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Undir 
yfirborðinu

Notendur netsins 
sjá aðeins hluta 
þess. Undir yfirborðinu  
eru falin net, sum mikilvæg 
uppljóstrurum og önnur sem 
tengjast glæpum. Þangað færa sig æ fleiri  
til að vernda friðhelgi einkalífs síns. ➛ 28

plús 3 sérblöð  l atvinna  l Fólk   
l local Food Festival

Þjóðernissinnar  
í sókn ➛6

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Uppgjör þriggja 
þingkvenna ➛36

Síðustu 
ábúendurnir  
á Ströndum ➛32

Opið til 18
í dag



Veður

Norðaustanátt 8-15 í dag en 13-20 m/s 
norðvestan til á landinu. Víða rigning og 
hiti 4 til 12 stig, hlýjast sunnan heiða. 
sjá síðu 46

VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

KANARÍ
17. október
24 nætur!

Verð frá 99.900 kr.
og 12.500 Vildarpunktar
á mann m.v. 2 í herbergi/íbúð.
Verð án Vildarpunkta: 109.900 kr.

Lukkulíf VITA*

*Þú bókar þig í ferð á vegum VITA og færð að vita þremur 
dögum fyrir brottför á hvaða hóteli þú lendir. Nánar á vita.is

Flogið með Icelandair

 Gefa 800 spjaldtölvur

 Allir nemar í rafiðngreinum á landinu fá gefins spjaldtölvur frá Samtökum rafverktaka og Rafiðnaðarsambandi Íslands. Alls verða gefnar um 800 
tölvur og voru þær fyrstu afhentar í gær í tveimur húsum Tækniskólans, á Skólavörðuholti og Flatahrauni í Hafnarfirði. Fréttablaðið/Eyþór

Iðnaður Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti Íslands, lagði í gær hornstein 
að Þeistareykjavirkjun, fyrstu jarð-
varmavirkjun sem Landsvirkjun reisir 
frá grunni. Fjölmenni var við athöfn-
ina, sem fór fram í stöðvarhúsinu.

Á Þeistareykjum er nú verið að 
reisa 90 MW jarðvarmavirkjun í 
tveimur áföngum. Stefnt er að því 
að ljúka fyrri áfanga haustið 2017 
og þeim seinni á fyrri hluta árs 2018. 
Þeistareykjavirkjun verður 17. afl-
stöð Landsvirkjunar.

Jónas Þór Guðmundsson, stjórn-
arformaður Landsvirkjunar, setti 
athöfnina. Hann sagði í ávarpi sínu 
að bygging Þeistareykjavirkjunar 
markaði tímamót fyrir iðnað og 
atvinnustarfsemi á svæðinu, enda 
væri traust aðgengi að rafmagni 
forsenda fyrir uppbyggingu af því 
tagi sem hafin væri og fyrirhuguð á 
næstu misserum og árum. – jhh

Segir virkjun 
marka tímamót

stjórnmál Alls bíða 28 fyrirspurnir 
svars ráðherra á Alþingi nú þegar 
aðeins fjórir dagar eru eftir af þingi, 
samkvæmt dagskrá. Fjórar fyrir-
spurnanna bíða munnlegs svars en 
24 bíða skriflegs svars.

Elsta fyrirspurnin er frá Jóni 
Gunnarssyni um skuldauppgjör 
einstaklinga, félaga og fyrirtækja 
við fjármálastofnanir í meirihluta-
eigu ríkisins, en hún var lögð fram í 
október í fyrra. Dæmi um aðrar fyr-
irspurnir sem bíða svars er spurning 
Steingríms J. Sigfússonar um tekjur 
af auðlegðarskatti, fyrirspurn 
Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur um 
íslenska fanga erlendis og spurning 
Katrínar Jakobsdóttur um friðlýs-
ingar og virkjunarkosti.

Jóhanna María á raunar flestar 
útistandandi fyrirspurnir til ráð-
herra, eða átta talsins. Samtals hefur 
309 fyrirspurnum verið svarað skrif-
lega á þessu þingi og 87 munnlega.
– snæ

Fjölda 
fyrirspurna 
ósvarað á þingi

BandaríkIn „Ég hef ákveðið að á 
kjördag muni ég kjósa frambjóð-
anda Repúblikana, Donald Trump,“ 
segir í tilkynningu sem bandaríski 
öldungadeildarþingmaðurinn Ted 
Cruz sendi frá sér í gær. Cruz var sá 
sem næst komst því að sigra Trump 
í forvali Repúblikana og andaði 
köldu þeirra á milli, meðal annars 
vegna uppnefnisins „Lyga-Ted“ sem 
Trump hafði um Cruz. 

Athygli vakti á landsþingi Repúbl-
ikana í júlí að Cruz lýsti ekki yfir 
stuðningi við frambjóðandann í 
ræðu sinni. Uppskar hann baul og 
öskur fyrir það.

Ástæðu stuðningsyfirlýsingar-
innar sagði Cruz tvíþætta. Annars 
vegar loforð sem hann gaf í upphafi 
forvalsins um að styðja sigurvegara 
þess og hins vegar þá að Demókrat-
inn Hillary Clinton mætti aldrei 
verða forseti. – þea

Cruz styður 
Donald Trump

stjórnmál Sigurður Ingi Jóhanns-
son forsætisráðherra tilkynnti í gær 
um framboð sitt til formennsku í 
Framsóknarflokknum. Sagði hann 
ákvörðunina hafa verið erfiða en á 
síðustu vikum hefði hann ekki getað 
hunsað þrýsting flokksmanna. 
Sigurður Ingi valdi að tilkynna um 
framboð sitt í kjördæmi Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar, núverandi 
formanns.

„Ég vil segja að síðustu vikurnar 
hafa gert það að verkum að ég hef 
farið að hugsa um þetta af einhverri 
alvöru,“ segir Sigurður Ingi.

Hann segir flokkinn ekki á góðum 
stað núna. „Ég tel það óheppilegt 
fyrir flokkinn að halda áfram í því 
andrúmslofti sem hann er í í dag. 
Það er best að fá skýra lausn í málið 
á flokksþingi hver sem hún verður. 
Sá sem kosinn er formaður hefur þá 
óskorað umboð flokksmanna til að 
ganga til kosninga.“

Þingflokkur Framsóknarflokksins 
var kallaður saman með skömmum 
fyrirvara til fundar í Alþingishúsinu 
í hádeginu í gær til að ræða forystu 
flokksins. Í rúmar þrjár klukku-
stundir fundaði þingflokkurinn um 
stöðu formannsins og samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins voru 
umræður erfiðar en hreinskilnis-
legar. Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins tilkynnti Sigurður Ingi ekki 
um formannsframboð á fundinum.

„Þetta er óvenjuharkalegt uppgjör 
sem er að verða innan flokksins en 
yfirleitt hefur það verið með öðrum 
hætti en að formaðurinn sé skorað-
ur á hólm korteri fyrir kosningar,“ 
segir Eiríkur Bergmann, prófessor 
í stjórnmálafræði við Háskólann á 

Bifröst. Hann segir val Framsóknar-
flokksins nú snúast að miklu leyti 
um hvor þeirra sé líklegri til að geta 
komið flokknum aftur í ríkisstjórn. 
„Það er augljóst að Sigmundur 

Davíð er umdeildasti stjórnmála-
maður landsins og aðrir leiðtogar 
myndu helst vilja sleppa því að 
vinna með honum. Sigurður Ingi 
hefur hins vegar reynst sitja á friðar-
stóli sem forsætisráðherra og virðist 
njóta trausts og virðingar annarra 
forystumanna í stjórnmálum. Það 
skiptir máli í því mati sem Fram-
sóknarmenn standa frammi fyrir.“

Ekki náðist í Sigmund Davíð 
Gunnlaugsson, þrátt fyrir ítrekaðar 
tilraunir Fréttablaðsins. 
sveinn@frettabladid.is

Sigurður Ingi svarar 
kalli flokksmanna
Sigurður Ingi Jóhannsson forsætisráðherra hjó á hnútinn í Framsóknarflokkn-
um í gær með því að bjóða sig fram til formanns flokksins. Prófessor í stjórn-
málafræði segir óvenjuharkalegt uppgjör eiga sér stað innan flokksins. 

Sigurður ingi Jóhannsson vék af þingflokksfundi eftir um 90 mínútur og hélt til 
akureyrar. Fréttablaðið/Eyþór

Ég tel það óheppi-
legt fyrir flokkinn 

að halda áfram í því and-
rúmslofti sem hann er í í dag. 

Sigurður Ingi Jóhannsson 
forsætisráðherra 
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ÖLL blöndunartæki á 25% afslætti / ÖLL blöndunartæki á 25% afslætti / ÖLL blöndunartæki á 25% afslætti

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

25%
afsláttur

af ÖLLUM
blöndunartækjum

1956 - 2016

ÁRA

Eldhústæki
Eden einnarhandar eldhústæki.
7900023

Handlaugartæki
Pine.
8000033

Blöndunartæki
Damixa sturtusett.
8000586

13.345kr 9.664kr 21.219kr

SPRENGIVIKA / SPRENGIVIKA SPRENGIVIKA / SPRENGIVIKA SPRENGIVIKA / SPRENGIVIKA

17.795 kr 11.595 kr 28.295 kr

25%
afsláttur

Sturtutæki
Hitastýrt.
7900032

13.345kr

SPRENGIVIKA / SPRENGIVIKA

17.795 kr

25%
afsláttur25%

afsláttur
25%
afsláttur

20%
afsláttur

af ALLRI 
innimálningu

RÓSIR
10 stk.

1.990
3.490

HAUST-

LAUKAR

MAGNPAKKNINGAR

1.499
1.890

ERIKUR
Veljið sjálf 

3 stk.

999
1.797

ORKIDEA
2ja greina

1.990
2.990

50 túlipanar, 50 krókusar 
eða 2 kg páskaliljur



Sigríður María 
Egilsdóttir
frambjóðandi Viðreisnar
segir nýjustu tölur um 
óútskýrðan launa
mun kynjanna 
óásættanlegan 
en munurinn er 
10 prósent. Sig
ríður kveðst ekki 
tilbúin að vinna 
í heilan mánuð á ári 
launalaust. „Mér finnst ég 
bara meira virði en það,“ 
segir hún. Ráðast þurfi í 
herferð vegna málsins. Það 
er jafnframt mat Sigríðar 
að nýtt Lánasjóðsfrumvarp 
vegi alvarlega að jöfnuði í 
landinu.

Stefán Már  
Stefánsson
prófessor emeritus 
við lagadeild HÍ
segir opinbera 
hagsmunaskrán
ingu ekki síður 
eiga við hand
hafa dómsvalds en 
handhafa löggjafarvaldsins. 
Þetta sé mikilvægt þar sem 
dómarar beri ábyrgð á því 
hvernig réttaröryggi kemur 
fram út á við.

Lilja Katrín 
Gunnarsdóttir
stofnandi vefsíð-
unnar blaka.is
grét gleðitárum 
þegar forseti 
Íslands, Guðni 
Th. Jóhannesson, 
mætti óvænt við lok 
sólarhrings kökumaraþons 
hennar til styrktar Krafti, 
stuðningsfélagi fyrir ungt 
fólk með krabbamein. Að 
sögn Lilju söfnuðust um 
400 þúsund krónur þennan 
sólarhring.

Þrjú í fréttum 
Launamunur, 
hagsmunir og 
kökumaraþon

Tölur vikunnar 18.09.2016 – 24.09.2016

var hækkunin á B-
vítamín sprautulyfi 
í innkaupum SÁÁ 
þegar eitt fyrirtæki 
fékk einkaleyfi á 
sölunni á Íslandi. 
Verðið fór úr 
525 krónum 
á skammt í 
rúmar 25 
þúsund 
krónur.

4.700% 

heimsóttu Laugardalslaugina 
fyrstu átta mánuði þessa 

árs. Heildaraðsókn í laugina 
hefur aukist um 43 þúsund frá 

því í fyrra. Yfir tvær millj-
ónir heimsóttu sundlaugar á 
höfuðborgarsvæðinu fyrstu 

átta mánuði þessa árs.

544.089
slys og óhöpp þar 
sem 19 slösuðust 
urðu á gatnamótum 
Grensásvegar og 
Miklubrautar frá 
2010 til 2014.

162 tonn af 
eldisfiski vilja 
sjókvíaeldis-
fyrirtæki 
framleiða 
árlega. Nú eru 
15 þúsund 
tonn fram-
leidd af fiski á 
ári.15

0.
00

0

mörk skoraði kvennalands-
liðið í knattspyrnu í undan-
keppni EM 2017 en fékk 
aðeins tvö á sig. Stelpurnar 
unnu sjö leiki af átta.

34
hótelherbergi áætlar 
greiningar-
deild Arion 
banka að 
verði byggð 
í Reykjavík 
fram til 
ársins 2020.

2.500

Samgöngur Isavia hyggst ekki 
taka ákvörðun um úthlutun rútu
stæða til Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum (SSS) á Keflavíkur
flugvelli vegna strætóferða fyrr en 
nýtt umferðarskipulag Leifsstöðvar 
liggur fyrir. 

Þetta kemur fram í svari Isavia 
við fyrirspurn Fréttablaðsins, en 
stjórn sambandsins sendi formlega 
beiðni til fyrirtækisins í lok maí þar 
sem hún fór fram á að fá stæði við 
brottfarar og komuinnganga flug
stöðvarinnar. Þar eru nú fyrirtækin 
Kynnisferðir ehf. og Iceland Excurs
ions Allrahanda ehf. með rútustæði 
á grunni samninga við Isavia sem 
renna út í árslok.

Að sögn Berglindar Kristins
dóttur, framkvæmdastjóra SSS, hafa 
óformlegar viðræður staðið yfir við 
Isavia frá febrúar 2012 um málið, en 
sambandið ber ábyrgð á skipulagi 
almenningssamgangna á Suður
nesjum. Hún segir mikla hagsmuni 
undir í málinu fyrir sveitarfélögin á 
Suðurnesjum og er stjórnin sann
færð um að aðsókn í strætó muni 
aukast ef vagnar geti stoppað við 
inngang.

„Við vorum með einkaleyfi á 
akstri frá Flugstöðinni til Reykja
víkur en þáverandi innanríkisráð
herra felldi þann hluta einhliða út 
úr samningum á sínum tíma. Þessi 
leið var hryggjarstykki samningsins 
sem gerði okkur kleift að reka kerfið 
sjálfbært,“ segir Berglind og bendir 
á að uppsafnaður halli á rekstri þess 
um síðustu áramót hafi numið 74 
milljónum króna. Hún segir að þessi 
upphæð muni falla á sveitarfélögin. 
„Ef ekkert verður að gert gætum við 
neyðst til að endurskoða alla þjón

ustuna. Það eru miklir hagsmunir í 
húfi fyrir Suðurnesjamenn.“

Ólafur Kr. Ólafsson, varafor
maður SSS, segir ástandið óboð
legt, en núverandi stoppistöð er við 
langtímabílastæði flugstöðvarinnar 
nokkra tugi metra frá flugstöðinni. 
„Frá sjónarhóli sveitarfélaganna 
snýst þetta um að aðgangur að 
almenningssamgöngum sé boð
legur á flugvallarsvæðinu og standi 
jafnfætis öðrum samgöngum sem 
boðið er upp á,“ segir Ólafur sem 
bindur vonir við að vilji SSS nái fram 
að ganga. „Um leið og við náum að 
efla tekjustreymið þá náum við að 
efla almenningssamgöngukerfið. 
Þá minnkar það sem sveitarfélögin 

þurfa að borga með almennings
samgöngunum og þar með aukast 
líkurnar á að við getum bætt þjón
ustuna við íbúana,“ segir hann.

Isavia hyggst efna til valferlis um 
rútustæði við flugstöðina á næst

unni, en stefnt er að því að ljúka 
ferlinu eftir áramót. Nákvæm 
tímasetning verður ákveðin þegar 
hönnun á nýju umferðarskipulagi 
við flugstöðina liggur fyrir. 
hlh@frettabladid.is

Árangurslausar viðræður um 
strætóskýli við Leifsstöð
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum vill að strætisvagnar á vegum sambandsins fái rútustæði við inn-
ganga Leifsstöðvar. Forsvarsmenn sambandsins segja um mikið hagsmunamál sveitarfélaganna að ræða. 
Forsvarsmenn Isavia hyggjast efna til valferlis í stæðin þegar nýtt umferðarskipulag er tilbúið.

Núverandi stoppistöð strætisvagna á vegum Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum er við langtímabílastæðin. Ganga þarf 
dágóðan spöl til þess að komast þangað. Forsvarsmenn sveitarfélaganna vilja breytingar. Fréttablaðið/Pjetur

aTvinnulíf Páll Erland er hættur 
sem framkvæmdastjóri Orku nátt
úrunnar.

Páll kynnti ákvörðun sína um 
að hætta í vikunni. Ástæða upp
sagnarinnar er mismunandi sýn 
Páls og stjórnar ON á mikilvæg 
viðfangsefni í rekstri fyrirtækis
ins og hvernig eigi að takast á við 
þau, að því er Bjarni Bjarnason, 
stjórnarformaður ON, segir í bréfi 
til samstarfsfólks. Bjarni er for
stjóri Orkuveitu Reykjavíkur sem 
er móðurfélag ON.

Þá kemur fram hjá Bjarna að 
Hildigunnur H. Thorsteinsson, 
framkvæmdastjóri Þróunar hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur, hafi tekið 
við starfi Páls tímabundið. Fram
kvæmdastjórastaðan verði auglýst á 
næstu dögum. Páll verður fyrirtæk
inu innan handar næstu mánuði.

Páll sem tók við sem fram
kvæmdastjóri ON í byrjun árs 2014 
hafði starfað fyrir Orkuveituna í 
fimmtán ár. Bjarni segir Pál meðal 

annars hafa unnið að krefjandi 
verkefnum á afar erfiðum tímum. 
ON framleiðir og selur rafmagn.

Hildigunnur hefur verið fram
kvæmdastjóri Þróunarsviðs OR frá 
því í ársbyrjun 2013. – gar

Ágreiningur við stjórn olli uppsögn

Páll Erland hefur verið forstjóri Orku náttúrunnar frá því í ársbyrjun 2014.
Fréttablaðið/GVa

Þessi leið var 
hryggjarstykki 

samningsins.

Berglind Krist-
insdóttir, fram-
kvæmdastjóri SSS

Um leið og við 
náum að efla 

tekjustreymið þá náum við 
að efla almenn-
ingssam-
göngukerfið.

Ólafur Kr. Ólafsson, 
varaformaður SSS
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

Frí skoðun og smurning í 2 ár!
Núna færðu Aygo með tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti  hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota.  
Þú getur sleppt því að greiða fyrir þjónustuskoðanir og smurþjónustu í tvö ár. Farðu og slepptu þér! 

Fáðu nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Toyota

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

AYGO 
með 2 ára þjónustupakka 

Verð frá: 1.780.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 



Þýskaland Félagar í þýska stjórn
málaflokknum Alternative für 
Deutschland eru kampakátir þessa 
dagana. Þeir hafa náð góðum 
árangri í kosningum í hverju sam
bandslandinu í Þýskalandi á fætur 
öðru undanfarið.

Ýmsir aðrir fyllast þó óhug, sjá 
flokkinn nærast á því að kynda 
undir ótta fólks við flóttafólk og 
útlendinga almennt. Þannig fitni 
hann eins og púkinn á fjósbitanum.

Nafn flokksins þýðir Valkostur 
fyrir Þýskaland. Hann vill bjóða 
fólki upp á aðra nálgun en gömlu 
flokkarnir, einkum hvað varðar 
málefni útlendinga.

„Það er hneykslanlegt og í hæsta 
máta ógnvekjandi hvernig ríkið 
hefur brugðist,“ sagði til dæmis 
Georg Pazderski, leiðtogi flokks
deildarinnar í Berlín, í yfirlýsingu 
sem hann sendi frá sér nú í vikunni. 
„Hælisleitendur gera það sem þeim 
sýnist og gömlu flokkarnir verja þá 
og styðja í því.“

Flokkurinn mælist nú með 16 
prósenta fylgi á landsvísu sam
kvæmt nýrri skoðanakönnun 
þýska sjónvarpsins ARD, og er þar 
með orðinn þriðji stærsti flokkur 
Þýskalands, næst á eftir Kristilegum 
demókrötum, sem mælast með 32 
prósent, og Sósíaldemókrötum sem 
mælast með 22 prósent.

Þessi nýi stjórnmálaflokkur þjóð
ernissinna, stofnaður vorið 2013, er 
samkvæmt þessu orðinn stærri en 
Græningjar sem mælast með tólf 
prósent, Vinstriflokkurinn sem 
mælist með átta prósent og Frjálsir 
demókratar sem mælast með sex 
prósent.

Þetta vaxandi fylgi hefur skilað sér 
inn í kosningar í hverju sambands
landi Þýskalands á eftir öðru síðustu 
misserin, nú síðast í höfuðborginni 
Berlín þar sem flokkurinn fékk 14 
prósent atkvæða og er kominn með 
25 fulltrúa á landsþingið í Berlín.

Landsþingið í Berlín er eitt af 
sextán landsþingum í Þýskalandi. 
Hvert sambandslandanna sextán 
hefur nefnilega sitt landsþing og 
sína landsstjórn. Á næsta ári verða 
kosningar til þýska sambandsþings
ins, og samkvæmt árangri flokksins 
undanfarið bendir allt til þess að 
hann eigi greiða leið þangað inn í 
fyrsta sinn.

Angela Merkel Þýskalands
kanslari brást við þessari þróun nú 
í byrjun vikunnar, eftir að úrslitin 
í landsþingskosningunum í Berlín 
lágu fyrir, með því að viðurkenna 
að mörg mistök hefðu verið gerð í 
málefnum flóttamanna.

„Um tíma misstum við stjórnina,“ 

Þjóðernissinnar að  
ná stjórnartaumunum
Þriggja ára gamall flokkur hægri þjóðernissinna í Þýskalandi stækkar jafnt og 
þétt. Ljóst þykir að hann eigi greiða leið inn á þýska þjóðþingið á næsta ári.

Stuðningsfólk þýska AfD-flokksins gekk sigri hrósandi um götur í Erfurt í Þýskalandi á mánudaginn, eftir að flokkurinn hafði 
náð góðum árangri í landsþingskosningum í Berlín. FréttABlAðið/EPA

leiðtogar AfD, þau Frauke Petry og Jörg Meuthen, ásamt Georg Pazderski sem er 
leiðtogi flokksins í Berlín, á blaðamannafundi í byrjun vikunnar. NorDicPhotoS/AFP

sagði hún. „Enginn vill að ástandið 
frá í fyrra endurtaki sig, ekki ég 
heldur.”

Leiðtogar AfD eru hins vegar í sjö
unda himni: „Árið 2017 mun Angela 
Merkel þurfa að berjast fyrir póli
tísku lífi sínu og AfD verður þriðja 
stærsta stjórnmálaaflið í Þýskalandi, 
að minnsta kosti,“ sagði Beatrix von 
Storch, varaleiðtogi flokksins.
gudsteinn@frettabladid.is

✿   Árangur afd í kosningum
Undanfarin miss-
eri hefur AfD náð 
góðum árangri í 
þingkosningum í 
hverju sambands-
landi Þýska-
lands 
á eftir 
öðru.

2014
sachsen
9,7%

2014
Thüringen 
10,6%

2015
Hamborg
6,1%

2015
Bremen 
5,5%

2016
Baden- 

Württemberg 
15,1%

2016
Rheinland-

Pfalz 
12,6%

2016
Mecklenburg-
Vorpommern 

20,8%

2016
sachsen- 

anhalt 
24,3%

2014
Brandenborg 

12,2%

2016
Berlín 

14,2%

16%
fylgi á landsvísu í nýjustu 
skoðanakönnun og þar með 
er AfD-flokkurinn orðinn 
þriðji stærsti stjórnmála-
flokkur Þýskalands.
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Suzuki Vitara er einstaklega sparneytinn, fjórhjóladrifinn 
sportjeppi með frábæra aksturseiginleika. 
Suzuki Vitara er með rúmbetri jeppum í sínum stærðarflokki 
og er hlaðinn tæknibúnaði. 
Sjón er sögu ríkari, komdu og reynsluaktu, þú verður ekki 
fyrir vonbrigðum.

4WD All-grip tryggir öryggi í akstri og gott veggrip við 
erfiðar aðstæður. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

 KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN !

SUZUKI VITARA
 

 FJÓRHJÓLADRIFINN, SJÁLFSKIPTUR EÐA BEINSKIPTUR

4.030.000
VERÐ FRÁ KR.

TIL Í ALLT!



Samgöngustofa auglýsir laus til umsóknar  
12 leyfi til leiguaksturs  fólksbifreiða á höfuð- 
borgarsvæðinu og Suðurnesjum og 1 á Akureyri.

Þeir einir geta sótt um leyfi sem hyggjast stunda 
akstur leigubifreiðar að aðalatvinnu og hafa lokið 
námskeiði fyrir leigubifreiðastjóra. Til að öðlast 
leyfi þurfa umsækjendur að uppfylla leyfisskilyrði, 
skv. 5. gr. laga nr. 134/2001 og rg.nr. 397/2003 um 
leigubifreiðar, með síðari breytingum.

Úthlutun leyfa fer fram á grundvelli starfsreynslu 
við akstur leigubifreiðar, sbr. 6. gr. rg.nr. 397/2003.

Umsóknareyðublöð má nálgast í afgreiðslu 
Samgöngustofu, Ármúla 2 í Reykjavík 
eða á www.samgongustofa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30.09.2016.

Sími: 480 6000 . www.samgongustofa.is

AUGLÝSING  
VEGNA ÚTHLUTUNAR  
ATVINNULEYFA  
TIL AKSTURS  
LEIGUBIFREIÐA

Samgöngustofa

Við flytjum endalausa möguleika til þeirra sem eru hugmyndaríkir

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA
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Stjórnmál „Þetta er ekki upplifun 
allra kvenna í Sjálfstæðisflokknum. 
Það er enn gríðarlega mikið af öfl-
ugum konum að starfa af heilindum 
í flokknum,“ segir Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir, ritari Sjálfstæðis-
flokksins. Á fimmtudag sögðu ellefu 
konur innan Sjálfstæðisflokksins 
sig úr flokknum, þar á meðal þrír 
fyrrverandi formenn Landssam-
bands sjálfstæðiskvenna. Ástæðan 
er meint íhaldssemi flokksins í jafn-
réttismálum.

„Ég hef fundið fyrir því að konum 
sé treyst innan flokksins en auð-
vitað tökum við þessa gagnrýni 
til skoðunar eins og allt annað. 
Það má upplifa það af tilkynningu 
þeirra að konur ráði mjög litlu í 
Sjálfstæðisflokknum en það er bara 
alls ekki raunin. Við erum tvær 
konur af þremur í forystu flokksins, 
þingflokksformaður er kona, for-
maður Ungra sjálfstæðismanna er 
kona, formaður sveitarstjórnarráðs 
er kona og meirihluti þeirra sem 
stýra málefnanefndum flokksins er 
konur,“ segir Áslaug jafnframt.

Skiptar skoðanir eru um stöðu 
jafnréttismála innan flokksins á 
meðal Sjálfstæðiskvenna. Þingkon-
an Sigríður Á. Andersen er sammála 
Áslaugu Örnu. „Ég hef ekki séð nein 

dæmi um það að konur eigi erfitt 
uppdráttar í Sjálfstæðisflokknum.“

Þórey Vilhjálmsdóttir, ein þeirra 
kvenna sem hættu í flokknum í 
vikunni, var aðstoðarkona Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur þingkonu á 
kjörtímabilinu. Hanna segir mikinn 
missi að konunum en með úrsögn-
inni sendi þær skýr skilaboð. „Við 
í Sjálfstæðisflokknum hljótum að 
taka þau skilaboð alvarlega. Ég hef 

sjálf sagt það margoft á þeim tutt-
ugu árum sem ég hef starfað í stjórn-
málum að Sjálfstæðisflokkurinn er 
of íhaldssamur þegar kemur að 
þessum málaflokki. Jafnréttismál 
og sömu tækifæri kynjanna eru ekki 
ásýndar- eða áferðarmál heldur risa-
stórt pólitískt mál sem ég vildi óska 
að flokkurinn minn væri í forystu 
fyrir.“

Í sama streng tekur Unnur Brá 
Konráðsdóttir þingkona. „Að hluta 
til er [gagnrýni kvennanna] rétt. Ég 
sé mjög eftir þeim stöllum mínum 
úr flokknum. Það mun verða erfitt 
fyrir flokkinn ef framboðslistar 
endurspegla ekki íslenskt samfélag.“ 
snaeros@frettabladid.is

Skiptar skoðanir um 
íhaldssemi flokksins
Ritari Sjálfstæðisflokksins telur ekki fót fyrir gagnrýni nokkurra stjórnarkvenna 
í Landssambandi sjálfstæðiskvenna sem sögðu sig úr flokknum vegna íhalds-
semi hans í jafnréttismálum. Tvær þingkonur segja eitthvað til í gagnrýninni.

Það má upplifa það 
af tilkynningu 

þeirra að konur ráði mjög 
litlu í Sjálfstæðisflokknum 
en það er bara alls ekki 
raunin.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

2 4 .  S e p t e m b e r  2 0 1 6   l A U G A r D A G U r8 f r é t t i r   ∙   f r é t t A b l A ð i ð



Njótum haustsinsNjótum haustsins

Haustlaukarnir komnir!Haustlaukarnir komnir!Haustlaukarnir komnir!
 Callunur/Erikur Callunur/Erikur

glæsilegt úrval af haustlyngiglæsilegt úrval af haustlyngi

Blandaðir 
túlípanalaukar
25stk í poka
1.230kr

fRá 13:00 til 17:00 | LauGaRdaG Og SuNnuDaG
Komið og kynnist fjölda smáhunda, s.s. Griffon, Pug, frönskum bulldog,
mini schnauzer ofl. W Fullt af spennandi dýravörukynningum W lukkupottar 
hundaþjálfunarráðgjöf W dýralæknir W rauðakrosshundur og margt fleira

Smáhundakynning
Garðheima og HRFÍ

20% afsláttur
af öllum pottaplöntum

Sýprusar
verð frá 390kr

Sýprusar
verð frá 390kr



Komið,prófið ogsannfærist !

Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi

Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
 veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki

nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt  það sem þú vilt

heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem

þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað

 hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjöl-
menni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunar-
kerfum og fleiru í gegnum símann.

Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

www.bestsound-technology.iswww.bestsound-technology.is

 
 

Bólusetning gegn árlegri inflúensu 
 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins vill vekja athygli á því að skipulögð bólusetning gegn 
inflúensu hefst á heilsugæslustöðvum mánudaginn 26. september 2016. Bóluefnið myndar 
mótefni gegn þremur inflúensuveirustofnum þ.á m. svonefndri svínainflúensu. 
 
Hverjum er einkum ráðlagt að láta bólusetja sig? 
 

 Öllum sem orðnir eru 60 ára 
 Öllum, bæði börnum og fullorðnum, sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- 

og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja sjúkdómum og öðrum ónæmisbælandi 
sjúkdómum 

 Heilbrigðisstarfsmönnum sem daglega annast fólk með aukna áhættu, sbr. ofantalið 
 Þunguðum konum 

 
Þeir sem tilheyra ofangreindum hópum fá bóluefnið sér að kostnaðarlausu en greiða 
komugjald samkvæmt reglugerð nr. 1144 / 2015. Fyrirkomulag bólusetningar getur verið 
mismunandi milli heilsugæslustöðva. Vinsamlegast leitið upplýsinga á vef Heilsugæslunnar 
www.heilsugaeslan.is, eða hafið samband við hlutaðeigandi heilsugæslustöð. 
 

Heilsugæslan Árbæ, Reykjavík  s: 585 7800 
Heilsugæslan Efra-Breiðholti , Reykjavík s: 513 1550 
Heilsugæslan Efstaleiti, Reykjavík  s: 585 1800 
Heilsugæslan Fjörður, Hafnarfirði  s: 540 9400 
Heilsugæslan Garðabæ   s: 520 1800 
Heilsugæslan Glæsibæ, Reykjavík  s: 599 1300 
Heilsugæslan Grafarvogi, Reykjavík  s: 585 7600 
Heilsugæslan Hamraborg, Kópavogi  s: 594 0500 
Heilsugæslan Hlíðum, Reykjavík  s: 585 2300 
Heilsugæslan Hvammi, Kópavogi  s: 594 0400 
Heilsugæslan Miðbæ, Reykjavík  s: 585 2600 
Heilsugæslan Mjódd, Reykjavík  s: 513 1500 
Heilsugæslan Mosfellsumdæmi  s: 510 0700 
Heilsugæslan Seltjarnarnesi og Vesturbæ s: 513 2100 
Heilsugæslan Sólvangi, Hafnarfirði  s: 550 2600 
Heilsugæslan Lágmúla 4, Reykjavík  s: 595 1300 
Heilsugæslan Salahverfi, Kópavogi  s: 590 3900 

 
Búast má við að bólusetning geti veitt a.m.k. 70% vörn gegn sjúkdómnum auk þess sem 
hann verður vægari hjá þeim í hópi bólusettra sem veikjast. Þeim sem leita vilja ráðgjafar er 
bent á sína heilsugæslustöð. 
 
Frekari upplýsingar er að finna á vef Heilsugæslunnar, www.heilsugaeslan.is 
Fræðsluefni um inflúensu má finna á vef Embættis landlæknis, www.landlaeknir.is 
 

Reykjavík, 24. september 2016 
 

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 
Álfabakka 16, 109 Reykjavík  sími 585 1300   www.heilsugaeslan.is 

StjórnSýSla Könnun starfsmanns 
Hornafjarðarbæjar leiddi í ljós að 
stofnanir sveitarfélagsins bjóða upp 
á kynhlutlaus salerni að undan-
skildum félagsheimilum í sveitum. 
Samtökin ’78 hafa ekki vitneskju um 
að stofnanir sveitarfélags á Íslandi 
hafi áður boðið upp á kynhlutlaus 
salerni.

Jón Kristján Rögnvaldsson, félags-
málastjóri Hornafjarðar, segir að 
ungmennaráð bæjarins hafi borið 
upp erindi um merkingar á opin-
berum salernum og í kjölfarið hafi 

starfsmaður kannað hvernig staðan 
væri í sveitarfélaginu. „Niðurstaðan 
var að allir skólar og byggingar sem 
við ráðum yfir nema eldri byggingar 
úti í sveitum bjóða upp á kynhlut-
laus salerni. Það eru byggingar sem 
eru lítið í notkun og þarf að skoða 
samfara viðhaldi,“ segir Jón. 

Í eldri byggingu skólans eru eldri 
nemendur skólans og þar eru bæði 
merkt og ómerkt klósett. „Við vorum 
ekkert að stefna að því að vera fyrsta 
sveitarfélagið en við erum glöð að 
þetta sé svona,“ bætir Jón við. – bbh

Kynhlutlaus klósett eru 
algeng í Hornafjarðarbæ

reykjavík „Okkar skyldur eru gagn-
vart verst setta og tekjulægsta hópn-
um og við þurfum að eiga íbúðir 
fyrir þennan hóp. Það er númer 
eitt, tvö og þrjú en þessar tillögur 
eru alveg þess virði að skoða,“ segir 
Ilmur Kristjánsdóttir, formaður 
velferðarráðs Reykjavíkurborgar, 
um nýtt úrræði sem Kópavogsbær 
kynnti í fyrradag í félagslegu íbúða-
kerfi bæjarins. „Það þarf hins vegar 
að rýna vel í það hvort það sé yfir-
höfuð skynsamlegt að lána fé til 
kaupanna úr borgarsjóði.“

Úrræði Kópavogsbæjar felst í því að 
bærinn býður leigjendum félagslegra 
íbúða sem eru komnir yfir viðmiðun-
artekjumörk að kaupa leiguíbúð sína, 
en hingað til hefur þurft að segja upp 
leigusamningi á slíkum tímamótum. 
Um leið býður bærinn þessum ein-
staklingum upp á 15% verðtryggt 
lán úr bæjarsjóði til að auðvelda fjár-
mögnun íbúðarkaupanna. Á móti er 
gert ráð fyrir að kaupandinn taki 80% 
lán hjá fjármálastofnun og leggi fram 
5% eigið fé. Bæjarsjóðslánið er verð-
tryggt og til 25 ára, en gert er ráð fyrir 
að það sé vaxta- og afborgunarlaust 
fyrstu 3-5 árin.

„Þetta hefur verið rætt en við 
erum í vandræðum með að kaupa 
íbúðir,“ segir Ilmur um úrræðið. 
Hún bætir því við að það sé bagalegt 
að þurfa að segja upp leigusamningi 
við einstaklinga í félagslega kerfinu 

þegar hagur þeirra sé farinn að 
vænkast, en tekur þó fram að slíkt 
sé ekki algengt.

Ilmur minnir á að ef opnað verði 
á þann möguleika að félagslegar 
íbúðir séu seldar með sama hætti 

og í Kópavogi þurfi Reykjavíkurborg 
engu að síður að eiga áfram íbúðir 
fyrir þá tekjulægstu. Þetta eigi sér-
staklega við um litlar einstaklings-
íbúðir. „Ef það væri hægt að kaupa 
fleiri íbúðir þá þætti mér þetta mjög 
eðlilegur framgangur, ekki síst ef 
aðstæður á húsnæðismarkaði breyt-
ast,“ segir hún og ítrekar að meta 
þurfi vel hvort ráðlegt sé að lána fé 
úr borgarsjóði vegna þessa.

Nú þegar hefur einn einstakl-
ingur keypt íbúð í Kópavogi í gegn 
um nýja úrræðið. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Kópavogsbæ hafa fleiri 
íbúar sýnt úrræðinu áhuga. – hlh

Eðlilegt ef hægt væri  
að kaupa nýjar íbúðir
Kópavogsbær kynnti í vikunni nýtt úrræði sem gerir leigjendum yfir viðmið-
unarmörkum í félagslegu íbúðakerfi bæjarins kleift að kaupa leiguíbúð sína. 
Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að skoða þurfi málin vel. 

Bandaríkin Fjölmenn mótmæli 
voru í borginni Charlotte í fyrri-
nótt þrátt fyrir útgöngubann, sem 
lögreglan gerði að vísu enga tilraun 
til að framfylgja.

Mótmæli hafa verið þar alla daga 
frá því á þriðjudaginn, þegar svartur 
maður, Keith Lamont Scott, féll fyrir 
byssukúlu lögreglumanns.

Lögreglan hefur fullyrt að hinn 
látni hafi verið vopnaður en fjöl-
skylda hans mótmælir því, segir 
hann aðeins hafa verið með bók í 
hendi.

Fjölskyldan krefst þess að lög-
reglan birti opinberlega mynd-
band, þar sem sjá má hvað gerðist. 
Lögreglan hefur neitað að verða við 
því en hefur leyft fjölskyldunni að 
skoða myndbandið.

Lögmaður fjölskyldunnar segir 
ekki hægt að sjá á myndbandinu 
að Scott hafi verið vopnaður. Hann 
hafi virst hafa verið hinn rólegasti 
þegar hann varð fyrir skotinu.

Lögreglan segir hins vegar að 
Scott hafi neitað að verða við fyrir-
mælum lögreglunnar og því hafi það 

verið metið svo að hætta stafaði af 
honum.

Á fimmtudaginn var lögreglu-
kona í bænum Tulsa ákærð fyrir 
manndráp, en hún varð óvopn-
uðum manni að bana þar í borg á 
föstudaginn var. – gb

Mótmæli þrátt  
fyrir útgöngubann

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Frá miðborg Reykjavíkur. FRéttablaðið/andRi maRinó

Þetta hefur verið 
rætt.

Ilmur Kristjánsdóttir, 
formaður velferðar-
ráðs Reykjavíkur-
borgar

mótmælendur stóðu vaktina alla 
nóttina í borginni Charlotte í norður-
Karólínu. noRdiCphotos/aFp
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:  
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16 

NÝR PEUGEOT 208
Verð frá 2.290.000 kr.

Peugeot 208 leysir þína orku úr læðingi: með nýtt grill og sportlega hönnun, ný 3D LED afturljós  
og nýja PureTech vél sem er með betri afköst og minni útblástur á CO2. 
Komdu í sýningarsal okkar og upplifðu nýjan Peugeot 208 með Peugeot i-COCKPIT akstursviðmóti.

peugeotisland.is

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

VIRKJAÐU ÞÍNA INNRI ORKU
NÝR PEUGEOT 208

P E U G E O T  i - C O C K P I T P u r e T e c h  V É L A R N Ý  S J Á L F S K I P T I N G

Peugeot_208_InnriOrka_5x38_20160922_END.indd   1 23.9.2016   16:27:39



Dómsmál Forsvarsmenn Atlantic 
Green Chemicals krefjast þess að fá 
lóð sem hafnarstjóri hafði lofað þeim 
í Helguvík úthlutaða, einnig krefjast 
þeir þess að breyting á deiliskipulagi 
á svæðinu frá 2015 verði felld úr gildi.

Aðalmeðferð dómsmálsins Atlant
ic Green Chemicals (AGC) gegn 
Reykja nesbæ, Reykjaneshöfn og 
Thorsil hófst á fimmtudag, en áður 
hafði málinu verið vísað frá. Forsaga 
málsins er sú að AGC stefndi Reykja
neshöfn, Reykjanesbæ og Thorsil ehf. 
vegna deilna um úthlutun lóðarinnar 
Berghólabrautar 4 í Helguvík.

Jón Jónsson, lögmaður Atlantic 
Green, segir deiluna um málið aðal
lega snúast um það hvort loforð, 
sem fólst í tölvupósti frá hafnar
stjóra Reykjaneshafnar til AGC, gildi. 
„AGC var tilkynnt að Reykjaneshöfn 
væri reiðubúin að úthluta félaginu 
þessari lóð og á grunni þessa loforðs 
vinnur AGC sitt umhverfismat og 
klárar það. Staðsetningin skipti máli 
vegna þess að þeir höfðu í huga að 
nota afgangs varmaorku í sína fram
leiðslu,“ segir Jón.

„Þetta verkefni lá niðri um tíma 
og um mitt ár 2014 varð AGC þess 

vart að hluti af þeirri lóð sem félag
inu var lofað tilheyrir lóðinni sem 
Thorsil er að semja um vegna kísil
vers við Reykjaneshöfn.

Þetta dómsmál gengur út á það að 
þeir eigi rétt á að fá þessa lóð úthlut
aða, í raun og veru krefjast forsvars
menn AGC þess. Einnig krefjast þeir 
þess að nýtt deiliskipulag við Helgu
víkurhöfn frá 2015, sem gerir ráð fyrir 
að þessi lóð verði gerð að stærri lóð 
sem Thorsil fengi afhenta, verði fellt 
úr gildi,“ segir Jón Jónsson. – sg

bmvalla.is
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Nýttu þér ráðgjöf landslagsarkitekta okkar. 
Þeir aðstoða þig við efnisval og hjálpa þér að 
útfæra hugmyndir þínar um fallegan garð.

Frí ráðgjöf landslagsarkitekta 

Bókaðu tíma 
í síma 412 5050

Kláraðu 
innkeyrsluna 
fyrir haustið
Við aðstoðum þig að velja 
rétta efnið í innkeyrsluna. 

VR  |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  SÍMI 510 1700  |  WWW.VR.IS

LYKILL AÐ
BETRI KJÖRUM
KYNNTU ÞÉR AFSLÁTTARKJÖR
VR-KORTSINS Á VR.IS

sýrlanD Sýrlenski stjórnarherinn 
varpaði í gær, með aðstoð Rússa, 
sprengjum í gríð og erg á svæði upp
reisnarmanna í austurhluta borgar
innar Aleppo. Sýrlandsstjórn sagðist 
staðráðin í að ná þessum svæðum 
aftur á sitt vald. Þetta var annar 
dagurinn í röð sem loftárásir voru 
gerðar á þessi svæði.

Fréttastofan Al Jazeera segir að 
þrjár af fjórum bækistöðvum hjálp
arstarfsmanna í borginni hafi orðið 
fyrir árásum. Tvær þeirra séu nú 
óstarfhæfar. Þá hafa þrjár læknamið
stöðvar einnig orðið fyrir loftárásum.

Hátt í þrjú hundruð þúsund 
manns eru talin búa enn á svæðum 
uppreisnarmanna, sem árum saman 
hafa mátt þola linnulitlar loftárásir 
frá stjórnarhernum.

Lengi hefur illa gengið að koma 
hjálpargögnum inn á þessi svæði, 
sem stjórnarherinn situr um.

Skammvinnt vopnahlé rann út 
í sandinn um síðustu helgi eftir að 
hafa staðið í tæpa viku.

Bæði Rússar og Bandaríkjamenn 
reyna nú, ásamt fulltrúum bæði Sýr
landsstjórnar og uppreisnarmanna, 
að koma á vopnahléi aftur, þótt tak
markaðar vonir séu bundnar við að 
það takist alveg á næstunni.

John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, segir að eina leiðin 
til að koma á vopnahléi sé að þeir 
sem hafi getu til að stunda loftárásir 
hætti því einfaldlega.

„Ef ekkert meiri háttar af því tagi 
gerist þá teljum við engan tilgang í 
því að gefa út fleiri loforð eða áætl
anir eða tilkynna um eitthvað sem 
ekki er hægt að fylgja eftir eða gera 
að veruleika,“ sagði hann í gær.

Bandaríkin hafa sagt það vera í 
verkahring Rússa að fá sýrlenska 
stjórnarherinn til þess að halda 
aftur af sér, en í staðinn reyni 
Bandaríkin að halda aftur af upp
reisnarmönnum.

Borgarastyrjöldin í Sýrlandi hefur 
nú staðið í fjögur og hálft ár og kost
að hundruð þúsunda lífið. – gb

Harðar árásir  
á íbúa í Aleppo
Þrjár læknamiðstöðvar og tvær bækistöðvar hjálpar-
starfsfólks urðu fyrir sprengjum í Aleppo gær. Litlar 
vonir eru um að vopnahlé komist þar á aftur.

Sýrlenskur hjálparstarfsmaður í Aleppo kannar skemmdirnar eftir loftárás á bæki-
stöð björgunarsveitanna. NordicphotoS/AFp

Krefjast þess að fá  
lóð Thorsil úthlutaða

Atlantic Green 
Chemicals var 

tilkynnt að Reykjaneshöfn 
væri reiðubúin að úthluta 
félaginu þessari lóð og á 
grunni þessa loforðs vinna 
þeir sitt um-
hverfismat.

