur! 

„ÞJÓÐÞRIFAVERK.“

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON,

FRÉTTABLAÐINU

UM STELPUR FRÁ A-Ö

ÓMISSANDI FYRIR
UNGLINGSSTELPUR!



Sunnudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Barnatími Stöðvar 2
Barnaefni Stöðvar 2
07.01 Strumparnir
07.25 UKI
07.30 Doddi litli og Eyrnastór
07.40 Latibær
08.05 Víkingurinn Vic
08.20 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.40 Litlu Tommi og Jenni
09.00 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu
09.15 Með afa
09.25 Ævintýraferðin
09.35 Zigby
09.50 Ninja-skjaldbökurnar
10.15 Rasmus Klumpur og félagar
10.25 Ljóti andarunginn og ég
11.15 Beware the Batman
11.35 iCarly
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 The X Factor UK
15.10 The X Factor UK
16.00 Mike & Molly
16.25 The Big Bang Theory
16.50 60 mínútur
17.40 Eyjan
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Næturvaktin
19.40 Modern Family
20.05 Neyðarlínan
20.40 Humans
21.35 Réttur
22.35 Homeland
23.30 60 mínútur
00.15 Daily Show. Global Edition
00.40 Proof
01.20 The Knick
02.15 The Leftovers
03.15 Misery
05.00 Murder in the First
05.45 Neyðarlínan
06.20 Fréttir

16.20 Cougar Town
16.45 Who Gets the Last Laugh
17.05 Hollywood Hillbillies
17.30 Lip Sync Battle
17.55 Hell's Kitchen
18.40 My Dream Home
19.25 Project Runway
20.10 Bob's Burgers
20.35 American Dad
21.00 South Park
21.25 Brickleberry
21.50 Wilfred
22.15 Good Vibes
22.40 The Mysteries of Laura
23.25 Vampire Diaries
00.10 Bob's Burgers
00.30 American Dad
00.55 South Park
01.20 Brickleberry
01.40 Wilfred
02.05 Good Vibes
02.30 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.55 Percy Jackson. Sea of Monsters
10.40 Austin Powers. The Spy Who 
Shagged Me
12.15 Matchmaker Santa
13.40 Hysteria
15.20 Percy Jackson. Sea of Monsters
17.05 Austin Powers. The Spy Who 
Shagged Me
18.45 Matchmaker Santa
20.15 Hysteria
22.00 Behind The Candelabra
23.55 2012
02.30 That Awkward Moment
04.05 Behind The Candelabra

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Háværa ljónið Urri
07.11 Ofurgroddi
07.18 Pósturinn Páll
07.33 Ólivía
07.43 Sara og önd
07.50 Lundaklettur
07.56 Vinabær Danna tígurs
08.07 Hæ Sámur
08.14 Elías
08.25 Sigga Liggalá
08.38 Hvolpasveitin
09.00 Disneystundin
09.01 Finnbogi og Felix
09.23 Sígildar teiknimyndir
09.30 Fínni kostur
09.52 Millý spyr
09.59 Klaufabárðarnir
10.08 Hrúturinn Hreinn
10.15 Myndun heimsálfanna
11.05 Íþróttalífið
11.30 Þetta er bara Spaug … stofan
12.05 Hraðfréttir
12.15 Kiljan
12.55 Fit Hostel
13.50 Brekkukotsannáll
15.05 Brekkukotsannáll
16.20 Halldór um Brekkukotsannál
16.48 Melissa og Joey
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Kata og Mummi
17.31 Tillý og vinir
17.42 Ævintýri Berta og Árna
17.47 Skúli skelfir
18.00 Stundin okkar
18.25 Í leit að fullkomnun
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.15 Öldin hennar
20.25 Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni
20.55 Downton Abbey
21.45 Paradísarheimt
23.05 Halldór um Paradísarheimt
23.30 Zelig
00.50 Kynlífsfræðingarnir
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.10 Dr. Phil
11.50 Dr. Phil
12.30 The Tonight Show
13.10 Dr. Phil
13.50 The Tonight Show
14.30 The Tonight Show
15.10 The Tonight Show
15.50 Rules of Engagement
16.15 The Biggest Loser
17.00 Skrekkur 2015
19.00 Top Gear USA
19.50 Jennifer Falls
20.15 Scorpion
21.00 Law & Order. Special Victims Unit
21.45 Fargo
22.30 House of Lies
23.00 The Walking Dead
23.50 Hawaii Five-0
00.35 CSI. Cyber
01.20  Law & Order. Special Victims Unit
02.05 Fargo
02.50 House of Lies
03.20 The Late Late Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