Jón Jónsson, lög-
maður Atlantic 
Green Chemicals
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Nis s an Navara sigraði ör ugg lega með lang flest stig í pallbílaflokki
í vali um bíl ársins 2017 samkvæmt fimm manna dóm nefnd 
Banda lags ís lenskra bíla blaðamanna (BÍBB)

TOYOTA HILUX DC
2. SÆTI
Verð frá: 5.990.000 kr.

NISSAN NAVARA
1. SÆTI
Verð frá: 5.690.000 kr.

MITSUBISHI L200
3. SÆTI
Verð frá: 5.990.000 kr.

PALLBÍLL ÁRSINS 2017
INTERNATIONAL PICK-UP AWARDS

SPARAKSTURSKEPPNI FÍB 2016
Sigurvegari í flokki pallbíla

KRAFTMESTA DÍSILVÉLIN
Í sínum flokki

GORMAFJÖÐRUN AÐ AFTAN
Staðalbúnaður

HAGSTÆÐASTA VERÐIÐ

BESTI 
PALLBÍLLINN

NISSAN NAVARA

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
7

7
4

6
2

 N
is

s
a

n
 N

a
v

a
ra

 5
x

3
8

 B
E

S
T

I 
P

A
L

L
B

ÍL
L

IN
N



LÍFIÐ ER ÞITT FERÐALAG
Gerðu lífið einstakara með Volvo V40 Cross Country 

Frumsýning í dag milli kl. 12 og 16

Þú upplifir ævintýri í V40 Cross Country.  
Hann er aflmikill, stórglæsilegur og veghæðin er mikil.  

Útlitið er nú orðið enn einbeittara með nýju grilli,  
nýjum Þórshamar LED framljósum og 17“ Keid álfelgum. 

Verð frá 4.590.000 kr.

KOMDU OG SKOÐAÐU  
NÝJAN VOLVO V40 CROSS COUNTRY  

Í BRIMBORG, BÍLDSHÖFÐA 6

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS     

Við hugsum öðruvísi. Menning Svíþjóðar og loftslag hefur mótað okkur. Kannski er það ástæðan fyrir því að fólk hefur alltaf skipt okkur mestu máli. 
Alveg frá árinu 1927 hefur útgangspunktur okkar verið fólk. Við höfum fundið upp nýjungar sem gera Volvo bíla meðal þeirra öruggustu í heimi 
með þægindum sem gera aksturinn áhyggjulausan. Við höfum einnig gert þá betri fyrir umhverfið. Framtíðarsýn okkar er að frá árinu 2020 muni 
enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi með framúrskarandi öryggi, skandinavískum lúxus og sparneytni. Veldu Volvo. 
Volvo á Íslandi - Brimborg.

Volvo V40 R-Design og Volvo S60 Polestar AWD verða einnig á staðnum

Volvo_V40CC_segment_10x38_20160914_END.indd   1 23.9.2016   16:17:56
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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Hvað gerist ef við fyllum Alþingishúsið af öpum? 
(Nei, þetta er ekki samlíking.)

Veruleiki okkar mannanna er tvískiptur. 
Annars vegar samanstendur hann af hinu áþreifanlega, 
kaffibollanum í lúkunum á okkur, pappírnum í Frétta-
blaðinu fyrir framan okkur, stólsessunni undir afturend-
anum á okkur; hins vegar af sameiginlegum hugarburði 
mannkynsins.

Fyrir 70.000 árum átti sér stað atburður sem olli því að 
homo sapiens þróaðist úr því að vera lítilfjörlegt spendýr, 
í vægðarlausan drottnara jarðarinnar. Stökkbreyting 
varð í heila mannsins. Í kjölfarið tóku tungumálahæfi-
leikar tegundarinnar óvæntum framförum. Í stað þess að 
tjá sig aðeins um það sem við blasti í raunheimum – tré, 
steina, vatnsból og ljón sem lágu í leyni – fór maðurinn að 
geta tjáð sig um hluti sem ekki voru til í alvörunni.

Bananar í himnaríki
Hvað eiga guð, peningar og lýðræði sameiginlegt? Sagn-
fræðingurinn og metsöluhöfundurinn Yuval Noah Harari 
varpar ljósi á spurninguna í nýjustu bók sinni.

Samkvæmt Harari ræður maðurinn ríkjum á jörðinni 
vegna þess að hann er eina dýrategundin sem getur unnið 
saman í stórum hóp. Þúsundir, jafnvel milljónir ein-
staklinga geta sameinast um eitt og sama markmið og náð 
því. Sá eiginleiki sem gerir okkur mönnunum samstarfið 
kleift telur Harari vera hæfileika okkar til að tala um það 
sem ekki er til.

Tökum guð sem dæmi. Okkur tækist aldrei að sannfæra 
apa um að afhenda okkur banana með því að lofa honum 
hundrað banönum í himnaríki að lífinu loknu. Og 
peningar: Peningar eru aðeins mýta sem við sameinumst 
um að trúa á. Api léti aldrei banana af hendi fyrir pappírs-
snefil með mynd af Jóni Sigurðssyni.

Sama gildir um stjórnarfar.

Jafnrétti er hugarburður
Hammúrabí, sjötti konungur Babýlon til forna, fór fyrir 
samfélagi sem byggt var upp eins og píramídi hvað varðaði 
réttindi og völd; konungurinn var efstur, þrælarnir neðstir. 

Landsfeður Bandaríkjanna komu hins vegar á fót samfélagi 
þar sem frelsi og jafnrétti lágu til grundvallar. Það sem 
tryggði tilvist þessara tveggja ólíku samfélaga var trú þegn-
anna á skáldaðar grundvallarhugmyndir; annars vegar á 
söguna um að konungurinn væri rétthærri en óbreyttur 
bóndi og hins vegar söguna um að allir væru jafnir.

Án sagnaheimsins um peninga, lög, mannréttindi og 
þjóðríki væru stór samfélög Homo sapiens óstarfhæf. 
Aðrar dýrategundir geta unnið saman undir ákveðnum 
kringumstæðum en slíkt samstarf er takmarkað og ein-
skorðast við litla hópa. Ef við fylltum Alþingishúsið af 
öpum færi allt í bál og brand.

Undanfarið hefur þó læðst að manni sá grunur að þótt 
við fylltum Alþingishúsið af öpum breytti það nákvæm-
lega engu.

„Computer says no“
Á Alþingi eru samdar sögur, lög og leikreglur sem eiga að 
tryggja að samfélag 330.000 einstaklinga á eyju norður 
í Atlantshafi gangi snurðulaust fyrir sig. Síðustu misseri 
hafa verið uppi háværar kröfur um að þeim „sögum“ 
sem liggja til grundvallar íslensku samfélagi verði breytt; 
sögum eins og stjórnarskránni, fiskveiðistjórnunarkerfinu, 
skattheimtu, fjárframlögum til heilbrigðiskerfisins – já, og 
landbúnaðarkerfinu.

Umdeildir búvörusamningar voru samþykktir á Alþingi 
á dögunum. Aðeins nítján þingmenn greiddu með þeim 
atkvæði. Flestir hinna sátu hjá eða skrópuðu. Margir hafa 
furðað sig á því hvers vegna þeir sem voru á móti samn-
ingunum greiddu einfaldlega ekki atkvæði gegn þeim. 
Skýringar þingmanna hafa verið loðnar smjörklípur, Létt 
og laggott í loppunum á ketti með hárlos. Þær hljómuðu 
einhvern veginn svona: Annað var ekki hægt, „computer 
says no“, klínum því á kerfið, #ekkiméraðkenna.

Ef hugmyndaflug lýðræðislega kjörinna fulltrúa okkar 
er af svo skornum skammti að það er á við apa er það 
okkar kjósenda að hrista hressilega upp í mýtunni sem er 
hið háa Alþingi. Mýturnar eiga að þjóna mönnunum, ekki 
öfugt. Kosningar verða haldnar 29. október. Gleymum 
ekki að kjósa!

Apar á Alþingi

Í vikunni var fjallað um „nýja tískudópið“ á 
Litla-Hrauni, spice. Það er ekki í fyrsta sinn 
sem ákveðin lyf verða vinsæl í fangelsum. Í 
fyrra sögðum við frá misnotkun meðal fanga 
á lyfinu Suboxone, en það er notað í við-
haldsmeðferðum fyrir sprautufíkla.

Agabrot fanga á Litla-Hrauni vegna fíkniefna- eða 
lyfjaneyslu voru 34 fyrstu sex mánuði þessa árs, 
þegar Fréttablaðið leitaði eftir upplýsingum um 
málið. Til viðbótar voru tæplega fjörutíu agabrot 
skráð þar sem fangar neituðu að gefa þvagsýni 
þegar grunur vaknaði um neyslu fíkniefna.

Líklegast er að framboðið ráði mestu um hvaða 
lyf eru efst á vinsældalistum og hvaða tegundir finn-
ast við sýnatökur. En samkvæmt nýlegri rannsókn 
glíma tæplega sextíu prósent fanga í íslenskum 
fangelsum við vímuefnavanda. Um sjötíu prósent 
eiga sögu um slíkan vanda. Gríðarlega hátt hlutfall 
fanga glímir við ADHD og annars konar geðrænan 
vanda, sem þarfnast meðferðar.

Skjólstæðingar Fangelsismálastofnunar eru 
um 600 talsins, en hjá stofnuninni starfa tveir 
sálfræðingar, tveir félagsráðgjafar, einn námsráð-
gjafi auk tveggja sérfræðinga á meðferðargangi á 
Litla-Hrauni. Þar er pláss fyrir 11 fanga í áfengis- og 
vímuefnameðferð á meðan á afplánun stendur. 
Enginn geðlæknir starfar hjá stofnuninni.

Ekki þarf sérfræðikunnáttu til að sjá að fleira fag-
fólks er þörf ef ætlunin er, líkt og markmið stjórn-
valda hlýtur að vera, að fá út úr fangelsunum betra 
fólk en fór þar inn.

Endurkoma fanga er stórt samfélagslegt vanda-
mál sem kostar mikla peninga. Um helmingur 
fanga, sem eru í afplánun í fangelsunum, hefur áður 
setið inni. Beinn kostnaður við hvern fanga er um 
níu milljónir króna á ári. Ljóst er því að til mikils er 
að vinna í þeirri viðleitni að bjóða þeim betrunar-
vist sem lenda á glapstigum og brjóta af sér. Oftast 
er um að ræða unga karlmenn. En af hverju náum 
við ekki utan um vandamálið í svo litlu samfélagi? 
Með því að skera fjárveitingar á þessu sviði við nögl 
er verið að spara eyrinn og kasta krónunni.

Undirmannað og fjársvelt fangelsiskerfi kemur í 
bakið á okkur öllum. Þótt vissulega hafi verið þörf 
á nýju fangelsi á Hólmsheiði, og það verði vonandi 
tekið í gagnið sem allra fyrst, er ljóst að steinsteypa 
ein og sér mun litlu breyta um framtíð ungmenna á 
glapstigum.

Þvert á móti þarf að fjárfesta í fólki; fagfólki, 
kennurum og öðru starfsfólki í fangelsunum. 
Sálfræðimeðferðir, samtöl, kennsla og vinna. Í fag-
mannlegu umhverfi á sér stað raunveruleg betr-
unarvist. Þannig getum við afstýrt óhamingju fjölda 
fólks.

Ætli við stöndum undir því að kalla fangelsisvist 
hér á landi betrunarvist? Varla. Í þessum orðum 
felst enginn áfellisdómur yfir þeim sem starfa í 
fangelsunum. Þau vinna gott starf í þröngri stöðu. 
En fjárveitingarvaldið er sinnulaust. Fyrir vikið er 
fangelsiskerfið smánarblettur á samfélaginu.

Smánarblettur

Þótt vissu-
lega hafi verið 
þörf á nýju 
fangelsi á 
Hólmsheiði, 
og það verði 
vonandi tekið 
í gagnið sem 
allra fyrst, er 
ljóst að stein-
steypa ein 
og sér mun 
litlu breyta 
um framtíð 
ungmenna á 
glapstigum.

KRÍT

29. september í 11 nætur
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Frá kr.
155.595
m/allt innifalið

Frá kr.
116.595
m/morgunmat

Síðasta ferðin m/afslætti

Stökktu
frá kr.

86.995
m/engu fæði
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Á undanförnum tíu árum hafa 
orðið byltingarkenndar 
breytingar á daglegu hegð-

unarmynstri okkar - hvernig við 
nálgumst upplýsingar, þjónustu 
og hvert annað. Síminn í vasa 
okkar hefur breyst í ofurtölvu sem 
gerir hann jafnframt að alfræði-
orðabók, bankaútibúi, tónlistar-
safni, myndasafni, innkaupakörfu, 
myndavél, fjölmiðlagátt, ferðaskrif-
stofu og bókasafni. Listinn gæti 
verið miklu lengri og lengist sífellt.

Á þessum tíu árum höfum 
við séð framfarir á ótalmörgum 
sviðum, en jafnframt röskun 
heilla atvinnugreina. Því er spáð 
að tækniþróun verði nú hraðari 
og umfangsmeiri en nokkru sinni 
fyrr og muni geta haft mun afdrifa-
ríkari áhrif á lífsviðurværi fólks en 
áður. Með aukinni „greind“ tölva 
og sjálfvirkni muni eftirspurn eftir 
tiltekinni þekkingu og færni sem 
fólk hefur öðlast í námi og starfi 
nánast hverfa. Dæmi um þetta 
sjást jafnvel í tæknigreinum. Fram-
sækin fyrirtæki í þróun tölvutækni 
eru nú mörg að endurskipuleggja 
starfsemi sína og segja upp þús-
undum starfsmanna vegna þess 
að tæknin hefur gerbreytt rekstr-
arumhverfinu sem þau áttu þátt í 
að innleiða.

Hvernig getum við Íslendingar 
tryggt að við nýtum tækifærin 
sem tækniþróun skapar? Hvernig 
getum við forðað því að samfélag-
ið skiptist í þá sem skilja nýja tíma 
og ná tökum á nýrri tækni og hina 
sem sitja eftir?

Eitt er víst. Það hefur aldrei verið 
brýnna að tengja þarfir framtíðar 
við stefnumótun nútíðar. Aldrei 
verið brýnna að skapa nýjar teg-
undir starfa og ný verðmæti. Það 
þarf að mennta með nýjum hætti 
og það þarf að finna nýjar leiðir til 
símenntunar til að auðvelda til-
færslu milli starfa á lífsleiðinni. Það 
er lykilatriði að forystumenn þjóð-
arinnar í stjórnmálum, atvinnu-
lífi og menntamálum skilji hvert 
stefnir, hafi getu til að móta skýr 
og ögrandi markmið og hugrekki 
til að forgangsraða fjármagni til að 
leiða samfélagið á nýjar brautir.

Það þarf að forgangsraða
Íslenskt samfélag stendur á mikil-
vægum tímamótum. Kröfurnar 
um aukna velferð og samfélagsleg 
gæði hafa aldrei verið háværari. 
Viðfangsefnin verða þó sífellt 
flóknari og örðugri viðfangs 

Tími til að tengja?

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Stefnir-Samval á 20 ára afmæli!

Stefnir-Samval er einn elsti og fjölmennasti 
fjárfestingarsjóður landsins, með yfir 4.000 
viðskiptavini. Ef þú vilt byggja upp þinn sjóð 
til lengri tíma getur verið góð hugmynd að 
byrja með reglulegan sparnað, 5.000 krónur 
á mánuði eða meira. 

Það er fljótlegt og einfalt að ganga frá því 
í netbanka Arion banka.

Í sparnaði getur
munað um hvert ár

ára20
Samval

1996 - 2016

Stefnir

Stefnir-Samval er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011. Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki 
verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Fjárfesting í fjárfestingar-
sjóðum telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en í verðbréfasjóðum. Meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni 
áhættudreifingar en í verðbréfasjóði. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má 
finna í útboðslýsingu og lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má á arionbanki.is/sjodir. Auglýsingin er aðeins í upplýsingaskyni og skal ekki litið á hana sem 
ráðgjöf um að ráðast í eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum. Sjóðurinn er í rekstri 
Stefnis hf. sem er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki. Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði skv. lögum nr.128/2011. Arion 
banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er dótturfélag Arion banka.

  

Aðventuferð til Heidelberg og 
Rothenburg ob der Tauber 
 1.—5. des 2016  
Innifalið flug, gisting í 4 nætur, 2 
kvöldverðir, vínsmökkun , ferð til 
Rothenburg, ferðir til og frá flugvelli. 
Verð í tvíbýli kr. 146.600 á mann 
Skoðaðu ferðirnar á vefnum okkar 
www.aroundtheworld.is  
 

Kristín Ingólfs-
dóttir
fv. rektor HÍ, 
gestaprófessor 
við MIT

með breyttri aldurssamsetningu 
og öldrun þjóðarinnar. Geta til 
að skilja hvert stefnir í þróun 
atvinnulífs og menningar, geta til 
að skilja hvert tækniþróunin er að 
leiða alþjóðasamfélagið og geta til 
að búa okkur undir þessa framtíð 
með fjárfestingu í menntun og 
vísindum ræður því hvort okkur 
tekst áfram að bæta hér lífskjör 
og auka velferð.

Það þarf að forgangsraða. Það 
þarf að styrkja skólakerfi, háskóla 
og vísindastofnanir og vinna á 

sama tíma að því að sníða starf 
þeirra í takt við þarfir nýrra tíma. 
Það verður að stuðla í auknum 
mæli að nýliðun og aukinni þekk-
ingarsköpun og stuðningi við þá 
sem vilja og geta skapað verðmæti 
á grundvelli hugvits og rannsókna. 
Við þurfum stjórnmálaleiðtoga 
sem skilja kall tímans, setja mark-
ið hátt og sækja að því af einurð 
og festu. Við munum ekki njóta 
ávaxtanna nema leggja nokkuð 
undir. Er ekki kominn tími til að 
tengja?

Það þarf að forgangsraða. 
Það þarf að styrkja skóla-
kerfi, háskóla og vísinda-
stofnanir og vinna á sama 
tíma að því að sníða starf 
þeirra í takt við þarfir nýrra 
tíma.



Með úrskurðum í júní og 
ágúst sl. stöðvaði úrskurðar-
nefnd umhverfis- og auð-

lindamála (ÚUA) til bráðabirgða 
framkvæmdir í Leirhnjúkshrauni 
og Þeistareykjarhrauni á línuleið-
inni frá Kröflu að iðnaðarsvæðinu 
á Bakka við Húsavík. Tilefni stöðv-
unarinnar voru kærur Landverndar 
og Fjöreggs, félags um náttúruvernd 
í Mývatnssveit, sem m.a. byggðu á 
því að nútímahraun njóta sérstakrar 
verndar samkvæmt nýjum og göml-
um náttúruverndarlögum. Margar 
fleiri málsástæður voru tilteknar í 
kærunum, svo sem þær að fyrir löngu 

átti að vera búið að friða Leirhnjúks-
hraun samkvæmt lögum nr. 97/2004 
um verndun Mývatns og Laxár. Til-
gangur samtakanna með kærunum 
var að tryggja umhverfisvænni leiðir 
við raforkuflutning að Bakka, ekki að 
stöðva atvinnuuppbyggingu þar.

Hlutverk ÚUA er: „að úrskurða 
í kærumálum vegna stjórnvalds-
ákvarðana og ágreiningsmálum 
vegna annarra úrlausnaratriða á 
sviði umhverfis- og auðlindamála 
[...]. Úrskurðarnefndin er sjálfstæð í 
störfum sínum“ (lög nr. 130/2011, 1. 
gr.). Á mannamáli er hlutverk ÚUA 
að tryggja þau alþjóðlegu mannrétt-
indi að geta borið ákvarðanir stjórn-
valda undir óháðan úrskurðaraðila. 
Nefndin á sér m.a. stoð í Árósarsamn-
ingnum og EES-samningnum.

Strax og seinni úrskurðir ÚUA, sem 
sneru að Þeistareykjahrauni, voru 
birtir í ágúst sl. komu fram sterkar 
kröfur um afskipti Alþingis og ríkis-
stjórnar Íslands af málinu. Í stað þess 
að einhenda sér í að finna leiðir fyrir 

línur og jarðstrengi sem sneiða hjá 
viðkomandi hraunum, og liðka fyrir 
heimildum Landsnets í þeim efnum, 
ákvað ríkisstjórn Íslands að freista 
þess að leysa málið með lagaofbeldi. 
Að fara á svig við hraunin kostar 
vissulega eitthvað meira en bein lína 
yfir fjöll og firnindi en er mun betri 
fjárfesting til framtíðar.

Þegar iðnaðarráðherra, hinn 21. 
september sl., kynnti frumvarp til 
laga um að heimila línulögn að Bakka 
var það réttlætt með því að yfirvöld 
hefðu „leitað allra leiða til að ná 
deiluaðilum saman að annarri lausn“. 
Þetta er ekki rétt. Hið rétta er að full-
trúar Landverndar voru ítrekað kall-
aðir á fundi með ráðherrum og emb-
ættismönnum í sýndarviðræður til að 
róa fjárfesta meðan embættismenn 
unnu hörðum höndum að samningu 
frumvarpsins.

Til glöggvunar fyrir lesendur eru 
núverandi raflínuleiðir og breyt-
ingatillögur stjórnvalda sýndar á 
meðfylgjandi korti. Svokallað sátta-

Bakkafrumvarp og sýndarviðræður

tilboð fólst í því að færa línuna um 
eitt mastur í Þeistareykjahrauni og 
hliðra henni í Leirhnjúkshrauni um 
nokkur hundruð metra ofan í veg-
slóða sem liggur að kaldri borholu í 
miðju hrauninu (sjá kort: Kröflulína 
4 – tillaga stjórnvalda). Þennan slóða 
átti Landsvirkjun að vera búin að fjar-
lægja fyrir löngu samkvæmt úrskurði 
umhverfis- og aulindaráðuneytisins 
frá 2003. Önnur samsíða lína er fyrir-
huguð um Leirhnjúkshraun á næstu 
árum (sjá kort: Kröflulína 5). Í „sátta-
tilboðinu“ felst því engin raunveruleg 
náttúruvernd og það gat aldrei orðið 
forsenda þess að Landvernd og Fjör-
egg drægju kærur til baka. Þetta vissu 
allir sem að málinu komu.

Nægur tími
Hugmyndum samtakanna um nátt-
úruvænni leiðir fyrir rafstrengi við 
Leirhnjúkshraun, þ. á m. leið sem 
sýnd er í svæðisskipulagi háhita-
svæða í Þingeyjarsýslum, hefur óðara 
verið hafnað án alvöru rökstuðnings 
á þeim forsendum að útfærsla þeirra 
taki of langan tíma. Landsnet hefur 
þó ekki haft nokkur áform um fram-
kvæmdir á þessu svæði fyrr en næsta 
sumar, m.a. vegna óútkljáðra deilna 
við landeigendur og eignarnáms-
beiðna sem bíða afgreiðslu í iðnaðar-
ráðuneytinu. Tíminn er því nægur.

Ábyrgð Landsnets í öllu þessu máli 
er mikil. Fyrirtækið hefur ekki hlust-
að á ábendingar og tillögur náttúru-
verndarsamtaka undanfarin ár og 
það sótti ekki um framkvæmdaleyfi 
fyrr en í mars sl., heilu ári eftir að 
skrifað var undir samning við PCC, 
vitandi það að til kæra gæti komið 
vegna mikilla náttúruverndarhags-
muna. Sorglegra er þó að ríkisstjórn 
Íslands hyggist setja neyðarlög sem 
tryggja lagningu raflína um víðerni 
og nútímahraun, taka skipulagsvald 
af sveitarfélögum, fara gegn úrskurði 
óháðrar úrskurðarnefndar og á svig 
við alþjóðasamninga til að bjarga 
Landsneti úr klípunni og bregðast við 
þrýstingi erlends stórfyrirtækis.

Snorri  
Baldursson
formaður  
Landverndar Ytri-Bjarghóll
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n Kröflulína 5:  
Fyrirhuguð á næstu 
10 árum. 

n Kröflulína 4:  
Upprunaleg tillaga 
Landsnets. 

n Kröflulína 4:  
Tillaga stjórnvalda. Heimild: Landsnet og Landvernd

300m

Í stað þess að einhenda sér í 
að finna leiðir fyrir línur og 
jarðstrengi sem sneiða hjá við-
komandi hraunum, og liðka 
fyrir heimildum Landsnets í 
þeim efnum, ákvað ríkisstjórn 
Íslands að freista þess að leysa 
málið með lagaofbeldi.

Það sem skiptir mestu máli 
er að hlutverk samfélags-
banka er ekki að græða 
heldur að þjóna samfélag-
inu. Ef bankinn græðir þá fer 
gróðinn til samfélagsins.Samfélagsbanki er góð hugmynd 

fyrir almenning. Í Þýskalandi er 
samfélagsbanki sem heitir Spar-

kasse. Um 50 milljónir Þjóðverja eru 
viðskiptavinir hans af samtals 80 
milljónum Þjóðverja. Sparkassen 
hefur verið starfræktur í 200 ár og 
nýtur mjög mikils trausts í neytenda-
könnunum en um 80 prósent Þjóð-
verja treysta Sparkassen. Til saman-
burðar þá njóta íslenskir bankar 
aðeins um sjö prósenta trausts hjá 
viðskiptavinum. Samfélagsbankar í 
Þýskalandi eru með um 40 prósent 
af markaðnum þegar tekið er mið af 
fjármagnseignum.

Sparkassen er eingöngu viðskipta-
banki en ekki fjárfestingabanki. 
Það þýðir að hann tekur ekki þátt í 
spákaupmennskunni. Fjárfestinga-
bankar taka oft mikla áhættu sem 
líkist oft spilavítishegðun. Bankar 
sem eru eingöngu viðskiptabankar 
þjóna einstaklingum og fyrirtækjum 
og eiga þátt í því að styrkja lítil og 
meðalstór fyrirtæki sem taka þátt í 
raunhagkerfinu, þ.e. framleiða raun-
veruleg verðmæti. Viðskiptabankar 
taka því litla áhættu í rekstri sínum. 
Þess vegna hafa bankakreppur mjög 

lítil áhrif á samfélagsbanka.
Það sem skiptir mestu máli er að 

hlutverk samfélagsbanka er ekki að 
græða heldur að þjóna samfélaginu. 
Ef bankinn græðir þá fer gróðinn til 
samfélagsins. Samfélagsbanki borgar 
ekki ofurlaun eða bónusa en þrátt 
fyrir það eru engin vandamál við 
að ráða starfsfólk. Eigendur einka-
banka vilja gróða og sá gróði kemur 
samfélaginu ekki til góða og er bara 
rekstrarkostnaður.

Þar sem áhættan er mun minni í 
rekstrinum og ekki er krafist gróða þá 
er kostnaður við rekstur samfélags-
banka mun minni en einkabanka. 
Þess vegna getur samfélagsbanki 
boðið tryggari og ódýrari þjónustu. 
Þess vegna eru samfélagsbankar betri 
fyrir almenning. Auk þess fer hugsan-
legur gróði aftur til baka til okkar.

Dögun hefur það að markmiði að 
koma á samfélagsbanka á Íslandi og 
þá liggur beinast við að breyta Lands-
bankanum í samfélagsbanka með 
nýjum lögum. Vilji er allt sem þarf og 
hann er til hjá Dögun.

Sparkassen-samfélagsbanki

Helga 
Þórðardóttir
formaður  
Dögunar
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210 fm efri hæð sem er einn salur án milliveggja með góðri lofthæð.  
Stórkostlegt útsýni til norðurs og suðurs.  
 

130 fm hæð efri hæð sem er einn salur án milliveggja.  Mjög gott útsýni til 
norðausturs. 
 

Báðar hæðirnar eru lausar.    Upplýsingar gefur Ólafur í síma 892 5064  

Leigjendur eru 
ánægðir hjá okkur

almennaleigufelagid.is

Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

Niðurstöður úr nýrri þjónustukönnun Almenna 
leigufélagsins* sýna að 87% viðskiptavina eru  
ánægð með að leigja hjá félaginu.

Við erum stolt af niðurstöðunni 
og munum halda áfram að tryggja 
einstaklingum og fjölskyldum á 
leigumarkaði húsnæðisöryggi, 
sveigjanleika og enn betri þjónustu.

Ánægð/ur – 87,1 %  
Hvorki né – 8,4 % 

Óánægð/ur – 4,5 %

*Könnunin var framkvæmd af Gallup fyrir Almenna leigufélagið dagana 16. - 29. júní 2016.

8,4 % 
4,5 %

87,1 % 
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Satt bröns fer í jólafötin 19. nóvember
 Jólahlaðborð í hádeginu og hátíðarbröns um helgar. Á laugar
dögum hljóma jazzaðir jólatónar undir borðhaldi og frá fyrsta 
sunnudegi í aðventu og fram til jóla er einstök fjölskyldu
stemning en heyrst hefur að jólasveinninn kíki þá við á Satt.

Jólahlaðborð í hádegi 4.900 kr.*
Hátíðarbrunch um helgar 5.200 kr.*

Jólin hefjast á Satt 19. nóvember
Hátíðlegt jólahlaðborð á föstudags og laugardags kvöldum allar 
helgar fram að jólum. Þekktustu jazzarar landsins leika sér með 
jólalögin undir borðhaldi um helgar.

Jólahlaðborð á kvöldin 9.900 kr.*

*Börn 6-12 greiða hálfvirði og 0-5 ára greiða ekkert.

Icelandair hótel Reykjavík Natura  |  Nauthólsvegur 52 
Pantaðu borð tímanlega og fáðu nánari upplýsingar í síma: 444 4050 eða satt@sattrestaurant.is
Viltu gera meira úr kvöldinu? Bókaðu gistingu á Reykjavík Natura á www.icelandairhotels.is

Matreiðslumeistarar Satt leika á klassíska jólahlaðborðið 
í takt við lifandi jazztónlist

Bragðsveifla 
í sönnum jólaanda
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DEVON
Tungusvefnsófi. Geymsla  undir tungu.
Stærð: 241 x 160 x 86 cm

 149.990 kr.   
 199.990 kr.

Ævintýralegt haust í Höllinni
Skoðaðu úrvalið í blaðinu okkar

DEVON
Einfaldur og  
traustur svefnsófi.
Blómamunstur eða
einlitur.
Stærð: 151 x 86 x 82 cm

 111.992  kr.  
 139.990 kr.

1. Poul Pava krús með loki Ø: 8 cm H: 28 cm 4.290 kr.  2. Omaggio vasi,  
20 cm 7.190 kr.  8.990 kr.  3. Peili skálar með loki svartar, gráar, ljósar, 
bleikar eða grænar. 0,25 l  1.992 kr.   2.490 kr., 1,0 l  4.232 kr.  5.290 kr., 
4,5 l  7.992 kr.  9.990 kr., 9,0 l 10.312 kr.   12.890 kr. 4. Pomax púði, 50x50 
cm 7.990 kr. 5. Poul Pava vatnsflaska, 0,65 l blágræn, svört, bleik, græn  
eða glær 1.490 kr.   1.990 kr.

1.

LIF
Borðstofustóll. Svart PU leður.

 14.990 kr.   19.990 kr. DC 5000
Þriggja sæta sófi. Grátt 
slitsterkt áklæði.   
Stærð: 203 x 79 H: 81 cm.  
Einnig fáanlegur 2ja sæta.

 149.990 kr.   
 219.990 kr.

ELLY 
Þriggja sæta sófi. Litir: 
Ljós- og dökkgrár, dusty 
grænn og bleikur.  
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 79.990 kr.   99.990 kr.ELLY 
Stóll. Litir: Ljósgrár,   
grár og dusty grænn.
Stærð: 83 x 82 x 85 cm

 55.990 kr.   69.990 kr. BROADWAY
Tungusófi. 
Hægri og vinstri tunga.
Silfurgrátt áklæði.
Stærð: 258 x 90/153 x 78 cm

 249.990 kr.   319.990 kr.

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. 
Grátt eða brúnt áklæði.
Stærð: 260 × 170 × 87 cm  159.990 kr.   179.990 kr.

SALMA
2,5 sæta sófi. Ljósgrátt áklæði. Einnig fáan-
legur 3ja sæta. Stærð: 212 x 90 x 80 cm

 229.990 kr.  
 269.990 kr.

MODENA 
Barstóll, ljósgrár og svartur.

 23.990 kr.   29.990 kr.

2.

4.

5.

3.

LECCE 
Barstóll, hvítur, rauður og svartur.

 19.990 kr.   26.990 kr.

Ævintýralegt haust í Höllinni

Reykjavík • Akureyri • Ísafjörður
www.husgagnahollin.is

Þú finnur nýja bæklinginn okkar
á husgagnahollin.is

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

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Afturelding eðA gróttA? 
Það ræðst í dag hvort það verður 
Afturelding eða grótta sem fylgir 
Ír upp úr 2. deildinni í inkasso-
deildina. grótta er í betri stöðu í 
2. sæti með 43 stig en Afturelding 
er í 3. sæti með 41 stig. grótta 
sækir Hött heim í dag, laugardag, 
en Mosfellingar unnu Hött, 7-2, í 
síðustu umferð. Afturelding verður 
að vinna topplið Ír á útivelli og 
vona að Höttur nái að minnsta 
kosti jafntefli gegn gróttu ætli 
eldingin upp um deild.

Verður stjArnAn MeistAri?  
stjarnan getur orðið Íslands-
meistari í Pepsi-deild kvenna í 
fótbolta í dag, laugardag, þegar 
næstsíðasta umferðin í deildinni 
verður spiluð í heild sinni. 
stjarnan er með tveggja stiga 
forskot á Breiðablik sem er eina 
liðið sem á raunhæfa möguleika 
á titlinum ásamt garðbæingum. 
stjarnan verður meistari ef liðið 
vinnur Kr á útivelli og Breiðabliki 
tekst ekki að vinna botnlið ÍA. 
fastlega má reikna með 
sigri beggja liða og að 
úrslitin ráðist endan-
lega í lokaumferðinni. 
skagakonur geta 
aftur á móti fallið 
vinni þær ekki 
Blika. sigur gæti 
þó ekki verið 
nóg en þær eru 
fjórum stigum 
frá öruggu sæti 
og verða líka 
að treysta á að önnur 
úrslit falli með þeim.

Fótbolti fH er orðið Íslandsmeistari 
í Pepsi-deild karla í fótbolta. Því 
verður ekki breytt en Hafnarfjarðar-
liðið fagnaði áttunda Íslandsmeist-
aratitli sínum á mánudagskvöldið án 
þess að spila.

Baráttan er samt enn þá hörð um 
evrópusæti og á botninum. stór-
leikur fer fram í evrópubaráttunni 
á sunnudaginn þegar 21. umferðin 
verður leikin í heild sinni en þar 
mæta fjölnismenn liði stjörnunnar 
á heimavelli.

fjögur lið eru enn þá í baráttunni 
um sætin tvö sem gefa þátttökurétt 
í forkeppni evrópudeildarinnar á 
næsta ári og milljónatugina sem því 
fylgja. Valur er eina örugga liðið í evr-
ópu þökk sé öðrum bikarmeistara-
titli liðsins í röð en þó það sé í efri 
hlutanum getur það ekki haft nein 
áhrif á baráttuna um evrópusætin 
þar sem það mætir liðum utan henn-
ar í síðustu tveimur umferðunum.

26 milljónir klárar í kassann
sala á leikmönnum og evrópupen-
ingar eru það sem íslensku liðin 
þrífast á og þar skilur oftast á milli 
liða sem berjast um feitustu bitana 
á félagaskiptamarkaðnum þegar 
hausta tekur. ekki er nóg með að 
lið sem er á leið í evrópukeppni 
hafi vanalega meira á milli hand-

anna heldur líta leikmenn á það 
sem bæði spennandi verkefni fyrir 
sjálfa sig og auglýsingaglugga.

Peningarnir eru miklir og skipta 
liðin máli. fyrir það eitt að spila leik 
í fyrstu umferð forkeppni evrópu-
deildarinnar fá liðin 200.000 evrur 
eða 26 milljónir króna. Vissulega fer 
eitthvað af því í ferðalagið sjálft og 
uppihald en þetta er upphæð sem 
getur tekið félögin marga mánuði 
að safna. Komist svo eitthvert lið 
áfram í aðra umferð fást 210.000 
evrur eða 27 milljónir króna.

ef félögin eru svo heppinn að 
mæta liðum sem eru það spenn-
andi að erlendir sjónvarpsréttar-
hafar vilja sýna leikina bætist við 
í kassann en það er vissulega mjög 
sjaldgæft í fyrstu umferðum evrópu-
deildarinnar.

Blikar í bílstjórasætinu
Breiðablik, fjölnir, stjarnan og Kr 
eru liðin fjögur sem berjast um evr-
ópusætin í síðustu tveimur umferð-
unum sem fram fara á sunnudag og 
annan laugardag. Á 180 mínútum 
af fótbolta spiluðum með sex daga 
millibili ræðst hvaða lið fá evrópu-
sætin mikilvægu og hverjir sitja eftir 
með sárt ennið um miðja deild.

Blikar eru í bílstjórasætinu en þeir 
eru með 35 stig í öðru sæti deildar-
innar og mæta skaganum sem hefur 
að engu að keppa á sunnudaginn. 
Þeir fá svo heimaleik gegn fjölni í 
lokaumferðinni þar sem þeir geta 
gulltryggt evrópusætið – ef þeir 

verða þá ekki búnir að því. Miðað 
við heimavallarárangur þeirra er 
reyndar ekkert klárt í þeim efnum.

Kr getur komið sér bakdyrameg-
in inn í evrópu en liðið er í sjötta 
sæti með 32 stig, tveimur stigum 
á eftir fjölni. Kr-ingar, sem hafa 
undir stjórn Willums Þórs Þórsson-
ar verið á miklum skriði að undan-
förnu, eiga eftir mjög fýsilega leiki 
gegn ólsurum og fylki. Vissulega lið 
í lífsbaráttu í deildinni en Kr-liðið 
er miklu betra og á að vinna þessa 
leiki.

Tveir risastórir hjá Fjölni
fjölnir úr grafarvogi er í þriðja sæti 

deildarinnar með 34 stig. liðið er 
nú þegar búið að bæta sinn besta 
árangur í efstu deild (33 stig 2015) 
og á góðan möguleika á að komast í 
evrópukeppni í fyrsta sinn.

næstu tveir leikir geta breytt 
ímynd og framtíð fjölnis. Þetta 
unga félag getur orðið það 17. sem 
kemst í evrópukeppni og orðið 
fyrsti nýliðinn síðan stjarnan komst 
í evrópu fyrir tveimur árum.

fjölnir hefur ekki verið lið sem 
sparkáhugamenn tengja við topp-
baráttu og evrópukeppni en Ágúst 
gylfason er búinn að gera ótrúlega 
hluti með grafarvogsliðið og fær nú 
tvo stærstu leiki í sögu félagsins með 
sex daga millibili til að taka risastórt 
skref með fjölnismenn.

Alvöru tugmilljóna króna leikur 
fer fram í grafarvoginum á sunnu-
daginn þar sem fjölnir tekur á móti 
stjörnunni. garðbæingar eru, með 
tveimur sigrum í röð, aftur komnir 
í evrópuséns og komast upp fyrir 
fjölnismenn með sigri. Þá yrðu evr-
ópudraumar grafarvogsliðsins ekki 
lengur í þess höndum. Það er því 
óhætt að fullyrða að leikur fjölnis 
og stjörnunnar er mikilvægasti 
leikur í stuttri sögu fjölnis. liðið 
fékk tvö tækifæri 2007 og 2008 til 
að komast í evrópukeppni sem 
bikarmeistari en tapaði tveimur 
úrslitaleikjum í röð. nú hefur fjöln-
ir unnið fyrir sínu allt tímabilið og 
yrði sárt fyrir þá gulu að horfa á 
eftir flugvélinni til meginlandsins í 
síðustu tveimur umferðunum.

Tveir leikir á sex dögum  
og tugir milljóna króna í boði
Evrópubaráttan fer á flug í Pepsi-deild karla um helgina en tvær umferðir eru eftir og eru fjögur lið í bar-
áttunni um tvö sæti í forkeppni Evrópudeildarinnar. Fjölnir er eina nýja nafnið í baráttunni um milljóna-
tugina sem skipta félögin svo miklu máli. Blikar eru í bílstjórasætinu en KR gæti komist inn bakdyramegin.

Ágúst Gylfason er með Fjölnisliðið í fínni stöðu og á mikilvæga leiki fyrir höndum á næstu sex dögum í Evrópubaráttunni. FréTTaBlaðið/Hanna

Evrópubaráttan

Staðan
2. Breiðablik 35 +11
3. Fjölnir 34 +15
4. Stjarnan 33 +8
5. Valur 32 +16
6. KR 32 +5

leikir liðanna
21. umf: 
ÍA - Breiðablik
Fjölnir - Stjarnan
Víkingur Ó. - KR

22. umf
KR - Fylkir
Stjarnan - Víkingur Ó.
Breiðablik - Fjölnir

Það helsta á Sportstöðvunum 
l11.20 Man Utd - leicester  Sport
l12.50 Þór - Ka  Sport4
l13.30 augsburg - Darmst. Sport3 
l13.50 liverpool - Hull   Sport
l14.00 Tour Champion.   Golfstöðin
l14.10 Sporting - Barcelona   Sport2 
l16.00 arsenal - Chelsea   Sport
l16.20 a. Villa - newcastle   Sport2
l18.40 las Palmas - real M.   Sport3
S13.30 Fylkir - Þróttur   Sport2
S13.30 Fjölnir - Stjarnan   Sport
S13.50 Vík Ó. - Kr   Sport3
S14.50 West Ham - S’oton   Sport4
S16.00 Tour Champion   Golfstöðin 
S20.00 Pepsi-mörkin   Sport
S20.20 Kansas - nY Jets   Sport2 

Frumsýningar á leikjum
l16.15 Swansea - Man. City   Sport4
l18.00 Stoke - WBa   Sport4
l18.30 MBoro - Tottenham   Sport2
l18.45 Bournm. - Everton   Sport 
l20.10 Sunderl. - C. Palace  Sport2
 
Pepsi-deild karla
S14.00 Fylkir - Þróttur Flórídanav. 
S14.00 Fjölnir - Stjarnan Fjölnisv.
S14.00 Víkingur - FH Víkin 
S14.00 Ía - Breiðablik  Norðurálsv. 
S14.00 Vík. Ó - Kr  Ólafsvíkurv. 
S14.00 ÍBV - Valur Hásteinsvöllur 
 
Pepsi-deild kvenna
l14.00 FH - ÍBV Kaplakriki 
l16.00 Breiðablik - Ía Kópavogsv.
l16.00 Kr - Stjarnan Alvogenv. 
l16.00 Þór/Ka - Fylkir  Þórsvöllur 
l16.00 Selfoss - Valur JÁVERKv. 
 
inkasso-deildin
l13.00 HK - leiknir F. Kórinn 
l13.00 Selfoss - Huginn JÁVERKv.
l13.00 Þór - Ka Þórsvöllur 
l13.00 Grindavík - Fram  Grindavík 
l13.00 leiknir - Keflavík  Leiknisv. 
l13.00 Fjarðab. - Haukar Eskjuv. 

Olísdeild kvenna
l13.30 ÍBV - Fylkir Fylkishöll
l14.00 Selfoss - Valur  Selfossi
l14.00 Stjarnan - Grótta   TM-höll
l16.00 Haukar - Fram   Schekerh.

Olísdeild karla
S16.00 FH - ÍBV   Kaplakriki 
S16.00 Stjarnan - Grótta  TM-höll

Tómas Þór  
Þórðarson
tom@frettabladid.is
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

GERIR
GOTT
BETRA

1.36 KG.

HERSEY´S SYRUP
SÚKKULAÐI

299
1.36 KGVerð áður 699

Verð núna

57%
AFSLÁTTUR



Birkifræum er hægt að skila á starfsstöðvar Endurvinnslunnar 
í Knarrarvogi 4 og Dalvegi 28 eða til Landgræðslu ríkisins í 
Gunnarsholti.

BIRKIFRÆ-
SÖFNUN

Mikið fræ er á birki í haust. Hekluskógar auglýsa 
eftir aðstoð almennings við fræsöfnun. Fræ þurfa 
að vera þurr. Tökum við fræjum til  31. október.

E inn ástsælasti vísinda-
skáldskapur sögunnar, 
Star Trek, verður heiðr-
aður í Bíói Paradís í 
kvöld.

Star Trek á 50 ára 
afmæli í ár en fyrsti þátturinn fór í 
loftið 8. september 1966. Af því til-
efni halda Bíó Paradís og Nexus veg-
lega afmælishátíð.

Haldin verður skemmtidagskrá í 
öllum sölum, pöbb-kviss og kynn-
ing á Star Trek spilum frá Nexus. Þá 
verður hægt að gæða sér á afmælis-
tertu með Star Trek þema, fá sér 
drykk á Quarks Bar og láta taka 
mynd af sér í transporternum.

Aðdáendur sem vilja gleðjast á 
þessum stærsta Star Trek viðburði 
sem haldinn hefur verið hérlendis 
eru hvattir til þess að mæta í bún-
ingum.

Gísli Einarsson, framkvæmdastjóri 
Nexus, segir þættina fyrst og fremst 
heilla vegna bjartsýnnar framtíðar-
sýnar. „Mannkynið er búið að leysa 
öll sín vandamál og breiðir út fagn-
aðarerindið um geiminn. Það eru 
svo bara geimverurnar sem eru með 
vesen,“ segir Gísli. „Vísindaskáld-
skapur á alltaf sína dyggu aðdáendur. 
Fólk vill heimsækja þessa heima aftur 
og aftur og þykir eftirsóknarverðar 
pælingarnar sem einkenna þessa teg-
und skáldskapar, sem eru heimspeki-
legar, um eðli mannsins og siðferði.“

Hrönn Sveinsdóttir,  fram-
kvæmdastjóri Bíós Paradísar, segir 
sinn uppáhaldskarakter vera Spock. 
„Ég talaði við Brynjar Níelsson 
í morgun um að klæðast Spock-
búningi fyrir mig, en hann gat það 
ekki, var á leiðinni út á land,“ segir 
Hrönn. kristjanabjorg@frettabladid.is

Stærsti Star Trek viðburður sem 
haldinn hefur verið á Íslandi

Hrönn Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Bíós Paradísar, ásamt þeim Baldvin Frey Kristjánssyni og Gunnhildi Eyborgu Reynis-
dóttur. FRéttaBlaðið/StEFán 

Júlíana Sara Gunnarsdóttir og 
Vala Kristín Eiríksdóttir hafa 
slegið í gegn í gamanþáttunum, 

Þær tvær, sem eru á dagskrá Stöðvar 
2 á sunnudagskvöldum. Þetta er 
önnur þáttaröð sem tekin er til 
sýninga, en þær fara sjálfar með 
helstu hlutverk og skrifa handritið.  
Þær kunna vel við sig í gríni og eiga 
sér fyrirmyndir sem þær líta upp til 
í skemmtibransanum. Júlíana minn-
ist sérstaklega sketsaþáttaraðar-
innar Smack the Pony, með þremur 
gamanleikkonum í aðalhlutverki.

„Ég var um tíu ára og þær höfðu 
mikil áhrif á mig, þessir þættir voru 
og eru í algjöru uppáhaldi. Þarna 
voru konur sem brutu öll form sem 
ég áður þekkti,“ segir Júlíana frá. 

Vala Kristín nefnir Amy Poehler  
sem góða fyrirmynd. Poehler er 
þekkt gamanleikkona sem varð 
fyrst þekkt í þáttunum Saturday 
Night Live. Hún sló svo rækilega í 
gegn með Tinu Fey þegar þær voru 
kynnar á Golden Globe verðlauna-
afhendingunni árið 2013 og gerðu 
mikinn usla. „Annars horfi ég skelfi-
lega lítið á sjónvarp miðað við að ég 
vinn við þetta,“ segir Vala Kristín.

Júlíana og Vala vita varla hvernig 
samstarf þeirra hófst. „Við kynnt-
umst í Versló. Við eigum bara svo vel 
saman,“ útskýrir Vala. „Við bullum 
ótrúlega mikið saman, tölum í belg 
og biðu og í hringi um alls konar 
hluti. Það lá beinast við að skrifa 
sketsa,“ segir Júlíana. – kbg

Smack the Pony og 
Amy í uppáhaldi 

Vala og Júlíana Sara fara með nærri öll hlutverk og semja gamanþættina Þær tvær 
sem eru á dagskrá Stöðvar 2 á sunnudögum. FRéttaBlaðið/anton BRinK

FImmtíu ára afmæli Star Trek verður haldið  
hátíðlegt í Bíó Paradís um helgina. Aðdáendur 
þáttanna eru hvattir til að mæta í búningum  
en margir eiga sinn uppáhaldskarakter.
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FORSALA Á ELKO.IS

ALLIR SEM KAUPA LEIKINN Í FORSÖLU EÐA Á KVÖLDOPNUN FÁ DORITOS

OG MOUNTAIN DEW OG EIGA MÖGULEIKA Á AÐ FÁ LEIKINN ENDURGREIDDAN

KVÖLDOPNUN Í LINDUM 28. SEPTEMBER
SALA OG AFHENDING HEFST KL. 22

EINNIG Á PS3, PC

OG XBOX ONE

GRA N D I – L I N D I R – S KE I FAN – V E F V E R S LU NVERSLAÐU Í VEFVERSLUN ELKO.IS EÐA 575-8115 | SKIPTIBORÐ ELKO 544-4000

KAUPAUKI



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
7

7
4

6
3

 R
e

n
a

u
lt

 S
IG

U
R

V
E

G
A

R
A

R
 1

0
x

3
8

* 
E

ld
sn

ey
tis

no
tk

un
 m

ið
as

t 
vi

ð 
up

p
ge

fn
ar

 t
öl

ur
 fr

á 
fr

am
le

ið
an

d
a 

í b
lö

nd
uð

um
 a

ks
tr

i. 

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

RENAULT SIGURVEGARAR

RENAULT TALISMAN
ELDSNEYTISNOTKUN
FRÁ 3,7 L/100 KM* - DÍSIL
VERÐ FRÁ: 4.190.000 KR.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

RENAULT MEGANE
ELDSNEYTISNOTKUN
FRÁ 3,7 L←100KM* - DÍSIL
VERÐ FRÁ 3.190.000 KR.

RENAULT CLIO
ELDSNEYTISNOTKUN
FRÁ 3,4 L←100KM* - DÍSIL
VERÐ FRÁ 2.290.000 KR. - BENSÍN

RENAULT CLIO
ÍSLANDSMEISTARI
Í SPARAKSTRI 2016

Renault Clio sigraði í sparaksturskeppni FÍB 
2016. Renault Clio 1,5 dísil var ekið 380 km leið 
frá Reykjavík til Akureyrar á löglegum hraða 
fyrir aðeins 2.740 kr. (4,02 l/100 km).

NÝR RENAULT MEGANE
Í ÖÐRU SÆTI 
Í SÍNUM FLOKKI
Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari 
nýju útgáfu verðlaunahönnuðarins Laurens van den 
Acher. Nýr Megane er ekki einungis glæsilegur útlits 
heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði 
sem setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla.

Nýr Renault Talisman var í gær kjörinn Bíll ársins 2017 af 
Banda lagi íslenskra bílablaðamanna (BÍBB). 36 bílar kepptu til 
úrslita en aksturseiginleikar, notagildi, verð og búnaður tryggði  
Renault Talisman sigurinn með nokkrum yfirburðum.

www.billarsins.is
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Það sem almennir not-
endur verða venjulega 
varir við á internetinu er 
aðeins lítill hluti þess.

Þetta er hinn opni 
hluti sem er efnisskráður 

og leitarvélar eins og Google geta flett 
upp og birt skráninguna. Sá hluti sem 
hefur ekki verið skráður á þann veg er 
stundum kallaður djúpvefurinn, eða 
„dark web“. Það þykir mörgum not-
endum þó villandi uppnefni. Það sé 
tæknilega merkingarlaust og ruglandi.

Það sem hægt er að segja með vissu 
er að undir yfirborði hins skráða nets 
er hægt að vafra um án þess að skilja 
eftir sig slóð. Nafnleysið getur haft 
mikla kosti fyrir netnotendur sem 
þurfa að tryggja öryggi sitt eða vilja 
frið frá markaðsöflum.

Þar er mikill fjöldi stórra gagna-
grunna og bókasafna og vefsíður 
sem krefjast innskráningar frá viður-
kenndum notendum.

Mikil aukning á notkun Tor
Huldunet eru hluti af þjónustu Tor í 
þeim skilningi að það þarf að beita 
sérstökum ráðstöfunum til að tengj-
ast þeim. Umferð um huldunetin 
hefur stóraukist síðustu ár. Í júlí 
2013 voru um 800.000 notendur á 
dag á Tor-netkerfinu um allan heim. 
Fjöldi daglegra notenda var um 2,5 
milljónir árið 2014 og eykst enn.

Europol greindi í umfangsmikilli 
skýrslu á síðasta ári frá því að með-
fram aukinni notkun hulduneta 
hafi glæpastarfsemi á þeim aukist 
til muna. Slíkir glæpir krefjist nýrrar 
nálgunar lögreglu. Nálgun sem kalli 
á mun öflugri alþjóðlega samvinnu 
lögregluliða.

Evrópska tölvu- og netglæpamið-
stöðin sem Europol starfrækir er 
fyrirmynd að slíkri samvinnu.

Ríkislögreglustjóri gerir einnig 
grein fyrir þessu í skýrslu sinni um 
helstu ógnir á sviði tölvu- og net-
glæpa sem gefin var út á þessu ári.

Hvað eru huldunet?
Huldunet veita notendum sínum 
nafnleynd. Til þess að ná fram leynd 
á staðsetningu og nafni eru inter-
netsamskiptin flutt á milli fjölda 
mismunandi staðsetningarpunkta 
(netþjóna/tölva) og samskiptaslóð-
inni eytt jafnóðum. Þetta kemur í 
veg fyrir að hægt sé að rekja upp-
hafsstaðinn. Dæmi um slík netkerfi 
eru Tor (The Onion Router) og I2P 
(Invisible Internet Project).

Vandi löggæslunnar er í skýrsl-
unni sagður sá að glæpamenn mis-
noti nafnleysið. Í raun hafi myndast 
glæpamarkaður á netinu þar sem alls 
kyns ólögleg starfsemi er í boði. Þar 
á meðal viðskipti með ólögleg lyf og 
fíkniefni, sala á vopnum og stolnum 
vörum, ofbeldi gegn börnum, leigu-
morð, mansal og sala á stolnum 
greiðsluupplýsingum. Einnig standi 

til boða að kaupa sem þjónustu 
fjölda tölvu- og netglæpa svo sem 
klæðskerasniðnar tölvuárásir á ein-
staklinga eða fyrirtæki/stofnanir 
(DDoS-árásir, lykilorðaþjófnaður, 
ruslpóstur o.fl.).

Tor er ómissandi
Smári McCarthy og Oktavía Hrund 
Jónsdóttir Píratar eiga það sameigin-
legt að nota Tor mikið í lífi og starfi. 
Smári hefur meðal annars kennt 
rannsóknaraðferðir til að rekja ólög-
lega starfsemi í gegnum Tor í Tyrk-
landi og Úkraínu.

„Alls staðar þar sem góðir hlutir 
geta gerst geta slæmir hlutir einnig 
gerst,“ segir Smári. „Megnið af ólög-
legu starfseminni eru sölusíður fyrir 
vímuefni, falsaða peninga, og þess 
háttar. Einnig er eitthvað af klámi, 
mislöglegu, og hryðjuverkasamtök 
nota stundum Tor til að fela sam-
skiptasíður sínar,“ segir Smári.

Oktavía segir heiminn allan geta 
verið hættulegan. Netið sé engin 
undantekning. „Notum bara sömu 
reglur á Tor eins og annars staðar, 
til dæmis ekki að sækja í skuggaleg 
horn eða sund,“ bendir hún á og 
minnir á að þrátt fyrir þessi skugga-
sund á nafnlausa netinu þá sé Tor 
ómissandi.

„Tor hefur gefið fólki aðgengi að 
upplýsingum til dæmis í sambandi 
við kosningar þar sem ritskoðun 
hefur lokað á t.d. BBC, Al-Jazeera og 
aðra miðla. Það opnar upplýsinga-
flæði fyrir fólk sem er að berjast 
fyrir réttindum og getur ekki eða 
þorir ekki að tjá sig opinberlega út 
af mögulegum afleiðingum, svo sem 
fangelsi og ofbeldi. Tor er ómiss-
andi.“

Forðast leyniþjónustur
Smári hefur starfað við upplýsinga-
öryggismál og við ýmis mál þar sem 
tækni og mannréttindi fara saman í 
rúman áratug.

„Ég hef undanfarin ár unnið sem 
yfirmaður tæknideildar hjá Organ-
ized Crime and Corruption Report-
ing Project, þar sem ég sá m.a. um 
öryggis mál fyrir rúmlega 200 rann-
sóknarblaðamenn í Austur-Evrópu 

og Mið-Asíu. Á undan því var ég 
„Principal Consultant“ í upplýs-
ingaöryggisdeild hjá alþjóðlegu 
ráðgjafarfyrirtæki, og þar á undan 
framkvæmdastjóri IMMI, Alþjóð-
legrar stofnunar um upplýsinga- og 
tjáningarfrelsi, þar sem ég sit nú í 
stjórn.“

Smári notar helst Tor þegar hann 
vill ekki að hægt sé að fylgjast með 
ferðum hans á netinu. „Það kom sér 
mjög vel í síðasta starfinu mínu, þar 
sem ég var mjög oft að leita að upp-
lýsingum um hættulega glæpamenn, 
eða að reyna að forðast að leyniþjón-
ustur ýmissa landa gætu fylgst með 
okkur,“ segir Smári.

Hann notar Tor aðallega til að 
skoða venjulegar vefsíður með einni 
undantekningu. „Undantekningin er 
ein fréttaveita um öryggismál sem 
nokkrir vinir mínir reka, en hana 
má aðeins nálgast í gegnum Tor,“ 
segir Smári.

„Blaðamenn og mannréttinda-
baráttufólk notar Tor daglega til að 
fela slóð sína, til að minnka líkurnar 
á eftirliti með sér og ofbeldi gegn 
sér. Raunin er sú að rafrænt eftirlit 
er sjaldnast lokamarkmiðið. Það er 
gríðarlega oft sem rafrænt eftirlit 
með blaðamönnum og starfsfólki 
mannréttindasamtaka er undanfari 
árása,“ bendir hann á.

Kennir fólki að leynast á netinu
Oktavía hefur unnið við að aðstoða 
blaðamenn og mannréttinda-
aðgerðasinna um allan heim í örygg-
ismálum til að verja þá hættu. „Bæði 
hvað varðar netöryggi, líkamsöryggi 
og það sem við köllum sálaröryggi,“ 
útskýrir Oktavía. „Ég tel það vera 
grunnstoð mannréttinda í heim-
inum að stjórnvöld og fyrirtæki 
líti mannréttindi okkar allra sömu 
augum á internetinu eins og í raun-
heimum,“ segir hún.

Oktavía er afar fær í nafnleysi í 
netnotkun og kennir fólki að fara 
leynt á netinu. „Alls staðar eigin-
lega. Í Bandaríkjunum, Simbabve, 
Danmörku, Spáni, Keníu, Líbanon, 
mörgum löndum í Suður-Asíu, Mið-
Ameríku, Evrasíu og víða í hinum 
arabískumælandi heimi. Ég hef til 

Fleiri velja  
  að dyljast  
á netinu

Smári hefur kennt rannsóknaraðferðir til að rekja ólöglega starfsemi á netinu í Tyrklandi og Úkraínu. Oktavía hefur kennt fólki að dylja sig á netinu víða um heim.  FréTTablaðið/Hanna

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Undir yfirborði internetsins eru falin net, 
sum mikilvæg uppljóstrurum og vísinda-
mönnum og önnur sem eru vettvangur 
glæpastarfsemi. Æ fleiri færa sig undir yfir-
borðið til að vernda friðhelgi einkalífs síns.

Blaðamenn og
mannréttinda-
Baráttufólk notar tor
daglega til að 
fela slóð sína, til að
minnka líkurnar á 
eftirliti með sér og 
ofBeldi gegn sér. 
Smári McCarthy
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Langar þig að  
læra að brugga?

Þinn eigin bjór geymir 100 bjóruppskriftir úr víðri veröld,  
auk fjölda bruggráða og litmynda af endanlegum afurðum.

Ljósmyndir leiða þig skref fyrir skref í gegnum allt bruggferlið 
 – hvort sem þú ert algjör nýgræðingur eða hefur reynslu af bjórgerð.
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mætti rannsaka hvern sem er án 
gruns um glæp? Hvað þá? Út frá 
einhverjum duttlungum? Það gæti 
orðið mjög ljótt mjög hratt,“ segir 
hún.

„Ég er á netinu 6-7 tíma á dag. Ég 
er að búa til punkta um mig. Hvar ég 
er og hvað ég er að gera. Hvern ég er 
að tala við, hvern ég þekki. Þú getur 
tekið öll þessi gögn og búið til hvaða 
sögu sem er og fært hana fram og 
sagt: Við sækjum um leyfi til að hlera 
hana Oktavíu. Hún var í Skeifunni í 
gær klukkan fjögur. Jón Jónsson, sem 
við vitum að er að selja eiturlyf var 

líka í Skeifunni á nammibarnum 
á sama tíma. Allt í einu er búið að 
búa til þessa skökku mynd um mig,“ 
bendir hún á.

Rauðu þríhyrningarnir í Shenzhen
Smári tekur undir og nefnir raun-
verulegt dæmi sem er líkast vís-
indaskáldsögu. „Shenzhen í Kína 
er sú borg heimsins sem er með 
hvað mest af eftirlitsmyndavélum. 
Allar myndavélarnar eru tengdar 
inn í hugbúnað sem er með andlits-
greiningartæki. Þess vegna máttu 
ekki vera með hatt þegar þú kemur 

á flugvöllinn á Hong Kong. Ef þú ert 
með hatt þá kemur einhver og segir 
þér að taka hann niður. Ástæðan er 
sú að það er verið að tagga þig inn í 
kerfið. Alls staðar þar sem þú gengur 
um. Þetta andlit er á þessum tíma-
punkti á þessum stað. Flestir eru 
merktir með grænum ferningi, en 
þekktir afbrotamenn með rauðum 
ferningi. Ef þeir sem eru merktir 
grænir eru oft nálægt þeim sem 
eru merktir rauðir þá fá þeir svona 
rauðan þríhyrning fyrir ofan haus-
inn á sér. Þeir eru þá orðnir varhuga-
verðir.“

Þarf að vernda íslenska borgara
Þau benda bæði á að það sé nauð-
synlegt að breyta regluverkinu með 
það að markmiði að vernda íslenska 
borgara og upplýsingar þeirra. „Til 
dæmis heilbrigðisupplýsingar. Frið-
helgi einkalífs er gríðarlega mikil-
væg og er þungamiðja í allri vinnu 
er lýtur að netöryggi,“ segir Oktavía 
og bendir á að menntamálaráðu-
neytið setti fram fjögur frumvörp 
um tjáningar- og upplýsingafrelsi 
nýlega, frumvörp sem byggð eru 
á þingsályktun frá 2010 sem oft er 
talað um sem IMMI (Icelandic Mod-
ern Media Initiative). „Það er rétta 
leiðin áfram. Svo verðum við að 
takast á við það að þróunin síðasta 
áratug hefur verið með þeim hætti 
að núna leyfum við fyrirtækjum að 
hafa réttindi og erum með reglur 
fyrir fólk. Það ætti að vera öfugt, 
réttindi fyrir fólk og reglur fyrir 
fyrirtæki. Við verðum að tryggja 
mannréttindi okkar á netinu og 
eins og staðan er í dag erum við að 
minnka réttindi borgara á netinu,“ 
segir Oktavía.

Smári segir regluverkið og stofn-
anir ekki ráða við þær öru breytingar 
sem eiga sér stað. „Góður vilji hefur 
ekki skilað nægum árangri, að hluta 
til vegna skorts á viðunandi tækni-
þekkingu innan stjórnmálanna. 
Ekki bætir úr skák að margar þeirra 
stofnana sem eiga að stuðla að net-
öryggi, öryggi borgaranna, og gæta 
að því að mannréttindi séu virt eru 
illa fjármagnaðar í dag,“segir Smári.

dæmis kennt hinsegin fólki að vinna 
að breytingum með aktívisma. Ég 
hef kennt blaðakonum að nota Tor 
í umhverfi þar sem netnotkun er 
hættuleg fyrir konur og nafnleynd 
er nauðsynleg, rannsóknarblaða-
mönnum að vinna í viðkvæmum 
spillingarmálum, bandarískum 
blaðamönnum sem vilja vernda sig 
og heimildir sínar fyrir PRISM, fin-
fisher og öðrum löglegum og ólög-
legum neteftirlitstólum og pólitísk-
um hreyfingum,“ segir Oktavía.

Venjulegt fólk í felum
Oktavía segir fólk líka nota Tor í 
þeim einfalda tilgangi að njóta frið-
helgi einkalífs síns. „Alveg eins og ég 
get ekki komið heim til þín og séð 
hvað þú ert að gera heima hjá þér, 
þá getur fólk sem er á Tor ekki séð 
hvað annað fólk er að gera á netinu. 
Ef fólk upplifir enga friðhelgi, veit að 
það er verið að fylgjast með ferðum 
þess og hagnýta upplýsingar þess um 
netnotkunina og skerða aðgang að 
upplýsingum, þá breytir fólk hegðun 
sinni. Venjulegt fólk er farið að nota 
nafnleysi á netinu og það af mjög 
góðri ástæðu,“ segir hún.

Enginn með ökuskírteini
Oktavía bendir á ýmsar ástæður fyrir 
því að fólk er farið að breyta hegðun 
sinni á netinu. „Tryggingafyrirtæki, 
til dæmis í Danmörku, kaupa gögn 
frá símafyrirtækjum og kortleggja 
hegðun fólks eftir netnotkun. Þá er 
neytendum stundum launað í lægra 
verði ef þeir gefa upplýsingar um sig. 
Íslendingar eru mikið á Facebook. 
Hver pælir í því hvað er gert með gögn 
um Íslendinga á Facebook? Facebook 
er að selja upplýsingar, það finnst mér 
ógnvænlegt. Lögreglan ætti að kanna 
það; borgaraleg réttindi Íslendinga á 
Facebook!“

Oktavía notar umferðarmyndlík-
ingu til að skýra vandamál internets-
ins. „Mjög fá okkar vita hvernig inter-
netið virkar. Við lærðum það aldrei. 
Sum okkar voru á traktor í sveit, og 
vitum þess vegna í grófum dráttum 
hvernig bílar virka. Ímyndum okkur 
að þetta sé umferð. Við erum öll í bíl. 
Enginn er með ökuskírteini. Við skilj-
um ekki skiltin. Við erum að gera eins 
og allir hinir og vonum að við lendum 
ekki í óhappi. Hver er að passa upp 
á veginn? Hver lagði veginn? Hver er 
að laga hann þegar það koma göt í 
hann? Við verðum að skilja þetta nýja 
umhverfi okkar, þetta skiptir miklu 
máli,“ segir Oktavía.

Lenti í hlerunum án vitundar
Smári segist hafa áhyggjur af áhuga 
yfirmanna lögreglunnar á því að fá 
vopn og forvirkar rannsóknarheim-
ildir. „Það hefur verið agalegt ástand 
hjá lögreglunni í langan tíma. Hún 
fær alltof lítinn stuðning, lítið fjár-
magn og býr við manneklu og óstöð-
ugt starfsumhverfi. Þar af leiðandi er 
freistandi að vilja stytta sér leið með 
forvirkum rannsóknarheimildum, 
í stað þess að láta góðar og gildar 
rannsóknaraðferðir gilda,“ segir 
Smári, sem þekkir af eigin reynslu 
hvernig það er að lenda undir smá-
sjá yfirvalda án ástæðu. „Ég lenti í því 
fyrir nokkrum árum að bandarískur 
dómstóll ákvað að ég og 130 aðrir 
værum áhugaverðir út af einhverju 
máli. Dómstóllinn sendi kröfu til 
Google og bað þá um allar tengingar 
og allt um þessa 130 einstaklinga. Þá 
var líka dómsúrskurður um að fyrir-
tækið mætti ekki greina þessum 130 
einstaklingum frá rannsókninni. Ég 
mátti ekki vita af því að bandarískur 
dómstóll væri með öll gögnin mín 
fyrr en tveimur árum síðar. Þetta 
þýddi það að af því að ég fékk ekki 
að vita að ég væri til rannsóknar þá 
hafði ég engin lagaleg úrræði til að 
bregðast við því,“ segir Smári frá.

Þörf mannréttindabarátta
Oktavía tekur undir þetta og segir 
mikilvægt að efla mannréttindi fólks 
á netinu. „Það er ekki svo stór munur 
á mér hér og mér á netinu. Ég vil bara 
sömu réttindi.

Lögreglan má ekki framkvæma 
forvirkar rannsóknir og það eru 
ástæður fyrir því. Vegna þess að 
lögregla hefur heimildir til að ganga 
mjög nærri fólki. Hvað ef lögreglan 

Hvað fann Europol á Tor?

Tor er skammstöfun fyrir The 
Onion Router eða lauknetið. Það 
var notað af bandaríska sjó-
hernum til að koma í veg fyrir að 
óvinaher gæti greint samskipti 
þeirra á milli. Þegar Tor er notað er 
ekki hægt að rekja IP-tölur.

Það var herbragð að bandaríski 
sjóherinn opnaði notkun fyrir 
almenningi. Þannig geta óvinir 
ómögulegt greint hvort samskipti 
á Tor-netinu eru á vegum sjó-
hersins eða bara venjulegs fólks.

Hvað er

*Síður tengdar glæpum eru brotabrot af síðum Tor sem er með með 2,5 milljón notendur. 

?

83 
síður tengdust vopnum

60 síður tengdust  
DDoS árásum

18 
síður tengdust föls
uðum skilríkjum og 
hryðjuverkum

8 síður tengdust 
„upplýsingaveiðum“  
(e. phishing)

279 
síður tengdust  
eiturlyfjum

204 
síður tengdust  
greiðslukortum

72 síður  
tengdust svikum

133 síður tengdust  
fölsuðum vörum

292
síður tengdust mis
notkun á börnum

105 
síður tengdust 
„tölvuinnbrotum“  
(e. hacking)

Íslendingar eru mikið
á Facebook. Hver pælir
Í þvÍ Hvað er gert við
gögn um Íslendinga á
Facebook? Facebook er
að selja upplýsingar,
það Finnst mér 
ógnvænlegt.
Oktavía Hrund Jónsdóttir

Oktavía Netnotkun mín er ekki öðru-
vísi á Tor en í Chrome eða Firefox, 
mér líður bara betur að vita að ég er 
öruggari þar sem notandi. Ef þú átt 
við sérkenni Tor Browsers, þá finnst 
mér síðustu uppfærslur á UX/UI (user 
experience, user interface) í Tor hafa 
stórbatnað frá því að vera í raun og 
veru nördatól í að vera ,,bara vafri 
eins og allir aðrir vafrar". Það er miklu 
auðveldara að skipta um stafræna 
sjálfsmynd núna (gott ef maður er 
staddur í ríki sem ritskoðar netaðgengi 
til dæmis) og svo er þjónustan ekki 
eins hæg og hún var – sem er hreinlega 
mjög mikilvægt fyrir netnotendur.

Smári Ég nota það helst þegar ég vil 
ekki að það sé hægt að fylgjast með 
ferðum mínum. Það kom sér mjög 
vel í síðasta starfinu mínu, þar sem 
ég var mjög oft að leita að upp-
lýsingum um hættulega glæpa-
menn, eða að reyna að forðast 
að leyniþjónustur ýmissa landa 
gætu fylgst með okkur.

Ég nota Tor aðallega til 
að skoða venjulegar vef-
síður. Undantekningin er ein 
fréttaveita um öryggismál sem 
nokkrir vinir mínir reka, en hana 
má aðeins nálgast í gegnum Tor.

Svona nota Smári og Oktavía Tor

Europol greinir 
frá því að eitur
lyfjasala færist 
í auknum mæli 
á internetið og 
erfitt sé að eiga 
við sölu á földum 
netum. 

Hakkari til leigu. 

Fölsuð vegabréf 
eru eftirsótt. Þau 
eru boðin til sölu á 
Tor á fleiri en einni 
sölusíðu. 

Þetta fann blaðamaður á Tor eftir 5 mínútna leit

Breskar 
byssur til 
sölu.

Falsaðir 
dollarar til 
sölu á Tor. 

Umferð um huldunetin hefur stóraukist síðustu ár. Fjöldi daglegra notenda var um 
2,5 milljónir árið 2014 og eykst enn.  FRéTTaBLaðið/ERniR
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„Hátíðin hefst með Food and Fun, 
sem er í fyrsta skipti hluti af há-
tíðinni. Þar eru fengnir íslenskir 
gestakokkar á sjö veitingastaði hér 
í bænum sem reiða fram fjögurra 
rétta matseðla úr hráefni úr hér-
aði,“ lýsir Davíð Rúnar Gunnars-
son, verkefnastjóri hátíðarinnar. 

„Hátíðin hefur verið haldin í 
fjölmörg ár en gekk áður undir 
nafninu Matur Inn. Viðburðastofa 
Norðurlands tók við henni í fyrra 
og breytti nafninu í Local Food 
Festival,“ segir Davíð en hátíðinni 
er einnig ætlað að vekja athygli á 
norðlenskum mat víðar en á Ís-
landi. „Í fyrra komu fjölmargir er-
lendir kokkar, innkaupastjórar og 
fleiri til að sækja hátíðina heim, 
fóru hér í ferðir um Eyjafjörðinn 
og Norðurland í heila viku til að 
skoða hvað væri að gerast í mat-
vælaiðnaðinum og luku ferðinni á 
matarhátíðinni,“ segir Davíð.

Gestum boðið til veislu
Matarhátíðin í Íþróttahöllinni á 
Akureyri hefur fyrir löngu fest 
sig í sessi. Í ár verða einhverjar 
breytingar. „Til dæmis verð-
ur haldinn bransahitting-
ur á föstudaginn. Þá bjóða 
sýnendur viðskiptavinum 
á sýninguna og líklegt að 
þá verði mikið spjallað.“

Sýningin verður opnuð 
almenningi á laugardag-
inn klukkan 13. Hún er 
opin öllum og ókeyp-
is inn. „Hátt í þrjá-
tíu sýnendur af 
fjölbreyttum toga 
taka þátt og margt 
skemmti legt í 
boði,“ segir Davíð. 
Hann nefnir meðal 
annars matvælalínu 
sem kallast Frá haga 
í maga. „Þar sýnum 

við hvernig matur er meðhöndl-
aður. Kjötiðnaðarmenn úrbeina 
kjöt sem er síðan afhent þeim 
sem pakka og svo heldur hráefn-
ið áfram eftir línunni þangað til 
kokkurinn tekur við matnum og 
eldar hann, afhendir þjóninum 
sem ber hann á borð fyrir gesti 
sýningarinnar.“

Fjölbreytt keppni
Á sýningunni fara fram spenn-
andi keppnir. Til dæmis keppni 
um Local Food-kokk ársins 2016. 
Keppendur reiða fram tveggja 
rétta matseðil og fer matreiðslan 
fram fyrir framan gesti sýningar-
innar.

Einnig er keppt um Local Food- 
nemann árið 2016 en þá er 

keppt um besta saltfiskrétt-
inn. Barþjónar keppa sín á 
milli um besta kokteilinn og 
kaffiþjónar keppa um besta 
kaffidrykkinn. Almenningi 

gefst kostur á að taka 
þátt í keppninni um 

bestu kökuna sem 
fer þannig fram 
að þátttakend-
ur baka kökuna 
heima, koma 

með á sýninguna og  skreyta fyrir 
framan áhorfendur. Bakarar og 
kokkar dæma svo um hvaða kaka 
er best á bragðið og hefur falleg-
asta útlitið.

Söguleg sýning
Á efri hæð Íþróttahallarinnar 
mun Iðnaðarsafnið á Akureyri 
setja upp sýningu þar sem litið er 
til fortíðar í matvælaframleiðslu 
síðustu áratuga en Akureyri á sér 
langa sögu í matvælaframleiðslu.

Davíð býst við að þrettán til 
fimmtán þúsund gestir mæti á 
sýninguna líkt og síðustu ár, en 
hátíðin verður haldin annað hvert 
ár héðan í frá.

Sjá nánar á www.localfood.is

Glæsileg matarveisla á Akureyri
Norðlenska matarhátíðin Local Food Festival fer fram á Akureyri 29. september til 1. október. Hátíðin samanstendur annars vegar af  
sýningunni Local Food sem haldin er í Íþróttahöllinni á Akureyri á laugardag og hins vegar af Food and Fun Pop UP Akureyri.

Local Food Festival
24. september 2016

KynninGArbLAð Eyjabiti | Markaðsráð kindakjöts

Davíð rúnar 
Gunnarsson, 
verkefnastjóri 
Local Food 

Festival.

Í fyrra komu fjöl-
margir erlendir kokkar, 
innkaupastjórar og fleiri 
til að sækja hátíðina, 
fóru hér í ferðir um 
Eyjafjörðinn og norður-
land í heila viku.

Davíð Rúnar Gunnarsson,  
verkefnastjóri Local Food Festival

búist er við að um fimmtán þúsund manns komi á sýninguna í Íþróttahöll Akureyrar laugardaginn 1. október.
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birgir Snorrason bakarameistari situr í dómnenfnd um Köku akureyrar. júlía Skarphéðinsdóttir við hlið hans. mynd/local food feSTiVal

„Ég á von á því að Akureyring
ar taki vel við sér og taki þátt í 
samkeppni um Köku Akureyrar,“ 
segir Birgir Snorrason, bakara
meistari hjá Kristjánsbakaríi og 
einn þeirra sem munu leggja mat 
á kökurnar sem berast í keppnina 
um Köku Akureyrar í dag. Hann 
segir bragðið vega þyngst, þá útlit 
og framsetningu. Fólk skuli þó 
ekki skila kökunni inn á dýrmætu 
kökufati.

„Það er áríðandi að kökunni sé 
skilað inn á einnota diski því það 

verður illa hægt að nálgast köku
fötin aftur. Þá þarf fólk að skila 
inn kökum milli klukkan 13 og 
15 í dag í Íþróttahöllina og fær 
þá númer. Dómnefndin mun svo 
blindsmakka kökurnar í bakher
bergi og skal tekið fram að nefnd
in sjálf tekur ekki á móti kökunum. 
Við vitum því ekkert hver bakaði 
hvað. Í lok dags munum við svo til
kynna sigurvegara að Köku Akur
eyrar.“

Birgir situr í fleiri dómnefndum 
á hátíðinni og segir það hreint ekki 
leiðinlegt starf að smakka dýrind
is rétti og kökur. Þetta verður þó 
meðal síðustu verka hans sem bak
ari í bænum eftir rúmlega fjóra 
áratugi í Kristjánsbakaríi.

„Já, ég hætti að baka um helg
ina. Gæðabakstur keypti Krist
jánsbakarí af okkur um áramótin 
og nú er komið að því að ég hætti 
og bara gott um það að segja,“ 
segir Birgir en reiknar með því að 
talsverð viðbrigði verði að þurfa 
ekki að vakna fyrir klukkan 5 á 
morgnana.

„Ég þarf kannski nokkra daga 
til að átta mig á því að ég er ekki 
lengur á vaktinni, hef verið mætt
ur klukkan 5 eða fyrr, í fjörutíu 
og tvö og hálft ár,“ segir hann en 
Kristjánsbakarí hefur verið starf
rækt af fjölskyldu Birgis í 104 ár. 
„Við bræðurnir erum þriðja kyn
slóðin í bakaríinu. En ég er bara 
glaður með þetta.“

Kaka akureyrar
Samkeppni um Köku Akureyrar verður haldin í dag og geta bæjarbúar látið reyna 
á uppáhaldsuppskriftina sína. Birgir Snorrason bakari situr í dómnefnd en það 
verður eitt af lokaverkum hans sem bakari í bænum.

VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

NEYSLUVATN ER MATVARA!
Virðum vatnsverndarsvæðin
í Glerárdal og Hlíðarfjalli

GPS punktar bannsvæðis
Punktur nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

N
65°39.683’
65°38.066’
65°38.176’
65°38.319’
65°38.689’
65°39.361’
65°40.383’
65°41.071’
65°40.749’
65°40.704’
65°39.816’

V
18°11.978’
18°12.962’
18°15.220’
18°16.176’
18°16.306’
18°15.858’
18°15.836’
18°15.280’
18°13.483’
18°12.847’
18°12.164’

Punktar gefnir upp í DD°MM.mmm WGS 84

Öll almenn umferð vélknúinna
ökutækja bönnuð

Vatnsverndarsvæði

RANGÁRVÖLLUM | 603 AKUREYRI | SÍMI 460 1300 | no@no.is | www.no.is

local food feSTiVal Kynningarblað

24. september 20162



Gæðavara

I

I

I

I
I

Íslensku
r

upprun
iÍslensku
r

upprun
i

Umhve
rfisvæ

nar

umbúð
irUmhverfi

svænar

umbúðir

Fagm
ennsk

aNorðlen
skur

fersk
leiki Gott kv

öld

I



Júlía segir að Norðurland sé 
matar kista. Mörg öflug matvæla-
fyrirtæki eru starfrækt á Akur-
eyri. „Hér framleiðum við mikið 
af mat og fagfólki í matvælageir-
anum,“ segir hún. „Verkmennta-
skólinn útskrifar kokka, þjóna og 
kjötiðnaðarmenn. Veitingahúsum 
hefur fjölgað mikið hér og það er 
mikil vöntun á fagfólki í þessum 
greinum.“

Júlía sér um keppnissvæði 
Local Food en ýmsar kokkakeppn-
ir verða í gangi á laugardeginum. 
Meðal annars verður Local Food 
Festival-kokkur ársins 2016 kos-

inn. Hægt er að skoða nánari dag-
skrá á localfood.is en sýningin er í 
Íþróttahöllinni á Akureyri.

Júlía hefur starfað lengi í fag-
inu á hinum ýmsu veitingahúsum 
bæjarins. Meðal annars var hún 
lengi matreiðslumaður á KEA-hót-
eli. Núna starfar hún hjá Garra og 
sér að auki um eldhúsið í Frímúr-
arahúsinu. Hún er fædd og uppal-
in á Akureyri. Júlía bendir á að um 
helgina fari einnig fram í fyrsta 
skipti Food and Fun á Akureyri. 
Fimm veitingahús taka þátt og 
bjóða spennandi matseðla.

Júlía gefur lesendum hér upp-
skriftir að íslenskum haustmat. Hún 
segir að þetta sér „local“ matur, 
ræktaður í næsta nágrenni. „Þetta 
eru einfaldir og þægilegir réttir 
sem allir geta gert,“ segir hún.

Hollur og ljúffengur haustmatur
Júlía Skarphéðinsdóttir matreiðslumaður er í sýningarstjórn matvælasýningarinnar Local Food sem haldin er á Akureyri um næstu helgi. 
Í fyrra heimsóttu um fimmtán þúsund gestir sýninguna sem er vettvangur norðlenskra matvælafyrirtækja til að kynna sig.

Júlía Skarphéðinsdóttir, matreiðslumaður á Akureyri. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Bakaðir lamBaskankar með timjani,  
hvítlauk og hvítvíni

hráefni
8 lambaskankar
Salt og nýmalaður pipar
2 laukar, skrældir og skornir 
í báta
2 heilir hvítlaukar
3-4 timjanbrúskar
3 ½ dl hvítvín eða mysa

Kryddið skanka með salti og pipar 
og setjið í eldfast mót með loki 
ásamt lauknum, hvítlauknum og 
hvítvíninu, lokið sett á og eldað 
við 150°C í um 3-4 tíma (fer að-
eins eftir ofnum).

Með þessu og á þessum tíma er 
tilvalið að bera fram haustgræn-
metið úr garðinum, t.d. vænar gul-
rætur, gulrófu, hvítkál, lauk, kart-
öflur. Grænmetið er skorið gróft í 
annað opið eldfast mót og bakað 
með skönkunum síðasta klukku-
tímann, kryddað með salti, pipar 
og hunangi.

Sósa löguð úr soðinu af skönk-
unum.

Þennan mat er frábært að elda á 
haustin og þessi aðferð er þægi-
leg, lítill undirbúningur og róleg-
heit.

Verk-
menntaskólinn 

útskrifar 
kokka, þjóna 

og kjötiðn-
aðarmenn og 

veitingahúsum 
hefur fjölgað 

mikið hér.

haustleg 
grænmetissúpa

Á þessum árstíma er sérstak-
lega skemmtilegt að gera súpur, 
hér kemur ein sem allir geta 
gert. Bara nota það sem til er í 
ísskápnum, óþarfi að mæla.

Piparostur
½ l vatn
1 l mjólk
Tómatar
Salsasósa
Sveppir
Gulrætur
Hvítlaukur
Blómkál
Grænmetiskraftur

Ostur og vatn sett í pott og ost-
urinn soðinn í sundur. Öllu hinu 
bætt í og soðið við vægan hita. 
Gott að bera fram með ristuðum 
brauðteningum og rifnum osti.

Fyrirtækið Darri framleiðir harð-
fisk undir nafninu Eyjabiti og 
starfa þar um þrettán manns árið 
um kring. Þrátt fyrir eyjanafn-
ið er fyrirtækið staðsett á Greni-
vík og fagnar það tuttugu ára af-
mæli sínu í nóvember. „Fyrirtæk-
ið var keypt frá Vestmannaeyjum 
þar sem það starfaði undir nafninu 
Eyjabiti og ákváðum við að halda 

nafninu. Við framleiðum harðfisk 
úr þremur fisktegundum, ýsu, 
þorski og steinbít. Við erum með 
um tíu vörumerki, poka í mismun-
andi stærðum og svo er líka hægt 
að fá bitafisk,“ útskýrir Heim-
ir Ásgeirsson, eigandi fyrirtæk-
isins. Hann bætir við að einnig 
sé hægt að fá valsaðan harð-
fisk og óbarinn líka. „Við 

erum með óbarða ýsu sem mörg-
um þykir góð, þeir segja að hún sé 
þá eins og hún kom úr hjallinum í 
gamla daga.“

nánast bara prótein

Harðfiskur hefur haldið vinsæld-
um sínum í gegnum tíðina og segir 

Heimir að salan hafi aukist 
hjá þeim að undanförnu. „Já, 
þetta hefur allt verið upp á 
við hjá okkur. Það má heldur 
ekki gleyma því að við erum 
líka að selja á erlenda mark-
aði, til Færeyja, Grænlands 

og Noregs mest. Það 
eru alveg um fjörutíu 

prósent framleiðsl-
unnar sem fara út. 
Síðastliðin tíu ár 
höfum við verið 
mikið í útflutn-

ingi og salan er líka að aukast þar,“ 
segir Heimir.

Margir tengja harðfisk við holl-
ustu og tekur Heimir undir það. 
„Þetta er mikil heilsuvara og harð-
fiskur er nánast eingöngu prótein 
eða um 82 prósent. Engin næring 
hverfur úr fiskinum við þurrkun-
ina.“

eyjabiti á matarhátíð

Árlega vinnur Eyjabiti úr 500 
tonnum af slægðum fiski. Úr þeim 
fást um 42 tonn af harðfiski sem 
alltaf hefur tekist að selja. Heim-
ir segir þessa rýrnun fisksins vera 

ástæðu þess að harðfiskur er eins 
dýr og hann er. „Fiskurinn rýrnar 
um 91,5 % frá því hann er keypt-
ur slægður og það næst því um 8,5 
prósenta nýting úr fiskinum. Úr 
einu tonni af slægðum fiski fást 
því um 84 kíló, þá er búið að taka 
haus, bein og roð af og mikið af 
vatni líka þannig að í raun er bara 
fiskurinn sjálfur eftir og verðið 
endurspeglar það.“

Eyjabiti tekur þátt í Local Food 
Festival um helgina þar sem boðið 
verður upp á allar vörutegundir 
fyrirtækisins og gestum og gang-
andi leyft að smakka.

Hollustuvara sem 
fagnar vaxandi 
vinsældum
Harðfiskur frá Eyjabita verður á Local Food Festival og geta gestir gætt sér á 
harðfiski úr ýsu, þorski og steinbít. Harðfiskur á vaxandi vinsældum að fagna og 
hefur sala á vörunni aukist jafnt og þétt bæði hérlendis sem og erlendis.

Harðfiskur hefur 
haldið vinsældum 

sínum í gegnum tíð-
ina og segir Heimir 

að salan hafi aukist hjá 
þeim að undanförnu.

Eyjabiti tekur þátt í Local Food Festival um helgina þar sem boðið verður upp á 
allar vörutegundir fyrirtækisins og gestum og gangandi leyft að smakka.

Fyrirtækið Darri framleiðir harðfisk undir nafninu Eyjabiti og starfa þar um þrettán 
manns árið um kring. 
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Eva Ólöf er hressari þegar hún notar Femarelle.

Selma Björk er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle.

Femarelle skiptir Valgerði miklu máli. 

Virkni Femarelle hefur verið 
staðfest með fjölda rannsókna 
á undan förnum árum. Nú hefur 
Femarelle verið gert enn betra 
og bætt í það B6-vítamíni. Þrjár 
vörur eru nú í Femarelle línunni, 
Femarelle Rejuvenate sem hent-
ar konum fyrir tíðahvörf, Femar-
elle Recharge sem veitir stjórn 
yfir tíðahvörfunum á öruggan og 
áhrifaríkan hátt og Femarelle Un-
stoppable sem hjálpar konum eftir 
tíðahvörf að viðhalda eðlilegum 
lífs stíl og lífsþrótti eftir því sem 
árin færast yfir.

Vertu þú sjálf á ný
Samsetning Femarelle Rejuven-
ate hentar best til að mæta þörf-
um kvenna 40 ára og eldri til að 
vinna á einkennum forstigs tíða-
hvarfa. Það inniheldur hörfræja-
extrakt sem stuðlar að eðlilegri 
líðan þegar kemur að tíðahvörfum 
og bíótín sem hjálpar konum að 
halda eðlilegu andlegu jafnvægi. 
B2-vítamín og bíótín (B7) stuðla 
að viðhaldi eðlilegs hárs og húðar 
og eðlilegum efnaskiptum ásamt 
eðlilegri sálfræðilegri starfsemi 
og minni þreytu og sleni.

taktu stjórn á líkamanum
Femarelle Recharge hefur áhrif 
á þau einkenni sem konur þjást 
af á meðan á tíðahvörfum stend-
ur. Femarelle Recharge er sama 
vara og upprunalega Femarelle 
að viðbættu B6-vítamíni en það 
magnar þau áhrif sem Femarelle 
hefur. Femarelle Recharge inni-
heldur hörfræjaextrakt sem hjálp-
ar konum á aldrinum fimmtíu ára 
og eldri til að taka stjórnina á ein-
kennum tíðahvarfa á öruggan og 
áhrifaríkan hátt.

Betri stjórn – 
Betra jafnVægi
Icecare kynnir Femarelle er náttúruleg lausn fyrir konur á 
breytingaaldri. Hormónalaus lausn fyrir mismunandi stig tíðahvarfa. 
Tvær nýjar Femarelle vörur eru nú komnar á markað. Þær Selma, 
Valgerður og Eva mæla með Femarelle. 

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 

sigraðu framtíðina
Femarelle Unstoppable  hjálpar 
konum að halda aftur af ein-
kennum í kjölfar tíðahvarfa. Það 
inniheldur kalk og D-vítamín 
fyrir eðlilega starfsemi beina 
og vöðva ásamt B2 og B7 fyrir 
jafnvægi slímhúðar sem og að 
minnka þreytu og slen. Femarelle 
Unstopp able hjálpar konum á aldr-
inum sextíu ára og eldri að við-
halda kraftmiklum lífsstíl þegar 
árin færast yfir.

góð reynsla af femarelle
Þær Eva Ólöf Hjaltadóttir, Selma 
Björk Grétarsdóttir og Valgerður 
Kummer Erlingsdóttir hafa allar 
góða reynslu af Femarelle. „Ég 
hef notað Femarelle um nokkurt 
skeið og finn það núna hve miklu 
máli það skipti fyrir mig að byrja 
á þessari snilldarvöru,“ segir 
Valgerður. Eva Ólöf tekur í sama 
streng og segir: „Ég er svo ánægð 
með Femarelle, ég er hressari af 
þeim og ég mæli með þeim við 
allar vinkonur mínar.“ Selmu 
Björk líður líka betur eftir að hún 
fór að nota Femarelle. „Ég er mjög 
ánægð með áhrifin af Femarelle, 
ég er í betra jafnvægi og er örugg-
ari með sjálfa mig.“

40+
femarelle rejuVenate
l Minnkar skapsveiflur
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur teygjanleika húðar
l Viðheldur eðlilegu hári

60+
femarelle unstoppaBle
l Inniheldur kalsíum og D3-vítamín sem eru 

nauðsynleg til að styrkja bein að innan
l Stuðlar að heilbrigðri slímhúð legganga
l Eykur liðleika
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku sem stuðlar að sálfræðilegu 

jafnvægi

50+
femarelle recharge
l Slær hratt á einkenni (hitakóf og nætursviti 

minnka)
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur kynhvöt
l Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi

Lifirðu krefjandi lífi?
Heilinn og líkaminn þurfa á fjölbreyttum næringarefnum að halda til að tryggja gott ástand 
og eðlilega frammistöðu. Þessi næringarefni eru enn mikilvægari ef líf okkar er annasamt og 
krefjandi, fullt af streituvaldandi aðstæðum og óvæntum uppákomum.