17.55 The Big Bang Theory
18.20 Friends
18.45 New Girl
19.10 Modern Family
19.35 Viltu vinna milljón?
20.30 Anna Pihl
21.15 Twenty Four 4
22.00 The Americans
22.50 Revolution
23.35 Revolution
00.20 The 100
01.00 Sisters
01.45 Viltu vinna milljón?
02.40 Anna Pihl
03.25 Twenty Four 4
04.10 The Americans
04.55 Revolution
05.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 DP World Tour Championship
12.30 Golfing World 2015
13.20 RSM Classic
16.35 Golfing World
17.25 Tvöfaldur skolli
18.00 RSM Classic
21.00 DP World Tour Championship

10.05 Enska 1. deildin 
11.50 Premier League 
13.30 Premier League 
15.10 Manstu
15.50 Tottenham - West Ham  BEINT
18.00 Premier League Legends .
18.30 Premier League 
20.10 Premier League 
21.50 Premier League 
23.30 Premier League 

08.00 Ítalski boltinn 
09.45 Spænski boltinn 
11.25 Hellas Verona - Napoli
13.30 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
13.55 Udinese - Sampdoria
16.10 NBA
16.40 Meistaradeild Evrópu í hand-
bolta 
18.20 Íslendingarnir í Nordsjælland
18.40 Ítalski boltinn 
20.25 Euro 2016 - Markaþáttur
20.50 NFL Gameday
Hápunktarnir í NFL deildinni.
21.20 Minnesota Vikings - Green 
Bay Packers
00.20 Ítalski boltinn 

07.00 Lína Langsokkur
07.25 Lukku-Láki
07.47 Ævintýraferðin
08.00 Dóra könnuður
08.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
08.45 Doddi litli og Eyrnastór .
08.55 Tommi og Jenni
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 UKI
09.54 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Ævintýri Tinna
10.23 Ofurhundurinn Krypto
10.47 Latibær
11.00 Lína Langsokkur
11.25 Lukku-Láki
11.47 Ævintýraferðin
12.00 Dóra könnuður
12.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
12.45 Doddi litli og Eyrnastór
12.55 Tommi og Jenni
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 UKI
13.54 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Ævintýri Tinna
14.23 Ofurhundurinn Krypto
14.47 Latibær
15.00 Lína langsokkur
15.25 Lukku-Láki
15.47 Ævintýraferðin
16.00 Dóra könnuður
16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
16.45 Doddi litli og Eyrnastór
16.55 Tommi og Jenni
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 UKI
17.54 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Ævintýri Tinna
18.23 Ofurhundurinn Krypto
18.47 Latibær
19.00 Astro Boy

UKI kl. 09.49, 
13.49 og 17:49

 |  21:20
RÉTTUR
Sjötti þátturinn af þessum stórkostlega lögfræðikrimma þar 
sem lögmennirnir Logi og Brynhildur og lögreglukonan 
Gabríela þurfa að takast á við sitt erfiðasta verkefni til 
þessa. Hörkuspennandi þættir!

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEIRIHÁTTAR
SUNNUDAGUR!

MAGNAÐUR ÞÁTTUR!

 | 20:05
NEYÐARLÍNAN
Leiðsögumaður lenti illa á 
höfðinu og slasaðist þegar 
hann féll niður í sex metra 
djúpa sprungu á leið sinni upp 
á Þríhnjúkagíg.

 | 20:30
HUMANS
Magnaðir þættir sem gerast í 
heimi þar sem vélmenni eru 
notuð sem þjónar á heimilum 
en erfitt getur verið að greina 
á milli hverjir eru mennskir og 
hverjir ekki.

 | 22:00
BEHIND THE CANDELBRA
Stórbrotin mynd, byggð á 
ævisögu píanósnillingsins 
Valentino Liberace með 
Michael Douglas og Matt 
Damon í aðalhlutverkum.
 

 | 22:10
HOMELAND
Við höldum áfram að fylgjast 
Með Carrie Mathieson, 
fyrrverandi starfsmanni 
bandarísku leyniþjónustunnar. 

 | 19:25
PROJECT RUNWAY
Ofurfyrirsætan Heidi Klum 
stýrir hörkuspennandi tísku-
hönnunarkeppni þar sem 
ungir og upprennandi fata-
hönnuðir mæta til leiks og 
takast á.

 | 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

LOKAÞÁTTUR
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COSTA HORNSÓFI
Stærð: 310X180cm
Verð: 235.000,-
TILBOÐSVERÐ: 188.000,-

ATLAS TUNGUSÓFI
Stærð: 292X173cm
Verð: 253.000,-
TILBOÐSVERÐ: 189.750,-

OSCAR LEÐURHORNSÓFI
Stærð: 267X220cm – EINGÖNGU Í SVÖRTU LEÐRI
Verð: 385.000,-
TILBOÐSVERÐ: 346.500,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00  Sun 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
www.egodekor.is

JESSIE STÓLL
Verð: 16.900,-

HUGO STÓLL 
TILBOÐSVERÐ: 14.320,-

TORINO STÓLL
Verð: 16.900,-

MONET STÓLL
Verð: 19.900,-

SIDNEY SKENKUR
Hnota/hvítt háglans
Breidd: 190cm
Verð: 159.000,-

SIDNEY SKÁPUR
Hnota/hvítt háglans
Breidd: 140cm
Verð: 169.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF FALLEGUM HÚSGÖGNUM

-20%

-25%

-20%

ADRIANA
stækkanlegt borð í hnotu
Stærð: 180(240)X100cm
Verð: 169.000,-



Nokkur basillauf
½ sítróna
20 ml sykursíróp
50 ml Tanqueray Ten

Tanqueray Ten Basil Smash
frískandi fordrykkur

6 cl Ron Zacapa
3 cl sykursíróp úr hrásykri
4 döss af Angosturo Bitter
Drykkur er hrærður

Zacapa Old Fashioned
eftirdrykkur

Ísland hefur fengið inngöngu 
í barþjónakeppnina World 
Class Bartending Compet
it ion sem er ein stærsta og 
virtasta barþjónakeppni 

heims og eru Íslendingar fámenn
asta þjóðin sem tekur þátt.

Af því tilefni er Spike Mar chant, 
heilinn á bak við keppnina, stadd
ur hér á landi og var viðstaddur 
opnunarhófið sem fram fór í 
Hörpu á miðvikudag.

Keppnin hefur verið 
haldin síðan 2009 og 
er um átta mánaða 
ferli að ræða þar sem 
ke p p e n du r  s æ k ja 
master classnám
skeið og þjálfun. Ekki 
er keppt í stökum 
kokteilum heldur í 
þema og er þemað 
í ár fordrykkur (e. 
aperitif ) og eftir
drykkur (e. diges
tive).

S p i k e ,  s e m 
hefur verið við
l o ð a n d i  k o k
t e i l a b r a n s a n n 
í  f j ö l d a m ö r g  á r 
og er spenntur fyrir 
keppninni, segir barþjóna 
nútímans sækja innblástur í 
þá tækni sem kokkar beita við 
matseld, barþjónarnir þurfi þó 
einnig að vera færir í mannleg
um samskiptum þar sem starfið 
krefjist talsverðra samskipta við 
viðskiptavininn.

„Ég hef verið viðriðinn bar
senuna í London síðan í upphafi 
níunda áratugarins. Félagi minn 
Dick Bradsell opnaði stað sem 
hét  Atlantic Bar & Grill sem 

var í rauninni ísbrjóturinn í því að 
breyta kokteilasenunni í London.“

Líkt og áður sagði eru for og eftir
drykkir eitt af þemum keppninnar 
í ár, en einnig verður lögð áhersla 
á ávexti og plöntur auk fleira. „Eitt 
af því sem er svo áhugavert við 

kokteila er að það er 
hægt að útfæra þá 

til þess að passa 
við mat og 

stilla þá af til 
þess að þeir 
p a s s i  e n n 
betur. Þegar 

vín er annars 
vegar færðu 

bara það sem 
er í flöskunni, sem er 
oft stórgott, en kokteil 

getur þú útfært á alls 
konar vegu.“

Lokakeppnin fer 
fram næsta haust í 
Miami og stendur 
keppnin yfir  í 
viku en alls eru 35 
íslenskir barþjónar 