Hvernig virkar No Stress?
No Stress inniheldur Lavender sem á þátt í að auka slökun og stuðla að eðlilegum svefni. 
Pantothenic sýra og L-theanin í grænu tei ýta undir eðlilega andlega starfsemi og hjálpar 
meðal annars með einbeitingu. C- vítamín sem hjálpar til við að viðhalda eðlilegri hugrænni 
starfsemi ásamt því að slá á slen og þreytu. Joð leggur sitt af mörkum til að viðhalda eðlilegri 
hugrænni starfsemi sem er afar mikilvægur þáttur í andlegri hæfni.

No Stress fæst í apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. 
Nánari upplýsingar eru á www.icecare.is



Fyrsta myndin, Bridget Jones’s 
Diary, var frumsýnd árið 2001 og 
síðan eru liðin heil fimmtán ár. 
Sú seinni kom í kvikmyndahús 
2004. Síðan hafa báðar myndirn-
ar átt velgengni að fagna í endur-
sýningum sjónvarpsstöðva. Með 
fyrstu myndinni var sleginn dá-
lítið annar tónn en var í sjón-
varpsþáttunum Sex and the City 
sem voru gríðarlega vinsælir frá 
árunum 1998 til 2004.

Í nýju myndinni er Darcy 
(Colin Firth) enn viðloðandi líf 
Bridget þótt hjónabandið hafi 
fjarað út en Daniel Cleaver 
(Hugh Grant) hverfur á braut. 
Í staðinn kemur nýr sjarmör, 
Jack Qwant (Patrick Dempsey). 
Bridget  er 43 ára, hún er barns-
hafandi og áhorfendur fá að 
fylgjast með ferli meðgöngunn-
ar og þegar hún verður móðir í 
fyrsta skipti.

Höfundur Bridget Jones er 
Helen Fielding, enskur rithöf-
undur, fædd 19. febrúar 1958. 
Hún sló í gegn með bókunum um 
Bridget Jones. Bækur sem fjalla 
um einhleypa konu á fertugs-
aldri sem býr í London og reynir 
að ná tökum á lífi sínu og líkams-
þyngd. Fyrsta bókin kom út árið 
1996 og sú næsta 1999. Bækurn-
ar voru gefnar út í 40 löndum og 
voru seldar í meira en 15 milljón-
um eintaka. Það var því greini-
lega vöntun á lesefni á þessum 
nótum fyrir konur.

Bíómyndirnar urðu ekki síður 
vinsælar á alþjóðlegum vett-
vangi. Búast má við að þriðja 
myndin, Bridges Jones’s Baby, fái 
ekki minni aðsókn. Bókin Bridget 
Jones’s Baby: The Diaries fylgir 
myndinni úr hlaði og kemur út í 
Bretlandi 11. október.

Helen Fielding fæddist í Yorks-
hire á Englandi. Hún starfaði sem 
blaðamaður og síðan sjónvarps-
fréttamaður. Helen ferðaðist víða 
á blaðamanns árum sínum, til Afr-

íku, Indlands og Mið-Ameríku. Í 
dag er hún í fullu starfi sem rit-
höfundur og býr jöfnum höndum 
í London og Los Angeles.

Það eru mörg ógleymanleg 
atriði í Bridget Jones myndun-
um. Það er hægt að skemmta sér 
yfir þeim minningum og rifja 
þau upp. Búningar í Bridget  
Jones þóttu margir kostuleg-
ir og margir leita þangað þegar 
farið er í búningapartí. Hver man 
ekki eftir jólapeysum, náttfötun-
um eða stórum ömmunærbuxum? 
Eða þessum orðum?
Bridget: Wait a minute – nice 
boys don’t kiss like that.
Mark Darcy: Oh, yes, they fuck-
ing do.

Við spurðum nokkrar konur 
hvert væri eftirminnilegasta 
atriði þeirra úr Bridget Jones 
myndunum.

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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renee Zellweger og Patrick dempsey kynna bridget jones’s baby  í new york.

Hver man ekki eftir þessu atriði úr fyrstu myndinni?

ömmunærbuxur bridget jones vöktu heimsathygli.

óheppin en Fyndin 
bridget Jones
Kvikmyndin bridges jones’s baby var frumsýnd hér á landi í gærkvöldi. 
Þetta er þriðja myndin um þessa skemmtilegu en oft óheppnu konu sem 
fólk um allan heim hefur dýrkað og dáð. Margar konur geta samsamað sig 
persónunni, konunni sem vill vera fullkomin í starfi og útliti en á í stöðugri 
baráttu við aukakílóin, tóbaksfíknina og mislukkuð ástarsambönd.

vinsælt lag
Mörg laganna sem flutt voru í 
Bridget Jones’s Diary urðu vin-
sæl. Sérstaklega má nefna lagið 
Have You Met Miss Jones? Með 
söngvaranum Robbie Williams.

helga Möller 
SönGkonA
Það fyrsta sem 
kemur upp í 
hugann er at-
riðið með stóru 
nærbuxunum. 
Gat svo sannar-
lega sett mig í þessi spor og elska 
sjálf svona þægilegar nærbuxur 
og stelst í þær af og til :)

Margrét eir SönGkonA
Það er náttúrlega alltaf frábært móment … fyrir mig 
sem söngkonu og kynsystir þegar hún „BLAST-
AR“ út af lífs og sálarkvölum (já og ég meina kvöl-
um, ekki prentvilla) „ All by myself … AnYMoRE 
!!!!” Ég held að við eigum öll okkur Celine Dion mo-
ment, hvort sem það er á skralli með vinum, á bömm-
er heima eða í bílnum. Það er svo gott að syngja.

sigurlaug Margrét  
Jónasdóttir  
DAGSkRáRGERðARMAðuR
klárlega slagsmál-
in á milli Marks 
Darcy og Dani-
els Cleaver 
við gosbrunn-
inn, algjörlega 
ómótstæðileg 
slagsmál.

heiðdís lilJa Magnúsdóttir  
LöGFRæðinGuR
Litríkar aukapersónur eru aðalsmerki Bridget Jones 
myndanna og atriðið sem kemur fyrst upp í huga mér 
er einmitt borið uppi af tveimur eftirminnilegum auka-
persónum: Pamela, mamma Bridget snýr aftur heim til 
Colins, eiginmanns síns, eftir að hafa gefist upp á app-
elsínugula sjónvarpsmarkaðsgerpinu með hvíttuðu tennurn-
ar, honum Julian. Hún gengur hikandi inn í stofuna seint um kvöld, leggur 
ferðatöskuna frá sér og sest við hlið manns síns í sófanum. Eftir andartaks-
þögn segir hún svo, bljúg og einlæg: The thing is – well, close up, he was al-
most purple. You were such a lovely normal color.“ Þær gerast varla fal-
legri, ástarjátningarnar.

hvað segJa þær?

Fæst í apótekum, Krónunni, Fjarðarkaup,
Hagkaup, Nettó og Græn heilsa.

Duft í kalt vatn eða boost

Styður:  
Efnaskipti og öflugri brennslu
Minni sykurlöngun
Slökun og svefn
Vöðva og taugastarfsemi 
Gott á morgnana og kvöldin

1/3 tsk = 350mg - ekkert bragð

Mikil virkni

Náttúrulegt 
Þörunga magnesíum

ENGIN 

MAGAÓNOT
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SVEFNSÓFAR
góðir að nóttu sem degi...

TILBOÐ

TILBOÐTILBOÐ TILBOÐ

RECAST SVEFNSÓFI 140x200 cm kr. 129.900 / SKEMILL 66x66 cm kr. 35.700 

SLY SVEFNSÓFI 140x200 cm kr. 139.900
* HNAKKAPÚĐI SELDUR SÉR

ZEAL SVEFNBEKKUR 70x200 cm kr. 79.900TRYM SVEFNSÓFI 140x200 cm kr. 198.900

69.900175.000 123.000

114.300



 Ég er að reyna að 
klára plötuna 

mína. Svo er ég að fara til 
Frankfurt með Ian Ander-
son að taka Rokkóperuna 
um Jethro Tull upp á 
DVD.  Unnur Birna Bassadóttir

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Stendur eitthvað sérstakt til um 
þessa helgi? Í kvöld syng ég bak-
raddir og spila á fiðlu á Rolling 
Stones-heiðurstónleikunum Forty 
Licks í Hörpu. Þar spilum við öll 
bestu lögin með Rolling Stones. 
Síðan verð ég á æfingum með 
Fjallabræðrum en við erum að 
fara að taka upp í Abbey Road 
Studio á næstunni. Ég er að spila 
með þeim og syng svo með þeim 
eitt lag eftir sjálfa mig. Ég býst 
ekki við mikilli slökun þessa 
helgi, nema ég fari í heita pottinn 
hjá mömmu og pabba á sunnu-
dagskvöldið.

Hvernig er draumahelgin? Að 
vera í friði einhvers staðar í nátt-
úrunni. Ég held mikið upp á land-
svæðið fyrir austan fjall og ef 
maður kæmist norður í Laxárdal 
þá er það draumastaðurinn.

Gerir þú þér dagamun um helgar? 
Ég reyni að hafa sem minnst að 
gera á daginn og vil helst vera 
heima hjá mér. Annars gerist það 
sjaldan því ég er snarofvirk.

Ferðu oft út að skemmta þér? 
Nei, ekki oft, nema ég sé sjálf að 

skemmta. Maður fer þó stundum 
á pöbbarölt í Hveragerði þar sem 
ég bý. Maður getur fengið sér 
öl krús á Hótel Örk eða Skyrgerð-
inni og fleiri stöðum.

Hver er uppáhaldshelgarmatur
inn? Það er grænmetislasanjað 
sem ég geri.

Hvað færðu þér í morgunmat um 
helgar? Ef við höfum gleymt að 
kaupa brauð þá skelli ég stundum 
í lummur sem eru æðislegar 
með bláberjunum sem ég tíndi í 
sumar.

Hvað verður með sunnudags
kaffinu? Hvaða sunnudagskaffi?

Vakir þú fram eftir? Ef ég gæti 
myndi ég gera það, en ég rotast 
alltaf fram á borðið því ég er svo 
kvöldsvæf. Það er ekki hægt að 
horfa á sjónvarpið með mér.

Sefur þú út um helgar? Nei, en 
vildi að ég gæti það. Stundum næ 
ég þó að sofa til tíu.

Hvar er best að eyða laugardags
eftirmiðdegi? Í faðmi fjölskyld-
unnar í Hveragerði.

Með hverjum er skemmtilegast 
að verja helginni? Með eigin-
manninum og köttunum. Ég á 

þrjá, elstu dóttur mína fengum 
við 2008, svo fengum við aðra 
fyrir tveimur árum. Svo tókum 
við að okkur læðu með fjóra kett-
linga fyrir nokkru, þeir fengu 
allir önnur heimili en læðan var 
svo skemmtilegur karakter að 
hún varð eftir hjá okkur.

Hvað er annars að frétta? Ég er 
að reyna að klára plötuna mína. 
Svo er ég að fara til Frankfurt 
með Ian Anderson að taka Rokk-
óperuna upp á DVD. Ég er í einu 
af kvenhlutverkunum í Rokkóper-
unni sem hann skrifaði um Jethro 
Tull. Hingað til hef ég, ásamt 
fleiri leikurum, komið fram á skjá 
í Rokkóperunni. Núna verðum við 
öll með í upptökunum fyrir DVD-
diskinn.

Skellir í luMMur
Unnur Birna Bassadóttir fiðluleikari og söngkona hefur ýmislegt á 
prjónunum um helgina. Hún æfir með Fjallabræðrum og syngur 
bakraddir á Rolling Stones-heiðurstónleikum í Hörpu.

Unnur Birna spilar á fiðlu og syngur bakraddir á Rolling Stones-tónleikum í kvöld.
Mynd/GVA

&Spurt
SVarað

VETRARLÍNA SPEEDO 
ER KOMIN Í VERSLANIR

KÍKTU Á SPEEDOVERSLUN.IS NÝJAR VÖRUR OG VETRARBÆKLINGUR SPEEDO
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Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 
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Stærðir 36-48

Litir: Svört, grá, ljós og rauð
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

Óeirðin hið innra
Ljósmyndir sem fjalla um hvers kyns óeirð eru viðfangsefni 
sýningarinnar Þættir úr náttúrusögu óeirðar sem myndlistarmaðurinn 
Unnar Örn Auðarson opnar í dag í Harbinger sýningarrými.

Sýning listamannsins Unnars Arnar 
Auðarsonar, Þættir úr náttúrusögu 
óeirðar (On the Natural History 
of Unrest), í Harbinger fjallar um 
óeirð. Á sýningunni eru sýndar ljós-
myndir sem birta óeirð af einhverju 
tagi. Þær sýna hvers kyns samkom-
ur sem farið hafa fram hérlendis, 
mótmæli, fjöldagöngur, jafnvel há-
tíðir eða formlegar athafnir vald-
hafa. Ljósmyndirnar spanna tíma-
bilið frá 1880 til dagsins í dag en 
verkið er að mestu leyti unnið upp 
úr heimildum af Ljósmyndasafni 
Reykjavíkur. „Ég hef mikið verið 
að skoða ljósmyndir í minni mynd-
list og þá aðallega myndir eftir aðra. 
Undanfarin tvö ár hef ég einblínt á 
hugtakið óeirð. Ég velti fyrir mér 
muninum á óeirð og óeirðum. Óeirð 
held ég að búi í öllum einstaklingum 
en óeirðir er eitthvað sem fjöldinn 
framkallar, kannski þar sem margir 
koma saman sem haldnir eru óeirð 
og sleppa henni lausri í einhverju 
formi,“ útskýrir Unnar.

Lýkur pæLingum um Óeirð
Í tengslum við sýninguna gefur 
Unnar Örn út bók samnefnda sýn-
ingunni sem inniheldur um níutíu 
myndir. Hluti verka sem Unnar Örn 
sýnir hefur oft áður verið í formi 
prentaðs efnis og bætist bókin því í 
safn verka sem hann hefur gefið út 
á síðustu tíu árum. Með útgáfu bók-
arinnar og sýningunni í Harbinger 
er Unnar Örn að binda enda á pæl-
ingar sínar um óeirðina en verk með 
áþekku viðfangsefni voru meðal 
annars í sýningunum Brotabrot úr 
afrekasögu óeirðar: II. hluti á Lista-
safni ASÍ árið 2014 og á sýningunni 
Niðurinn í Safni Jóns Sigurðsson-
ar á Hrafnseyri við Arnarfjörð árið 
2015. Spurður að því hvort hann 

hafi komist að einhverri 
niðurstöðu að loknum 
þessum pælingum segir 
hann að það búi óeirð í 
okkur öllum. „Stund-
um hleypum við henni 
út en stundum ekki, ég 
held aftur á móti að það 
sé mjög mikilvægt að líta á 
þessa óeirð sem stóran hluta af því 
að vera manneskja og mikilvægt að 
geta fundið henni einhvern farveg. 
Óeirð er ekki einstakt dæmi heldur 
hluti af samhangandi sögu og það 
er þessi saga sem ég hef áhuga á.“

ein samfeLLd saga
Áhugann á þeirri sögu segir Unnar 
hafa kviknað þegar hann hafi skoð-
að ljósmyndir í gagnasöfnum og 
gömlum blöðum og tímaritum. 
„Þegar maður blaðar í gegn um 
þetta efni sér maður að það eru 
ákveðnir hlutir í borgarmenning-
unni sem eru sérstaklega skráð-
ir og ljósmyndarar hafa haft mik-
inn áhuga á. Til dæmis hátíðar-
höld og ýmiss konar mótmæli. Það 
er til mikið af myndum af fjöldan-
um, þessum hópi af fólki sem er 
saman kominn af einhverri ástæðu. 

Þegar maður rýnir í sögu 
hóps fólks sem maður teng-

ir ekki endilega við skilur maður 
til dæmis ekki af hverju fólk hitt-
ist árið 1905 og mótmælti lagningu 
ritsímans en fattar svo að þetta er 
ein samfelld saga, saga óeirðar – 
þeirra sem eru á öðru máli. Þetta 
eru vissulega ólíkir hópar fólks og 
ólíkar ástæður sem liggja að baki en 
það er sama hugmyndin sem er til 
grundvallar og mikilvægt að finna 
óeirðinni farveg. Ég er þó ekki al-
mennt að hvetja til beinna aðgerða 
þó ég telji að þær séu mjög mikil-
vægur hluti af því að vera til og ég 
held að óeirðin sé eitthvað sem fylgi 
manni í öllu því sem maður gerir,“ 
lýsir listamaðurinn Unnar Örn.

Sýningin verður opnuð í dag klukk-
an fjögur og er opin til sunnudagsins 
23. október. Harbinger sýningarrými 
er opið fimmtudaga til laugardaga 
frá tvö til fimm.

Sýning Unnars Arnar Auðar-
sonar, Þættir úr náttúrusögu 
óeirðar, verður opnuð í dag.                        
MYND/GVA

Í myndum á sýningunni er beitt annarri grunntækni ljósmyndarinnar og þær 
sýndar negatífar. Verkin eru neikvæð, ljósi og skugga hefur verið snúið við, og gefa 
til kynna ástand óeirðar.
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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

Umhverfis- og gæðastjóri hefur umsjón og  eftirlit 
með gæða- og umhverfismálum fyrirtækisins.   
Hann sér um uppbyggingu og innleiðingu á sam-
ræmdu stjórnkerfi byggðu á ISO 9001, 14001 
og OHSAS 18001. Viðkomandi sér um rekstur 
rannsóknarstofu og stýrir því starfi ásamt sam-
skiptum við stjórnvöld varðandi umhverfismál.  
Viðkomandi þarf að vera framsýnn og hafa 
haldgóða reynslu af gæða- og umhverfismálum 
ásamt því að hafa  tileinkað sér verkfæri LEAN í fram-
leiðsluferli.   Áhugi og áhersla á heilsu-,  öryggis- og 
umhverfismál er mjög mikilvægur þáttur í þessu 
starfi. Viðkomandi mun hafa mannaforráð og þarf 
að búa yfir afburða samskiptafærni ásamt hæfni til 
að fá aðra með sér til góðra verka.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði eða önnur háskóla-   
 menntun á sviði vísinda eða tækni
• Lágmark 5 ára reynsla frá sambærilegum iðnaði 
• Góð reynsla af því að hafa mannaforráð 
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu 
• Reynsla af HSEQ (heilsa, öryggi, umhverfi og  
 gæði) í iðnaðarumhverfi 
• Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á  
 stöðugum umbótum 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Afburða samskiptahæfileikar 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 
 og ensku

Umhverfis- og gæðastjóri

Sérfræðingur í gæðakerfum og straumlínu-
stjórnun hefur umsjón og eftirlit með samræmdu 
 stjórnkerfi byggðu á ISO 9001, 14001 og OHSAS 
18001.   Viðkomandi þarf að vera framsýnn og hafa 
haldgóða reynslu af gæðakerfum og straumlínu-
stjórnun ásamt því að hafa tileinkað sér verkfæri 
LEAN í framleiðsluferlinu.  Áhugi og áhersla á 
 heilsu-, öryggis- og umhverfismál er mjög mikil-
vægur þáttur í þessu starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun í verkfræði eða önnur sambærileg  
 menntun 
• Þekking á verkfærum LEAN í framleiðslu 
• Reynsla af uppbyggingu og innleiðingu á  
 stöðugum umbótum 
• Sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Afburða samskiptahæfileikar 
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku 
 og ensku

Starfið felst í að tryggja rekstraröryggi tölvu kerfa 
sem og uppsetningu ásamt notendaþjónustu.   
Um er að ræða umsjón með útstöðvum og net-
þjónum, uppsetningum og viðhaldi á þeim auk 
vinnu við öryggis- og aðgangsstýringar, ásamt 
öðrum verkefnum er tengjast starfinu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• Lágmark 3 ára reynsla af rekstri upplýsingakerfa
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Þekking og reynsla af Microsoft stýrikerfum  
 og hugbúnaði svo sem Office 365, Microsoft  
 Dynamics NAV og SharePoint
• Þekking og reynsla af netsamskiptum og Cisco  
 netbúnaði
• Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnubrögðum
• Góðir samstarfshæfileikar og rík þjónustulund

Umsjónarmaður tölvumála

Sérfræðingur í gæðakerfum 
og straumlínustjórnun (LEAN) Verkefnastjóri bókhalds hefur umsjón með 

bókun reikninga, uppgjöri á virðisaukaskatti og 
 afstemmingum.  Hann kemur að uppgjörsmálum 
og vinnur náið með öðrum starfsmönnum 
fjármáladeildar.  

Verkefnastjóri viðhaldsmála heldur utan um skipu-
lagningu viðhalds í nánu samstarfi við fram  leiðslu- 
og viðhaldsteymi.  Meðal verkefna er að áætla 
notkun á tíma, varahlutum, efni og öðrum búnaði 
sem þarf til viðhaldsverka.  Lögð verður  áhersla 
á fyrirbyggjandi viðhald og þarf viðkomandi að 
vera framsýnn og afburða skipulagður.  Áhugi 
og  áhersla á heilsu-, öryggis- og umhverfismál er 
mjög mikilvægur þáttur í þessu starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð reynsla af bókhaldi og skilum til  
 endurskoðanda
• Almenn tölvufærni
• Talnagleggni
• Færni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Nám í vélfræði, iðnfræði, vélvirkjun eða   
 sambærilegt 
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun 
• Reynsla af skipulagningu viðhalds og   
 áætlanagerð
• Góð enskukunnátta 
• Góð tölvukunnátta 
• Góð kostnaðarvitund
• Frumkvæði, sjálfstæði og ögun í vinnu-  
 brögðum 

Verkefnastjóri bókhalds

Verkefnastjóri viðhaldsmála

  www.talent.is  |  talent@talent.isbryndis@talent.islind@talent.is

Viltu búa og starfa í návígi við ægifagra 
náttúru? PCC BakkiSilicon tekur til starfa 
á Bakka við Húsavík síðla árs 2017. Þegar 
er farið að huga að fyrstu ráðningum fyrir 
þetta spennandi verkefni. Kísilverið verður 
búið nýjustu tækni til framleiðslu  og verður 
eitt tæknivæddasta kísilver í  heiminum í 
dag. Umhverfis- og  öryggismál verða sett 
á oddinn og skipa mjög mikilvægan sess.   

Hjá PCC BakkiSilicon verður unnið eftir 
 jafnréttisáætlun og hvetjum við konur 
 jafnt sem karla til að sækja um.

Áhugaverð stjórnenda- og sérfræðistörf hjá
PCC BakkiSilicon 

Umsókn óskast fyllt út á www.talent.is og 
henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá 
og kynningarbréf, þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsjón með störfunum hefur Lind Einars-
dóttir, lind@talent.is og í síma  552-1600.

Umsóknarfrestur er til og með 8. október nk.



Helstu verkefni

 » Daglegur rekstur á runu
vinnslum

 » Aðgangsstýring starfsmanna 
að tölvukerfum bankans

 » Starfsfólk í Vinnslu og  
aðgangsstjórn skiptir með  
sér bakvöktum

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Kerfisfræði eða önnur  
tölvumenntun

 » Þekking og reynsla af rekstri 
á runuvinnslum og rekstrar
umhverfi tölvukerfa

 » Reynsla af aðgangsstýringu  
er kostur

 » Skipulagshæfni og öguð  
vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Ragnheiður Steinsen, hópstjóri 
Vinnslu og aðgangsstjórnar,  
í síma 410 7022 og Berglind  
Ingvarsdóttir hjá Mannauði  
í síma 410 7914.

Umsókn merkt Sérfræðingur í Vinnslu- og aðgangsstjórn fyllist út á vef bankans,  
landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með 6. október nk.

Upplýsingatæknideild Landsbankans leitar að áhugasömum aðila í 
starf sérfræðings í Vinnslu- og aðgangsstjórn sem tilheyrir UT Rekstri. 

Meginhlutverk UT Reksturs er markviss uppbygging og rekstur á 
tölvukerfum Landsbankans til að tryggja öruggt aðgengi viðskiptavina 

og starfsmanna að kerfum og gögnum.

Sérfræðingur í  
Vinnslu og aðgangsstjórn

RARIK - sérfræðingur í Orkuviðskiptahóp
RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 
meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 
að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 
er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 
dreifðar vítt og breitt um landið

Upplýsingatæknideild sinnir rekstri og þróun 
vél- og hugbúnaðar RARIK, þar á meðal rekstri 
viðskiptakerfis fyrirtækisins í nánu samstarfi 
við tækni- og fjármálasvið fyrirtækisins og 
sinna 8 starfsmenn þessum verkum. 

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 
heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)                          
í síma 511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 3. október. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Viðskiptamenntun	ásamt	þekkingu	á	upplýsingatækni	eða	
kerfisfræði-/	tölvunarfræðimenntun	með	viðskiptaþekkingu

•	Reynsla	á	sviði	viðskipta	og/eða	upplýsingatækni	er	æskileg	
•	Reynsla	af	innleiðingu	nýs	kerfis	er	æskileg
•	Þekking	og	reynsla	af	Dynamics	Ax	
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Þátttaka	í	þróun	og	rekstri									
orkuviðskiptakerfis

•	Þátttaka	í	innleiðingu	á	nýju	kerfi	innan	
Dynamics	Ax

•	Samskipti	við	ytri	aðila	og	starfsmenn	Rarik
•	Skýrslugerð

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	sérfræðing	inn	í	Orkuviðskiptahóp	Upplýsingatæknideildar.												
Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	til	að	taka	þátt	í	innleiðingu,	þróun	
og	rekstri	á	nýju	Orkuviðskiptakerfi	innan	Dynamics	Ax.	Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	er	
starfsstöðin	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.



Starfsmaður á lager
Ísfell ehf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager Ísfells í Hafnarfirði
Ísfell er eitt öflugasta fyrirtæki á sviði veiðarfæraþjónustu á Íslandi. 

Fyrirtækið rekur alhliða heildsölu með útgerðar-, björgunar- og 
rekstrarvörur að Óseyrarbraut 28 í Hafnarfirði. Að auki rekur Ísfell 
veiðarfæragerðir á sjö stöðum á landinu. Sterk staða fyrirtækisins 
markast helst af góðu úrvali af gæðavörum, áreiðanleika gagnvart 
viðskiptavinum og frábæru starfsfólki með góða þekkingu á sviði 
veiðarfæra, útgerðar-, björgunar- og rekstrarvörur. 

Starfslýsing
• Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
• Reynsla af lagerstörfum
• Lyftarapróf er kostur
• Meirapróf er kostur
• Þekking á sjávarútvegi er kostur

Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hf • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Umsóknarfrestur er til mánudagsins 3.október næstkomandi
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Rúnar Baldursson 
lagerstjóri, s. 5 200 519 / 664 0519 
Umsóknir um starfið óskast sendar á netfangið katrin@isfell.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201609/1256
Sérfræðilæknir Landspítali, bráðadeild  Reykjavík 201609/1255
Yfirlæknir meltingarlækninga Landspítali, lyflækningasvið Reykjavík 201609/1254
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201609/1253
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, blóð-/krabbameinslækn. Reykjavík 201609/1252
Hjúkrunarfræðingar og ljósmæður Landspítali, vökudeild, Barnaspítali Reykjavík 201609/1251
Fangaverðir Fangelsismálastofnun, Hólmsheiði Reykjavík 201609/1250
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsla við Hringbraut Reykjavík 201609/1249
Skrifstofumaður á lager Landspítali, skurðstofur Reykjavík 201609/1248
Eftirlitsmenn, véla- og tækjaeftirlit Vinnueftirlitið Suðurnes 201609/1247
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201609/1246
Svæfingahjúkrunarfræðingur Landspítali, svæfingadeild Fossvogi Reykjavík 201609/1245
Verkefnastjóri Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201609/1244
Námsstöður í skurðlækningum Landspítali Reykjavík 201609/1243
Lektor í íslenskri málfræði  Háskóli Íslands, ísl.- og menningard. Reykjavík 201609/1242
Embætti safnstjóra Listasafn Íslands Reykjavík 201609/1241
Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands Sauðárkrókur 201609/1240

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
(TEMpoRARy 3 yEARS pRojEcT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir tímabundna stöðu  
Administrative Assistant lausa til umsóknar. 

Umsóknarfrestur er til 30. september, 2016.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for 
the temporary full time position of Administrative Assistant.  

The closing date for this postion is September 30, 2016. 
Application forms and further information can be found on 

the Embassy’s home page: 
http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html

Please send your application and resumé to :  
reykjavikvacancy@state.gov

Íslensk verðbréf

Sérfræðingur í sérhæfðum 
fjárfestingum

Capacent — leiðir til árangurs

Íslensk verðbréf eru sérhæft 
eignastýringarfyrirtæki stofnað 
1987 sem sinnir viðskiptavinum 
um allt land. Starfsmenn búa 
yfir mikilli reynslu og þekkingu 
á verðbréfamarkaði samfara 
fjölbreyttri menntun. Íslensk 
verðbréf eru með starfsstöði á 
Akureyri sem og í Reykjavík. 
 
Umsóknir verða unnar um 
leið og þær berast og því eru 
áhugasamir hvattir til að sækja 
um sem fyrst.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3737 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Mjög góð þekking og færni í Microsoft Office
Gott vald á íslensku og ensku
Framúrskarandi samskiptahæfileikar
Greiningarhæfni, vandvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð þekking á íslensku atvinnulífi

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

Umsóknarfrestur

2. október 

Starfssvið
Greining fjárhagsupplýsinga og fjárfestingakosta
Gerð verðmata
Skýrslugerð til fjárfesta og sjóðsstjóra
Eftirfylgni og vöktun fjárfestinga

Íslensk verðbréf hf. leitar að sérfræðingi í sérhæfðum fjárfestingum á starfsstöð félagsins í Reykjavík. Viðkomandi mun 
starfa  í teymi sérhæfðra fjárfestinga við greiningar á fyrirtækjum og fjárfestingakostum, eftirfylgni fjárfestinga, ásamt 
upplýsingagjöf og skýrslugerð til fjárfesta. Leitast er eftir aðila sem býr yfir öguðum og góðum vinnubrögðum, afbragðs 
færni í framsetningu upplýsinga ásamt brennandi áhuga á íslensku atvinnulífi. 



kopavogur.is

Kópavogsbær

       

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Starfsmaður í Sundlaug Kópavogs – karl

· Frístundaleiðbeinandi

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Marbakka

· Deildarstjóri í leikskólann Núp 

Grunnskólar

· Starfsmenn í dægradvöl í Kársnesskóla

· Forfallakennari í Salaskóla

· Skólaliði í ræstingu og gangavörslu í   
 Snælandsskóla

· Starfsmaður í dægradvöl í Vatnsendaskóla

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.

OKKUR VANTAR MIKILVÆGA 
HLEKKI Í KEÐJUNA

Landspítali auglýsir m.a. eftirtalin störf laus til umsóknar:
• Yfirlæknir meltingalækninga á lyflækningasviði
• Sérfræðilæknir í bráðalækningum á bráðadeild
• Námsstöður í skurðlækningum við Landspítala
• Hjúkrunarfræðingur á dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga
• Hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu við Hringbraut
• Hjúkrunarfræðingur á taugalækningadeild
• Hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir á Vökudeild Barnaspítala Hringsins
• Svæfingahjúkrunarfræðingur á svæfingadeild í Fossvogi
• Skrifstofumaður á lager á skurðstofum
• Verkefnastjóri á göngudeild BUGL (barna- og unglingageðdeildar)

Ef þú hefur áhuga á að takast á við krefjandi starf í líflegu  
og skemmtilegu umhverfi þá erum við að leita að þér. 

Nánari upplýsingar á heimasíðu Landspítala;  
www.landspitali.is/mannaudur og Starfatorgi; www.starfatorg.is

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum 
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús  
í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru 
öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

www.intellecta.is

Kerfisrekstur - Linux og fleira

Spennandi tækifæri í boði og miklir framtíðarmöguleikar fyrir einstaklinga sem njóta sín í 
krefjandi verkefnum. Tölvunarfræðingar eða verkfræðingar með reynslu af kerfisrekstri eru
sérstaklega áhugaverðir. Verkefnin eru í alþjóðlegu umhverfi og góð enskukunnátta mikilvæg.

Sjá nánar á www.intellecta.is.

ICELAND RECRUITMENT
Your key to Iceland recruitment 

Breskir smiðir, kranamenn, JCB vélamenn 
tilbúnir til vinnu um allt Ísland.

alan@icelandrecruitment.is  Alan s. 775 7336

Lausar eru til umsóknar stöður nema í áfengis- og vímu- 
efnaráðgjöf við Sjúkrahúsið Vog. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð
Námið fer fram á heilbrigðisstofnunum SÁÁ þar sem 
áfengis- og vímuefnaráðgjafanemar fá starfs- og náms- 
aðlögun auk kennslu. Sjá nánar námskrá: 
http://saa.is/grein/um-afengis-og-vimuefnaradgjafa-saa/

Kjör fara eftir kjarasamningi SÁÁ og SFR. Umsóknum skal 
skilað á Sjúkrahúsið Vog, Stórhöfða 45, 110 Reykjavík 
eða í tölvupósti á: hjalti@saa.is

Nánari upplýsingar veitir 
Hjalti Björnsson, dagskrárstjóri 
s. 8247620, netfang: hjalti@saa.is

Nám í áfengis- og
vímuefnaráðgjöf 

Stúdentspróf æskilegt.

Góð færni í mannlegum samskiptum 
og skipulögð vinnubrögð.

Hæfniskröfur



 www.hopbilar.is 

 

Bílstjóri óskast 
AKUREYRI – BORGARNES - AKUREYRI 

Óskum eftir bifreiðastjóra í fullt starf til 
þess að sjá um akstur strætó  

milli Akureyrar og Borgarnes.  
Hæfniskröfur: 
- D réttindi (rútupróf) 
- Rík þjónustulund 
og góð mannleg samskipti 
- Hreint sakavottorð 

Upplýsingar um starfið og móttöku umsókna veita: 
Ágúst, gusti@hopbilar.is s. 822-0073 

Hildur, hildur@hopbilar.is s. 822-0069 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Viðskiptastjóri

Hlutverk viðskiptastjóra er að sinna 
helstu viðskiptavinum fyrirtækisins m.t.t. 
þarfa og lausna í upplýsingatæknimálum.  
Viðskiptastjóri ber ábyrgð á öllum 
samskiptum við núverandi viðskiptavini 
ásamt þróun nýrra viðskiptasambanda.

Við viljum ráða einstakling með brennandi áhuga 
á því nýjasta í upplýsingatæknimálum, sterkt 
tengslanet, háskólamenntun á viðeigandi sviði og 
mikla þjónustulund. 

Viðkomandi þarf að vera söludrifinn, hugmyndaríkur 
og óhræddur við að sækja ný viðskipti.

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 3. okt nk.

Fullum trúnaði heitið.

Öflugt ráðgjafarfyrirtæki leitar að söludrifnum viðskiptastjóra. 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Deildarstjóri samskiptadeildar

Starfssvið:
• Fagleg forysta um ytri og innri samskiptamál spítalans
• Stefnumótun, innleiðing stefnu og samhæfing  

í samskipta- og kynningarmálum
• Yfirumsjón með ytri vef, innri vef og samfélagsmiðlum
• Fjölmiðlatengsl og stuðningur við talsmenn spítalans
• Umsjón með stærri viðburðum og útgáfu á vegum        

spítalans
• Umsjón með framleiðslu á kynningarmyndböndum 
• Rekstur og stjórnun samskiptadeildar

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af almannatengslum og kynningarmálum
• Reynsla af stjórnun og teymisvinnu
• Góð þekking á íslensku fjölmiðlaumhverfi
• Góð þekking á vefumsjón, vefþróun og 

samskiptamiðlum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi 

samskiptahæfileikar
• Góð íslenskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Upplýsingar veitir:

Leifur Geir Hafsteinsson 
leifurgeir@hagvangur.is

Sótt er um starfið rafrænt á www.landspitali.is,
undir „Laus störf“. Umsókn um starfið þarf að
fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

Umsóknarfrestur er til og með 10. okt. nk.

Landspítali auglýsir eftir öflugum einstaklingi með mikla reynslu af samskipta- og kynningarmálum til að leiða samskiptadeild 
spítalans. Hlutverk samskiptadeildar er að móta og innleiða stefnu um innri og ytri samskipti og skipuleggja virka 
upplýsingamiðlun um stefnu og starfsemi spítalans, þ.m.t. innri og ytri vefmál.  

Leitað er að kraftmiklum einstaklingi með mikinn metnað fyrir hönd spítalans og þekkingu á og reynslu af starfssviðinu.  
Starfið er krefjandi, í því felst mikil ábyrgð og verulega reynir á frumkvæði, stefnumótandi hugsun og samskiptahæfileika.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem fleiri en 5.000 manns starfa í þverfaglegum 
teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu 
röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk 
og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Ráðið verður í starfið frá og með 1. desember 2016 til 5 ára. 
Laun eru samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Um er að ræða fullt starf.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



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

Umsóknarfrestur er til og með 9. október. 
Landsvirkjun hvetur konur jafnt sem karla  
til að sækja um störfin.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með virkum 
hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og viljum vera í farar-
broddi við að móta ný tækifæri á þessum sviðum. Hjá okkur starfar hópur 
metnaðarfulls starfsfólks með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Starfið er á Þjórsársvæði og í því felast 

fjölbreytt verkefni á sviði umhverfis-, 

heilbrigðis-, gæða- og samfélagsmála. 

Viðkomandi vinnur að eftirliti, gagna-

öflun og kynningu á niðurstöðum úr 

mælingum og rannsóknum í þessum 

málaflokkum. Verkefnisstjóri annast 

eftirlit með ytri og innri kröfum vegna 

starfsleyfis aflstöðva á Þjórsársvæði  

og hefur umsjón með að þeim sé fram-

fylgt. Verkefnisstjórinn hefur auk þess 

umsjón með samskiptaáætlun Þjórsár-

svæðis og fylgir eftir samskiptum við 

eftirlits- og hagsmunaaðila ásamt því 

að hafa umsjón með kynningarefni og 

móttöku gesta.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 

Við leitum að  
framúr skarandi fólki

Verkefnisstjóri  
Umhverfis- og samfélagsmál

Við óskum eftir að ráða útsjónarsaman 

og skipulagðan starfskraft til að ganga  

til liðs við samskiptasvið fyrirtækisins 

og leiða rekstur og þróun gestastofa.  

Í starfinu felst einnig að þróa tækifæri 

til samstarfs við ferðaþjónustuaðila um 

land allt. 

Allt rafmagn á Íslandi er unnið úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum; vatni, 

jarðvarma og vindi. Þetta er einn þeirra 

fjölmörgu þátta sem skapa Íslandi sér-

stöðu á heimsmælikvarða og býður þar 

af leiðandi upp á ótal tækifæri. Árlega 

heimsækja yfir 30 þúsund innlendir 

og erlendir ferðamenn gestastofur í 

aflstöðvum Landsvirkjunar.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar  
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is)  
og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.
hreinsson@landsvirkjun.is). 

Verkefnisstjóri  
Þróun gestastofa

Landsvirkjun óskar eftir að ráða vél-

fræðing til að annast rekstur, eftirlit  

og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja 

við Blöndustöð. Í starfinu felst meðal 

annars vinna við aukið rekstrar öryggi og 

hagkvæmni í rekstri num. Stöðvarvörður 

hefur einnig eftirlit með því að öryggis-

kröfum Landsvirkjunar og annarra 

opinberra aðila sé framfylgt.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar,
www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María  
Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir 
@landsvirkjun.is).

Stöðvarvörður  
Blöndustöð

Landsvirkjun leitar að tveimur einstak-

lingum; vélfræðingi og rafvirkja, til 

starfa á Mývatnssvæði. Í störfunum 

felst umsjón með rekstri aflstöðva og 

veitumannvirkja við Kröflu, Bjarnarflag 

og Þeistareyki auk eftirlits og viðhalds 

aflstöðva. Stöðvarverðir vinna markvisst 

að því að efla rekstraröryggi og hag-

kvæmni ásamt því að hafa umsjón með 

að öryggiskröfum Landsvirkjunar og 

annarra opinberra aðila sé framfylgt. 

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar,
www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María  
Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir 
@landsvirkjun.is).

Stöðvarverðir  
Mývatnssvæði 

Um er að ræða stöðu sem snýr að 

fjölbreyttum viðhalds- og rekstrar-

verkefnum um endurbætur, innkaup 

og utanumhald búnaðar auk lagerhalds. 

Viðkomandi ber ábyrgð á að viðhalds-

stefnu Landsvirkjunar sé framfylgt og  

að verk séu faglega unnin ásamt því  

að hafa umsjón með gæða-, umhverfis-  

og öryggismálum á svæðinu.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is).

Sérfræðingur  
Mývatnssvæði



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

Umsóknarfrestur er til og með 9. október. 
Landsvirkjun hvetur konur jafnt sem karla  
til að sækja um störfin.

www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun er rótgróið fyrirtæki í örri þróun. Við vinnum með virkum 
hætti að uppbyggingu í orkumálum og viðskiptalífi og viljum vera í farar-
broddi við að móta ný tækifæri á þessum sviðum. Hjá okkur starfar hópur 
metnaðarfulls starfsfólks með ólíka menntun og fjölbreytta starfsreynslu.

Starfið er á Þjórsársvæði og í því felast 

fjölbreytt verkefni á sviði umhverfis-, 

heilbrigðis-, gæða- og samfélagsmála. 

Viðkomandi vinnur að eftirliti, gagna-

öflun og kynningu á niðurstöðum úr 

mælingum og rannsóknum í þessum 

málaflokkum. Verkefnisstjóri annast 

eftirlit með ytri og innri kröfum vegna 

starfsleyfis aflstöðva á Þjórsársvæði  

og hefur umsjón með að þeim sé fram-

fylgt. Verkefnisstjórinn hefur auk þess 

umsjón með samskiptaáætlun Þjórsár-

svæðis og fylgir eftir samskiptum við 

eftirlits- og hagsmunaaðila ásamt því 

að hafa umsjón með kynningarefni og 

móttöku gesta.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 

Við leitum að  
framúr skarandi fólki

Verkefnisstjóri  
Umhverfis- og samfélagsmál

Við óskum eftir að ráða útsjónarsaman 

og skipulagðan starfskraft til að ganga  

til liðs við samskiptasvið fyrirtækisins 

og leiða rekstur og þróun gestastofa.  

Í starfinu felst einnig að þróa tækifæri 

til samstarfs við ferðaþjónustuaðila um 

land allt. 

Allt rafmagn á Íslandi er unnið úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum; vatni, 

jarðvarma og vindi. Þetta er einn þeirra 

fjölmörgu þátta sem skapa Íslandi sér-

stöðu á heimsmælikvarða og býður þar 

af leiðandi upp á ótal tækifæri. Árlega 

heimsækja yfir 30 þúsund innlendir 

og erlendir ferðamenn gestastofur í 

aflstöðvum Landsvirkjunar.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar  
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is)  
og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.
hreinsson@landsvirkjun.is). 

Verkefnisstjóri  
Þróun gestastofa

Landsvirkjun óskar eftir að ráða vél-

fræðing til að annast rekstur, eftirlit  

og viðhald aflstöðva og veitumannvirkja 

við Blöndustöð. Í starfinu felst meðal 

annars vinna við aukið rekstrar öryggi og 

hagkvæmni í rekstri num. Stöðvarvörður 

hefur einnig eftirlit með því að öryggis-

kröfum Landsvirkjunar og annarra 

opinberra aðila sé framfylgt.

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar,
www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María  
Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir 
@landsvirkjun.is).

Stöðvarvörður  
Blöndustöð

Landsvirkjun leitar að tveimur einstak-

lingum; vélfræðingi og rafvirkja, til 

starfa á Mývatnssvæði. Í störfunum 

felst umsjón með rekstri aflstöðva og 

veitumannvirkja við Kröflu, Bjarnarflag 

og Þeistareyki auk eftirlits og viðhalds 

aflstöðva. Stöðvarverðir vinna markvisst 

að því að efla rekstraröryggi og hag-

kvæmni ásamt því að hafa umsjón með 

að öryggiskröfum Landsvirkjunar og 

annarra opinberra aðila sé framfylgt. 

Sótt er um starfið á vef Landsvirkjunar,
www.landsvirkjun.is. 

Nánari upplýsingar veitir Þóra María  
Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir 
@landsvirkjun.is).

Stöðvarverðir  
Mývatnssvæði 

Um er að ræða stöðu sem snýr að 

fjölbreyttum viðhalds- og rekstrar-

verkefnum um endurbætur, innkaup 

og utanumhald búnaðar auk lagerhalds. 

Viðkomandi ber ábyrgð á að viðhalds-

stefnu Landsvirkjunar sé framfylgt og  

að verk séu faglega unnin ásamt því  

að hafa umsjón með gæða-, umhverfis-  

og öryggismálum á svæðinu.

Sótt er um starfið á vef Capacent, capacent.is.

Nánari upplýsingar veita Þóra Pétursdóttir 
(thora.petursdottir@capacent.is) og  
Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.
gudjonsdottir@landsvirkjun.is).

Sérfræðingur  
Mývatnssvæði



Byggingarstjóri
Fasteignir Akureyrarbæjar óska eftir að ráða  

byggingarstjóra í viðhaldi leiguíbúða. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf fljótlega.