skráðir til keppni frá 
22 kokteilastöðum.
Það er ekkert því til 

fyrirstöðu að fólk reyni 
fyrir sér í kokteilagerð heima

fyrir og setti Hlynur Björnsson, 
leiðbeinandi barþjóna í World 
Classkeppninni, saman for og 
eftirdrykk fyrir þá sem vilja prófa 
sig áfram. Spike segir meðal þess 
mikilvægasta vera að nota hágæða 
aðföng og fræðast um grunnskrefin 
í kokteilagerð, blanda saman þann
ig að jafnvægi sé í drykknum. „Og 
svo prófa sig áfram og njóta. Þetta 
er skemmtileg list og gaman að ná 

tökum á.“ gydaloda@frettabladid.is

Viltu kokteilinn hristan eða hrærðan?
Kokteilagúrúinn Spike Marchant er staddur hér á landi í tengslum við World Class Bartending Competition.

Spike Marchant ásamt Hlyni Björnssyni, leiðbeinanda barþjóna í keppninni. FRéTTABlAðið/GVA

Setjið basil í kokteilhristara 
ásamt sítrónu.
Merjið sítrónuna og basilið til 
að merja kryddið og kreista 
sítrónuna.
Bætið við sykursírópinu og 
blandið. 

Fyllið hristarann með klaka og 
toppið með Tanqueray Ten.

Hristið af áfergju.
Tví-síið í viskíglas sem er 
fullt af klaka.
Skreytið með basillaufi.

Drykkurinn er gerður í 
lágu glasi fullu af klaka.

Skreytið með appel-
sínuberki.

 Og SVO 
próFa Sig 

áFram að njóTa. 
ÞeTTa er SkemmTileg 
liST Til ÞeSS að ná 
Tökum á.

Leikandi
jólagjöf
Gjafakort í Þjóðleikhúsið gleður 
unga sem aldna, enda ávísun á 
upplifun og ævintýri.

Hafðu samband við miðasölu 
Þjóðleikhússins í síma 551 1200 
eða á midasala@leikhusid.is 

Töfrastund sem gleymist seint.  
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MÓDEL-LEIKUR

KOMDU Í VERSLUN
ZO•ON Í KRINGLUNNI,

MÁTAÐU ÚLPU OG LÁTTU 
TAKA MYND AF ÞÉR  
DAGANA 21. OG 28.

NÓVEMBER KL 13-16 

             - FLUGMIÐAR FYRIR TVO MEÐ ICELANDAIR TIL EVRÓPU
             - ORRI DÚNÚLPA FRÁ ZO•ON ICELAND 
             - BERJAST DÚNÚLPA FRÁ ZO•ON ICELAND 
             - JAKI PARKAÚLPA FRÁ ZO•ON ICELAND

Manuela Ósk frá Króm.is stíliserar og Kristina ljósmyndari tekur myndirnar. Dregið verður úr 
öllum myndum mánudaginn 30. nóvember. Einnig eiga 1-4 módel möguleika á að verða valin til 
frekara samstarfs við ZO•ON.

@ZOONICELAND     #ZOONICELAND     #ZOONMODEL

ZO•ON ICELAND
KRINGLUNNI  |  103 REYKJAVÍK  |  412-5864

WWW.ZO-ON.IS

Fylgdu ZO•ON Iceland á Instagram. Við sendum þér myndina, þú setur hana
á Instagram, merkir @zooniceland og setur #zooniceland og #zoonmodel við 
hana. Þá átt þú möguleika á glæsilegum vinningum: 



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir svansi@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Jónatan Atli Sveinsson jonatan@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
15.11.15- 
21.11.15

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ÞÚ FINNUR RÉTTA
RÚMIÐ HJÁ OKKUR

V E R Ð  F R Á

581.500 K R.  

S T I L L A N L E G T  R Ú M
Tvær Infinity heilsudýnur, 
90 x 200 cm.

 15% A F S L ÁT T U R

S E R TA  R OYA LT Y
H E I L S U R Ú M
Stærð: 180 x 200 cm.

299.000 K R.*  
359.900 K R.  * Aukahlutur á 

mynd: höfuðgafl

 D Á S A M L E G  J Ó L A G J Ö F 
 F Y R I R  Þ R E Y T TA  FÆ T U R

H E I L S U I N N I S KÓ R

Heilsuinniskórnir sem laga sig 

að fætinum og dreifa þyngd 

jafnt um hann. Komnir aftur! 

3.900 K R.     1  PA R

6.980 K R.     2  P Ö R

9.900 K R.     3  P Ö R

T E M P U R  O R I G I N A L

Þessi veitir góðan stuðning.  

Hentar vel þeim sem sofa 

á hlið. 

T E M P U R  C L O U D  C O M F O R T

Tilvalinn fyrir þá sem  

vilja Tempur stuðning  

en mýktina líka.

18.900 K R.  24.875 K R.  

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, 
formaður Félags eldri 
borgara í Reykjavík, viðraði 
opinberlega þá hugmynd í 
föstudagsviðtalinu í Frétta-

blaðinu í gær, að mikill markaður 
væri fyrir Iceland Airwaves Gold. „Við 
erum jafn mikið til og allir aðrir, þess 
vegna held ég að þetta geti verið vel 
framkvæmanlegt. Það er svo mikill 

fjársjóður í þessum hópi. Hann 
getur svo margt,“ segir Þór-

unn. Hún segir bréfum og 
fyrirspurnum hafa rignt 
inn síðan viðtalið birtist 
og að mikil stemning sé 
í fólki fyrir að mæta á 

slíka hátíð.
„Hugmyndin 
kviknaði þegar 

ég var í heim-
s ó k n hjá dóttur 
minni í Dan-
m ö r ku , þ a r 
sem hún 
býr í litlum 
bæ og þar 
iðaði allt af lífi 
vegna tónlistarhá-
tíðar, þar sem stílað 
var inn á aldurshópinn 
fimmtíu og fimm plús. Þá 
hugsaði ég með mér, ja hérna, af 
hverju gerum við ekki eitthvað svona? 
Svo þegar Airwaves var um daginn 
þá hugsaði ég, núna búum við til 
Airwaves Gold fyrir eldri borgara. Tina 
Turner mætir, David Bowie og þessir 
karlar sem eru enn að og Jaggerinn,“ 
útskýrir Þórunn og stendur á því fastar 
en fótunum að hreyfing og félagslíf sé 
máttarstólpi alls fólks, og ekki séu eldri 
borgarar þar undanskildir. Hún rök-
styður mál sitt enn frekar með því 
að benda á að Félag eldri borgara 
hafi vart undan við að standa fyrir 
danskennslu og dansleikjum. „Við 
erum enn á lífi, ég vil nú 
bara undirstrika það.“

Grímur Atlason, 
framkvæmdastjóri 
Iceland Airwaves, 
segist alveg vera í 
stuði fyrir svona 
hugmynd. „Ég 
er náttúrulega 
alveg að ná 
aldursmörk-
unum og veit 
ekki hvort ég á 
að vera móðgaður 
eða taka hugmyndinni fagn-
andi. Ég er reyndar orðinn 
afi þannig að auðvitað er ég 
í stuði fyrir svona hugmynd.“

Aðspurður hvort hann 

þekki til hátíða sem gætu verið fyrir-
mynd Airwaves Gold svarar Grímur 
því til að í svipinn muni hann 
ekki eftir slíku, en bendir á 
að vissulega séu til hátíð-
ir sem dragi að sér eldri 
gesti. „Sunnudagurinn 
á Roskilde var lengi vel, 
og er kannski enn, svo-
leiðis. Þar sem ókeypis 
er fyrir eldri en 55 ára. 
Síðan hef ég sótt hátíð 

í Kanada sem heitir 

 Hillside og aldurinn var breiðari en við 
þekkjum. En ég man ekki eftir 55 plús 
hátíð. Fólk sem er í stuði fyrir svona á 
bara að kýla á þetta.“