Fasteignir Akureyrarbæjar eru eignarhalds- og rekstrarfélag í 
eigu Akureyrarbæjar.
Félagið hefur sérstaka stjórn sem starfar í umboði bæjarstjórnar 
og hefur umsjón með öllum fasteignum í eigu bæjarins.
Helstu verkefni félagsins eru nýframkvæmdir, kaup og sala eigna, 
viðhald eigna og útleiga þeirra.
 
Helstu verkefni:
•	 Umsjón	með	viðhaldi	og	endurbótum	fasteigna.
•		Gerð	viðhaldsáætlana.
•	 Stýring	framkvæmda.
•	 Eftirlit	með	framkvæmdum.
•	 Samskipti	og	þjónusta	við	leigutaka	og	þjónustuaðila
 
Menntunar- og hæfniskröfur:
•	 Meistari	á	byggingarsviði	eða	önnur	haldgóð	menntun	
 sem nýtist í starfið.
•	 	Þekking	a	byggingaframkvæmdum.
•	 	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	kostur.
•	 Góð	almenn	tölvukunnátta	kostur.
•	 Góðir	skipulagshæfileikar	og	frumkvæði.
•	 Hæfni	til	ákvarðanatöku	og	sjálfstæðra	vinnubragða.
•	 Jákvætt	hugarfar	og	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
•	 Gerð	er	krafa	um	vammleysi,	s.s.	að	vera	með	gott	orðspor	 
	 og	að	framkoma	og	athafnir	á	vinnustað	og	utan	hans	 
 samrýmist starfinu.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	er	að	finna	á	heimasíðu	Akureyrar-
bæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um rafrænt.
Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Bókari og skrifstofustarf: 
Búmenn eru húsnæðissamvinnufélag sem var stofnað 
með það að markmiði að byggja og reka búsetu íbúðir 
fyrir félagsmenn sína. Búmenn eru með  540 íbúðir í 13 

sveitarfélögum víðsvegar um land. 

Umsóknarfrestur er til 30 september 2016

Starfsvið:
Um er að ræða hlutastarf 60%
Umsjón með bókhaldi
Milliuppgjör
Aðstoð við gerð greiðsluáætlana
Aðstoð við gerð rekstraráætlana
Reikningagerð
Ábyrgða á skjalamálum
Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Hæfniskröfur:
Reynsla af bókhaldi skilyrði.
Reynsla af DK bókhaldskerfi skilyrði
Menntun á sviði bókhalds æskileg
Góð tölvukunnátta
Góð samskipti og samstarfshæfni
Sveigjanleg/ur og viljug/ur að ganga í fjölbreytt verkefni

Upplýsingar veitir Úlfar Þór Indriðason, fram- 
kvæmdastjóri Búmanna í síma 552 5644 og einnig er 
hægt að senda tölvupóst á ulfar@bumenn.is

Ljósleiðaradeild GR leitar að starfsmanni sem hefur það hlutverk að hafa umsjón 
með grunnkerfi Ljósleiðarans þannig að viðskiptavinir okkar geti treyst öruggri 
tengingu. Við leitum að jákvæðum, útsjónarsömum og samskiptaliprum félaga 
í samhentan hóp sem  sér um uppbyggingu, viðhald og rekstur grunnkerfis 
Ljósleiðarans.    

ÞÚ TRYGGIR ÖRUGGT HÁGÆÐASAMBAND:
Starfið felur í sér að tryggja gæði við lagningu grunnkerfis Ljósleiðarans með því að:   

• Sinna fageftirliti á ljósleiðaraframkvæmdum
• Sinna ráðgjöf og samskiptum við verktaka
• Taka út ljósleiðaraframkvæmdir
• Meta ástand ljósleiðarakerfis

Til að sinna starfinu vel þarftu að hafa iðnmenntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði 
rafiðnaðar og hafa haldbæra þekkingu og reynslu af framkvæmdum við ljósleiðara. 
Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Við tökum á móti umsóknum á ráðningarsíðu okkar: starf.or.is/gagnaveitan/ þar 
sem nánari upplýsingar er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 3. október 2016. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttur mannauðsráðgjafi á netfanginu 
starf@gagnaveita.is.

Kíktu á www.ljosleidarinn.is eða Ljósleiðarinn á Facebook!

Gagnaveita Reykjavíkur er fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 60 starfsmenn auk 
ótal verktaka vinna saman að því að veita íslenskum heimilum og fyrirtækjum aðgengi 
að hágæða þjónustu á opnu aðgangsneti Ljósleiðarans. Hjá GR er fagmennska og 
góður starfsandi í fyrirrúmi, við leitumst við að vera í fremstu röð hvað varðar jafnrétti, 
öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. 

KOMDU FÓLKI Í SAMBAND VIÐ 
FRAMTÍÐINA

——  UMSJÓN LJÓSLEIÐARAKERFIS



Nánari upplýsingar veita Embla Grétarsdóttir og Sigrún Halldórsdóttir sérfræðingar á mannauðs sviði í síma 420-8800.
Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn í gegnum heimasíðu Bláa Lónsins, www.bluelagoon.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 9. október 2016.

VERKEFNASTJÓRI Í SÖLUDEILD

Helstu verkefni:
• Umsjón með hótelbókunum
• Umsjón og ráðgjöf við hópabókanir
• Utanumhald og þróun ferla vegna sölu og þjónustu við 

hótelbókanir
• Kynningar fyrir ferðaskrifstofur og viðskipta vini þeirra 
• Önnur verkefni í samráði við rekstrarstjóra söludeildar

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund
• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og faglegur metnaður 
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Jákvæðni og vilji til að takast á við fjölbreytt verkefni 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur 

SÖLUFULLTRÚI Í SÖLUDEILD

Helstu verkefni:
• Sala og ráðgjöf
• Þjónusta við viðskiptavini
• Ráðgjöf við hópabókanir
• Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund 
• Jákvætt viðmót og sveigjanleiki
• Áreiðanleiki, vandvirkni og stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur  

Um vaktavinnnu er að ræða.

Við stækkum – stækkið með okkur
Við leitum að öflugu fólki til að taka þátt í að veita

gestum Bláa Lónsins einstaka upplifun.
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Starfsfólk í afgreiðslu óskast
Vinnutími 10-18 eða 13-18 og  

eitthvað um helgar. Framtíðarstarf.

Áhugasamir sæki um á netfangið
bjornsbakari@bjornsbakari.is merkt ATVINNA

RAFVIRKJAR!
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðar starfa.
Umsókn sendist á netfangið rafbodi@rafbodi.is.

Þurfa að geta byrjað sem fyrst.

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

VANTAR ÞIG VINNU?

Við hjá Prooptik leitum að þjónustuglöðum 
einstaklingi til að sinna sölustarfi. 

Starfshlutfall er 100%
Þarf að hefja störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá skal send á netfangið: 
matti@prooptik.is

VILT ÞÚ VERA HLUTI AF 
FRÁBÆRU SÖLUTEYMI?

Okkur vantar frábæran kjötinðnaðarmann 
til liðs við okkur!

Vegna aukinna umsvifa óskar ÍSAM eftir öflugum sölumanni. Við leitum 
að einstaklingi með kjötiðnaðarmenntun  og/eða góða reynslu á því sviði. 
Viðkomandi mun sinna sölu á matvörum og rekstrarvörum fyrir kjötvinnslur, 
búðir og mötuneyti og þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Sala á vörum fyrirtækisins.
• Öflun og viðhald viðskiptasambanda.
• Gerð sölu- og innkaupaáætlana.
• Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun eða mikil reynsla á sviði kjötiðnaðar.
• Góðir sölu-  og samskiptahæfileikar.
• Almenn tölvukunnátta.
• Frumkvæði  og metnaður til að ná árangri
• Sjálfstæð vinnubrögð og skipulagshæfileikar
• Reynsla af sölumennsku er kostur 

ÍSAM ehf  er eitt stærsta og  öflugasta markaðs- og framleiðslufyrirtæki 
landsins á neytendamarkaði. ÍSAM á og rekur vörumerkin Mylluna, Ora, 
Frón og Kexsmiðjuna  Hjá ÍSAM starfa nú um 400 manns. Stefna ÍSAM er 
að ráða fólk með rétta blöndu af hæfni, menntun, persónuleika og metnaði 
til að ná árangri. 

Upplýsingar um starfið veitir Þórður Bragason, rekstrarstjóri í síma 522 2700. 
Áhugasamir sæki um á vef fyrirtækisins www.isam.is í síðasta lagi  
10. október 2016

Ánægt starfsfólk er okkar metnaður

Ísam ehf Tunguhálsi 11, 110 Reykjavík • s. 522 2700 • www.isam.is

 
 

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

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 að 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 til 
að útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir 
um leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands.

Allar umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjá Landlæknisembættinu. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist  
ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

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.  

Jafnframt skal fylla út eyðublaðið „Umsókn um læknisstöðu“ og setja það í viðhengi. Umsóknareyðublaðið má nálgast  
á vef Embættis landlæknis (www.landlaeknir.is) undir útgefið efni.  

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).  

Fagstjóri lækninga 

Heilsugæslan Mosfellsumdæmi 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laust til umsóknar starf fagstjóra lækninga við 
Heilsugæsluna Mosfellsumdæmi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfni og samskiptahæfileika. Starfshlutfall er 100% og verður ráðið í starfið 
til 5 ára frá og með 1. nóvember nk. eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. október 2016.

Helstu verkefni og ábyrgð
  Skipulag, verkstjórn og samhæfing innan  
  fagsviðs með svæðisstjóra, í samræmi við  
  stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar- 
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum á  
  starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun   
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Hefur umsjón með sérnámslæknum stöðvar,  
  veitir fræðslu til nema, nýliða og starfsmanna  
  fagsviðs í samvinnu við aðra starfsmenn stöðvar 
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða

Hæfnikröfur

  Sérfræðingur í heimilislækningum

  Reynsla af starfi í heilsugæslu 

  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar

  Nám í stjórnun æskilegt

  Hæfni í mannlegum samskiptum

  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  

  í starfi

  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Þengilsdóttir, 
svæðisstjóri Heilsugæslu Mosfellsumdæmis – 510-0700 
svanhildur.thengilsdottir@heilsugaeslan.is.
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VANTAR ÞIG VINNU?

Nettó Granda
óskar eftir vaktstjóra á
kvöldvakt og starfsfólki

á aukavaktir
 

Óskað er eftir starfsfólki
18 ára og eldra

 
Umsóknarfrestur er til og

með 3. október
 

Tekið er á móti umsóknum
í gegnum netfangið

grandi@netto.is
 

Nánari upplýsingar veitir:
Ellert Hjelm Gestsson verslunarstjóri
Nettó Granda í síma 773-3007

Sérfræðingur í fjárstýringu

Fjármálaskrifstofa

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

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar óskar eftir að ráða áhugasaman og metnaðarfullan einstakling til starfa í fjárstýringardeild skrifstofunnar.

Reykjavík er skapandi og metnaðarfullur vinnustaður með um 9 þúsund starfsmenn. Verkefnin eru fjölbreytt og snerta daglegt líf borgarbúa 
með margvíslegum hætti.  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 greiðsluáætlunar. Deildin hefur 
einnig eftirlit með innheimtum borgarsjóðs, greiðslu reikninga, álagningarstofni fasteignagjalda og álagningu þeirra. Fjárstýringardeild starfar 
samkvæmt reglum um fjárstýringu og áhættustýringu sem borgarráð hefur sett.ber ennfremur ábyrgð á rekstri Ráðhúss, Höfðatorgs, Höfða 
sem og mötuneyta Ráðhúss og Höfðatorgs.

Launakjör samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar við hlutaðeigandi stéttarfélög. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 8. október 2016.
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is /storf. 

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir 
hæfni viðkomandi í starfið. Nánari upplýsingar veitir Helga Benediktsdóttir í síma 411-1111 eða í netfang helga.benediktsdottir@reykavik.is

Helstu verkefni eru:
• Dagleg stýring á borgarsjóði
• Stefnumótun og skýrslugjöf um fjárstýringu og áhættu tengdri 

fjárstýringu borgarsjóðs
• Þróun fjárhagslegra mælikvarða og markmiða til  

árangursmælinga
• Þróun sviðsmynda og álagsprófa til áhættugreininga í náinni 

samvinnu við áhættumatsdeild og áætlunar- og greiningardeild 
Fjármálaskrifstofu

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Gott vald á upplýsingatækni og notkun hennar til úrvinnslu gagna 

og skýrslugjafar
• Gagnrýnin hugsun og rík greiningarhæfni
• Gott vald á íslensku og ensku, bæði á mæltu og rituðu máli, og 

hæfileiki til að setja fræðilegt efni fram á skýran hátt
• Nákvæm og vönduð vinnubrögð
• Sveigjanleiki, færni og vilji til að tileinka sér nýja þekkingu og 

vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt sem og í hópi
• Framhaldsmenntun eða starfsreynsla er æskileg

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti  
af góðu ferðalagi þeirra sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. 

Nú vantar okkur fleiri til að vera hluti af góðu ferðalagi með okkur.

V E R K E F N A S T J Ó R I  
Á  A K U R E Y R A R F L U G V E L L I

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra til að byggja upp og þróa starfsemi 
Akureyrarflugvallar. Helstu verkefni eru umsjón með þjálfun, skipulagning 
björgunar- og slökkviþjónustu og aðstoð við daglegan rekstur flugvallarins.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
•  Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
•  Reynsla af hópastarfi er kostur, t.d. við kennslu eða þjálfun
•  Reynsla af björgunar- og slökkvistörfum er kostur
•  Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I 
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

STA R F S STÖ Ð :
AKURE YRARFLUGVÖ LLUR

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
9.  OKTÓBER 2016

U M S Ó K N I R :
ISAVIA. IS/ATVINNA

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls  
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.
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Gunnlaugur sér meðal annars um að öll  
ljós á Akureyrarflugvelli séu í góðu lagi.  
Hann er hluti af góðu ferðalagi.
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Vertu með okkur frá upphafi
Afgreiðslustörf 
Við leitum að áhugasömum og lífsglöðum einstaklingum 
til starfa á kaffihúsi Krispy Kreme. Bæði fullt starf og 
hlutastörf eru í boði – Unnið er á vöktum.  
Hæfniskröfur: 

• Rík þjónustulund
• Stundvísi
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Íslenskumælandi

Framleiðsla
Starfsmenn munu vinna náið með framleiðslustjórum, viðhalda 
nákvæmu birgðaplani ásamt öðrum verkefnum sem falla undir 
framleiðslu. Viðkomandi þarf að geta unnið á stórar og smáar vélar 
sem notaðar eru við framleiðslu kleinuhringja. Mikil ábyrgð fylgir 
þessu starfi og unnið er á 2-2-3 vöktum.
Hæfniskröfur: 

• Reynsla af matvælaframleiðslu kostur en ekki skilyrði
• Nákvæm vinnubrögð og vinnusemi
• Geta til þess að vinna undir álagi
• Fylgt heilbrigðisreglum
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Íslenska ekki skilyrði

Ef þú hefur áhuga á að starfa með okkur biðjum við þig að senda ferilskrá 
á tölvupóstfangið storf@krispykreme.is. Umsóknarfrestur er til 30. september. 

Krispy Kreme hóf starfsemi sumarið 1937 en þá hafði Bandaríkjamaðurinn Vernon 

Rudolph kynnst bestu kleinuhringjum sem hann hafði smakkað og falast eftir uppskrift-

inni frá frönskum matreiðslumanni sem bjó í New Orleans. Með uppskriftina í farteskinu 

leigði hann húsnæði í Winston-Salem og hóf að selja Krispy Kreme kleinuhringi í mat-

vöruverslanir í hverfinu. Í dag eru yfir 1.100 Krispy Kreme staðir í heiminum og sama 

uppskriftin enn notuð, enda óþarfi að breyta því sem er jafn bragðgott og ljúffengt.

 Uppvaskarar
Leitum að öflugum uppvaskara til að vinna í framleiðslu-
rými og undir stjórn framleiðslustjóra. Unnið er á vöktum. 
Hæfniskröfur: 

• Stundvísi og dugnaður
• Geta til þess að vinna undir álagi
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Íslenska ekki skilyrði

/KrispyKremeIS #KrispyKremeIS

Vaktstjórar
Við leitum að skipulögðum og drífandi einstaklingum í 
fullt starf. Reynsla úr sambærilegu starfi æskileg. Aðeins 
24 ára og eldri koma til greina. Vaktstjóri ber ábyrgð á 
þjónustu, verkferlum, verkstjórn og þjálfun starfsfólks.
Hæfniskröfur: 

• Skipulags- og leiðtogahæfileikar
• Rík þjónustulund
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Almenn tölvukunnátta
• Íslenskumælandi

Kaffibarþjónar
Elskar þú kaffi? Við leitum að áhugasömum kaffiunnendum 
í störf kaffibarþjóna. Störfin felast í sölu og framleiðslu á 
kaffidrykkjum. Starfsmenn munu fara á námskeið og fá 
ítarlega kennslu í kaffigerð. Unnið er á 2-2-3 vöktum.
Hæfniskröfur: 

• Nákvæm vinnubrögð
• Rík þjónustulund
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Reynsla af kaffibarþjónastörfum kostur en ekki skilyrði
• Íslenskumælandi

Skreytingameistarar
Ertu listamaður? Við leitum að fólki með áhuga á bakstri og 
skreytingum til að vinna í framleiðslu Krispy Kreme. Unnið er 
náið með framleiðslustjórum og öðrum starfsmönnum. Bæði 
fullt starf og hlutastörf eru í boði – Unnið er á vöktum
Hæfniskröfur: 

• Reynsla af bakstri og skreytingum kostur en ekki skilyrði
• Nákvæm vinnubrögð og skipulagning
• Fylgt heilbrigðisreglum
• Góð mannleg samskipti og snyrtimennska
• Íslenska ekki skilyrði
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Sérfræðingur á sviði 
matvælafræði

BioPol ehf., Sjávarlíftæknisetur á Skagaströnd í samstarfi 
við Háskólann á Akureyri óskar eftir að ráða sérfræðing 
á sviði matvælafræði eða einstakling með sambærilega 
menntun. Umsækjanda er ætlað að styðja frumkvöðlastarf 
í matvælavinnslu sem sett verður upp í tengslum við 
rannsóknastofu BioPol ehf, sjá um samskipti við opinbera 
leyfisveitendur og taka þátt í þróunarverkefnum fyrirtækis-
ins. Starfstöð viðkomandi verður á Skagaströnd.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða í fyrrgreindum fræðigreinum. 
• Reynsla af þróunarstarfi í matvælavinnslu er kostur.
• Sjálfstæð og skipuleg vinnubrögð.

Umsóknarfrestur er til og með 15. október nk. 

Umsóknir með ýtarlegum  upplýsingum um menntun, 
starfsreynslu og meðmælendur berist BioPol ehf., 
Einbúastíg 2, 545 Skagaströnd. 

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór G. Ólafsson halldor@biopol.is framkvæmdastjóri
 í síma 452-2977 eða 896-7977

ICELAND RECRUITMENT
Your key to Iceland recruitment 

Breskir smiðir, kranamenn, JCB vélamenn 
tilbúnir til vinnu um allt Ísland.

alan@icelandrecruitment.is  Alan s. 775 7336

Hluti af daglegu lífi

www.n1.is facebook.com/enneinn

VR-15-025

Ertu ferskur og framtakssamur? 
Verkefnastjóri veitingasölu hjá Nesti  

Með Nesti hefur N1 aukið áherslu á ferskleika og holla 
valkosti í veitingasölu. Starfræktir eru veitingastaðir með 
eldhúsi á tíu Nestisstöðvum um land allt. Við leitum að 
verkefnastjóra til að þróa þetta verkefni áfram.

Hæfniskröfur:
Við leitum að hæfileikaríkri fagmanneskju með jákvætt viðhorf, 
þekkingu á matargerð og getu til að miðla henni til samstarfsfólks. 
Menntun í faginu og reynsla af stjórnun er æskileg.

Í boði er:
Framtíðarstarf eða tímabundin verkefnastjórnun í skemmtilegu  
og fjölskylduvænu vinnuumhverfi með fjölbreyttum áskorunum.

Umsóknir óskast sendar  
á www.n1.is merktar 
„Verkefnastjóri veitingarekstur“. 

Umsóknarfrestur er til  
og með 8. október 2016.

Við hvetjum fólk af báðum 
kynjum til að sækja um starfið

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



Sótt er um starfið á www.festi.is
Umsóknarfrestur er til 2. október 2016

Nánari upplýsingar um starfið veita: 
Gréta María Grétarsdóttir fjármálastjóri, 
greta@festi.is 

Guðríður H. Baldursdóttir mannauðsstjóri, 
gudridur@festi.is

Festi hf. sérhæfir sig í rekstri verslunarfyrirtækja:

Fyrirtæki Festi hf. eru; matvöruverslunarkeðjurnar 
Krónan, Kjarval og Nóatún og sérvöruverslanirnar 
ELKO og Inter sport. 

Þá rekur Festi hf. einnig fasteigna félög og Bakkann 
vöruhús.

Festi hf.  |  Skarfagörðum 2  |  104 Reykjavík  |  559 3000  |  info@festi.is

Helstu verkefni:
• Upplýsingagjöf og greiningar

• Úrvinnsla og framsetning á 

    tölfræðilegum upplýsingum

• Gerð fjárhagsáætlana

• Ferla og umbótavinna

Hæfniskröfur:
• Háskólanám sem nýtist í starfi

• Skipulögð vinnubrögð og lausna-

    miðuð hugsun

• Samskipta- og samstarfshæfileikar og 

    hæfni til að byggja upp sterkt tengslanet

• Reynsla af sambærilegum verkefnum   

    kostur

Sérfræðingur  
á fjármálasviði
Hefur þú áhuga á að takast á við krefjandi verkefni hjá vaxandi fyrirtæki?
Festi hf. leitar að metnaðarfullum og samskiptaliprum aðila í teymi fjármálastjóra.  
Fjármálastjóri fer með yfirumsjón fjármála, upplýsingatækni, greininga og öryggismála.

Starfsmenn óskast 
Óskum eftir að ráða reglusama, stundvísa og handlagna 
menn til starfa á CNC sög og við framleiðslu á granít og 

kvarts borðplötum.

Upplýsingar gefa Ragnar og Sigurður í síma 566 7878
Einnig er hægt að senda umsóknir á rein@rein.is

Steinsmiðjan Rein | Viðarhöfða 1 | 110 Reykjavík

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Laus störf á Egilsstöðum - 
Fljótsdalshéraði

Yfirmaður eignasjóðs á Skipulags- 
og umhverfissviði

Fljótsdalshérað auglýsir laust starf til umsóknar, yfirmann Eigna-
sjóðs á Skipulags- og umhverfissviði.

Yfirmaður Eignasjóðs heyrir undir deildarstjóra á Skipulags- og 
umhverfissviði.

Í starfinu felst eftirlit með viðhaldi allra húseigna Fljótsdalshéraðs 
í samræmi við fjárveitingar hverju sinni, yfirferð á félagslegum 
íbúðum við leigjendaskipti, yfirumsjón á nýframkvæmdum sveitar-
félagsins og úttektir á þeim. 

Að auki er starfsmaður eignasviðs staðgengill skipulags- og 
byggingarfulltrúa og á eftir atvikum að yfirfara aðaluppdrætti, 
sinna úttektum og eiga samskipti við umsækjendur, hönnuði, 
stofnanir og fleiri.

Menntunar og hæfniskröfur eru háskólapróf í byggingar-, tækni-, 
eða verkfræði. Reynsla af sambærilegum störfum æskileg. Hæfni 
og lipurð í mannlegum samskiptum eru mikilvæg svo og sjálfstæð 
og öguð vinnubrögð.

Upplýsingar um starfið veitir Vífill Björnsson í síma   4 700 700 eða 
á netfangið vifill@egilsstadir.is

Þjónustumiðstöð – Starf viðhalds- og 
tækjamanns

Um er að ræða 100% framtíðarstarf. Starf í Þjónustumiðstöð er 
mjög fjölbreytt og felur m.a. í sér viðhald á bílum og sláttutækjum, 
snjómokstur, viðhald gatna og aðstoð við viðhald á mannvirkjum 
sveitarfélagsins. Einnig fellst í starfinu vinna á skíðasvæði í 
Stafdal, s.s. troðsla og viðhald búnaðar. 

Menntunar og hæfniskröfur eru réttindi til stjórnunar vinnuvéla 
og aukin ökuréttindi, menntun í bifvélavirkjun eða góð reynsla af 
viðgerðum og viðhaldi tækja og búnaðar. Reynsla af sambæri-
legum störfum æskileg. Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum 
eru mikilvæg svo og sjálfstæð og öguð vinnubrögð.

Um er að ræða dagvinnu og einhverja kvöld og helgarvinnu, sér í 
lagi á opnunartíma skíðasvæðis.

Upplýsingar um starfið veitir Kári í síma 864 4979 eða á netfangið 
kari@egilsstadir.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Æskilegt er að við-
komandi getið hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 30.september 2016.  
Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á netfangið 
vifill@egilsstadir.is. Með umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Fljótsdalshéraðs hvetur sveitar-
félagið karla jafnt sem konur til þess að sækja um starfið.

Deildarstjóri Skipulags- og umhverfissviðs.

Saumastofa/ fataviðgerða-verkstæði á  
höfuðborgarsvæðinu til sölu.

Farsæll rekstur í 15 ár.
Stór og tryggur viðskiptavinahópur, allt frá  

Suðurnesjum til Akraness.
Allar nánari upplýsingar í síma 8474684



Menningarfélag Akureyrar 
leitar að verkefnastjóra
kynningarmála.

Vilt þú vinna í 
skapandi, fjölbreyttu 
og skemmtilegu 
umhverfi?

HELSTU VERKEFNI:
• Móta og framkvæma áætlun vegna markaðs- 

og kynningarmála í samstarfi við sviðsstjóra. 
• Vinna kynningar- og markaðsáætlanir fyrir 

einstök verkefni leiklistar- og tónlistarsviðs. 
• Byggja upp sölukerfi MAk og opna ný tengsl 

við viðskiptavini og gesti. 
• Skipuleggja heimsóknir skóla, leikskóla og 

annarra hópa bæði í húsið og vegna kynninga á 
verkefnum MAk. 

• Umsjón með heimasíðu og samfélagsmiðlum.
• Viðburðastjórn stærri og minni verkefna. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Menntun og reynsla sem hæfir starfinu.
• Þekking og reynsla af markaðs- og 

kynningarmálum.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun.
• Brennandi áhugi á leikhúsi og öðru 

menningarlífi.
• Frumkvæði, mjög góð íslenskukunnátta og 

sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

MAk getur boðið þér fjölbreyttan starfsvettvang 
þar sem kraftar þínir fá að njóta sín. Þú kemur til 
með að vinna með hæfileikaríku fólki alls staðar 
að á landinu og móta framtíð og stefnu nýs 
félags sem á sér djúpar rætur í hefð og sögu 
klassískrar tónlistar og leiklistar.

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á 
netfangið umsoknir@mak.is. Umsóknarfrestur 
er til og með 8. október 2016. 

UM MAK:
Menningarfélag Akureyrar er fjölbreytt, skapandi og 
áræðið. MAk vill rækta og auðga samfélag sitt með 
framleiðslu listviðburða með sterka samfélagslega 
tengingu. MAk vill fóstra og næra listræna hæfileika 
og metnað og vera þannig uppspretta nýrra og 
krefjandi verkefna. 
Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands 
og Menningarhúsið Hof mynda Menningarfélag 
Akureyrar. 

Varahlutaverslun 
Nýtt bílaumboð óskar eftir að ráða starfsmann í 
umsjón með varahlutaverslun
Leitað er að drífandi og skipulögðum einstaklingi til að 
hafa umsjón með varahlutapöntunum, sölu varahluta og 
utanumhaldi á lager.
Almenn þekking á bílum sem og reynsla af pöntunum og 
sölu varahluta er æskileg.
Umsóknir sendast til og nánari upplýsingar gefur 
johannes@isband.is eða í síma 620 2333 fyrir 2. október

Íslensk-Bandaríska ehf.     
(Ís-Band) hefur nýlega opnað 
umboð fyrir Fiat, Fiat 
Professional atvinnubíla, Alfa 
Romeo, Jeep, Dodge, 
Chrysler og Ram pallbíla. 
Rúmgott verkstæði að 
Smiðshöfða 5 sinnir 
almennum bílaviðgerðum 
fyrir allar tegundir bíla ásamt 
varahlutaverslun.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Nánari upplýsingar um stör�n er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um stör�n þar.

Löggiltur endurskoðandi /
viðskiptafræðingur

Bókari /
viðurkenndur bókari

Ört vaxandi endurskoðunarstofa miðsvæðis í Reykjavík leitar að
metnaðarfullum einstaklingum í eftirtalin störf:

Star�ð felst í gerð reikningsskila, endurskoðun, ráðgjöf, skattskilum og öðrum verkefnum. Leitað er að
löggiltum endurskoðanda eða viðskiptafræðingi með nokkurra ára reynslu af framangreindum verkefnum.

Star�ð felst í færslu bókhalds, afstemmingum og öðrum tilfallandi verkefnum. Leitað er að talnaglöggum
einstaklingi með reynslu af færslu bókhalds og afstemmingum.

kopavogur.is

Kópavogsbær

Lækur er sex deilda leikskóli og eru deildar aldursskiptar, eldri börnin eru í Stóra Læk og yngri börnin í 
Litla Læk.  Leikskólinn er staðsettur í Kópavogsdal þar sem stutt er í góð og skemmtileg útisvistarsvæði 
á öllum árstímum. Leikskólinn hefur afnot af Lækjavelli, fyrrum gæsluvelli, sem nýtist sem útiskóli. Lækur 
er opinn leikskóli þar sem hluti leikrýmis barnanna er sameiginlegt en hver deild er með sína heimastofu.  
Lækur starfar í anda hugsmíðahyggju og eru einkunnarorð skólans: sjálfræði, hlýja og virðing. Sjá nánar um 
leikskólann á netfanginu laekur@kopavogur.is.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Leikskólakennaramenntun  skilyrði
•	 Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða og/eða stjórnunar skilyrði 
•	 Reynsla af stjórnum í leikskóla skilyrði
•	 Hæfni til að leiða faglega forystu og góð færni í mannlegum samskiptum skilyrði
•	 Gott vald á íslenskri tungu

Ráðningartími og starfshlutafall 
Um er að ræða fullt starf. Ráðið er í starfið  frá og með 1.desember 2016 eða samkvæmt samkomulagi

Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og FSL. 

Unnið er samkvæmt starfslýsingum Félags stjórnenda leikskóla. Starfslýsingu má finna á www.ki.is.

Þeir sem ráðnir eru til starfa hjá leikskólum Kópavogs þurfa að undirrita heimild til að afla upplýsinga af sakaskrá. 

Umsóknarfrestur er til og með 9. október

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurlaug Bjarnadóttir, deildarstjóri leikskóladeildar, sigurlaugb@kopavogur.is  
í síma 570 1500 eða 861 5440.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um starfið.

Einungis er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is 

Leikskólastjóri óskast 
í leikskólann Læk í Kópavogi

RÚLLUM ÞESSU UPP! 



VERSLUNARSTJÓRI
NETTÓ GRANDA

Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum og kraftmiklum 
verslunarstjóra sem hefur gaman af mannlegum samskiptum.  

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á umsokn@netto.is.  
Allar nánari upplýsingar veitir Guðni Erlendsson í síma 421 5400.

Umsóknarfrestur er til og með 3. október nk.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

•	 Ábyrgð	á	rekstri	verslunar
•	 Samskipti	við	viðskiptavini	og	birgja
•	 Umsjón	með	ráðningum	starfsmanna	

og	almennri	starfsmannastjórnun.
•	 Ábyrgð	á	birgðahaldi	í	verslun	sem		

og	önnur	tilfallandi	störf.	

STARFSSVIÐ: HÆFNISKRÖFUR:

•	 Marktæk	reynsla	af	stjórnun	og		
starfsmannahaldi	hjá	verslunar		
og/eða	þjónustufyrirtækjum.	

•	 Styrkleiki	í	mannlegum	samskiptum,	
sjálfstæð	vinnubrögð,	skipulagshæfni,	
reglusemi	og	árverkni	í	hvívetna.	

Sérfræðingur á skrifstofu  
hagmála og fjárlaga

Velferðarráðuneytið auglýsir lausa til umsóknar starf 
sérfræðings á skrifstofu hagmála og fjárlaga.

Starfssvið
•	Upplýsingaöflun	og	framsetning	tölfræðilegra	 
	 upplýsinga.
•	Greining,	úrvinnsla	gagna	og	birting	á	staðtölum		
	 málaflokka.
•	Kostnaðargreining	og	gerð	og	umsjón	 
 reiknilíkana.
•	Þátttaka	í	stefnumótun	í	málaflokkum	ráðuneytis-	
	 ins	í	samstarfi	við	fagskrifstofur	og	stofnanir	 
 ráðuneytisins.
•	Gerð	fjárlagatillagna,	rekstrar-	og	framkvæmda-	
	 áætlana	og	eftirlit	með	framkvæmd	fjárlaga.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	Háskólamenntun	í	hagfræði,	tölfræði,	verkfræði		
	 eða	önnur	sambærileg	menntun.	Framhalds	-	
 menntun er kostur.
•	Færni	í	meðferð,	greiningu	og	úrvinnslu	gagna.
•	Þekking	á	gagnagrunnum	og	framsetningu	 
	 upplýsinga.
•	Þekking	og	reynsla	af	viðskiptagreind	 
 (e. Business Intelligence) er kostur. 
•	Þekking	og	reynsla	af	áætlanagerð,	 
 kostnaðargreiningu og kostnaðareftirliti.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	 
	 jákvætt	viðmót.
•	Færni	til	að	geta	unnið	sjálfstætt	á	skipulagðan	 
 og agaðan hátt.
•	Færni	í	miðlun	upplýsinga	í	mæltu	og	rituðu	máli.
•	Góð	kunnátta	í	ensku	og	einu	Norðurlandamáli	 
 er kostur.
•	Þekking	og	reynsla	af	stjórnsýslunni	og	 
 fjárlagagerð er kostur.
•	Þekking	á	fjárhags-	og	mannauðskerfi	ríkisins	 
 er kostur.
•	Þekking	og	reynsla	af	teymisvinnu	og	 
	 verkefnisstjórnun	er	kostur.

Um	 launakjör	 fer	 eftir	 kjarasamningi	 fjármála-	 og	
efnahagsráðherra	og	Félags	háskólamenntaðra	starfs-
manna	 Stjórnarráðsins.	Æskilegt	 er	 að	 viðkomandi	
geti	 hafið	 störf	 sem	 fyrst.	 Ráðuneytið	 hvetur	 karla	
jafnt	sem	konur	til	að	sækja	um	starfið.

Í	 boði	 er	 áhugavert	 og	 fjölbreytt	 starf	 í	 krefjandi	
starfsumhverfi.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	
Ólafur	Darri	Andrason	skrifstofustjóri,	olafur.darri@
vel.is,	 og	 Dagný	 Brynjólfsdóttir,	 staðgengill	 skrif-
stofustjóra,	 dagny.brynjolfsdottir@vel.is.	Umsóknir	
ásamt	 upplýsingum	 um	 menntun,	 starfsferil	 og	
starfsheiti	 skulu	 berast	 velferðarráðuneytinu,	Hafn-
arhúsinu	við	Tryggvagötu,	101	Reykjavík	eða	á	net-
fangið:	postur@vel.is	eigi	síðar	en	17. október nk.

Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu	 liggur	 fyrir.	Tekið	 skal	 fram	að	umsóknir	
geta	 gilt	 í	 sex	 mánuði	 frá	 því	 að	 umsóknarfrestur	
rennur	út,	sbr.	reglur	nr.	464/1996	um	auglýsingar	á	
lausum	störfum,	með	síðari	breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 23. september 2016.

  
  

TÆKNIMAÐUR 
Óskum eftir að ráða til starfa á Tæknideild.

Mann vanan öryggis – bruna – myndavéla  
og símkerfum ásamt öðrum verkefnum.

Umsóknum og fyrirspurnum skal senda á póstfangið 
arvirkinn@arvirkinn.is

SÉRFRÆÐINGUR Í TEKJUSTÝRINGU
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STARFSSVIÐ:
■ Tekjustýring markaðar
■ Yfirumsjón með birgðastýringu
■ Vinnur að tekjuvernd (e. revenue integrity)
■ Greinir og túlkar sölu- og bókanaupplýsingar
■  Þróar og leiðir aðgerðir á sviði verðlagningar og 

birgðastýringar til að hámarka tekjur
■ Leitast við að mæla árangur verkefna og aðgerða

HÆFNISKRÖFUR:
■  Háskólapróf í verk-, hag-, eða viðskipta-

fræði eða sambærilegum greinum
■ Framhaldsmenntun er æskileg
■ Góð ensku- og íslenskukunnátta
■ Framúrskarandi greiningarhæfni
■  Samskiptahæfni og geta til að vinna í hóp
■ Vönduð og nákvæm vinnubrögð
■ Fróðleiksfýsn

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu og alþjóðlegu  
starfs umhverfi. Viðkomandi þarf að hafa framúrskarandi samskiptahæfileika og markvissan áhuga á 
velgengni í starfi.

Icelandair er stór vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi. Við sækjumst eftir að fá í lið með okkur jákvæða 
einstaklinga með brennandi áhuga á verkefnum dagsins og metnað til að ná góðum árangri til lengri tíma.

Icelandair leitar að eldklárum sérfræðingi til starfa í tekjustýringardeild á sölu- og 
markaðssviði. Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á tekjustýringu og öllu sem 
tengist starfi sérfræðings á því sviði.

Nánari upplýsingar veita:

Pétur Ómar Ágústsson I Mannauðsstjóri 
markaðs- og sölusviðs I poa@icelandair.is

Matthías Sveinbjörnsson I Forstöðumaður  
tekju stýringar I matthias@icelandair.is

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á 
heimasíðu Icelandair www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 30. september 2016.



   

Helstu verkefni og ábyrgð
  Ber ábyrgð á rekstri heilsugæslustöðvar  
  gagnvart framkvæmdastjórn
  Skipuleggur heilsugæsluþjónustu í umdæmi  
  stöðvar
  Þróar nýjungar og vinnur að breytingum  
  í starfsemi
  Mótar, innleiðir og endurskoðar verkferla
  Byggir upp og styður við teymisvinnu og   
  þverfaglegt samstarf
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
  Stuðlar að gæðaþróun og árangursmati  
	 	 í	starfi	stöðvar
  Tekur þátt í gerð áætlana varðandi rekstur,  
  þjónustu og áherslur í starfsemi stöðvar
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	eins	og	aðstæður	leyfa

Hæfniskröfur
  Heimilislæknir eða hjúkrunarfræðingur með  
  framhaldsmenntun og/eða reynslu af stjórnun 
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	
  Þekking, reynsla og hæfni á sviði stjórnunar
 	 Reynsla	af	þróunarstarfi	og	breytingastjórnun		
  æskileg
  Nám í stjórnun æskilegt
  Hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Aðrir eiginleikar
  Vilji til að veita framúrskarandi þjónustu  
	 	 og	efla	heilbrigði	íbúa	svæðisins
  Áhugi og hæfni til að leiða þverfaglegt starf  
  heilsugæslunnar
  Áhugi og hæfni til að nýta aðferðafræði   
  straumlínustjórnunar
 	 Vilji	til	að	skapa	gott	starfsumhverfi

Nánari upplýsingar
 	 Starfshlutfall	er	100%	og	verður	ráðið	í	starfið	 
  til 5 ára frá og með 1. nóvember 2016 hvað  
  varðar Heilsugæsluna Efra-Breiðholti, Efstaleiti  
  og Hlíðum og frá og með 1. janúar hvað varðar  
  Heilsugæsluna Seltjarnarnesi og Vesturbæ,  
  Hvammi og Hamraborg eða eftir nánara   
  samkomulagi
  Upplýsingar veitir Svanhvít Jakobsdóttir, forstjóri í  
  síma 585-1300, eða í gegnum tölvupóst  
  svanhvit.jakobsdottir@heilsugaeslan.is
  Viðtöl verða tekin við umsækjendur og byggist  
	 	 ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	 
  og innsendum gögnum
  Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins við ráðningar í störf.  
  Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun  
  um ráðningu liggur fyrir

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni 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 í gangi breyting 
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

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 til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

Svæðisstjórar heilsugæslustöðva 
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins auglýsir laus til umsóknar störf svæðisstjóra sex heilsugæslustöðva. 

Um er að ræða starf svæðisstjóra Heilsugæslunnar Efra-Breiðholti, Efstaleiti, Hlíðum, Hvammi, Hamraborg 
og	Seltjarnarnesi	og	Vesturbæ.	Svæðisstjóri	mun	jafnframt	gegna	samhliða	starfi	fagstjóra	hjúkrunar	eða	
fagstjóra lækninga samkvæmt nýju skipulagi. Um er að ræða ábyrgðarmikið og krefjandi starf sem reynir 

á	frumkvæði,	stefnumótandi	hugsun	og	samskiptahæfileika.

Umsóknarfrestur er til og með 5. október 2016.

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	fjármálaráðherra	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Umsóknir,	ásamt	kynningarbréfi	þar	
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar, skulu berast Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins rafrænt. Umsóknum fylgi staðfestar 
upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast, í tvíriti, til Svövu 
K. Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16. 109, Reykjavík. Sækja skal um á vef 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

STEFNIR ÞÚ HÆRRA?

Við á Húsaskjóli fasteignasölu leitum að metnaðarfullu 
starfsfólki í söluteymið okkar. Skilyrði er að viðkomandi  
sé löggiltur fasteignasali eða í námi til löggildingar.

Frekari upplýsingar eru að finna á heimasíðu Húsaskjóls 
fasteignasölu – www.husaskjol.is

RAFVIRKJAR!
Óskum eftir að ráða rafvirkja til framtíðar starfa.
Umsókn sendist á netfangið rafbodi@rafbodi.is.

Þurfa að geta byrjað sem fyrst.

Skeiðarás 3 - 210 Garðabær - 565 8098 - rafbodi@rafbodi.is

Administrative Coordinator
Huawei is looking for an Administrative Coordinator to our 
office in Reykjavik. We are offering an exciting position and 
the opportunity to grow in a world leading company.

Responsibilities:
- Answering the telephone, taking messages and dealing with  
 inquiries, photocopying and faxing;
- Hotels booking and management;
- Assisting Management team;
- Company apartments monitoring – check in/check out;
- Manage the company carpool;
- Responsible person for submitting of Purchase requests for  
 administration department;

Requirements:
- Experience in administration and office work for at least  
 2 years;
- Good at Excel and Outlook;
- Excellent knowledge of English – both written and spoken;

To apply:
Please send your CV and cover letter in English to Victoria.
annas@huawei.com or apply through www.huawei.easycruit.
com (here you can find the complete job description as well). 

Hjúkrunarheimilin Eir, Skjól og Hamrar og dótturfélög þeirra 
óska eftir öflugum og áreiðanlegum bókara til starfa. 
Reynsla við bókhald og uppgjör er áskilin.

Starfssvið:
• Færsla  bókhalds í Microsoft Dynamics AX, þ.m.t. 

skönnun og merking fylgiskjala, skráning reikninga, 
innborgana og greiðslna.

• Afstemmingar á bókhaldsreikningum, bankareikningum 
og lánadrottnum.

• Vinna við ársuppgjör og árshlutauppgjör.
• Aðstoð við áætlanagerð.
• Önnur störf eftir þörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Veruleg þekking og reynsla á bókhaldi er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í Excel og almenn tölvufærni áskilin.
• Þekking á Microsoft Dynamics AX æskileg.
• Nákvæm og öguð vinnubrögð.
• Rík hæfni í mannlegum samskiptum.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til 7. október nk. 
Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá í tölvutæku formi 
til edda@eir.is

Nánari upplýsingar gefur Bjarni Kr. Grímsson framkvæmda- 
stjóri fjármálasviðs. 

Öflugur bókari óskast.

Hjúkrunarheimili 

Eir hjúkrunarheimili - Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík - Sími 522 5700
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www.vedur.is
522 6000

Snjóathuganamaður 
á Tálknafirði

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, 
áreiðanleiki, framsækni og samvinna. 
Ráðningar hjá stofnuninni munu taka  
mið af þessum gildum.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins 
og viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita 
Harpa Grímsdóttir, fagstjóri ofanflóðavár 
(harpa@vedur.is) og Borgar Ævar Axelsson, 
mannauðsstjóri (borgar@vedur.is), 
í síma 522 6000

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að 
sækja um starfið á www.starfatorg.is.

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða snjó
athugunarmann til starfa á Tálknafirði. Einnig 
kemur til greina að viðkomandi sé staðsettur á 
Patreksfirði. Um er að ræða hlutastarf í tíma
vinnu, sem alla jafna er unnið á tímabilinu 
15. Október til 15. Maí.

Snjóathugunarmaður fylgist með snjóalögum 
og veðri í nágrenni við sitt byggðalag og 
aðstoðar við að meta yfirvofandi hættu á 
snjóflóðum. Einnig sinnir snjóathugunarmaður 
reglulegum mælingum á snjó, mælir snjóflóð 
sem falla og skrifar um þau skýrslur.
 

Umsækjandi verður að þekkja vel til veður og 
snjóaðstæðna á svæðinu. Hann verður að geta 
gert snjóathuganir til fjalla, jafnvel við erfiðar 
aðstæður, og starfað undir miklu álagi þegar 
hættuástand skapast. Viðkomandi þarf að 
vera áreiðanlegur, nákvæmur og hafa góða 
samskiptahæfileika. Nýr starfsmaður mun fá 
þjálfun í öryggisatriðum sem tengjast starfinu 
og mati á snjóflóðahættu. Æskilegt er að við
komandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur til og með 10. október nk.

Móttökuritari

Klíníkin Ármúla · Ármúla 9 · Reykjavík · sími 5197000 
www.klinikin.is · mottaka@klinikin.is

Klíníkin Ármúla leitar að öflugum 
einstaklingi með ríka þjónustulund.

Starfið felst fyrst og fremst í  
 • Tímabókunum og móttöku sjúklinga.
 •  Símsvörun og almennri upplýsingagjöf.
 •   Reikningagerð og uppgjöri.      
 
Reynsla og hæfni
 •  Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti. 
 •   Góð almenn tölvukunnátta. 
 •  Rík hæfni í mannlegum samskiptum.
 •   Frumkvæði, fagmennska og sjálfstæði 
  í vinnu.

 Vinnutími er frá kl. 08:00 – 16:00 alla virka daga.