En til hvaða tónlistarfólks yrði litið 
hýru auga í þessu samhengi? „Ég held 
að tímabilið 1960-1975 sé mjög fast 
í blóðinu á þessari kynslóð sem nú 
flokkast sem eldri borgarar. Það væri 
gaman að sjá Friðrik Ómar og Bjarna 
Ara taka Elvis Presley eða Tom Jones. 
Svo er búið að endurvekja Queen, 
og ég veit þeir verða í Svíþjóð í mars, 
ég gæti vel hugsað mér að sjá þá á 
Airwaves Gold,“ segir Þórunn á meðan 
Grímur tekur svo til orða: „Það fersk-

asta á markaðnum hverju sinni. 
Stones eru ekki bestir þó þeir 

hafi verið það 1966. Það er 
óþarfi að stoppa í Glaumbæ 
eða á Sirkus bara af því að 
það var skemmtilegt þar 

1967 og 2004. Halda áfram.“ 
gudrun@frettabladid.is

Grímur í stuði fyrir  
Iceland Airwaves Gold
„Ég er reyndar orðinn afi þannig að auðvitað er ég í stuði fyrir svona 
hugmynd,“ segir Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Iceland  
Airwaves, um tónlistarhátíð sérsniðna að eldri borgurum.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir hefur 
brennandi áhuga á málefnum 

eldri borgara og ítrekar 
að um sé að ræða 

fólk sem enn er 
á lífi og það 

langi til að 
skemmta 

sér. 

ÉG er náttúruLeGA 
ALveG Að ná ALdurs-

mörkunum oG veIt ekkI 
hvort ÉG áAð verA móðG-
Aður eðA tAkA 
huGmyndInnI 
fAGnAndI.
Grímur Atlason 
framkvæmdastjóri 
Iceland Airwaves

„Þetta kom verulega á óvart, 
við vorum ekki einu sinni 
búnir með lagið,“ segir Jökull 
Júlíusson, söngvari hljóm
sveitarinnar Kaleo, sem nú 
á lag í spánnýjum þáttum 
HBO úr smiðju sjálfs rokk
hundsins Micks Jagger og 
Martins Scorsese stjörnu

leikstjóra, og mun Terence 
Winter sömuleiðis koma að 

skrifum. Lagið prýðir nú 
þegar auglýsingar þátt

anna, sem heita Vinyl 
og eru væntanlegir til 
sýningar í febrúar á 
næsta ári.

„Ég var með lagið Skólarapp á 
heilanum allan leikinn,“ segir varnar
maðurinn Ragnar Sigurðsson, um leik 
Hollands og Íslands í undankeppni 
EM. Ragnar opinberaði þetta í bók 
sem Björn Bragi Arnarsson gefur út 
og ber titilinn 
Áfram Ís
land! Hún 
fjallar 
um 
afrek 
karla
lands
liðsins í 
knatt
spyrnu.

„Það var einfaldlega magnað að 
spila fyrir svona rosalega marga á 
hverju kvöldi. Líkaminn er kannski 
kominn heim, en hausinn er líklega 
ekki væntanlegur til baka fyrr en um 
helgina," segir Katrína Mogensen 
söngkona 
Mammút. 
Sveitin er 
nýkomin 
heim úr 
Evrópu
túr 
með Of 
Monst
ers And 
Men.

„Þetta er ekki það fyrsta feminíska 
sem ég tek mér fyrir hendur og ekki 
það síðasta,“ segir Una Torfadóttir, 
aðalhöfundur ljóðsins Elsku stelpur, 
sem leiddi Hagaskóla til sigurs í 
árlegri hæfileikakeppni grunnskól
anna, Skrekk, á 
mánudags
kvöldið. 
Atriðið 
vakti 
mikla 
at
hygli í 
vik
unni.
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VELKOMIN
Í NÝJU 

VERSLUNINA
ÍSKÓGARLIND

NÝRSTAÐUR:
SKÓGARLIND 2,

KÓPAVOGI

SESMA
3ja sæta

Nú 195.000 kr. 
Áður 245.000 kr.

NORDIC
tungusófi 

Nú 195.000 kr. 
Áður 245.000 kr. Ath. 

Höfuðpúði seldur sér20%
afsláttur

No1
sófI – NÝR LITUR
stóll nú 92.000 kr. 

áður 115.000 kr.

3ja sæta nú 176.000 kr.
 áður 220.000 kr.

MONTINO
3ja sæti

áklæði 195.000 kr. 
leður 425.000 kr. 

MORE
tungusófi

Nú 395.000 kr. 
Áður 465.000 kr.
Ath. Höfuðpúðar

seldir sér



Afslátturinn er lykilatriði Einfaldlega lágt verð fyrir alla
Orkan hefur leitt samkeppni á eldsneytismarkaði frá stofnun. Orkustöðvarnar eru nú um 
fimmtíu. Þær eru staðsettar um allt land og tryggja dyggum viðskiptavinum lágt verð, 
stigvaxandi afslátt og tækifæri til að leggja góðu málefni lið með notkun Orkulykilsins. 

X–stöðvar Orkunnar eru nýr valkostur þar sem boðið er upp á eitt lágt verð á dælu 
án afsláttar. Þar erum við ekkert að flækja málin. Þetta eru einfaldar stöðvar með 
lágmarks yfirbyggingu. Enginn afsláttur. Bara eitt lágt verð.

Einfaldar stöðvar    Lyklar og kort virka    Enginn afsláttur    Eitt lágt verðUm 50 stöðvar    Stigvaxandi afsláttur    Góðgerðarmál    Afsláttur hjá samstarfsaðilum

ORKAN XORKAN
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177
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Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Pawels  
Bartoszek

Bakþankar

Ég er í lest. Er með mikinn farangur. 
Þegar komið er á leiðarenda þarf 
ég ég að fara tvær ferðir úr lestinni 
með allt dótið. Mér til skelfingar 
keyrir lestin af stað um leið og ég 
hef borið út töskurnar. En veskið, 
síminn og lyklarnir liggja enn á litlu 
borði við gluggann! Einhver segir 
mér að lestin sé bara að fara örfáa 
metra. Ég næ henni þar sem hún 
stoppar hjá litlu gistiheimili. Ég 
hleyp inn til að finna lestarstjórann.

Inni sé ég hóp manna. Heilinn 
minn ákveður strax að þetta séu 
flóttamenn eða sígaunar. Þeir labba 
upp á aðra hæð. Einn þeirra heldur 
á veskinu mínu! Annar á símanum 
mínum. „Hey, þetta er dótið mitt!“ 
hrópa ég á útlensku. Þeir halda 
kúlinu en leyfa mér samt að rífa 
þetta af sér. Ég sé að þeir eru með 
nóg af öðru þýfi á sér.

Þetta var draumur sem mig 
raunverulega dreymdi í vikunni. Sá 
draumur varð ekki til í einhverju 
tómarúmi. Ég týni hlutum. Ég týni 
lyklum, veskjum og símum og var 
að panta þriðja kreditkortið mitt 
á árinu. Ég var líka nýlega staddur 
í Stokkhólmi og sá fullt af útlend-
ingslegu fólki betla. Ég hef séð 
myndir af sýrlenskum flóttamönn-
um á ungverskum lestarstöðvum.

Bara draumur. En hann afhjúpar 
samt óþægilegan sannleik um 
sjálfan mig. Heilinn minn tók fullt 
af nýlegum upplifunum og hann 
gerði það sem heilar gera. Þóttist 
sjá mynstur, kryddaði það með for-
dómum og bjó til þennan, að hans 
mati, líklega söguþráð.

Hvorki einhver bakgrunnur né 
gæskuleg skrif endrum og eins gera 
mann ónæman fyrir rasisma. Eina 
sem maður getur gert er að horfast 
í augu við það. Og vonast til að hið 
meðvitaða sjálf geti með einhverju 
móti vegið upp á móti fordómafulla 
fávitanum sem býr fyrir innan.

Ég hata 
útlendinga

 HJÁLPAÐU

   okkur
að hjálpa ÖÐRUM
HJÁLPAÐU

   okkurJÁLPÁ

að hjálpaað j ÖÐRUMRR

Landssöfnun Samhjálpar

SÍMI 905-2002 TIL AÐ GEFA  2.000 KR.

SÍMI 905-2004 TIL AÐ GEFA  4.000 KR.

SÍMI 905-2006 TIL AÐ GEFA  6.000 KR.

SÍMI 905-2010 TIL AÐ GEFA 10.000 KR.

TAKTU ÞÁTT!

www.samhjalp.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka
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