Umsóknarfrestur er til 8. október, 2016. Nánari 
upplýsingar veitir Ingibjörg Eyþórsdóttir, í síma 
7797001. Umsóknir sendist á mottaka@klinikin.is

Klíníkin Ármúla er 
nútímaleg sérhæfð 
lækninga – og heilsu-
miðstöð þar sem starfa 
læknar og hjúkrunar-
fræðingar á ýmsum 
sérsviðum.

 

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Óskum eftir tæknimönnum 
fyrir CNC vélar og almennar viðgerðir 

Iðnvélar hefur í áratugi verið leiðandi fyrirtæki í sölu 
og þjónustu á vélum , tæknibúnaði og rekstrarvörum 
til iðnaðar.
  
Við óskum eftir jákvæðum og sjálfstæðum  
einstaklingum  til  starfa í þjónustudeild Iðnvéla,  sem 
bætist í samstilltan hóp starfsmanna fyrirtækisins.  
     
Almennar viðgerðir

Í starfinu felst m.a. Uppsetning, þjónusta og  
bilanaleit í ýmsum vélum og vélbúnaði. 

Hæfniskröfur: 
•	 Almenn þekking  á rafmagni og vélaviðgerðum.
•	 Almenn tölvukunnátta 
•	 Góð mannleg samskipti 
•	 Enskukunnátta 
•	 Frumkvæði og samviskusemi
       
CNC Tæknimaður

Í starfinu felst m.a. uppsetning, þjónusta og  
bilanaleit á ýmsum vélum og vélbúnaði, með 
áherslu  á CNC vélar

Hæfniskröfur: 
•	 Sveinspróf  í vélvirkjun, rafvirkjun,rafeindavirkjun 

æskilega en ekki nauðsynlegt.
•	 Góð tölvuþekking 
•	 Góð mannleg samskipti 
•	 Góð enskukunnátta 
•	 Frumkvæði og samviskusemi
        
Leitað er að drífandi og metnaðarfullum einstaklingum 
sem geta unnið sjálfstætt, hafa gaman af  mannlegum  
samskiptum á reyklausum vinnustað.

Fjölbreytt og lifandi starf 

Umsóknir sendist til Margrétar Hansen,  
margret@idnvelar.is  
Ekki er tekið á móti umsóknum í síma.

BYGG býður þér til starfa

Píparar
Framtíðarstarf, öll vinna við nýlagnir 
Atvinnuhúsnæði og Íbúðabyggingar. Mikil 
mælingavinna framundan. Upplýsingar veitir 
Ólafur S:693-7325 olafur@bygg.is

Kranamenn
Vantar vana kranamenn í vinnu.
Framtíðarstarf í boði.
Upplýsingar veitir Guðjón S:617-3000

www.bygg.is

guðjon@bygg.is

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. (BYGG) 
hefur á undanförnum árum byggt yfir 3.000 
glæsilegar íbúðir á almennum markaði. Fyrirtækið 
hefur einnig byggt íbúðir fyrir Félag eldri borgara 
og húsnæðisnefndir í Reykjavík og Kópavogi.
Hjá fyrirtækinu starfa nú um 200 manns og er 
meðalstarfsaldur hár. Öll verkefni fyrirtækisins eru 
á höfuðborgarsvæðinu. Hjá fyrirtækinu er öflugt 
starfsmannafélag. Traust atvinna í boði.

BYGG byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sérstaku
r aðstoðarm

aðu
r.

Umsækjandi þarf að vera tibúinn að hefja störf sem fyrst. 
Umsóknir skulu sendar á starf@dodlur.is 
 
Umsóknarfrestur til 1. október.

Starfssvið
• Umsjón með bókhaldi  
og samskipti við endur
skoðanda.

• Útréttingar fyrir hin ýmsu 
verkefni Daðla.

• Aðstoð við daglegan 
rekstur og skipulag.

Hæfniskröfur
• Bílpróf og aðgangur að bíl.
• Reynsla af bókhalds
störfum.

• Sjálfstæð vinnubrögð.
• Menntun eða reynsla sem 
nýtist í starfi.

Hönnunarfyrirtækið  
Döðlur auglýsa eftir  
einstakling í 50% 
stöðu sérlegrar 
aðstoðarmanneskju 
vinnustofunnar.  
Lærdómsríkt og 
líflegt vinnuumhverfi. 
Sveigjanlegur vinnutími.

TIMBURVERSLUN  
OG SÉRLAUSNIR Í BREIDD

FAGMENNSKA - DUGNAÐUR  
LIPURÐ - TRAUSTbyko.is

DEILDARSTJÓRI 
GRÓFVÖRU GRANDA

Hjá okkur er öflugur hópur starfsmanna  
sem myndar sterka liðsheild. 
Mikil fjölbreytni ríkir í starfsemi okkar  
og erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Við bjóðum upp á mjög góða vinnuaðstöðu  
í nýrri og glæsilegri verslun á Granda. 

Frekari upplýsingar veitir Agnar Kárason, 
verslunarstjóri, á netfanginu ak@byko.is.
Sótt er um starfið á byko.is
Umsóknarfrestur er til 3. október.

STARFSSVIÐ  
Starfið felur í sér afgreiðslu, sölu, ráðgjöf og 
tilboðsgerð til verktaka, iðnaðarmanna og 
einstaklinga í framkvæmdum.

HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka 
þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Viðkomandi þarf að búa að góðri kunnáttu um 
flest er varðar byggingarefni og meðhöndlun 
þess ásamt því að hafa metnað til að takast á við 
krefjandi verkefni. Við förum fram á stundvísi, 
jákvæðni og heiðarleika.

ENDURBÆTT 
VERSLUN, 
FRÁBÆR  

VINNUAÐSTAÐA 
Vertu með!
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Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Umhverfissvið Mosfells-
bæjar óskar eftir tilboðum 
í verkið: Klórgerðartæki í 

Lágafellslaug og Varmárlaug
Verkið felst í innkaupum, uppsetningu- og tengingu á 
klórgerðartækja (open cell eða membrane cell).

Fjöldi hreinsikerfa í Varmárlaug og rúmmál:
Sundlaugar 2stk 310m³
Pottar 2stk 15m³

Fjöldi hreinsikerfa í Lágafellslaug og rúmmál:
Sundlaugar 3stk 580m³
Pottar 3stk 36m³ 
Verkið skiptist í tvo áfanga:
Áfanga 1. skal að fullu lokið 30.desember 2016. 
Áfanga 2. skal að fullu lokið 30.mars 2017.

 Útboðsgögn verða afhent rafrænt til áhugsamra með 
tölvupósti á mos@mos.is eða með mætingu á þjónustuver 
á bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar Þverholti 2, 2. hæð frá og 
með þriðjudeginum 27.09.2016.
 
Tilboðum skal skilað á sama stað eigi síðar en fimmtudag-
inn 13.10.2016 kl. 14.00 og þau opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.
 

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	Útvarpsreitur	við	Efstaleiti.	Eftirlit,			
 útboð nr. 13793.
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 
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ÚTBOÐ
URRIÐAHOLTSSKÓLI – 
FULLNAÐARFRÁGANGUR 
HÚSS AÐ UTAN

GARÐABÆR ÓSKAR EFTIR TILBOÐUM Í VERKIÐ: 
Urriðaholtsskóli - fullnaðarfrágangur húss 
að utan. Skólabyggingin er að fullu 
uppsteypt, alls um 5.700 gólf-fermetrar að 
stærð. 

ÚTBOÐSVERK ÞETTA SKIPTIST GRÓFLEGA Í 
EFTIRFARANDI VERKÞÆTTI:
Útveggir: 
Einangrun, álklæðning og fullnaðarfrágangur 
allra útveggja. - Alls um 1700 m²

Álgluggar og -hurðir: 
Smíði, ísetning og fullnaðarfrágangur allra 
glugga og hurða úr áli. - Alls um 570 m²

Þakfrágangur: 
Einangrun, dúklagning, farg (torf og hellur) 
og fullnaðarfrágangur allra þakflata. - Alls 
um 2700 m²

Tilboðið skal gert á grundvelli útboðsgagna  
frá Úti og Inni arkitektum, dags. 
í september 2016.  Útboðsgögnin verða 
aðgengileg á rafrænu formi á vef 
Garðabæjar – gardabaer.is. 

HELSTU DAGSETNINGAR:
Útboðsgögn aðgengileg á vef Garðabæjar - 
28. september 2016. 
Opnun tilboða - 18. október 2016. 
Verktími - 23. nóvember 2016  til  31. maí 
2017.

Tilboðum skal skila í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, fyrir kl. 14:00,  
þriðjudaginn 18. október 2016, þar sem þau 
verða opnuð að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

Óskast til leigu

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Fullbúið húsnæði húsnæði  
óskast til leigu fyrir nýtt meðferðar-

heimili Barnaverndarstofu
20421 – Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði 
fyrir nýtt meðferðarheimili Barnaverndarstofu. Umsjónaraðili er 
Framkvæmdasýsla ríkisins. 

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, 
fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um góða 
staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott aðgengi og næg 
bílastæði. 

Húsrýmisþörf meðferðarheimilisins er áætluð um 1.000 fermetrar.
Það skiptist  annars vegar í meðferðarhluta og hins vegar í 
þjónustuhluta: 
 
•	 Meðferðarhlutinn	skal	rúma	aðstöðu	fyrir	6	einstaklinga	í	tveimur		
	 aðskildum	einingum	(alls	um	460	m2)	og	öryggis-	og	móttökurými		
	 fyrir	2	einstaklinga	(um	110	m2).	
•	 Þjónustuhlutinn	skal	rúma	sameiginleg	rými,	fjölskylduíbúð,		
	 skrifstofur,	starfsmannaaðstöðu	og	önnur	stoðrými	(um	430	m2).	

Gert er ráð fyrir að starfsmenn verði um það bil 25 talsins og hluti 
þeirra verði á vöktum. Húsnæðið getur verið í aðskildum tengdum 
byggingum.
 
Frekari	upplýsingar	um	þær	kröfur	sem	húsnæðið	verður	að	upp-
fylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 
þriðjudag 27. september 2016.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, 
staðsetningar, stærðar húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri 
starfsemi, afhendingartíma, aðkomu og bílastæða. 

Fyrirspurnir varðandi verkefni nr. 20421 skulu sendar á netfangið 
utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa. 

Fyrirspurnarfrestur	rennur	út	31.	október	2016	en	svarfrestur	er	til	
og	með	3.	nóvember	2016.	

Leigutilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, 
eigi	síðar	en	kl.	15:00	mánudaginn	7.	nóvember	2016.

Merkja skal tilboðin; nr. 20421 – Leiga á húsnæði fyrir nýtt 
meðferðarheimili Barnaverndarstofu. 

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um 
opinber	innkaup	nr.	84/2007,	sbr.		a.	lið	1.	mgr.	6a.	gr.
 
Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi 
upplýsingar um:

•	 Afhendingartíma	húsnæðis
•	 Staðsetningu,	stærð	húsnæðis	og	tillöguteikningar
•	 Fjölda	bílastæða,	aðkomu	að	lóð	og	byggingu,	
•	 Leiguverð	per/m2	og	heildarleiguverð
•	 Húsgjöld
•	 Gildandi	deiliskipulag	svæðis	þ.e.	lóðar	og	aðlægra	lóða
•	 Tilvísun	í	gildandi	aðalskipulag

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.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð nr. 20429 Myglusveppsviðgerð á 
flug turninum hjá Reykjavíkurflugvelli

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum 
aðilum til að taka þátt í opnu útboði á viðgerð á Flugturni 
við Reykjavíkurflugvöll. Flugturninn við Reykjavíkurflugvöll 
er steinsteypt hús og hefur verið klætt að utan. Vegna 
lekavandamála er hluti af húsinu skemmdur vegna myglu. 
Búið er að laga leka og koma í veg fyrir raka í  
byggingarhlutanum. Verkið snýr að niðurrifi á myglu- 
skemmdum byggingarefnum og hreinsun byggingarhluta 
til að fjarlægja alla myglu og myglugró sem leynst getur 
víða. Um er að ræða 1, 2, 3, 4 og 6. hæð, þó ekki stigahús.  
Vettvangsskoðun verður haldin 30. September 2016 kl. 
10.00 í flugturni.

Útboðsgögn verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is  miðvikudaginn 28. sept. nk.  Opnun 
tilboða verður 13. október 2016 kl. 10.00 hjá Ríkiskaupum, 
Borgartúni 7c.  

Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Innkaupadeild

Borgarbókasafnið Menningarhús Gerðubergi óskar eftir 
áhugasömum rekstraraðilum til að taka að sér veitinga
rekstur í Gerðubergi. Um er að ræða leigurými á efri hæð 
Gerðubergs.

Þeir sem hafa áhuga á að fá gögnin send í tölvupósti, 
vinsamlega sendi innkaupadeild Reykjavíkurborgar beiðni 
á netfangið utbod@reykjavik.is frá og með þriðjudeginum 
27. september 2016, með upplýsingum um:
•	 Nafn,	
•	 Heimilisfang
•	 Kennitölu
•	 Tengilið
•	 Símanúmer
•	 Netfang	tengiliðs	

Gögn á pappírsformi fást einnig frá og með þriðjudeginum 
27. september 2016, í þjónustuveri Reykjavíkurborgar  
1. hæð, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík. 

Áhugasömum er boðið á opinn kynningarfund í  
Gerðubergi mánudaginn 3. október 2016, kl. 10-11.

Skil umsókna: Fimmtudaginn 20. október 2016, kl. 14:00, 
til þjónustuvers Reykjavíkurborgar Borgartúni 12-14, 105 
Reykjavík.
13798

LEIGUSAMNINGUR
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Saumastofa/ fataviðgerða-verkstæði á  
höfuðborgarsvæðinu til sölu.

Farsæll rekstur í 15 ár.
Stór og tryggur viðskiptavinahópur, allt frá  

Suðurnesjum til Akraness.
Allar nánari upplýsingar í síma 8474684

Verkjalausnir Sjúkraþjálfun og heilsuráðgjöf óskar 
eftir að leigja út herbergi í heilsumiðstöðinni frá 

og með 3.október. Víkurhvarf 1. 203 kópav. 
Uppl. í s. 855 3866 Guðjón, og s.  820 3535 Eiríkur.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Kleifar – Vestmannaeyjum 

616,6 m2 atvinnuhúsnæði á 8.767 m2 lóð við Kleifar 1 á hafnar-
svæðinu í Vestmannaeyjum. Byggingarreitur er skráður 40X160 m. 
eða 6.400 m2. Á lóðinni stendur 616,4 m2 stálgrindarhús með fjórum 
innkeyrsluhurðum, sem skiptist í stórann vinnusal, eldhús og starfs-
mannaaðstöðu. Á efri hæðinni eru skrifstofur og salerni.  V. 220 m.

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

FRAMKVÆMDASJÓÐUR 
FERÐAMANNASTAÐA AUGLÝSIR 
EFTIR UMSÓKNUM UM STYRKI 
FYRIR ÁRIÐ 2017

Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem 
uppfylla a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum:

1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og 

verndunar mannvirkja og náttúru á ferða-

mannastöðum í eigu opinberra aðila eða á 

náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi 

ferðamanna og verndun náttúru á ferðamanna-

stöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem 

einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu 

sem er nauðsynleg vegna framkvæmda á 

ferðamannastöðum eða á náttúruverndarsvæðum 

skv. liðum 1 og 2.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:

  • Mótframlag styrkhafa miðast að jafnaði við 20% 

af  kostnaði þegar styrkhafi er sveitarfélag eða 

einkaaðili. Styrkir til svæða í eigu eða umsjón 

ríkisins eru veittir án kröfu um mótframlag.

  • Styrkur greiðist út í samræmi við starfsreglur 

sjóðsins. Sjá nánar á www.ferdamalastofa.is/
umsoknir.

  • Áherslur er varða skipulag og hönnun, útlit  

og gæði mannvirkja og merkinga má sjá á  

www.ferdamalastofa.is/umsoknir.

Allar umsóknir skulu innihalda:

a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með 

rökstuddum og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða 

umsjónaraðila.

d. Ef  sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja  

eða til annarra framkvæmda þá verður 

samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

e. Ef  sótt er um styrk til skipulags- og hönnunar-

vinnu þá verður að fylgja skriflegt samþykki 

sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa 

viðkomandi sveitarfélags.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst 

að sækja um styrk að uppfylltum ofangreindum 

skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsóknum er skilað rafrænt  í gegnum  

Þjónustugátt Ferðamálastofu sem aðgengileg er  

á www.ferdamalastofa.is/umsoknir og þar er einnig  

að finna nánari upplýsingar um umsóknaferlið. 
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Geirsgata 9 | 101 Reykjavík | Sími 535 5500 

Hafnarstræti 91 | 600 Akureyri | Sími 535 5500 

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er frá og með 3. október til miðnættis 25. október 2016.  

Umsóknir sem berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 535-5500 eða með vefpósti.  

framkvaemdasjodur@ferdamalastofa.is

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2016.  
Styrkurinn nemur 1.200.000 kr.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.  
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember næstkomandi.  

Nánari upplýsingar á 
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is 

Sími: 420-4050
es@es.is

Hafnargata 50
230 Reykjanesbær

M. Sævar Pétursson M.sc
Lögg. fasteigna- og sjkipasali

Til leigu: fallegt atvinnuhúsnæði í hjarta Sandgerðisbæjar. 
Um er að ræða u.þ.b. 170 m2 skrifstofuhúsnæði sem stendur á 
um 2.000 m2 lóð og hýsti áður útibú Landsbankans og Póstsins. 
Húsnæðið skiptist í anddyri, stóran sal, skrifstofu, geymslur, 
salerni og eldhús. Húsnæðið lítur vel út bæði að utan sem 
innan og býður upp á marga möguleika á nýtingu, til að mynda 
fyrir starfsemi tengdri ferðaþjónustu. 
Einnig mætti nýta eignina sem íbúðarhúsnæði. Næg bílastæði.  
Nánari uppl. í s: 420-4050 eða á es@es.is 

Tækifæri í Sandgerði

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is

Flétturimi 33 112 Reykjavík
Íbúð

36.900.000

4 herbergi

Endaíbúð á jarðhæð

Davíð fasteignasali 897 1533

117 fm Stór sólpallur

Opið hús sunnudaginn 25. sept. kl. 14:00 - 14:30



.

Hlíðarhjalli 53
jarðhæð

Verð : 29,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 25.sept. kl.16:30 - 17:00 

3ja herbergja íbúð á jarðhæð, 76,3fm 

Sérafnotaréttur - sólpallur til suðvesturs 

Góð staðsetning 

í nágrenni við skóla og íþróttalíf 

.

Ásvallagata 44

Verð : 57,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
laugardaginn 24.sept. kl.13:00-13:30

Falleg, vel skipulögð og mikið endurnýjuð 

hæð í góðu húsi við Ásvallagötu 

2 stofur 3 góð svefnherbergi 115 fm 

Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla 

og alla helstu þjónustu

.

Bræðraborgarstígur 55

Verð : 23,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnuudaginn 25.sept. kl.14:00-14:30

Vel skipulögð íbúð á 1. hæð við 

Bræðraborgarstíg

2ja herbergja, 55 fm

Góð staðsetning þar sem stutt er 

í alla helstu þjónustu
Nánari upplýsingar veitir: 

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

Nánari upplýsingar veitir: 

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

2ja herbergja íbúð auk sérgeymslu 

sérafnotaréttur, pallur til suðvesturs 

Mikil þjónusta í næsta nágrenni

Keilugrandi

Verð : 30,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 

á jarðhæð í góðu húsi við Ægisíðu

103 fm,  5 herbergja, Lítið niðurgrafin

Góð staðsetning við sjóinn 

í hjarta veturbæjarins

Ægisíða 76

Verð : 54,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 899 5856

Nýbygging í Urriðaholti, 2. hæð 

Þriggja herbergja íbúð með sjávarútsýni 

Lyftuhús, stæði í bílageymslu 

Holtsvegur 37 

Verð : 41,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Nánari upplýsingar veita:

Glæsilegar 99,8 - 195f fm útsýnisíbúðir
Aukin lofthæð í öllum íbúðum
Sér bílastæði í upphituðu bílahúsi
Sérlega vandaðar innréttingar og tæki
Húsið einangruð að utan og klædd
Allar íbúðir í Garðatorgi 4 eru seldar
3 íbúðir eftir í 2a

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178
atli@miklaborg.is

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

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

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Garðatorg 
2a og 2b

OPIÐ HÚS
Sýningaríbúð í 2a, íbúð 604

sunnudaginn 25.sept. kl.14:00-16:00

Glæsilegt einbýli sem í dag er rekið sem 

gistiheimili. 11 herbergi, matsalur, eldhús, 

næg baðherbergi. Heitur pottur í bakgarði

407 fm að stærð

Frábær staðsetning 

Aðalgata Reykjanesbæ

Verð : 89,0 millj.
Jón Rafn Valdimarsson  löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

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

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
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. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515

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



Veiðisport ehf. Selfossi

Nánari upplýsingar fást á skrifstofu.
Sími: 480 2900

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og 
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu. 
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús 
og stofa er opið í eitt.  Heitt vatn komið að húsi.  Búið er að teikna 
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í 
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Til sölu er rekstur Veiðisports 
ehf. sem er rótgróið fyrirtæki í 
mjög góðum rekstri. Verslunin 
er rekin í 93,4 fm langtímaleiguhúsnæði sem staðsett er að Eyravegi 
15, Selfossi. Fyrirtækið er umfangsmikið á sínu sviði á svæðinu. Nánar 
er um að ræða sölu á öllu því sem rekstri verslunarinnar tilheyrir 
innréttingar, lager og vöruumboð. Frábært tækifæri fyrir aðila til að 
taka yfir fyrirtæki með stöðugan og góðan 
rekstur. Mögulegt er að kaupa húsnæðið 
sem verslunin er rekin í. 

Bíldshöfði 18 – 110 Reykjavík

Um er að ræða tvö góð iðnaðarbil sem seljast saman eða í sitt 
hvoru lagi. Samtals er húsnæðið 317 fm með góðri aðkomu, 
malbikað plan. V - Tilboð
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Traust og góð þjónusta í 13 ár

TIL SÖLU

Öruggur valkostur á íslenskum húsnæðismarkaði í rúm 30 ár

Glæsilegar búseturéttaríbúðir 
við Einholt og Þverholt 

•	 Glæsilegar	og	rúmgóðar	íbúðir	í	hjarta	Reykjavíkur
•	 Afhendast	fullfrágengnar	með	vönduðum	innréttingum	og	gólfefnum
•	 Fyrirmyndar	aðgengi	í	íbúðum	og	sameign	og	vönduð	útisvæði	með	gróðri	og	dvalarsvæðum
•	 Sér	bílastæði	í	upphitaðri	bílageymslu	fylgir	öllum	íbúðum
•	 Íbúar	geta	fengið	afnot	af	sameiginlegum	sal	og	í	sameign	er	fullbúið	þvottahús	
•	 Í	búseturéttaríbúð	sleppur	þú	við	áhyggjur	af	ytra	viðhaldi	og	býrð	við	fullt	öryggi
•	 Skipti-	og	sölukostnaður	vegna	búseturéttaríbúðar	er	brot	af	kostnaði	á	almennum	markaði
•	 Sem	eigandi	búseturéttar	færð	þú	vaxtabætur	eins	og	eigandi

Búsetu-

Mánaðargjald 

réttur
5-30%

Þú	greiðir	út	búseturétt	5-30%	í	takt	við	
þínar	aðstæður	og	greiðir	svo	mánaðargjald	
sem	innifelur	fastan	kostnað	vegna	íbúðar

Hærri	greiðsla	búseturéttar	=	lægra	mánaðargjald	

Nokkrar 2ja,3ja og 4ra herbergja íbúðir lausar
Útborgun búseturéttar frá kr. 1.805.650,-    (leið A: 5% búseturéttur)
Mánaðargjöld frá kr. 160.134,-    (Leið C+: 30% búseturéttur)

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Gunnar S. Jónsson
löggiltur fasteignasali
sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is 57,9 millj.Verð:

2 stofur
3 góð svefnherbergi
115 fm
Góð staðsetning 
þar sem stutt er í skóla og 
alla helstu þjónustu

Ásvallagata 44

Falleg, vel skipulögð og mikið 
endurnýjuð hæð í góðu húsi 
við Ásvallagötu

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 24.sept. frá kl: 13:00 til 13:30

Vegna mikillar sölu og fyrirspurna vantar okkur 
eignir á skrá. Við erum með kaupendur að 

einbýlishúsum, raðhúsum og íbúðum.

Engin skuldbinding og engin krafa um að hafa 
eignina bundna í einkasölu.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar að 
Hafnargötu 50 í Reykjanesbæ og í síma  

420-4050. Einnig er hægt að senda okkur 
tölvupóst á es@es.is og við höfum samband.

ERT ÞÚ Í SÖLUHUGLEIÐINGUM?   
VIÐ ERUM MEÐ KAUPENDUR

Við finnum rétta  
einstaklinginn  
í starfið

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.



NÝTT OG HLÝTT

DRESS CODE ICELAND

FJALAR/FÍFA
Hlý og létt PrimaLoft® úlpa með 
góðri vatns– og vindvörn. Hentar 
jafnt í fjallaferðir sem innanbæjar.

39.990 ISK

GNÁ/GNEISTI
Létt og slitsterkt PrimaLoft® 
vesti fyrir vetrarhlaupin, 
hjólreiðarnar eða útileguna.

27.990 ISK   

AGNAR/ÖGN
Léttur og þægilegur jakki, 
fylltur með gæsadúni. Góð 
útivistarflík sem hentar 
einnig daglegu rölti.

49.990 ISK
www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Aðalstræti 10 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan | Akureyri  

HRAFN
34.990 ISK



Lágkolvetnalífsstíll hefur átt 
töluverðum vinsældum að fagna 
en fylgjendur hans vilja meina 
að ofneysla á kolvetnum sé ein 
meginorsök offitufaraldursins. 
Þeir sem aðhyllast það borða 
kjöt, fisk, egg, feitar sósur, 
ofan jarðargrænmeti, fituríkar 
mjólkurvörur, hnetur og ber en 
sneiða hjá sykri og hvers kyns 
kornvöru auk þess sem rótar-
grænmeti og ávextir eru skorn-
ir við nögl.

Flestum þykir erfiðast að 
sleppa brauði og reyna gjarn-
an að finna staðgengil. Það 
getur hins vegar verið snúið að 
baka úr öðru en hveiti og marg-
ir kannast við að hafa gert mis-
heppnaðar tilraunir. Hér er hins 
vegar skotheld uppskrift sem 
gefur nýbökuðu hveitibrauði 
ekkert eftir. Það er mjög fitu-
ríkt en allur eggjafjöldinn gerir 
það að verkum að það er létt í 
sér og rennur ljúflega niður. 
Möndlurnar og fræin koma í 
staðinn fyrir hveitið og husk-
trefjarnar halda öllu saman. 
Þetta tilbrigði við hið margróm-
aða ítalska focc acia-brauð er til-
valið með góðri haustsúpu. Eins 

er gott að dýfa því í hummus 
eða annað viðbit. Uppskriftina 
er að finna í bókinni Södd og 
sátt án kolvetna eftir Jane Fa-
erber.

LágkoLvetna foccacia
3 dl kotasæla
6 egg
40 g brætt smjör
2 dl möndlur
1 dl sólblómafræ
1 dl sesamfræ
2 msk. husk
1 tsk. salt
2 tsk. lyftiduft

tilbrigði 1
20-25 svartar ólívur
1-2 stilkar ferskt timían
Flögusalt

tilbrigði 2
100 g grófhakkaðir 
Sólþurrkaðir tómatar í olíu
Flögusalt

Hitið ofninn í 170 gráður. Þeytið 
kotasæluna þannig að hún verði 
kekkjalaus. Blandið eggjum og 
bræddu smjöri varlega saman 
við.

Malið hnetur og fræ í mat-
vinnsluvél þar til fínt. Bætið 
husk-trefjum, salti og lyftidufti 
við. Blandið saman við eggja-
blönduna og látið þykkna um 
stund.

Skiptið deiginu í tvennt. Það er 
líka hægt að hafa það í heilu lagi 
og gera stærra brauð. Dreif-
ið því á pappírsklædda ofnplötu 
og mótið í ferhyrning. Bakið í 15 
mínútur.

tilbrigði 1
Takið út og þrýstið ólífum létt 
ofan í deigið með jöfnu milli-
bili. Dreifið söxuðu rósmaríni og 
flögusalti yfir og bakið í 15-20 
mínútur til viðbótar eða þar til 
brauðið er orðið gullinbrúnt.

tilbrigði 2
Takið út og og dreifið sólþurrk-
uðum tómötum yfir. Dreifið söx-
uðu rósmaríni og flögusalti yfir 
og bakið í 15-20 mínútur til við-
bótar eða þar til brauðið er orðið 
gullinbrúnt.

Skerið brauðið í litla ferninga og 
berið fram.

LágkoLvetnabrauð
sem bragð er að
Þeir sem vilja tileinka sér lágkolvetnalífsstíl þurfa að sneiða hjá brauði. 
Margir reyna að finna staðgengil en það getur reynst snúið. Hér er 
uppskrift að lágkolvetnabrauði sem er bragðgott og lyftir sér vel. 

hefjast með fundi 2. október kl. 17:00 
fyrir stelpur og konur

Ný TT námskeið 

TT-1 námskeiðin okkar fyrir 
konur fela í sér leiðbeiningar 

um mataræði, líkamsrækt, sjálfsstyrkingu, 
fundi, vigtun og mælingar. Þessi sívinsælu 
námskeið hafa margsannað ágæti sitt 
og reynst konum afburðavel til að ná 
markmiðum sínum.

TT-3 námskeiðin okkar eru fyrir 
16-25 ára stelpur. Þetta eru 

sérsniðin lífsstílsnámskeið fyrir þær sem vilja 
taka mataræðið í gegn og komast í gott form. 
Við byggjum námskeiðin á áralangri reynslu 
af því að kenna ungmennum líkamsburð og 
listdans. 

stelpur 16-25 ára

Komdu, við kunnum þetta!
Innritun stendur yfir í síma 581 3730. Nánari upplýsingar á jsb.is

Velkomin í okkar hóp!

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Brauðið er einstaklega létt og fer vel með súpu. 

Öll helstu tilþrifin og mörkin!
Skotheldur sportpakki sem þú færð bara í kvöldfréttum Stöðvar 2
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Mjög góð eplakaka sem passar 
vel með vanilluís eða rjóma. Það 
er einfalt að gera kökuna, bragðið 
af hnetum og kanil passar vel með 
eplunum. Þá má skipta hnetum út 
og nota haframjöl í staðinn. Kakan 
er best heit.

2 dl hveiti
1 tsk. kanill
3 msk. sykur
50 g heslihnetur
100 g smjör
Fylling
4 epli
0,5 dl sykur

Blandið saman hveiti, kanil og 
sykri. Hakkið hneturnar og bætið 
saman við. Síðan er mjúkt smjör 
sett saman við í litum bitum. Deig-
ið á að vera þurrt.

Skrælið eplin og kjarnhreinsið. 
Skerið þau í sneiðar. Raðið þeim 
síðan í vel smurt eldfast mót. Strá-
ið sykri yfir og síðan er deigið sett 
yfir á víð og dreif.

Bakið kökuna í miðjum ofni við 
225°C í um það bil 25 mínútur eða 
þar til mulningurinn er orðinn gyllt-
ur.

Eplakaka  
með mulningi

Gönguleiðsögn um sýningu 
Sindra Leifssonar fer fram á 
morgun, sunnudag, í og í kring-
um Gerðarsafn klukkan 15. List-
nemar munu leiða gönguna en 
hún er hluti af sýningaröðinni 
Skúlptúr/skúlptúr. Í lýsingu segir 
að „einföld tákn og meðhöndlun 
efniviðarins eru endurtekin stef 
í verkum Sindra en umhverfi og 
samfélag koma gjarnan við sögu. 
Óljósir skúlptúrar hafa tekið sér 
tímabundna fótfestu í umhverf-
inu og er ætlað að draga fram 
hugmyndir um borgarskipulag 

og hegðun fólks í rýminu.“
Eva Ísleifsdóttir og Sindri Leifs-
son setja fram hugleiðingar um 
skúlptúrinn á samhliða einka-
sýningum. Markmið sýningarað-
arinnar Skúlptúr/skúlptúr er að 
veita innsýn í hugarheim lista-
manna. Verk og vinnubrögð geta 
verið ólík en hugsunin að baki 
þeim er um margt lík.
Þau sem leiða gönguna eru Íris 
Indriðadóttir, Jóhann Ingi Skúla-
son, Ólöf Björk Ingólfsdóttir, 
Óskar Þór Ámundason og Signý 
Jónsdóttir.

GönGuleiðsöGn um skúlptúrsýninGu

Nú er súputíðin gengin í garð. 
Hér er uppskrift að fljótlegri fiski-
súpu sem er tilvalið að gera í 
stærri skömmtum og bjóða upp á í 
saumaklúbbnum eða í öðrum tæki-
færisveislum. Hana er líka gott að 
gera fyrir fjölskylduna og hún er 
ekki síðri upphituð. Uppskriftin 
birtist á vinotek.is.

Blandað sjávarfang, t.d. 
skötuselur, rækjur og humar
2 skalottlaukar
2 gulrætur
1 sellerístöngull
1 rauð paprika
1 msk. ólívuolía
5 dl kjúklingasoð
5 dl rjómi/matreiðslurjómi
1 dós Hunt’s spagettísósa – 
Roast ed garlic and onion
2 msk. púðursykur
1 msk. basilolía
1/2 tsk. cayenne-pipar
1 tsk. basilíka
Sal

Fínsaxið skalottlaukana. Skerið 
gulrætur, sellerí og papriku í litla 
teninga. Hitið olíu í potti og mýkið 
laukinn ásamt grænmetinu.

Bætið kjúklingasoðinu og rjóm-
anum í pottinn og látið malla á 
vægum hita í 15 mínútur. Bætið þá 
spagettísósunni og púðursykrinum 
saman við og látið suðuna koma 
upp. Bragðið til með cayenne-pip-
ar og salti. Setjið basilíku, basilolíu 
og fiskmetið út í rétt áður en súpan 
er borin fram.

Fljótleg fiskisúpa

Nánari upplýsingar og skráning á hreyfing.is

6 vikna lyftingaprógram 

Hefst 26. sept.

Margir vinna ekki markvisst í styrktarþjálfun,  gera alltaf sömu æfingarnar eða bara eitthvað.   
Í þessu prógrammi lærirðu rétta tækni til að ná betri árangri og koma í veg fyrir álagsmeiðsli.  Með markvissum 
lyftingum styrkirðu alla helstu vöðvahópa líkamans, bætir líkamsstöðu og eykur grunnbrennslu líkamans.  Lyftingar 
eru ein besta leiðin til að komast hratt og örugglega í þitt besta mögulega form og verða stæltari og sterkari.  
Þjálfað eftir þaulskipulögðu æfingakerfi þar sem rétt álag, endurtekningar og jafnvægi á milli andstæðra vöðva skilar 
hámarksárangri.   Hentar konum og körlum, byrjendum og þeim sem finna fyrir stöðnun í sinni þjálfun.

Kraftur 

Álfheimar 74 - 104 Reykjavík - S: 414-4000 - www.hreyfing.is

Gerðu líkama þinn að öflugri “brennsluvél”
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TOYOTA Land cruiser 120 vx 35” 
breyttur. Árgerð 2008, ekinn 181 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.156372 Á staðnum 
.Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

CHEVROLET Spark. Árgerð 2015, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.390.000. Rnr.260293 Á staðnum.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is allt að 100% lán

HYUNDAI Santa fe premium. Árgerð 
2015, ekinn 34 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 7.190.000. Rnr.260292 
Á staðnum. Bílabankinn S. 5880700 
www.bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið á laugardögum 12-16

www.bilabankinn.is

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND
MMC Outlander INSTYLE EV HYBRID 
Árg 2016, ekinn 22 Þ.KM, bensín/
rafmagm, Sjálfsk, leður, ofl. Verð 
5.650.000. Rnr.100877.

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND
LAND ROVER Discovery Se Limited. 
Árgerð 2015, ekinn 24 Þ.Km, Dísel, 
20”álfelgur, glerþak, ofl. Verð 13.690 þ 
Rnr.100922.

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201 

Kópavogur
Sími: 554 6700

www.bílagallerí.is

HONDA Civic 5dr. Árgerð 2015, 
ekinn 15 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.263344. Á staðnum. 
100% lán.

HYUNDAI Elantra style. Árgerð 2016, 
ekinn 0 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.120203. Á staðnum. 
100% lán.

HYUNDAI Ix35 panorama. Árgerð 
2015, ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.750.000. Rnr.302136. Á 
staðnum.

JEEP Grand cherokee limited. 
Árgerð 2008, ekinn 121 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.107644. Á staðnum.

FORD Focus eco boost. Árgerð 2016, 
ekinn 0 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.990.000. Rnr.120202. Á staðnum.

FORD S-max. Árgerð 2012, ekinn 78 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.590.000. 
Rnr.120215. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

MEISTARATAKTAR
RENAULT MASTER DCI100 L2H2 
nýskr. 03/2013, 4 stk. eknir 44-54 
Þ.km, dísel, 6 gíra. Verð frá 2.999.000 
kr.+ vsk.

SÁ FLOTTASTI
 M.BENZ C 220d AVANTGARDE nýskr. 
09/2015, ekinn 8 þkm, 170 hö diesel, 
sjálfskiptur (7 gíra). TILBOÐSVERÐ 
6.990.000 kr. Raðnr.255217

AUDI A6 2.0 TDI S-LINE nýskr. 
08/2014, ekinn 16 Þ.km, diesel, 
sjálfskiptur, S-line innan og utan. 
VERÐ AÐEINS 6.990.000 kr. Raðnr. 
254356

M.BENZ E 200 BLUETEC 
AVANTGARDE nýskr. 03/2015, ek. 
19 Þ.km, dísel, sjálfsk. (7 gíra). Verð 
6.690þkr. TILBOÐ AÐEINS 5.999.000 
kr. stgr. Raðnr. 255421

M.BENZ G 350 CDI BLUETEC nýskr. 
9/2014, ek. 39 Þ.km, dísel, sjálfsk. (7 
gíra). Mjög vel búinn aukahlutum og 
lítur út sem nýr! Verð 21.900.000 kr. 
Raðnr. 254866

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

3.190.000 kr.1.790.000 kr.

Kia cee’d EXKia Picanto EX
Árgerð 5/2015, ekinn 42 þús. km,
dísil, 1582 cc, 128 hö, beinskiptur, 
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 1/2015, ekinn 21 þús. km,
bensín, 998 cc, 69 hö, beinskiptur,
eyðsla 4,2 l/100 km.

5.290.000 kr.2.890.000 kr.

Kia Optima EX PremiumKia cee’d LX
Árgerð 7/2016, ekinn 3 þús. km, 
dísil, 1685 cc, 142 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla 4,4 l/100 km.

Árgerð 4/2015, ekinn 37 þús. km, 
dísil, 1396 cc,  90 hö, beinskiptur 
eyðsla 4,2 l/100 km.

4.990.000 kr.4.890.000 kr. 6.750.000 kr.4.990.000 kr.

Kia SorentoKia Sportage EX 4WD Kia Sorento EX LuxuryKia Sportage
Árgerð 2/2013, ekinn 72 þús. km, 
dísil, 2199 cc, 198 hö, sjálfskiptur 
eyðsla 6,7 l/100 km.

Árgerð 5/2015, ekinn 44 þús. km, 
dísil, 1995 cc, 136 hö, beinskiptur, 
eyðsla 4,2 l/100 km.

Árgerð 1/2015, ekinn 47 þús. km, 
dísil, 2199 cc, 198 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 6,7 l/100 km.

Árgerð 7/2015, ekinn 37 þús km, 
dísil, 1995 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
eyðsla 5,9 l/100 km.

26.300 kr. á mánuði*14.856 kr. á mánuði*

55.498 kr. á mánuði*41.290 kr. á mánuði*

43.768 kr. á mánuði*24.108 kr. á mánuði*

41.124 kr. á mánuði*40.600 kr. á mánuði*
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Notaðir

Ábyrgð fylgir!

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 84 mánuði. Vextir 8,75% 
og árleg hlutfallstala kostnaðar er 10,5%. 
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

*
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Notaðir

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



VOLVO S40 2,0 td my04. Árgerð 2007, 
ekinn 203 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
990.000. Rnr.240496.

NISSAN Patrol gr 35”. Árgerð 2007, 
ekinn 255 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 
gírar. Verð 1.990.000. Rnr.221339.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 587 7777
Opið á laugardögum 12-15

www.litla.is

CAN-AM Outlander 6x6 xt650. Árgerð 
2016, Nýtt, bensín, . Verð 2.690.000 
Verð án VSK 2.170.000 NÝTT HJÓL 
!!!!. Rnr.211747.

SUBARU Legacy outback premium. 
Árgerð 2016, ekinn 20 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.590.000. 
Rnr.211743.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.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

SUBARU Legacy outback 4x4. 
Árgerð 2008, ekinn 145 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.290.000. 
Rnr.320089.

MERCEDES-BENZ ML 250 bluetec 
4matic. Árgerð 2014, ekinn 75 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.990.000. 
Rnr.991545.

LEXUS Rx350 luxury. Árgerð 2006, 
ekinn 134 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.790.000. Rnr.170135.

Kia Sorento EX Luxury . Árgerð 2015, 
ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.390.000. Rnr.280155. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Dísel
 VOLVO S60. Árg.2012,ek. aðeins 
69.þús km,dísel, 6 gírar,nýtt í 
bremsum,ný dekk,flottur bíll - er á 
staðnum. Verð 3.490.000. Rnr.353442.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Nissan E-NV200, 10/2014, ek 5 þús 
km, verð 2.950 þús, ( nývirði 4.690. 
þús ), sjsk, hraðhleðslutengi.

MMC Outlander Instyle Hybrid, 
9/2019, sjsk, bensín/rafmagn, nýr 
og ónotaður bíll, leðuráklæði, 
leiðsögukerfi ogfl, áesett verð 5.750 
þús, er á staðnum, raðnr 230132.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 bílar til sölu

tIlbOð 2.2 stgr. !
Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel, 
ekinn 58 þús, 5 manna frábær 
fjölskyldubíll. Hagkvæmur í rekstri, 
bifreiðagj. 11 þús á ári, eyðsla ca 4,3-
7. Ásett 2,9 - fæst á 2,2 stgr. Hjördís 
896-0753

renault Megane 2006 
ekInn 120 Þ tIl sölu

Loftkæling og CD magasín. Á 15” 
álfelgum og góðum ónelgdum 
vetrardekkjum. Nýkominn úr 
smurningu og skoðaður 2017. Búið 
að skipta um tímareim og nýtt í 
bremsum að aftan.Verð: 700.000 kr. 
Uppl. í s: 6962254

Honda CRV executive 05’16. Bensín. 
Ek. 4þ.km. Ásett verð 6.390.000. S. 
8961931

Skoda Octavia RS ‘07. Ek.124þ.km. Ný 
tímareim og vatnsdæla. V. 1.890þ. S: 
6118799

Renault Kangoo 2005 Ný skoðaður 
án athugasemda, ný tímareim, nýjar 
bremsur o.fl. ekinn 152.000. bíll í 
góðu standi! S:842-2535

Nissan Almera 1996 Ný skoðaður án 
athugasemda, ekinn 185.000 Fæst 
fyrir lítið. S:842-2535

Toyota Land cruiser GX árg. 2013. 
Ekinn 79.000 km, verð 7.800þ Ath 
skipti ódýrari. Uppl. s 696 9503

 bílar óskast

bíll óskast á 25-250Þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 fornbílar

Lincoln Town Car. Árg. 1989. Gott 
eintak. Tilboð óskast, eða skipti. Uppl 
í s. 869 3869

 Hópferðabílar

Til sölu: MB. 404 árg. 1996, ek. 670 
þ. 55 +1 +1 farþega bíll í góðu standi. 
Uppl. í S. 892 8888

 Húsbílar

 Hjólbarðar

frábær DekkjatIlbOð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

VetrarDekk stærð 235-
55-r19

NOKIAN harðkorna vetradekk. Verð kr. 
120þús. kosta ný kr. 280þús. Mjög lítið 
slitin. Uppl. í s. 897-3464

ÞJÓNUSTA

 bókhald

Öll bókhaldsþjónusta á einum stað. Frí 
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf. 
sími 616-9480

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

 Málarar

regnbOgalItIr
Alhliða málningarþjónusta.Getum 
bætt við okkur verkefnum innanhúss. 
Vönduð vinna góð umgengni.
malarar@simnet.is og s 891 9890

Inni og útimálun - fagmennska og 
vönduð vinnubrögð. Fáðu frítt tilboð 
og gerðu verðsamanb. S:8587531
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Rennismíði • Nýsmíði • Viðhald
Smíðum úr: 

Ryðfríustáli • Áli • Járni

MANNBERG ehf
Vélsmiðja

www.mannberg.is  •  mannberg@mannberg.is

Akralind 1  •  201 Kópavogi  •   Sími 564 2002

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

til sölu
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 Málarar

LItASkIL ehf
Við hjá Litaskil ehf getum bætt við 
okkur inniverkum fyrir veturinn. 
Lökkun, spörtlun eða endurmálun. 
Vanir öllu. S. 8410490- Jón málari

 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

SMIðSkRAftUR ehf. 

NÝSMíðI oG vIðhALD.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 
smidskraftur@gmail.com

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAfLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRfI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAfLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 til sölu

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

StUBBAStANDAR - 
StUBBAhÓLkAR

Bæði frístandandi og á vegg S:842-
2535

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

Mahony bílskúrshurð til sölu í 
umbúðunum. Breidd: 242 cm hæð: 
226 cm. Uppl í s: 8640101

 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 - fös 11-16,  
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 782 8800

 hljóðfæri

hyUNDAI píANÓ + LeðUR 
StÓLL

HYUNDAI píanó til sölu, ásamt 
bólstruðum leður stól. Verð 220þús 
eða tilboð. Uppl. í s. 663 3313 / 863 
4291

RöSLeR píANÓ
Til sölu Rösler píanó. Brúnt pólerað. 
Vel með farið. Verð kr. 120þ. S. 
6152970

 vélar og verkfæri

 Ýmislegt

Smíðastál til sölu. I-bitar 18x9 
cm. H-bitar 14x14 cm. Heildregin 
rör þvermál 7,6 cm. 4 stk Dekk 
205/15R15 M+S. 4 stk dekk 
195/65R15. s:8689170

 ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

 Barnavörur

vAGNStykkI, keRRUStykkI 
oG SkIptItASkA

 Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Dýrahald

Hreinræktaðir ættbókarfærðir 
labrador hvolpar til sölu. Uppl. í s. 
8462628. Hetju labrador á fb.

 húsnæði í boði

eINBÝLIShúS í 108 R.vík 
(eINkAheIMILI Með 

öLLUM BúNAðI) 

tIL LeIGU 
fRÁ 3. NÓv. 2016 tIL 20. 

ApRíL 2017.
Einungis 100% reglufólk kemur 

til greina. 

Uppl. í síma: 845 2822.

tIL LeIGU Á NÝBÝLAveGI
150 fm verslunar og lager 

húsnæði 

430 fm atvinnuhúsnæði 

285 fm Kistumelur 14 

Hafsteinn 690 3031

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.

tIL LeIGU NÝLeGt 
285 - 1.000 fM 

AtvINNUhúSNæðI í 
ReykJAvík

285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 húsnæði óskast

Verktakafyrirtæki óskar eftir íbúðum 
fyrir starfsmenn á Suðurnesjum. 
Leigutími 15/10-31/3 2017. Tryggar 
greiðslur. Uppl. í s. 840-0609

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

www.BUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

 Bílskúr

Til leigu 23 fm bílskúr í Álftamýri. 
Langtímaleiga. Umsóknir sendist 
á siggi7149@gmail.com eða s. 
004798664627

 Atvinna í boði

peRSÓNULeGUR 
AðStoðARMAðUR

Óskum eftir að ráða 
persónulegan aðstoðarmann 

fyrir hressan og skemmtilegan 
18 ára hreyfihamlaðan pilt. 

Starfið felst í að aðstoða hann 
við flestar athafnir daglegs lífs 
og hjálpa honum við að sinna 

sínum áhugamálum, eins og að 
fara á tónleika, kvikmyndahús, 

kaffihús, sund o.fl. Getur 
hentað vel sem aukavinna með 
skóla. Einnig kemur til greina 
að ráða í stærra starfshlutfall 
eða eftir samkomulagi. Starfið 
veitist nú þegar. Persónlegur 
aðstoðarmaður þarf að vera 

heiðarlegur, áreiðanlegur, 
þolinmóður, hvetjandi og með 
ríka þjónustulund. Sveigjanleiki 
og sjálfstæði í vinnubrögðum í 
starfi er nauðsynlegur. Bílpróf 

nauðsynlegt. 

Umsóknir ásamt ferilskrá og 
meðmælum sendist á  
birngud@hotmail.com

SÓLAR ehf
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu í Hafnarfirði. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs. More 
info at Sólar office Kleppsmýrarveg 
8, 104 R between 10-16. Must speak 
icelandic or english.

Starfsfólk vantar í hlutastörf í bakaríið 
okkar á Tjarnavöllum. Vinnutími 
07-12:30 og 12:30-18. 18 ára og eldri. 
Íslensku kunnátta skilyrði. Umsóknir 
sendist á umsokn@kornid.is

kJötSMIðJAN ehf.
óskar eftir að ráða starfskraft í 
hlutastarf. Starfið felst m.a í því 
að sjá um mötuneyti, þvott og 

ýmislegt fleira tilfallandi.
Áhugasamir vinsamlega sendið 

póst á netfangið birgir@
kjotsmidjan.is ásamt ferilsskrá.

véLStJÓRI 3000 hö
Óska eftir vélstjóra til afleysingar frá 
03. okt 01. nóv 2016. Uppl. sendist á 
johann@bjorgun.is

útkeyRSLA oG fL.
Óskum eftir stundvísum og 
áreiðanlegum starfskrafti til 
aðstoðar á verkstæði okkar 
4 - 6 tíma á dag. Fjölbreytt 

starf sem hentar jafnt körlum 
sem konum á öllum aldri, 
möguleiki á sveigjanlegum 

vinnutíma. Fyrirtækið er sérhæft 
í viðgerðum á plasthlutum í bíla 

og fleira fyrir einstaklinga og 
bílaverkstæði. 

Starfslýsing: 

- Almenn sendlastörf, sækja og 
senda varahluti og fl. ( léttir 

hlutir) 

- Aðstoð í móttöku við símsvörun 
og afgreiðslu viðskiptavina 

- Skráning verkefna, tölvupóst og 
sms samskipti 

- Ýmis tilfallandi aðstoð á 
verkstæði 

Áhugasamir hafi samband við 
Grétar í s. 8937913  

eða með tölvupósti :  
gretar@plastvidgerdir.is 

Plastviðgerðir Grétars 

Skemmuvegi 4 200 Kópavogi

kökUhoRNIð
Röskur starfskraftur óskast sem 

fyrst í afgreiðslustarf í bakarí 
okkar í Bæjarlind. Æskilegt er 
að viðkomandi sé 20 ára eða 

eldri. Íslenskukunnátta skilyrði. 
Framtíðarstarf.

Uppl. gefur Gréta í s. 867 1433 
eða senda á  

kokuhornid@kokuhornid.is

Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn vanir 
jarðvinnu. Uppl.eftir kl. 17 í s. 
8521910

kAffI MILANo fAXAfeNI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf 
(dagvinna). Sendið uppl. á milano@
simnet.is

Yfirvélstjóra vantar á 60 tonna 
dragmótarbát sem rær frá Þorlákshöfn 
og Grindavík til lok oktobers. Uppl. í 
s. 847 8182

 Atvinna óskast

Hraustur, pólskur maður, 30 
ára, talar góða ensku, óskar 
eftir verkamannavinnu, t.d. í 
byggingaiðnaði. Pawel S. 692-9002

 tapað - fundið

GIftINGARhRINGS 
SAkNAð

Týndist á ferðalagi um Suðaustur- 
og Austurland milli 22. og 31. 

ágúst 2015. Mögulega í sturtum/
búningsklefum fyrir heita potta 
eða á gistiheimili. Hringurinn 
(smíðaður úr fjórum minni 

hringjum, 3 úr silfri og 1 úr gulli) 
tilheyrði karlmanni sem lést í 
fjallgöngu nálægt Seyðisfirði í 

september árið 2015. Hringurinn 
er ekkjunni mikils virði. 

Fundarlaun. Hafið samband við 
Jón Bjarna í síma 6636817

 einkamál

SíMADöMUR 908 1666
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

skemmtanir

atvinna

Langar þig að vinna  
á fjörugum vinnustað?
Við leitum að þjónustufúsu fólki í afgreiðslu  
og önnur tilfallandi störf á þjónustustöðvar 
okkar um land allt. Unnið er á vöktum.

Viðkomandi þurfa að vera liprir í mannlegum 
samskiptum og eiga auðvelt með að vinna í hóp.
Reynsla af þjónustustörfum er kostur. 

Áhugasamir sæki um á www.n1.is  
– merkt framtíðarstörf.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum  
til að sækja um starfið.

 

VR-15-025

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Hljómsveitin AMIGOS
Arnar Freyr, 
Jón Borgar,
Jón Kjartan og 
Jóhann Ingvason
spila um helgina.

Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 24. sept
11:20 Man.United - Leicester City
13:50 Liverpool - Hull City
16:20 Arsenal - Chelsea

Sunnudaginn 25. sept
14:50 W.H.United - Southampton

Allir velkomnir



www.jardbodin. is  ·   phone +354 464 4411  ·  info@jardbodin. is

- Welcome TO Mývatnssveit -
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Svavar Halldórssonar er framkvæmdastjóri Markaðsráðs kindakjöts. Mynd/gva

Markaðsráð kindakjöts vinnur um 
þessar mundir að tveimur afar 
þörfum verkefnum í samvinnu við 
íslenska sauðfjárbændur. Annars 
vegar er það verkefni er snýr að 
markaðssetningu íslenskra sauð-
fjárafurða undir einu merki til er-
lendra ferðamanna hér á landi. 
Hins vegar er unnið hörðum hönd-
um að því að fá ýmsar alþjóðlegar 
vottanir á sérstöðu, sjálfbærni og 
hreinleika íslensku sauðkindarinn-
ar og afurðanna.

Að sögn Svavars Halldórsson-
ar, framkvæmdastjóra Markaðs-
ráðs kindakjöts, eru mörg tækifæri 
fram undan í greininni og eiga þau 
bæði við sölu ýmissa afurða hér 
landi og á erlendum mörkuðum.

„Átakið varðandi erlenda ferða-
menn hér á landi hófst þannig að 
við gerðum ítarlegar rannsóknir og 
greiningar á því hvernig til hefði 
tekist víða erlendis varðandi mark-
aðssetningu ýmissa afurða sem eru 
með einhverja sérstöðu. Þar má t.d. 
nefna ítölsk vín, franska osta og 
fleiri dæmi. Í kjölfarið létum við 
útbúa merki sem vísar til sérstöðu 
íslensku kindarinnar sem notað er 
til að merkja ýmsar sauðfjárafurð-
ir og þau fyrirtæki sem bjóða upp 
á þær.“

Góður árangur
Í upphafi var unnið með um 60 veit-
ingastöðum og nokkrum af stærstu 
ullarvörufyrirtækjum landsins. 
„Þá eru ullarpeysur og aðrar skyld-
ar afurðir merktar þessu merki 
og skilti fest utan á þá veitinga-
staði sem eru með í átakinu. Sala á 
lambakjöti á þeim stöðum sem taka 
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Fjöldi veitingastaða er í samstarfi við Markaðsráðið og salan hefur aukist. Ýmsar ullarafurðir eru merktar merkinu góða sem vísar til sérstöðu íslensku kindarinnar.

Hrein náttúra á sinn þátt í því hvað kjötið er bragðgott.

Íslensk sauðfjárrækt er í úrvalsdeild
Tvö mikilvæg verkefni eru í vinnslu hjá Markaðsráði kindakjöts um þessar mundir í samvinnu við íslenska sauðfjárbændur. Annars vegar 
markaðssetning sauðfjárafurða til erlendra ferðamanna sem hefur gengið vel og hins vegar undirbúningur vegna alþjóðlegrar vottunar.

þátt hefur greinilega 
aukist og sama má 
segja um ýmsar 
ullar afurðir 
í  verslun-
um. Átak-
ið hefur því 
skilað strax 
góðum ár-
angri og 
má segja að 
það sé sólar-
geislinn í lífi 
bænda þetta 
sumarið.“

En þetta er bara 
upphafið því átakið er til 
þriggja og hálfs árs að sögn Svav-
ars. „Við stefnum á samstarf við 
um 300 veitingastaði og að merkja 
allar afurðir úr lopa og gærur sem 
sannarlega eru íslenskar afurð-
ir. Auk þess ætlum við að merkja 
sauðfjárbúin þannig að erlendir 
ferðamenn geti þekkt þau.“

Samhliða þessu er verið að vinna 
í að koma upp sameiginlegri sam-
starfsgátt fyrir alla aðila í útflutn-
ingi á lambakjöti, þá helst til að 
samræma skilaboðin út á við.

Vantar vottanir
Varðandi ýmsar vottanir segir 
Svavar að búið sé að skoða ís-
lenska sauðfjárrækt í alþjóðleg-
um samanburði. „Við erum í úr-
valsdeild varðandi alla þætti er 
snerta hreinleika og umhverfis-
þætti. Okkur vantar hins vegar 
alþjóðlegar vottanir á það sem við 
erum að gera vel. Í fyrra var ís-
lenska sauðkindin skráð í Bragð-
örk hinna alþjóðlegu Slow Food 

samtaka sem er mik-
ill heiður. Nú er 

að detta á bann 
v ið  notk-

un á erfða-
breyttu 
fó ðr i  í 
grein-
inni, sem 
við erum 
búin að 

vera að 
berjast við 

að fá í gegn í 
nokkur misseri. 

Notkunin er hverf-
andi en við viljum hreinsa 

greinina algerlega af erfðabreyttu 
fóðri og fá það vottað. Við erum 
einnig að láta taka út kolefnis-
fótspor greinarinnar og eftir það 
förum við eftir áætlun sem miðar 
að því að íslensk sauðfjárrækt 
verði kolefnisjöfnuð.“

Einnig er verið að skoða vottan-
ir varðandi dýravelferð þótt vitað 
sé mætavel að hlutirnir séu þar í 
sérlega góðu lagi, að sögn Svavars. 
„Við teljum einfaldlega að allt þetta 
hjálpi til við að segja þá sögu sem 
við viljum segja í ferðaþjónustu 
hér á landi og í útflutningi á afurð-
um sauðfjárræktarinnar. Grunn-
hugsunin með þessu öllu saman 
er þó ekki að auka framleiðsluna 
heldur að auka virði varanna. Því 
þótt afurðirnar sjálfar séu í efsta 
gæðaflokki og búskaparhættirnir 
siðlegir og umhverfisvænir í öllu 
alþjóðlegu tilliti eru íslenskir sauð-
fjárbændur enn með eitt lægsta af-
urðaverðið í álfunni. Því viljum við 
breyta á næstu árum.“



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%



Sýningin Local Food er haldin í 
Íþróttahöllinni á Akureyri.

Kl. 13-18
Sýning Iðnaðarsafnsins á Akureyri 
þar sem sögð er saga matvæla-
framleiðslu í bænum. Fjöldi áhuga-
verðra muna verður til sýnis.

Kl. 13
Local Food Festival kokkanemi árs-
ins 2016. Keppt um besta saltfisk-
réttinn.

Kl. 14
Besta kakan á Akureyri – opin 
keppni fyrir almenning.

Kl. 15
Local Food Festival kokkur ársins 
2016. Þar keppa kokkar sem hafa 
sveinspróf í matreiðslu og reiða 
fram tveggja rétta matseðil og fer 
matreiðslan fram fyrir framan gesti 
sýningarinnar. Kokkarnir hafa 90 
mínútur til umráða og er eldað fyrir 
fjóra.

Kl. 15.20
Frá haga í maga – sýning á vinnslu-
ferli lambakjöts.

Kl. 15.30
Kokteilakeppni – Barþjónar bæjar-
ins keppa um besta kokteilinn.

Kl. 16
Þjónahlaup – Þjónar bæjarins sýna 
snerpu sína með fullan bakka af 
glösum.

Kl. 17.15
Sýningarnefnd velur fallegasta bás-
inn og frumlegasta básinn og veitt 
verða frumkvöðlaverðlaun.

Dagskrá Local Food 
sýningarinnar

Einn af viðburðunum á 
Local Food Festival er 
keppni um hver verður 
Local Food kokkur ársins 
2016 og Local Food kokka-
nemi ársins 2016. „Keppn-
in hefur verið haldin undan-
farin ár, hún hefur heppn-
ast vel, og þátttaka verið 
góð,“ segir Einar Geirsson 
veitingamaður og einn af 
skipuleggjendum keppn-
innar. „Sýningin er bara 

einn dagur og keppnin því 
stutt. Kokkarnir hafa níutíu 
mínútur til að elda forrétt 
og aðalrétt fyrir fjóra en 
nemarnir fá klukkutíma til 
að elda aðalrétt fyrir fjóra.“
Keppendur fá aðalhráefn-
in afhent á staðnum, kokk-
arnir elda lax og hlýra í for-
rétt og lambahryggvöðva 
og lambaskanka í aðalrétt 
og kokkanemarnir verða 
með saltfiskhnakka í aðal-

rétt. „Kokkarnir koma sjálfir 
með aðalhráefni, soð, mar-
ineringu, deig og mjólkur-
vörur, eins mikið undirbúið 
og þeir vilja en annað hrá-
efni, grænmeti og annað 
meðlæti verður í svokallaðri 
leynikörfu sem keppendur 
fá aðgang að hálftíma fyrir 
keppni. Keppnin hefur verið 
spennandi undanfarin ár og 
verður eflaust ekki breyting 
þar á í ár,“ segir Einar.

LocaL food kokkur og kokkanemi ársins

Ýmislegt annað skemmtilegt er í 
gangi á Akureyri helgina sem Local 
Food Festival fer fram. Þar má 
til dæmis nefna tónleikana Forty 
Licks, þar sem öll bestu lög The 
Rolling Stones verða flutt. Það er 
sami hópur sem stendur að Forty 
Licks og að heiðurstónleikunum 
David Bowie in Memoriam og The 
Beatles.

Tónlistarmennirnir sem koma 
fram eru Stefán Jakobsson, Pétur 
Ben, Þór Breiðfjörð, Agnes Björt 
Andradóttir, Unnur Birna Bassa-
dóttir og Egill Ólafsson ásamt tíu 
manna hljómsveit Tómasar Tóm-
assonar.

Tónleikarnir fara fram í Menn-
ingarhúsinu Hofi laugardaginn 
1. október klukkan 20.

Forty Licks í Hofi
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Landmark leiðir þig heim!

BARRHOLT 24 - 270 MOSFELLSBÆ. 
OPIÐ HÚS MÁN. 29. SEPT FRÁ KL 16:30 TIL 17:00
• Mjög fallegt einbýlishús og vel við haldið 200,6 fm. með stóri verönd og pöllum.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  gott eldhús, granít á borðum.   
• Eign sem stoppar stutt við.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  57,8 millj.

MEISTARAVELLIR 5 - 107 REYKJAVÍK. 
OPIÐ HÚS MÁN. 29 SEPT. FRÁ KL 18:30 TIL 19:00 ÍBÚÐ MERKT: 104.
• Mjög falleg og björt 109.3 fm. 4ra herb. íbúð á 1 hæð í mjög góðu fjölbýlishúsi með hita í plani.
• Mjög björt stofa / borðstofa,  fallegt eldhús, gott skápapláss. Sameign er öll til fyrirmyndar.   
• Eign sem stoppar stutt við.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  46,2 millj. 

GRÝTUBAKKI 26 - 109 REYKJAVÍK. 
OPIÐ HÚS MÁN. 29 SEPT. FRÁ KL 17:30 TIL 18:00 ÍBÚÐ MERKT: 301.
• Mjög falleg og vel skipulögð björt og falleg 86.1 fm. 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð til vinstri.
• Mjög björt stofa, fallegt eldhús, gott skápapláss. Rúmgóð herbergi.   
• Hér er verið að ræða um snyrtilega eign með fallegum sameigninlegum garði.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  29,2 millj.

VALSHEIÐI 2 - 810 HVERAGERÐI.
OPIÐ HÚS MÁN. 29. SEPT FRÁ KL 18:30 TIL 19:30
• Mjög fallegt einbýlishús og vel viðhaldið 200,6 fm. með afgirta verönd og heitum potti.
• Mjög björt stofa / borðstofa, stórt og gott eldhús með góðri eyju, frábær vinnu aðstaða, 
fjögur stór svefnherb.  
• Eign sem stoppar stutt við.
• Göngufæri er í alla helstu þjónustu.
• V.  47,9 millj

TEIGASEL 4 – 109 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. SEP FRÁ KL. 15.00 – 15.30
• Snyrtileg 43,3 fm stúdíóíbúð.
• Eign á annarri hæð.
• Mikið endurnýjuð að innan.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 17,9  millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

NJÖRVASUND 23 – 104 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 25. SEP FRÁ KL.16.00 – 16.30
• Snyrtileg 3ja herb. 80,0 fm kjallari.
• Sérinngangur.
• Hús nýlega múrviðgert og málað.
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 31,9  millj.

EGILSGATA 19  -  310 BORGARNES
BÓKIÐ SKOÐUN
• 116 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. mikið endurnýjuð eign.
• Möguleiki á að yfirtaka leigusamning, mikill skortur á leiguhúsnæði.  
• Frábært útsýni úr íbúðinni.  
• Góð staðsetning miðsvæðis í Borgarnesi.
• V. 25,9 millj.

KOLFLÖT 8  -  REYKHOLTSHREPP
BÓKIÐ SKOÐUN
• 53,4 fm. 3ja herbergja glæsilegt sumarhús með svefnlofti á  rúmlega 1/2 hektara eignarlóð.
• Stór verönd og heitur pottur, á fallegu landi, umluktu kjarri og hrauni.
• Möguleiki á að bæta við einu svefnherbergi.
• Stutt frá Húsafelli, Hraunfossum og fleirri náttúruperlum.
• V. 15,7 millj.

Sími 512 4900
landmark.is

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

Ingibjörg Agnes 
Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími 897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

lögg. fasteignasali
Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson
Sölumaður /
 Nemi í lgf.

Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Sölumaður / Nemi í lgf. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Sölumaður / Nemi í lgf. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Sölumaður / Nemi í lgf. Sími 661 7788

Hafðu samband 
BENEDIKT ÓLAFSSON 
Sölumaður / Nemi í lgf. Sími 661 7788

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS



Þýðir ekkert að drepast úr svartsýni

Guðbjörg Þorsteinsdóttir, nefnd 
Gugga í Bæ í daglegu tali, er 
ekkja og móðir Pálínu. Hús 

hennar og ungu hjónanna eru sam-
föst. Nú verður hún ein eftir í Bæ. 
Hún láir unga fólkinu ekkert að fara. 
„Ef fólk er orðið leitt er um að gera 
fyrir það að fara meðan það á kost 
á vinnu annars staðar. Það getur 
gengið erfiðlegar þegar það eldist. 
Aldurinn er eins og bremsa. Það er 
heldur engin endurnýjun í búskap í 
hreppnum og ekkert framtíðarplan 
af neinu tagi,“ segir hún og ber fram 
kaffi og kleinur að ramm íslenskum 
sið.

Gugga er uppalin á Finnboga-
stöðum, spölkorn frá Bæ, og hefur 
átt heima í Trékyllisvík alla tíð. „Ég 
flutti bara yfir skurð og girðingu á 
sínum tíma,“ bendir hún á glaðlega. 
Hún segir mun meira líf hafa verið í 
sveitinni í hennar uppvexti, til dæmis 
hafi hún fermst í 11 barna hópi. En 
svo hafi smáfækkað. „Unga fólkið fór 
í skóla og skilaði sér ekki heim heldur 
skapaði sér framtíð annars staðar, 

eins og gengur,“ segir hún. Sjálf á hún 
fjögur börn og ellefu barnabörn, auk 
stjúpdóttur í Ameríku sem á dóttur 
og tvo dóttursyni. „Svo ég er orðin 
langamma á ská,“ segir hún brosandi.

Hún kveðst ósköp róleg yfir breyt-
ingunum á bænum þó auðvitað sakni 
hún unga fólksins. „Krakkarnir eru að 
spyrja hvar ég mundi helst vilja vera, 
ég segi að mér sé alveg sama, ég þurfi 
alls staðar að byrja upp á nýtt.“ Hún 
ætlar samt að vera heima í vetur og 
kveðst ekkert kvíðin. „Það þýðir 
ekkert að drepast úr svartsýni. Ég hef 
gaman af handavinnu og lestri og að 
horfa á sjónvarpið. Nú svo verð ég að 
hreyfa mig og elda handa mér. Ef mér 
leiðist fer ég bara í símann og hringi. 
Svo er fólk hér alls staðar í kring.“ 
En ætlar hún ekki að hafa nokkrar 
kindur sér til skemmtunar? „Nei, það 
skapar bara vandræði. Þá er ég föst,“ 
segir hún ákveðin. „Hingað er flogið 
tvisvar í viku yfir veturinn og ég vil 
geta skroppið suður að hitta fólkið 
mitt þegar mér dettur það í hug. Ég 
er ekki nema hálftíma!“

    Þetta 
     verður alltaf  
 sveitin mín

Fólkið í Bæ, Guðbjörg Þorsteinsdóttir, Magnea Fönn átta ára, Aníta Mjöll tíu ára, Pálína Hjaltadóttir og Gunnar Helgi Guðjónsson. FréttABlAðið/SteFán kArlSSon

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Álasar syninum ekki

Nú er ég komin í morgun-
kaffi til Guðmundar, bróður 
Guggu, sem býr í nýlegu húsi 

á Finnbogastöðum. Eldhúsið angar 
því Linda dóttir hans, sem kom að 
sunnan kvöldið áður, er með tvö-
falda marensköku í ofninum. Meðan 
á bakstri stendur gengur hún milli 
glugga og skyggnir ærnar, sem sumar 
heita algildum kvenmannsnöfnum 
eins og Ósk og Vigdís, hún talar um 
þær eins og hjartkærar vinkonur og 
hrósar þeim fyrir falleg lömb.

Þorsteinn, þrítugur sonur Guð-

mundar, ætlar að skera niður mest 
allan fjárstofninn og flytja burt, en 
verður þó með nokkrar ær á fóðrum 
að Heiðarbæ í Steingrímsfirði. Hann 
kveðst eiga vísa vinnu í byggingar-
vöruverslun í Reykjavík til að byrja 
með, svo sé hann opinn fyrir öllu, 
jafnvel að kíkja út fyrir landsteinana. 
„Ég ætla bara að reyna að standa 
mig, hvar sem ég verð,“ heitir hann.

Eins og Gugga systir hans sér 
Guðmundur fram á að verða einbúi, 
hvernig skyldi það fara í hann? 
„Svona og svona,“ svarar hann 

Gunnar Helgi Guðjóns-
son og Pálína Hjalta-
dóttir í Bæ eru meðal 
þeirra ungu bænda 
sem bregða búi í 
Árneshreppi. Þau eru 

þar núna að sinna smalamennsku og 
ráðstöfun fjárins en fluttu að Vogum 
á Vatnsleysuströnd fyrr í haust 
með dæturnar tvær, Anítu Mjöll og 
Magneu Fönn, svo þær gætu hafið 
skólagöngu þar jafnsnemma öðrum. 
Gunnar er byrjaður í vinnu hjá fyrir-
tækinu Stólpa í Reykjavík en Pálína er 
heima við og tekur á móti stelpunum 
að skóladegi loknum.

Spurður hvernig honum líði með 
að yfirgefa sveitina svarar Gunnar: 
„Mér líður ágætlega, svipað og þegar 
ég kom. Þetta eru bara breytingar.“

Pálína er uppalin í Bæ en Gunnar 
í Mýrartungu 1 í Reykhólasveit. Þau 
hittust á balli í Sævangi við Stein-
grímsfjörð undir lok síðustu aldar. 
Sambandið þróaðist og þau settust að 
á Reykhólum þar sem Gunnar starf-
aði við Þörungaverksmiðjuna. Þang-
að kom Hjalti, faðir Pálínu, og bauð 
þeim að taka við búinu í Bæ, sem þau 
þáðu og hófu búskap þar árið 2000. 
Síðan eru liðin 16 ár. Bústofninn var 
um 700 fjár þegar flest var. Gunnar 
kveðst hafa þekkt hverja kind með 
nafni og finnst það ekkert merkilegt. 
En sér hann ekki eftir þeim nú? „Nei, 

ég finn bara til 
léttis. Við selj-

um þær líka 
flestar á fæti 
í Reykhóla-
sveitina.“

Þ ó  a ð 
Gunnar sé 
a ð f l u t t u r 

ó a r  h a n n 
ekki við að 
v e g u r i n n 
í  sve i t i n a 
sé lokaður 

nokkra mánuði á vetri vegna snjóa 
og segir miklar breytingar hafa orðið 
til bóta í samgöngum og samskipta-
málum á seinni árum. „Tengdapabbi 
sagði mér að stundum hefði vegurinn 
ekki verið ruddur frá nóvember fram 
í maí, júní, en flugið hafi bjargað. Nú 
hefur Vegagerðin þá reglu að ryðja 
einu sinni frá áramótum til 20. mars 
og reyna að halda opnu eftir það.“ 
Hann segir flugvöllinn á Gjögri hafa 
verið lagðan bundnu slitlagi fyrir 
tveimur árum og tölvusamband 
verða sífellt betra. „Í sumar fengum 
við 4G, langt á undan ýmsum öðrum 
sveitarfélögum. Þar hjálpar ferða-
mannastraumurinn, það er pressa 
á að sambandið sé gott út af öryggi 
þeirra.“

ákvörðun sem tók á
Gunnar fer sem sagt ekki vegna 
biturleika út í stjórnvöld. „Nei, allur 
biturleiki hvarf þegar ég ákvað að 
hætta. En það tók á að ákveða það. 
Mér fannst eiginlega furðulegast að 
það var léttara fyrir Pálínu en mig þó 
hún sé rótgróin hér. Ég sagði henni 
á vissum tímapunkti að mig langaði 
að fara að fækka fénu. Svona viku 
seinna spurði hún hvort við ættum 
ekki bara að hætta alveg. Þá varð allt 
auðvelt á eftir.“

Pálína kveðst sátt við þessa 
ákvörðun ekki síst stelpnanna vegna 
sem nú eru átta og tíu ára. „Mig lang-
ar að leyfa þeim að kynnast fleira 
fólki og komast í meiri félagsskap 
jafnaldra. Ég met það sem hluta af 
menntun. Þeim hefur verið afskap-
lega vel tekið í Vogunum.“

En er þeim hjónum ekki legið á 
hálsi fyrir að fara? „Jú, jú,“ svarar 
Gunnar. „Sumir segja að það sé 
okkur að kenna að hreppurinn sé 
að fara í eyði, ég segi að það sé bara 
einum að kenna, þá heldur fólk að ég 
nefni eitthvert nafn en ég segi: Þeim 
síðasta sem fer.“

Þó að töfrar Árnes-
hrepps á Ströndum 
séu ótvíræðir á 
lygnum haustdögum 
þegar Trékyllisvíkin 
er spegilslétt og jörð-
in skartar fegurstu 
litum, þá steðjar að 
honum vandi nú 
vegna fólksfækk-
unar. Tíu manns eru 
á förum, þar af fimm 
börn, og meðalaldur 
hækkar í sveitinni. ↣

Það eru blessaðar kindurnar sem búskapurinn í árneshreppi snýst um. nú fækkar 
þeim verulega. 
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Boðagrandi 2a
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg og björt íbúð á efstu hæð með sér-
bílastæði í lokuðum bílakjallara. Einstakt 
sjávarútsýni, tvennar svalir, nýtt parket á 
íbúðinni, hús klætt að utan. Byggt árið 2000.

STÆRÐ: 130 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteingasali

Hafravellir 5
221 HAFNARFJÖRÐUR

Mjög fallegt og vandað hús með fallegum garði. 
Gegnheilt eikar parket, gólfsíðir gluggar í stofu, 
stórir pallar og viðhaldslítill garður. Þetta er hús 
sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 190,9 fm EINBÝLI       HERB: 4

66.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Skúlagata 20
101 REYKJAVÍK

Falleg íbúð á 3.hæð í vönduðu húsi fyrir 60 ára 
og eldri. Vandaðar innréttingar og yfirbyggðar 
svalir. Starfandi húsvörður, öryggiskerfi í íbúð 
og aðgengi að öflugu starfi Þjónustum. Rvk.

STÆRÐ: 70,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

36.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

Holtsvegur 37-39
210 GARÐABÆR

Lind Fasteignasala kynnir: 

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnis-
stað við Holtsveg 37-39 í Urriðaholti, Garðabæ.

Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar og tæki og steinn á 
borðum í eldhúsi. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna en votrými flísalögð.  
Afhendingartími er áætlaður okt-nóv 2016.

Nánari upplýsingar veita:
Hannes lögg.fasteignasali s: 699-5008
Kristján, lögg. fasteignasali s: 696-1122
Stefán, lögg.leigumiðlari s: 892-9966

STÆRÐ: 100-132 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 47,9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Lögg.leigumiðlari/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    26. sept 17:30 – 18:00

Mánatún 13
105 REYKJAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 6.hæð við 
Mánatún 13 í Rvík. Íbúðin er 111,2fm, þar af 
geymsla 13,6fm. Góðar svalir með fallegu útsýni 
í N/V

STÆRÐ: 111,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.700.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þrúðsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt 6.herbergja 
einbýlishús á fallegum stað við Þrúðasali 4 í 
Kópavogi. 

STÆRÐ: 284 fm EINBÝLI       HERB: 6

86.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    25. sept 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    25. sept 13:00 – 13:30

Ennishvarf 27
203 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
einstökum stað í fallegri botnlangagötu í jaðri 
byggðar, stutt í náttúruperlur. Eignin afhendist 
tilbúin til innréttinga.

STÆRÐ: 262 fm EINBÝLI       HERB: 5

87.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    25. sept 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    26. sept 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    25. sept 16:00 – 16:30



Fólkið á Finnbogastöðum, Þorsteinn Guðmundsson, Guðmundur Þorsteinsson og 
Linda Guðmundsdóttir, ásamt hundunum Rex og Perlu. 

með hægð. „Þetta er dálítið átak en maður er búinn 
að hafa ár til að melta það. Þorsteinn var fluttur að 
heiman en kom aftur eftir hrunið. Ég bauð honum að 
prufa að taka við búinu og við skiptum því til helm-
inga fyrsta árið, svo tók hann alveg við. Ég fékk að vera 
í horninu hjá honum en hann sá um öll verk, ég greip 
bara í að gefa ef hann var í öðru. En nú finnst honum 
þetta ekki lífvænlegt lengur, hann er yngsti bóndinn 
í sveitinni og er einn. Ég álasa honum ekki þó hann 
vilji fara.“

Guðmundur kveðst verða að vera heima í vetur. „Ég 
hef ekki efni á að gera neinar ráðstafanir fyrr en ég get 
selt. Að hafa þetta fyrir sumarhús og svo heimili annars 
staðar er ekki inni í myndinni. Ég var að spá í að hafa 
fáeinar kindur sem ég gæti séð um mér til dundurs. En 
ég hætti við það og við heyjuðum ekkert í sumar. Ef 
kindurnar eiga að ná að hita húsin nægilega upp til að 
halda vatninu rennandi þyrfti ég að hafa 30 til 50. Það 
er of margt. Ég er orðinn gigtveikur og get ekki klippt, 
bólusett og annað slíkt og þyrfti þá að leita til annarra. 
Það er ekki hægt að búa upp á það.“ 

En gætir þú hugsað þér að eiga heima annars staðar? 
spyr ég. – Þögn. – Linda kemur honum til hjálpar. „Í 
kirkjugarðinum kannski.“ „Já, við látum það svar gilda,“ 
segir Guðmundur kankvís.

Elskar kindurnar
Linda er búsett í Reykjavík, vinnur í Þjóðminjasafninu og 
hjá Bílastæðasjóði auk þess að læra söng í FÍH. Hún er ein 
þeirra sem koma heim til að rétta. Þetta haust er það átakan-
legt þar sem hún þarf að sjá á eftir öllum kindunum til slátr-
unar, nema tveimur sem Sara í kaffihúsinu ætlar að bjarga 
frá aflífun. „Ég elska kindurnar,“ segir Linda. Hún kveðst 
hafa tekið allt sumarfríið sitt á vorin til að koma heim í 
sauðburð. „Ég var á næturvöktum í vor. Það er best í heimi. 
Sólsetrið hérna og sólarupprásin er líka sjónarspil. Sólin 
siglir niður með Krossnesfjallinu, syndir eftir haffletinum 
og rennir sér svo upp með Hyrnunni. Ótrúlega magnað.“

Henni finnst atgerfisflóttinn úr sveitinni ömurlegur. 
„Íbúum hefur farið fækkandi hér alla mína ævi og lengur. 
Síðasta veturinn minn í skóla hér vorum við krakkarnir níu, 
það fólk er allt farið. Svona er þetta, maður breytir því ekki. 
Ég get alveg skilið Þorstein bróður minn. Hér er svo fátt ungt 
fólk og erfitt að vera einn að basla. Sauðfjárbúskapur er svo 
mikil vinna og maður þarf að hafa svo gífurlegan áhuga til 
að standa í honum. Hann er líka hugsjónastarf því menn 
lifa ekki á honum, eins sorglegt og það er.“ Hallar sér fram á 
eldhúsbekkinn og horfir út á víkina. „En þetta verður alltaf 
heim, það tekur enginn frá mér, þó jörðin seljist kannski og 
hingað komi nýtt fólk. Ég get alltaf gengið um fjörurnar og 
farið upp í fjall. Þetta verður alltaf sveitin mín.“

Færri  að tala við

Hjónin Bjarnheiður Júlía Fossdal, 
kölluð Bodda, og Björn Torfason 
hafa búið á Melum 1 í 41 ár. Þó unga 

fólkinu fækki í sveitinni og blikur séu á lofti 
ætla þau að halda ótrauð áfram. „Við erum 
þrárri þessi gömlu,“ segir Bodda glettin en 
hefur samt áhyggjur af þróuninni. „Það verður 
ýmislegt erfiðara, til dæmis að smala heima-
löndin og ef eitthvað kemur upp á. – Já, og svo 
bara færri að tala við,“ nefnir Björn. Börnin 
fimm eru flogin úr hreiðrinu en koma á anna-
tímum með fjölskyldur sínar. Barnabörnin 
hafa hlutverkum að gegna í réttunum, þá 
hjálpast allir að.

Melaféð skilaði sér margt um síðustu helgi. 
Björn saknar samt kinda af afréttunum sem 
gengnir voru. „Óþekku rollurnar eru eftir. Þær 
koma seinna með bestu lömbin!“

Lindu finnst átakanlegt að sjá á eftir kindunum í sláturhús FRéttabLaðið/stEFán kaRLsson

↣

Hætta á hnignun

Gunnsteinn Gíslason á Bergistanga, fyrr-
um oddviti og kaupfélagsstjóri, segir 
hættu á hnignun í byggðarlaginu þegar 

unga fólkið fari. Hann býst við að erfitt verði 
að manna snjómokstur í vetur bæði á vegum 
og flugvellinum sem ungu bændurnir í Bæ og 
á Finnbogastöðum hafa sinnt. Þegar hann var 
sex ára voru 524 íbúar skráðir í Árneshreppi. 
Nú verða þeir milli 40 og 50 og sumir að heim-
an, að minnsta kosti yfir veturinn. 

Það segir sig því sjálft að Gunnsteinn hefur 
áður upplifað fólksflótta og erfiðleika. Hann 
man 7. áratuginn, mikið harðindatímabil 
þegar hafís var fyrir landi ár hvert og gras-
brestur vegna kulda. „Það kostaði mikla vinnu 
og fjárútlát að ná í fóður handa skepnunum 
því það sem fékkst heima dugði engan veginn. 
Upp úr 1970 fluttu margir úr hreppnum, til 
dæmis fólk frá Eyri í Ingólfsfirði og Dröngum, 
Melum og Kjörvogi,“ rifjar hann upp. „Staðan 
var samt gerólík því sem hún er nú, því þá voru 
hér miklu fleiri íbúar og það var ekki eins til-
finnanleg fækkun á börnum og núna. En ég er 
ekkert hissa þó ungt fólk fari því þessi staður 
býður ekki upp á nógu mikið eins og er.“

En ég Er EkkErt hissa þó ungt fólk 
fari því þEssi staður býður Ekki 
upp á nógu mikið Eins og Er.

Gunnsteinn hefur átt heima í árneshreppi alla tíð og man tímana tvenna. 

Hjónin á Melum 1, bjarnheiður Júlía og björn G. torfason ásamt harðsnúnu 
liði barnabarna. Þau heita Lárus Guðni svavarsson, brynja Dröfn ásgeirs-
dóttir, Ólafur bjarkarson, kristófer Logi bjarkarson og alexander Freyr 
bjarkarson. 

Tónlistarnámskeið fyrir ung 
börn og foreldra þeirra

 
Nú í haust býður Suzukitónlistarskólinn í Reykjavík upp á námskeið fyrir 

börn á aldrinum 3ja mánaða til þriggja ára. 

Á námskeiðinu verða kennd barnalög og kvæði, leikið, dansað og notið 
samverunnar. Kennari notar m.a. kennsluefni og hugmyndafræði Su-

zukiaðferðarinnar til grundvallar námskeiðinu og foreldrar læra leiðir til að 
nota söng og tónlist í daglegu uppeldi og umönnun barna sinna. 

Kennari er Diljá Sigursveinsdóttir, suzukifiðlukennari við skólann, sem 
einnig er menntuð söngkona og söngkennari og hefur margra ára reynslu 

sem kennari ungra barna.

Námskeiðið hefst fimmtudaginn 6. október nk.  
og er kennt vikulega í 8. vikur. 

Námskeið ætlað börnum á aldrinum eins árs til þriggja ára  
er kennt frá kl. 09:00 til 10:00.

Námskeið ætlað börnum á aldrinum þriggja mánaða til eins árs  
er kennt frá kl. 10:00 til 11:00

Verð kr. 25.000

Skráning er á netfanginu 
postur@suzukitonlist.is

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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KYNNINGAR Í VERSLUNUM NETTÓ
Kl:13-17 Nettó Glerártorgi - Hafra Chiagrautur m.Isola 
möndlumjólk, kanil & turmerik
kl:14-16 Nettó Granda - Ragga Nagli
Kl:14-17 Nettó Granda - Voelkel og Derit snakk
kl:16-19 Nettó Krossmóa Geosilica

Kl:14-17 Nettó Mjódd - Nakd nibbles Tooty Fruity, 
Derit snakk & Bai

24. 
SEPT

25. 
SEPT

Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

LAUGARDAGUR 24. SEPT

SUNNUDAGUR 25. SEPT

NAKD NIBBLES - 40 G 
TOOTY FRUITY

VERÐ ÁÐUR: 179 KR/PK

40% | 107 KR/PK

ISOLA MÖNDLUMJÓLK - 1 L
VERÐ ÁÐUR: 479 KR/STK

33% | 321 KR/STK

33%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

OFURTILBOÐ HELGARINNAR Heilsu
pönnukökur
1 egg 
110 ml möndlumjólk Isola 
1 tsk lífrænt hunang / hlynsíróp
1 tsk fljótandi kókósolía
55 g bókhveitimjöl
1 tsk Baobab duft Green Origins
¼ tsk vínsteinslyftiduft
1 tsk vanilludufti 
Smá sjávarsalt
1-2 tsk kanill

Blandið þurrefnum saman í eina skál og pískrið saman 
blautefnum í aðra skál. Hitið pönnu á miðlungshita 
og notið smá kókosolíu til að steikja upp úr. Setjið ca 
1 msk af deiginu á pönnuna og steikjið á hvorri hlið 
þar til tilbúið (1 msk = 1  pönnukaka). Þetta eru mjög 
næringaríkar og matmiklar litlar pönnslur sem gott er 
að nota sem morgunmat, hádegismat með hollu áleggi 
eða sem millimál. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ásdís Grasalæknir

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

QUORN NUGGETS - 280 G
VERÐ ÁÐUR: 699 KR/PK

629 KR/PK

QUORN FILETER - 312 G
VERÐ ÁÐUR: 629 KR/PK

566 KR/PK

QUORN FARS - 300 G
VERÐ ÁÐUR: 629 KR/PK

566 KR/PK

QUORN STYKKER - 300 G
VERÐ ÁÐUR: 629 KR/PK

566 KR/PK

NUTANA FALAFEL - 285 G
VERÐ ÁÐUR: 439 KR/PK

395 KR/PK

ANAMMA MINIBURGER 
BASIL - 300 G

VERÐ ÁÐUR: 589 KR/PK

530 KR/PK

DALOON GRÆNMETISBUFF - 380 G
VERÐ ÁÐUR: 499 KR/PK

449 KR/PK

ANAMMA VEGOBURGERE 
- 300 G

VERÐ ÁÐUR: 589 KR/PK

530 KR/PK
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HEILSU & 
LÍFSSTÍLSDAGAR

Síðustu
dagarr

15. - 25. SEPTEMBER

25%
AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

AF HEILSU- &
LÍFSSTÍLSVÖRUM

HEILSU OG 
LÍFSSTÍLSBLAÐ NETTÓ

120 SÍÐUR AF 
FRÓÐLEIK OG 

FRÁBÆRUM TILBOÐUM

Tilboðin gilda 15. – 25. september 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur 

og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

netto.is
Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík 

Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss



Kosið verður til Alþing
is þann 29.  október 
og ráðgert er að 
ljúka þingstörfum 
núna í lok mánaðar. 
Minnst þriðjungur 

núverandi þingmanna mun hverfa 
frá störfum eftir kosningar. Þing
konurnar Katrín Júlíusdóttir úr 
Samfylkingunni, Ragnheiður Rík
harðsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum 
og Jóhanna María Sigmundsdóttir 
úr Framsóknarflokki hafa setið mis
lengi á þingi. Katrín lengst, eða frá 
árinu 2003, Ragnheiður frá árinu 
2007 en Jóhanna frá 2013. Allar eru 
þær nú að hverfa á braut. 

Þær eru allar sammála um það að 
þingstörfin beri þess merki þessa 
dagana að það er farið að þetta þing 
er farið að styttast í annan endann.

Lausnamiðuð hugsun
Katrín: Maður er algjörlega farinn 
að finna það. Nú eru allir flokkarnir 
að stilla upp á lista og það eru búin 
að vera prófkjör og þá eru komin 
svolítið önnur tilfinning í húsið og 
störfin. En mér finnst allt annar 
og jákvæðari andi í húsinu núna 
heldur en oft áður við þinglok. Það 
er mikill vilji til þess að klára þetta 
sómasamlega.“ Hún segir málin 
ekki snúast um það núna að semja 
um það hvaða mál verði kláruð og 
hvaða mál sitji eftir heldur að finna 
í sameiningu út úr því hvaða mál sé 
raunverulega hægt að klára á þeim 
tíma sem eftir er.

Ragnheiður: „Já, ég tek undir það 
og það er eiginlega búið að vera 
frá því að við lukum þingstörfum 
síðastliðið vor. Þá var líka annars 
konar andrúmsloft í þinginu. Við 
vissum þá að við færum inn í kosn
ingar í október.“

Þarf að hafa gaman af fólki
Þingkonurnar þrjár eru allar sam
mála um að tíminn á Alþingi hafi 
verið mjög skemmtilegur.

Katrín: „Starfið er fjölbreytt og 

mjög skemmtilegt og þú ert að hafa 
áhrif. Ég mæli með þessu við hvern 
sem er og hvet fólk til að taka þátt í 
stjórnmálum.“

Undir þetta tekur Ragnheiður. 
„Mér hefur þótt þetta ótrúlega 
skemmtilegur tími. En þú þarft að 
hafa gaman af fólki. Þú þarft að vera 
félagslyndur og opinn. Þú þarft að 
hafa gaman af að vera innan um 
fólk, að tala við fólk og tala um mál
efni. 

Jóhanna: „Það er rosalega erfitt 
að fara á þing ef þú átt erfitt með 
samskipti.“

Landsdómsmálið ömurlegt
Blaðamaður spyr þær um eftir
minnilegustu atvikin frá þing
mannsferlinum. 

Ragnheiður: „Eitthvað sem 
stendur upp úr og eitthvað sem 
stendur niður úr. Þá er það lands
dómsmálið í mínum huga. Það 
var mjög þarft og gott að fá rann
sóknarskýrslu Alþingis. Hún flutti 
okkur margan boðskap og margt 
sem þar stóð þurfti að fara í gegn 
um og skoða.“ Framhaldið, að taka 
ákvörðun um að ákæra ráðherra úr 
fyrri ríkisstjórn, hafi hins vegar ekki 
verið gott. „Mér fannst lúkning þess 
máls ömurleg fyrir þingið í heild 
sinni. Ég vildi óska þess að ég hefði 
ekki þurft að taka þátt í því ferli.“

Katrín segir að landsdómsmálið 

hafi verið erfitt fyrir sinn flokk líka. 
„Það hefur haft áhrif fram á daginn 
í dag og mun örugglega gera það 
áfram.“ 

Katrín segir þó eftirminnilegasta 
tímann fyrir sig í pólitíkinni hafa 
verið þegar hún var iðnaðarráð
herra og við Íslendingar upplifðum 
eldgos ofan í bankahrunið. „Ég var 
ferðamálaráðherra á þessum tíma 
og allar hótelbókanir og flugbók
anir stoppuðu. Það var að koma 
sumar og ferðaþjónusta var enn þá 
árstíðabundin. Við tókum okkur 
saman, stjórnvöld og greinin, og 
ákváðum að snúa vörn í sókn og 

hrinda af stað verkefninu Inspired 
by Iceland.“ 

Katrín segir þetta hafa verið rosa
lega skemmtilegan tíma. „Þarna sá 
maður að opinberi geirinn og einka
geirinn geta snúið bökum saman og 
gert hlutina vel.“ 

Jóhanna segir miklar hræringar 
hafa orðið í þingflokki sínum á þeim 
tíma sem hún hefur setið á þingi. 
„Það erfiðasta sem ég hef gert er að 
sitja á þingi og þurfa að halda áfram 
að vinna öll þessi góðu mál sem 
hafa verið að koma inn á meðan 
þetta var í gangi hjá okkur.“ Þar 
vísar Jóhanna í forsætisráðherra
skiptin og þá atburði sem leiddu til 
þeirra. „En það sem stendur upp úr á 
mínum þingferli er tíminn í Norður
landaráði. Það innlegg sem ég náði 
að koma með fyrir Íslands hönd 
þar inn og er enn verið að vinna að 
í dag. Meðal annars um heilbrigðis
þjónustu í dreifðari byggðum.“

Hefði orðið þrusuráðherra
Ragnheiður hefur verið þingmaður 
í níu ár og blaðamaður spyr hana 
hvort hún sakni þess ekkert að hafa 
ekki orðið ráðherra. 

„Það er kannski ekki hægt að tala 
um að maður sakni einhvers sem 
maður hefur ekki fengið. En mér er 
engin launung á því að ég taldi að 
ég hefði alla burði til þess að fara 
inn í ráðherrastól þegar Sjálfstæðis

flokkurinn myndaði ríkisstjórn með 
Framsóknarmönnum og ég taldi 
mig líka hafa alla burði til þess að 
taka við þegar Hanna Birna fór frá. 
En svona ákvarðanir eru teknar 
af formanni flokksins og varafor
manni og þeirra mat var annað,“ 
svarar hún.

Katrín: „Ég veit að Ragnheiður 
hefði orðið þrusuráðherra.“ En 
Katrín er ekki á því að það hafi 
verið hápunktur ferils síns að verða 
ráðherra. „Vissulega er það stór við
burður og ég hafði gaman af því að 
vera ráðherra. Það hentaði mér vel 
og ég hafði gaman af starfinu í iðn
aðarráðuneytinu og mér gekk vel 
í því.“ Hún segir þó alveg ljóst að 
það sé jafn mikilvægt að vera góður 
þingmaður og að vera góður ráð
herra. „En ég skal alveg viðurkenna 
það að maður kemur meiru í verk 
og hraðar inni í ráðuneyti heldur 
en inni í þinginu. Ég ætla ekki að 
segja að þetta hafi verið toppurinn 
á mínum ferli en það var sannarlega 
stór hluti af honum.“

Jóhanna María er með fastmótað
ar skoðanir á því hvernig hún ætlar 
að verja tímanum eftir Alþingi. „Ég 
er búin að vera í Háskólanum á Bif
röst og er núna að klára fyrsta árið 
í miðlun og almannatengslum. Ég 
ætla að vinda mér í það að klára 
háskólanámið.“ Að auki rekur hún 
kúabú með foreldrum sínum og seg
ist því alls ekki verða verkefnalaus.

Katrín: „Eina ákvörðunin sem ég 
hef tekið er að taka enga ákvörðun 
fyrr en ég er búin að vera í fríi í 
nokkrar vikur. Þannig að ég ætla að 
byrja á því að taka mér frí í nokkrar 
vikur og svo ætla ég bara að fara að 
leita mér að einhverri skemmtilegri 
vinnu. Ég kem úr einkageiranum og 
langar þangað aftur, hvort sem ég er 
hérlendis eða erlendis.“ 

Ragnheiður hefur ekki tekið 
neinar ákvarðanir heldur. „Ég ætla 
að njóta þess að eiga daginn fyrir 
mig og mína. Hins vegar ef eitthvað 
kemur upp í hendurnar á mér að 
þessu þingi loknu og einhver vill 
ráða mig til starfa í eitthvað, þá er 
ég alveg tilbúin til þess að skoða 
það. En í augnablikinu ætla ég ekki 
að fara að ráða mig í eitt né neitt.“

Jákvæðari andi  
í Alþingishúsinu

Katrín Júlíusdóttir, Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Jóhanna Sigmunds-
dóttir hverfa af þingi eftir mánuð. Þær segja frá eftirminnilegustu at-
burðunum á ferlinum og ræða um lífið eftir að þingstörfum lýkur. 

Þingkonurnar þrjár hafa mislanga reynslu af störfum á Alþingi. Katrín Júlíusdóttir hefur setið þar síðan 2003, Ragnheiður Ríkharðsdóttir síðan 2007 en Jóhanna María síðan 2013. FRéttAbLAðið/Anton bRinK

Mér fannst lúkning 
þess Máls öMurleg 
fyrir þingið í heild 
sinni. ég vildi óska þess 
að ég hefði ekki þurft 
að taka þátt í því ferli.

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is
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Í S L E N S K U R

GÓÐOSTUR

Á hverjum degi færir sveitin okkur hreina gleði.
Við erum að tala um náttúrulega hollustu, vináttu
sem vex og dafnar — og Góðost ofan á brauð. 



Hvaða Ingólf?“ – 
hnussaði úfinn 
fornleifafræðingur 
í  sjónvarpsvið-
tali fyrir mörgum 
árum. Fréttakona 

hafði mætt á vettvang uppgraftar í 
Kvosinni og spurt: „Eruð þið búin að 
finna Ingólf?“

Óþol fornleifafræðinga fyrir 
þeirri hvimleiðu en þó skiljanlegu 
tilhneigingu fólks að tengja forn-
leifafundi við nafngreindar mann-
eskjur er löngu þekkt. Ritheimildir 
um landnám Íslands virðast í meg-
inatriðum í samræmi við rann-
sóknir fornleifafræðinga og raun-
vísindafólks að því marki að Ísland 
virðist hafa byggst býsna hratt í 
byrjun tíundu aldar af fólki ættuðu 
frá Noregi.

Það segir þó ekkert um hvernig 
fyrstu skrefum landnámsins var 
háttað, hvort hér hafi verið ver-
stöðvar eða jafnvel takmörkuð föst 
búseta um langt árabil áður en aðal-
bylgja fólksflutninganna skall á. Því 
síður gefur það okkur tilefni til að 
taka bókstaflega frásagnir Land-
námu um nafngreinda og stórætt-
aða höfðingja sem fyrstir settust að 
í hverjum firði eða vík.

Það er í sjálfu sér ekkert útilokað 
að maður að nafni Ingólfur hafi 
fyrstur sest að í víkinni í Kvosinni 
á seinni hluta níundu aldar, nytjað 
eyjarnar á Kollafirði og geymt skip 
sín og báta í grunnu tjörninni stein-
snar frá bænum sem hann reisti 
sér. Þessi Ingólfur gæti vel hafa 
verið Arnarson eða Björnólfsson 
líkt og heimildunum greinir á um. 
Og það er vel líklegt að nokkrum 
kynslóðum síðar hafi afkomendur 
hans staðhæft, líklega í góðri trú, að 
langalangafi hafi verið fyrsti land-
námsmaðurinn.

Hafi Ingólfur ekki verið uppi í 
raun og veru var nauðsynlegt að 
búa hann til. Öll samfélög þurfa 
sína upprunasögn, nafngreindan 
einstakling (oftast stórættaðan karl) 
sem hægt er að kalla stofnanda eða 
ættföður. Landnám, stofnun borga 
eða fæðing þjóða verður helst að 
geta smættast niður í einn atburð, 
afmarkaðan í tíma og rúmi. Þess 
vegna er sagan um Ingólf, önd-
vegissúlurnar og fund Reykjavíkur 
svo hentug.

Þrælamorðinginn  
               Ingólfur

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um landnámsmenn.

Einhver þarf að vera fyrstur
Sú hefð að ársetja landnám Ingólfs 
við 874 er frá ofanverðri nítjándu 
öld og var að sumu leyti fengin 
með lestri heimilda og að sumu 
leyti endurspeglaði hún praktíska 
nauðsyn. Íslendingar áttuðu sig á að 
það hlyti að fara að líða að þúsund 
ára afmæli byggðar í landinu og að 
slíku stórafmæli bæri að fagna.

Talan 874 var engan veginn 
augljós út frá mótsagnakenndum 
heimildunum, en hentaði vel þar 
sem hún gaf rúman en þó ekki of 
langan tíma til að undirbúa veg-
lega veislu. Öld síðar þótti lands-
mönnum auðveldara að halda sig 

bara við þetta ártal en að þurfa 
að útskýra hvers vegna minna en 
hundrað ár liðu milli 1000 ára og 
1100 ára afmælisins.

874 var heppilegt ártal og Ing-
ólfur var heppilegur fyrsti land-
námsmaður, enda kennum við 
börnunum okkar hvort tveggja í 
skóla – þrátt fyrir að kennslubækur 
slái varnagla um að hvort tveggja 
sé ágiskun og líklega ekki hár-
nákvæmt.

Eina alvarlega atlagan að stöðu 
Ingólfs sem hins táknræna fyrsta 
landnámsmanns tengist nafni ann-
ars manns, sem jafnvel enn minna 
er vitað um. Hann hét Náttfari.

Náttfara er aðeins getið í þremur 
línum í Landnámu. Hann er sagður 
hafa verið í för með Garðari Svav-
arssyni, sænskum manni sem sigldi 
umhverfis Ísland og hafði vetur-
setu við Skjálfandaflóa. Um vorið, 
þegar Garðar bjó sig til heimferðar 
„sleit frá honum mann á báti er 
hét Náttfari, ok þræl ok ambátt.“ 
Síðar í ritinu er getið um Náttfara 
í framhjáhlaupi, þar sem segir að 
landnámsmaðurinn Eyvindur Þor-
steinsson hafi hrakið hann frá bæ 
sínum í Reykjadal í eyðilega vík yst 
við Skjálfandaflóa, Náttfaravík.

Á grunni þessarar stuttu og slitr-
óttu frásagnar ákváðu Húsvíkingar 
að efna til sinnar eigin landnáms-
hátíðar sumarið 1970 og skákuðu 
þar með öðrum landsmönnum 
um fjögur ár. Hátíðin stóð í nokkra 
daga og hafði flest einkenni hefð-
bundinna bæjarhátíða eins og þær 
hafa verið haldnar í seinni tíð. Þótti 
Norðanmönnum ekki leiðinlegt að 
ná að slá við liðinu fyrir sunnan 
með sinn ofmetna Ingólf.

Ingólfur norðursins
Náttfarahátíðin var ekki bara 
hentug átylla til að slá upp veislu. 

Mörgum nyrðra var full alvara með 
að rétta hlut síns manns í sögunni, 
líkt og sést af því hve hugleikinn 
Náttfari var norðlenskum rithöf-
undum á fimmta, sjötta og sjöunda 
áratugnum. Árið 1941 skrifaði rit-
höfundurinn og þingmaðurinn 
Bjartmar Guðmundsson ljóð-
rænan sagnaþátt eða smásögu um 
landnámsmanninn Náttfara, Jón 
Sigurðsson frá Ystafelli ritaði heila 
bók um Náttfara og Garðar Svavars-
son sem út kom árið 1968 og 1960 
kom út skáldsagan Náttfari eftir 
Flateyinginn Theodór Friðriksson.

Allir þurftu höfundarnir að geta í 
risastórar eyður í frásögn sinni. Þeir 
eiga það sameiginlegt að freistast 
til að gera Náttfara að ættgöfgum 
manni, að álykta að hann hljóti að 
hafa strokið frá Garðari í stað þess 
að hafa slitið óvart á brott og daðra 
við þá hugmynd að ástin hafi átt þar 
hlut að máli sem skýri ambáttina í 
strokubátnum.

Lengst gengur Theodór í skáld-
sögu sinni, þar sem hann gerir 
Náttfara að fóstbróður Garðars 
og hvatamanni að siglingunni til 

Hann varð fyrStur 
manna til að bera 
morðvoPn að Hjarta 
undirStéttarinnar.

Íslands. Sá leiðangur hafi ekki 
verið nein slysni, heldur útpældur 
rannsóknarleiðangur að undirlagi 
móður Náttfara, sem hafi haft vitn-
eskju sína um landið frá grískum 
sæförum. Á Íslandi leiðir flókinn 
ástarþríhyrningur til þess að Nátt-
fari flýr með ambáttinni, en saman 
eiga þau fjölda dætra sem hver 
um sig giftist frægum landnáms-
mönnum og urðu þannig ættmæð-
ur göfugustu fjölskyldna landsins. 
Með slíkri hugarleikfimi reyndu 
höfundarnir ekki að rísa gegn hefð-
bundinni upprunasögu Íslendinga, 
heldur aðeins að bæta Náttfara við 
hana og fella hann að staðalmynd-
inni um landnámsmenn sem djarfa 
höfðingja, helst af höfðingjakyni.

Áratugum áður hafði rithöfund-
urinn og kommúnistinn Gunnar 
Benediktsson hins vegar ritað grein 
um Náttfara, fyrsta landnámsmann 
Íslands, þar sem hann gekk á hólm 
við hina höfðingjamiðuðu sögu-
sýn. Tilefnið var 1000 ára afmæli 
Alþingis árið 1930. Hátíðarhöldin 
einkenndust af skefjalausri dýrkun 
á „gullöld Íslendinga“, þjóðveldis-
tímanum. Íslenskir kommúnistar 
voru þeir einu sem ekki tóku þátt 
í þeim kór.

Ekkert gleðiefni
Í tímaritinu Rétti túlkaði Einar 
Olgeirsson stofnun Alþingis með 
sínum hætti: „930 var, – með stofn-
setningu löggjafarsamkundunnar, 
Alþingi, – stjettarvald jarðeig-
endanna, þrælaeigendanna og 
þrælamorðingjanna löghelgað, 
hnefavaldið gert að lagavaldi, hin 
rænda jörð að lögverndaðri eign, 
víkingarnir að drottnendum lands 
og þjóðar, ræningjarnir að ríkis-
stjórum. … Þess ætlar nú íslensk 
yfirstjett að minnast.“

Grein Gunnars birtist í sama 
tölublaði Réttar. Að hans mati var 
Náttfari fátækur húskarl sem réðst 
til Íslandsfararinnar, ef til vill til að 
vera í námunda við ambáttina sem 
hann elskaði. Þegar færi gafst, létu 
þau sig hverfa frá húsbóndanum 
til að skapa sér nýtt líf, frjáls í hinu 
nýja landi.

Að mati Gunnars var það lítil-
sigld hégómagirnd íslenskra sagn-
ritara sem olli því að Náttfari fékk 
ekki nafnbót fyrsta landnáms-
mannsins: „Þem mun hafa þótt það 
ekki skammlaust fyrir þjóðina, að 
í svona veglegu sæti sögu hennar 
sæti óbrotinn húskarl með ambátt 
við hlið sér. Ingólfur var maðurinn, 
sem þjóðin var sæmd af að eiga í 
því sæti, – af ríkum ættum kominn, 
þrælaeigandi og þrælamorðingi, 
gripdeildarmaður, að stórum hluta 
af landinu, sem hann síðan úthlut-
aði öðrum af ríkdómi náðar sinnar.“

Að einu leyti taldi Gunnar Bene-
diktsson þó réttmætt að miða 
upphaf Íslandsbyggðar við búsetu 
Ingólfs og telja hann fyrsta land-
námsmanninn. „Það er fyrst við 
komu hans, og undir eins við komu 
hans, að stéttabaráttan og stétta-
kúgunin tekur sér aðsetur hér á 
Íslandi. Hann varð fyrstur manna til 
að bera morðvopn að hjarta undir-
stéttarinnar, og kveða þannig niður 
frelsisbaráttu hennar. Hann gaf for-
dæmið að því, að einstakir menn 
slægju eign sinni á heil landsvæði, 
til að úthluta síðan öðrum og þar 
með fá vald yfir bjargráðum þeirra 
og lífsskilyrðum. Það er hann, sem 
flytur hingað til lands það skipulag, 
sem hefir fært flestum Íslendingum 
þrældóminn að vöggugjöf, og örfá-
um réttinn til að drottna yfir lífs-
skilyrðum fjöldans.“

Niðurstaða Gunnars var sú að á 
sama hátt og með Ingólfi hafi saga 
hinnar alþjóðlegu kúgunar hafist 
á Íslandi, þá hafi með stroki Nátt-
fara byrjað frelsisbarátta kúgaðrar 
alþýðu á Íslandi. Gat höfundurinn, 
sem fæddur var í Skaftafellssýslum, 
ekki stillt sig um að senda pillu á 
mölina með því að benda á að sú 
barátta hafi eins og aðrar félags-
hreyfingar hafist í Þingeyjarsýslu. 
„En enn þann dag í dag lýtur íslensk 
alþýða dýpst og átakanlegast auð-
valdi yfirstéttarinnar og kúgun 
hennar í landnámi þrælamorðingj-
ans Ingólfs Arnarsonar.“
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Verð gilda til og með 25. september eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Akursel Gulrætur
Lífrænar, 500 g

398
kr. 500 g

Íslenskar Gulrætur
500 g

259
kr. 500 g

Berjablanda
Frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

Hindber
Frosin, 500 g

398
kr. 500 g

Jarðarber
Frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

Nice’n Easy Bláber
Frosin, 500 g

398
kr. 500 g

Bónus Boost Sett
Glös, lok og rör, 10 stk.

398
kr. 10 stk.

10 sett

Debic Vanillu Shake 
2 L

759
kr. 2 L

2L
Bónus Kálblanda 

Spínat og grænkál, 100 g

259
kr. 100 g

NÝTT Í BÓNUS

Chiquita Bananar 
Verð áður 249 kr. kg

199
kr. kg

20%
afsláttur

Gott í 
Boostið!



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 fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför 

elskulegs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður og afa, 
Páls Hlöðverssonar 
Hjallalundi 20, Akureyri.  

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
Heimahlynningar á Akureyri fyrir  

einstaka umönnun.

Hannveig Valtýsdóttir
Katrín Guðrún Pálsdóttir Þórarinn Valur Árnason
Bogi Pálsson Anette Kristin Jacobsen
Linda Björk Pálsdóttir
Ólafur Arnar Pálsson Lena Sif Rögnvaldsdóttir

Agnes Eva, Steinar Gauti, Lilja Jóna, Auðunn Elfar,  
Þórdís Erla, Hákon, Jenný, Camilla Rós og Emma Júlía.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Björk Lind Óskarsdóttir
Miðgarði 2, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
sunnudaginn 18. september. Útförin fer 

fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Pálmi B. Aðalbergsson
Guðmundur Páll Pálmason
Snorri Pálmason Kristín Sesselja Kristinsdóttir
Axel Pálmi Snorrason
Björk Lind Snorradóttir
Hlynur Snær Snorrason

Elskuleg mamma okkar, 
tengdamamma, dóttir og systir,

Elísabet Sigurbjarnadóttir
Bettý,

lést á heimili sínu 17. september. Útför 
fer fram frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 

27. september klukkan 13.00.

Eva María Ægisdóttir Berglind Ósk Guðmundsd.
Bjarni Þór Kristjánsson Elísabet Eva Ottósdóttir 
Sverrir Freyr Kristjánsson 
Róbert Óðinn Kristjánsson Sigurveig Hera Björnsdóttir 
Sigurbjarni Guðnason Jóhanna Jakobsdóttir 

systkini og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma

og langamma,
Margrét Símonardóttir 

Kjærnested
Þorfinnsgötu 8,

er látin. Útför hennar fer fram frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 26. september kl. 15.00.

Símon Ingi Kjærnested  Elínborg S. Kjærnested
Örn Kjærnested  Hildur Einarsdóttir
Margrét H. Kjærnested  Pétur E. Oddsson
Helgi Kjærnested

og aðrir aðstandendur.

Myndir af þekktum Íslendingum ein-
kenna sýninguna Portrett Kaldals sem 
opnuð verður í dag klukkan 15 í ljós-
myndasal Þjóðminjasafnsins. „Þetta 
eru myndir sem eru varðveittar hér 
í safninu. Þær hafa verið gefnar út á 
bók og sýndar tvívegis áður, fyrst 1966 
og aftur 1996. En með því að sýna þær 
aftur og aftur halda þær ákveðinni stöðu 
sem sígilt myndefni,“ segir Inga Lára 
Baldvinsdóttir, sviðsstjóri ljósmynda-
safns safnsins.  „Þær fyrstu eru teknar 
árið 1925 og þær yngstu eru af Hljóm-
um, líklega frá því um 1968,“ lýsir hún.

Sjálfur varð Jón Kaldal ljósmyndari 
þjóðfrægur í lifanda lífi. Þar réðu mestu 
einstakar portrettmyndir hans af lista-
mönnum og framámönnum þjóðar-
innar.

Inga Lára segir sumar þeirra mynda 
hafa prýtt forsíðu Vikunnar í kring um 
miðja öldina. Til dæmis mynd af séra 
Arnóri Árnasyni, sem er táknmynd fyrir 
sýninguna nú. Hún telur ljóst að Kaldal 
hafi verið einstakar myndir ástfólgnari 
en aðrar. „Þegar Kaldal varð sjötugur 
1966 gerði hann heila sýningu af stækk-
uðum myndum og það efni er uppistað-
an í því sem er sett upp núna. Sú sýning 
var í Casa Nova í MR. Það var svo mikill 
skortur á sýningarrými í Reykjavík þá að 
salur þar var notaður fyrst eftir að hann 
var opnaður.“

En ljósmyndarinn átti sér fleiri hliðar 
og þær  birtast á sýningunni Kaldal í 
tíma og rúmi sem er líka opnuð í dag 
á veggnum framan við ljósmynda-
salinn. Inga Lára lýsir því sem þar ber 
fyrir augu.  „Það tíðkaðist til dæmis 
hjá betri borgurum í Reykjavík að láta 
mynda glæsileg heimili sín og á veggn-
um er úrval af rýmismyndum sem eru 
teknar í heimavistarskólum,  í fínum 
stássstofum borgarbúa og verslunum. 
Þetta eru myndir frá tólf ára tímabili, 
nýjar kópíur sem ljósmyndari safnsins, 
Ívar Brynjólfsson, hefur gert eftir gler-
plötum Jóns Kaldals sem við geymum 
hér í safninu í tugþúsundavís. Þær hafa 
aldrei verið sýndar áður.“
gun@frettabladid.is

Yngstu myndirnar  
eru af Hljómum
Tvær sýningar á myndum Jóns Kaldal ljósmyndara (1896-1981) verða opnaðar í Þjóð-
minjasafninu í dag. Þannig er þess minnst að 120 ár eru frá fæðingu hans.

Mynd úr safni Jóns Kaldals ljósmyndara. Tekin í stofu Haraldar Árnasonar kaupmanns sem bjó við Laufásveg í Reykjavík. 

„Þarna er fræga fólkið!“ segir Inga Lára um sýninguna Port-
rett Kaldals. FRéTTabLaðIð/Hanna

Það tíðkaðist 
til dæmis hjá 

betri borgurum í 
Reykjavík að láta 
mynda glæsileg 
heimili sín og á 
veggnum er úrval af 
rýmismyndum sem 
eru teknar í heima-
vistarskólum, í fínum 
stássstofum borgar-
búa og verslunum.
Inga Lára Baldvinsdóttir

Séra arnór Árnason, Hofi, 
Skagafirði, var einn af þeim 
sem Jón Kaldal myndaði. 
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður Jóel Friðfinnsson
Kársnesbraut 133,

lést laugardaginn 10. september. Útför 
fer fram frá Fíladelfíukirkju, Hátúni 2, 

mánudaginn 26. september klukkan 15.

Sigríður Einarsdóttir
Elín Sigurðardóttir Alfred Cassis
Helga Sigurðardóttir Gunnar Bragason
Anna Margrét Sigurðardóttir Gunnþór Ingvason 
Erla Huld Sigurðardóttir Karl Gunnarsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, dóttir,  
systir og mágkona,

Svanlaug Ingvadóttir 
lést á heimili sínu 22. september sl.

Karen Líf Brynjarsdóttir,
Arnrún Antonsdóttir, Ingvi Þór Sigfússon

     Anton L. Ingvason, Guðrún Lýðsdóttir
                          Þórður G. Ingvason og Hrönn Brandsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug vegna andláts og 
útfarar ástkærs eiginmanns, föður, 
tengdaföður, afa, bróður og mágs,

Magnúsar Árnasonar
húsgagnasmiðs, 

Móasíðu 3c, Akureyri.
Sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks Sjúkrahússins á 

Akureyri fyrir góða og hlýja umönnun.

Anna Guðrún Jóhannsdóttir
Árni Rúnar Magnússon Hulda Þórey Gísladóttir
Guðjón Ingi Magnússon Kristveig Þorbergsdóttir
Sandra Ósk Magnúsdóttir Jón Ragnar Jónsson

Hákon Logi, Ágúst Ívar og Eyrún Erla Árnabörn
Steinn Elmar Árnason Guðlaug Guðmundsdóttir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, sonur,  

bróðir og tengdasonur,
Þorleifur Njáll Ingólfsson

sem lést laugardaginn 17. september 
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju 
mánudaginn 26. september kl. 13.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim  
sem vilja minnast hans er bent á líknar- og hjálparsjóð 

Landssambands lögreglumanna,  
reiknnr. 0303-18-930437, kt. 540574-0149.

Sigrún Ásgeirsdóttir
Sara Kristín Þorleifsdóttir

Guðbjörg Eva Þorleifsdóttir
Guðbjörg Þórisdóttir

Sigfús Þór Ingólfsson Gyða Árný Helgadóttir
Rúnar Þórir Ingólfsson
Ásgeir Jónasson Bergljót Kjartansdóttir

Hugheilar þakkir til ykkar allra sem 
hafið auðsýnt okkur samúð og veitt 
stuðning og styrk vegna andláts og 
útfarar elskaðrar eiginkonu, móður, 

systur, og tengdadóttur,
Ingibjargar Baldursdóttur

Starhaga 16, Reykjavík.
Franz Jezorski

 Baldur, Kristín, Hanna og Björg Jezorski, 
Jóhann og Sigurður Baldurssynir, 

Sesselja og Franz Jezorski 

Michela Roberta Jespersen
Bjarmalandi 11, Sandgerði,

lést þann 15. september. 
Útför hennar fer fram mánudaginn 
26. september í Safnaðarheimilinu  

   í Sandgerði kl. 13.00.

 Helgi Marteinn Ármannsson
Elísa Dögg Helgadóttir Ejub Purisevic
Gísli Helgason Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir
Ármann Ólafur Helgason
Ludviga Kata Soley Thomsen Vinjard Thomsen

barnabörn og langömmudrengur.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Erlendur Steinar Búason
Vesturhólum 5, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 19. september 
síðastliðinn.  Útför hans fer fram frá 

Fella- og Hólakirkju mánudaginn  
26. september kl. 13.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á K.F.U.M. og  
Fella- og Hólakirkju.

Hólmfríður Pétursdóttir
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir Gísli Jónsson
Jóna Erlendsdóttir Bjartmar Kristjánsson
Ólafía Guðný Erlendsdóttir Rune Berge

og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Bergsson
Mávahlíð 34,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 
miðvikudaginn 14. september. 

Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Guðbjörg Lilja Jónsdóttir
Þorbjörg Kristín Jónsdóttir Haukur Ásgeirsson
Bergur Jónsson María Jörgensdóttir
  Brigitte Chastanet

barnabörn og barnabarnabörn.

Útför okkar ástkæru móður, 
tengdamóður og ömmu,

Huldu Filippusdóttur
sem lést á Grund – dvalar- og 

hjúkrunarheimili, verður gerð frá 
Fossvogskirkju mánudaginn  

26. september klukkan 13.00.

Á Grund, deild A2, var afskaplega vel hugsað um Huldu og 
vilja dætur hennar færa kærar þakkir fyrir ást og umhyggju 

sem Huldu var veitt í veikindum sínum. Ef ástvinir vilja 
minnast Huldu þá mega Alzheimersamtökin njóta þess og 

Grund minningarkort.

Jóhanna Vigfúsdóttir Þorbjörn Björnsson
Ásgerður Vigfúsdóttir Fjölnir Ernis Sigvaldason
Aðalbjörg Vigfúsdóttir Janus Þór Valdimarsson

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Gunnar L. Hjartarson
 Víðilundi 20, Akureyri, 

lést föstudaginn 16. september á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hans fer 
fram frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 

27. september kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Hollvinasamtök Sjúkrahússins á Akureyri. 

Anna Gunnarsdóttir Girish Hirlekar
Hjördís Gunnarsdóttir Grétar Viðarsson
Ómar Gunnarsson Árný Helga Reynisdóttir
Gunnar G. Gunnarsson Valgerður L. Gísladóttir 

afabörn og langafabörn. 

„Tónleikarnir hefjast á píanólagi sem ég 
samdi þegar ég var fimmtán ára og í lok 
þeirra mun Karlakórinn Svanir syngja 
lagið í raddsetningu sem ég gerði fyrir 
hann. En pabbi minn, hann Jón Trausti 
Hervarsson, samdi texta við lagið,“ segir 
Akurnesingurinn, söngkonan og kór-
stjórinn Valgerður Jónsdóttir. Hún ætlar 
að halda upp á fertugsafmælið sitt í dag 
með tónleikum, kaffi og kökum og býður 
fjölskyldu, samstarfsfólki og öðrum 
vinum. Flest laganna eru hennar eigin, 
eða þeirra hjóna, hennar og Þórðar 
Sævarssonar.

„Við vorum að dusta rykið af hljóm-

sveitinni okkar, My Sveet Baklava. 
Svo kláraði ég klassískt söngnám í FÍH á 
sínum tíma og ætla að taka eina aríu og 
eitthvað fleira úr þeirri deild. Svo raular 
fjölskyldan nokkur lög. Dóttirin, Sylvía, 
er að verða tíu ára og farin að radda.“

Valgerður kennir tónmennt í Grunda-
skóla á Akranesi. Auk þess heldur hún 
námskeið, stjórnar karlakór og syngur 

fyrir túrista. „Við Doddi, maðurinn 
minn, höfum verið að taka á móti 
hópum á safnasvæðinu á Görðum, 
þar syngjum við þjóðlög og erum með 
kynningar og myndir. Þetta er svona lítil 
fræðslu- og tónlistarstund.“

Valgerður kveðst ánægð með lífið og 
spennt að ná þessum aldri. „Ég þekki 
margt fólk milli fertugs og sextugs og 
það virðist svo gaman hjá því. Svo er ég 
líka svo heppin að vera að fást við það 
sem mig langar til, að sinna tónlistinni 
og hef ákveðið rými til að gera það sem 
mér dettur í hug. Það er dýrmætt.“
gun@frettabladid.is

Er spennt að verða fertug
Valgerður Jónsdóttir, söngkona og tónmenntakennari, verður fertug á morgun og hlakkar 
til að vakna á afmælisdaginn með minningu frá skemmtilegum tónleikum í dag.

Valgerður kveðst heppin að vera að fást við það sem hana langar til og hafa visst rými til að gera það sem henni dettur í hug. Fréttablaðið/Eyþór 

Ég þekki margt fólk 
milli fertugs og sextugs 

og það virðist svo gaman hjá því.
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Krossgáta

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.

skák  Gunnar Björnsson

VegLeg VerðLaun Lausnarorð
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt upp birtist náttúruperla. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 23. september næstkomandi  
á krossgata@frettabladid.is merkt „30. september“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af dulnefnunum 
eftir Braga Ólafsson frá JPV. 
Vinningshafi síðustu viku var 
Ómar Árnason, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
s j Á V a r ú t V e g u r

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sveit Grants Thornton sem varð bikarmeistari á 
dögunum eftir sigur 156-143 í úrslitaleik gegn sveit 
Lögfræðistofu Bjarna Hólmars Einarssonar vann 
sigur með tæpasta mun á sveit Kviku í undanúrslita-
leik. Sá leikur fór 90 impar gegn 89 fyrir sveit Grants. 
Þegar svo litlu munar, er auðvelt að nefna spil sem 
réð úrslitum í leiknum. Spil 40 í leiknum olli mikilli 
sveiflu til sveitar Grants Thornton. Á öðru borðanna 
í leiknum var lokasamningurinn 5 tíglar í AV, spilað 
af liðsmönnum Grants Thornton. Liðsmenn Grant 
bjuggust varla við því að græða á spilinu, enda stóð 
hálfslemma í áttir AV. Sagnir á hinu borðinu voru hins 
vegar hagstæðar fyrir sveit Grant Thornton. Vestur 
var gjafari og allir á hættu:

Liðsmenn Grants Thornton sátu í NS á þessu borði. 

Norður
KD10632
87
K102
72

Vestur
-
KG942
Á85
ÁDG65

Austur
7
ÁD6
DG943
K1043

Suður
ÁG9854
1053
76
98

SVEIFLUSPIL

Vestur hóf sagnir á einu hjarta, norður ákvað að koma inn á sagnir á tveimur spöðum, 
sem sýnir 6 spil í litnum og undir opnunarstyrk. Austur stökk í 4  og suður sagði  
4 .  Vestur stökk þá í 6  á sín góðu spil sem voru pössuð yfir til suðurs. Hann ákvað 
að berjast í 6  og vestur passaði til að sýna áhuga á alslemmu (passið var sterkara 
en dobl). Austur var ekki viss um gildi spila sinna og ákvað að taka áskoruninni og 
fór í alslemmu í hjarta. Þann samning var hins vegar ekki hægt að vinna því það var 
óhjákvæmilegur tapslagur á tígullitinn. Sveit Grants Thornton græddi því 12 impa á 
spilinu örlagaríka.

Svartur á leik
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Zchako átti leik gegn Hertel í 
Brand-Erbisdorf árið 1990.

1. … Hh2+! 2. Kxh2 Dxf3 0-1. 
Ingvar Þór Jóhannesson sem tefldi 
fyrir Verkís sigraði á Kringluskák-
móti Víkingaklúbbsins í gær. 
www.skak.is:  Minningarmót í 
HM í dag.  

Öll helstu tilþrifin og mörkin!
Skotheldur sportpakki sem

þú færð bara í kvöldfréttum Stöðvar 2
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LÁrétt 
1  Eldur; sé hann af landnorðri, þá má vænta ösku og 

hrauns (7)
11  Draugur risti frá sporði að haus, það var frábært (14)
12  Regla getur komið fyrir fingrafimt fólk (7)
13  Leiðst stjórnendur en hafnaðir skósveinum þeirra (14)
14  Kofi fyrir kagga og krimmar með (7)
15  Krukkuatriði er bara tala á réttarskjali (9) 
16  Spila spil en leita tveggja spilafélaga (9)
19  Geri út af við kolbrand (4)
20  Afneita þrengingum og skorti matvæla (9)
22  Ávöxtur skyndikynna er hrakfallabálkur (9)
25  Þvílíkt þrumuskotið sem tappinn tók! (6)
31  Þeysisprettur gerir þau bálill (8)
32  Þessi hljómsveit spilar líka upp á peninga (5)
33  Kljúfa eikarborð verslunar (9)
34  Hvaða öskur eru í Öldu þarna í svallinu? (8)
35  Klár í íslensku er góð í dönsku (5)
36  Fuglar í ruglinu fá móral (5)
37  Tef sóla með fætinum einum, en á bíl vil ég pedala (8)
39  Leita prentfilma milli hranna (5)
42  Rannsókn á miðpunkti alheimsins kallar á sjálfsrýni (11)
45  Halda þau alltaf sambandi? (7) 
46  Heiðalamb elskar blundinn (5)
47  Glæra við hrygginn ber við jökulbrúnina (9)
48  Þau duglegustu í stuðinu voru öll úr lagi gengin (7)
49  Lúta höfði í lotningu yfir fegurð fjarða (5)
50  Stafur með skán fór hring eftir hring (7)

LÓðrétt 
1  Gistiheimili í Grímsey fær gyllta stjörnu (7) 
2  Sá sem vill síga fer með Fúsa (7)
3  Ötum það auri og freknum (7)
4  Lenda enn einusinni langt úti í hundsrassi (9)
5  Óskakona fyrir nafnlausan burgeis (9)
6  Varð uppiskroppa með þessa lauktegund (9)
7  Mitt er það sem hrifnast er, ef ég eignast það (9)
8  Hví segirðu framgöngustefnuna jafnast á við gerræðis-

lega þjóðrembuna? (9)
9  Baðar þennan sólarhring í ljóma liðinnar vinnuviku (9)
10  Lifandi staða fyrir engla (9)
17  Sá er ekki lifandi sem ekki kann að deyja (7)
18  Hendi hátt í tíu hörðum aldinum (14)
21  Hnikum torfærutrölli eftir seinförnum slóða (10)
23  Rjúkum burt áður en við stiknum (7)
24  Lausn Vilhjálms er algjört úrræðaleysi (8)
26  Náðum til tappans fyrir rest (7)
27  Fanga hund ferjumanns framliðinna (7)
28  Vandaður fantur sér um að allt sé eins og það á að vera 

(7)
29  Hitar klaka kökugerðar (7)
30  Rjómablíðan boðar ljós og myrkur náttpotta (11)
34  Umframagnir og börn kalla á rányrkjuna (8)
38  Kem Indíru í uppnám er Austureyjar verða Vestur (6)
40  Bráðræðisflan á brjáluðum en jákvæðum skautum (6)
41  Dansa við hunda (6)
43  Panta bíl ef hross eru ekki í boði (5)
44  Sú gamla komin í höfuðborgina eystra (5)
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Yfir 4000  
titlar frá öllum 

helstu útgefendum 
landsins!

Gjafir 
fyrir öll 

tækifæri!

990 kr.

4.990 kr.

4.990 kr.

690 kr. 690 kr.

MÁL OG MENNING

–  m e t s ö l u b ó k  u m  a l l a n  h e i m  . . .

H e l e n  F i e l d i n g
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„Ég er alveg í klessu. Kærastinn minn sefur hjá
bronslitaðri skessu. Mamma sefur hjá Portúgala.
Jeremy sefur hjá hryllilegri dækju, Charles prins sefur
hjá Camillu Parker-Bowles. Veit ekki lengur hvað ég
á að halda eða hverju að trúa.“

Dagbók Bridget Jones er metsölubók um allan
heim og hefur hlotið fádóma góðar viðtökur. Þá
trónir kvikmyndin sem gerð var eftir sögunni efst á
öllum vinsældalistum enda er hér á ferðinni
óvenjulega fyndin, neyðarleg og sannferðug lýsing
á konum og körlum, pirrandi vinnu og fáránlegu
samfélagi, ómerkilegum fjölmiðlum og allrahanda
neyslu, óbærilegum foreldrum og erfiðum ástarsam-
böndum, misgæfulegum vinum og slítandi leiðinda-
pakki – en ekki síst drepfyndin og hreinskilin lýsing
Bridget á sjálfri sér.

„Dagbók Bridget Jones er einstaklega skemmtileg
og skörp. Megrunarkúrar munu bregðast, reykinga-
bindindið mislukkast, áfengiseiningum fjölga,
appelsínuhúð mun blómstra, ástarsambönd munu
bresta á og konur munu hlæja, já, jafnvel karlmenn
munu hlæja.“

Hermann Stefánsson, Morgunblaðið

ISBN 9979-3-2288-8

490 kr. 490 kr.

590 kr.

690 kr.

3.500 kr.

Gjöf fylgir ef keypt er 
fyrir 6.000 kr. eða meira

Opið alla daga kl. 10–19
á Fiskislóð 39

Yfir 4000  

titlar f
rá öllu

m 

helstu 
útgefen

dum 

landsin
s!

Gunnar Helgason 
kemur kl. 15  

og les upp úr óútkominni bók sinni, 

Pabbi prófessor

Djús, kaffi  
og kleinur

Ís   fyrir alla*
Allt að   

       90%
 afsláttur



Listaverkið

Bragi Halldórsson
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„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að 
leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa 
hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann. 
„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 
til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 
orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin 
mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

4 8 9 2 5

1 6 5

4 3 6

6 9 3

7 3 9 8 5 1 6

5 6 3 1 7

4 2 7 8 1

3 2 6 4 9

5 2

Leikur vikunnar

Skessuleikur

PANTAÐU FRÍAN TÍMA 
Í SKOÐUN STRAX Í SÍMA 

893-0098

HÁRÆÐASLIT Í ANDLITINU ?
ÞAÐ ER TIL LAUSN - VIÐ FJARLÆGJUM 
HÁRÆÐASLIT ENDANLEGA Í ANDLITI

Ármúla 21, 2. hæð • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

Snyrtistofan Hafblik

Fyrir Eftir

Þetta er hlaupaleikur fyrir hóp, hann 
fer fram á velli eða túni með tvær 
endalínur.  Allir standa aftan við aðra 
línuna nema skessan sem snýr móti 
öllum hinum. Þegar skessan klappar 
hendast allir af stað og hlaupa yfir 
völlinn en skessan reynir að snerta 

eins marga og hún getur og segja 
„klukk“ um leið. Þá verða þeir í liði 
með henni og hjálpa henni að klukka 
hina þegar þeir hlaupa á milli lína. 
Sá sem fyrstur er klukkaður verður 
næsta skessa.

Mamma og pabbi að gifta sig, heitir þessi mynd 
eftir Helga Steinar Heiðarsson.

Iðunn Ægisdóttir er átta ára og 
er að verða níu ára í nóvem-
ber. Hún á heima í Reykjavík, 
gengur í Langholtsskóla og 
finnst skemmtilegast í skrift og 
íþróttum. Svo skreppur hún í 
heimsóknir norður á Strandir og 
þar var hún um síðustu helgi. 

Hvað skyldi hún hafa brallað 
þar? Ég fór í smalamennsku bæði 
í Árneshreppi og í Bæ 1 á Sel-
strönd hjá ömmu og afa.

Labbaðir þú langt? Nei, ég labb-
aði ekkert svo mikið, en ég fann 
ber á leiðinni.

Hjálpaðir þú til að draga kindur 
í réttinni? Já, við pabbi drógum 
nokkrar kindur saman, það var 
gaman.

Hvað brallaðir þú fleira þarna 
fyrir norðan? Ég var mikið úti að 
leika, fór í berjamó, gaf hænu-
ungum að borða, henti steinum 
út í á og fór í heitu pottana á 
Drangsnesi.

Hvað fannst þér skemmtilegast 
við ferðina?  Það var bara allt 
skemmtilegt.

Ferðu oft norður? Já, ég fer mjög 
oft í heimsókn til ömmu og afa 
sem eiga heima rétt hjá Drangs-
nesi en ekki eins oft í Árnes-
hreppinn.

Gætir þú hugsað þér að eiga 
heima í sveit? Já, ég vil eiga 
heima bæði í sveit og í Reykjavík.

Hvað langar þig að verða þegar 
þú verður stór? Ég mundi vilja 
verða dýrahirðir og vinna í Hús-
dýragarðinum.

Mundi vilja  
verða dýrahirðir
Iðunn Ægisdóttir naut þess að fara upp í sveit um síðustu helgi.  
Hún dró kindur í dilk, fór í berjamó og gaf hænuungum að borða.

 „Ég vil eiga heima bæði í sveit og í Reykjavík,“ segir Iðunn sem hér klifrar í stóru tré inni í Sundum. FRÉttablaðIð/EyþóR 
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FJARÐARBOLLUR
VERÐ ÁÐUR: 1.798 KR/KG

1.438 KR/KG

-20%

LAXAFLÖK BEINLAUS. M. ROÐI
VERÐ ÁÐUR: 2.598 KR/KG

2.182 KR/KG

LAXAFLÖK, ÞVERSKORIN
VERÐ ÁÐUR: 1.798 KR/KG

1.582 KR/KG

PLOKKFISKUR
700 G

998 KR/PK

LAX Í HVÍTLAUK OG KRYDDJURTUM
LAX Í LIME OG SMJÖRI
LAX Í SÆLKERAMARINERINGU
VERÐ ÁÐUR: 2.698 KR/KG

2.374 KR/KG

NETTÓ KJÚKLINGUR HEILL
VERÐ ÁÐUR: 798 KR/KG

694 KR/KG

HEIMSHORNA KJÚKLINGUR 
300 G
VERÐ ÁÐUR: 984 KR/PK

886 KR/PK

KALKÚNABRINGA - FERSK
VERÐ ÁÐUR: 3.957 KR/KG

2.968 KR/KG

-25%

-41%

-20%-30%

KALKÚNAHAKK - 600 G
VERÐ ÁÐUR: 859 KR/PK

687 KR/PK

NAUTAÞYNNUR - FROSIÐ
VERÐ ÁÐUR: 2.648 KR/KG

2.277 KR/KG

GRÍSAÞYNNUR - FROSIÐ
VERÐ ÁÐUR: 1.998 KR/KG

1.399 KR/KG

NAUTGRIPAHAKK
VERÐ ÁÐUR: 1.694 KR/KG

1.491 KR/KG

KALKÚNASTRIMLAR
VERÐ ÁÐUR: 2.398 KR/KG

1.894 KR/KG

-21%

KALKÚNALÆRI 
HÁLFÚRBEINUÐ
VERÐ ÁÐUR: 2.679 KR/KG

1.581 KR/KG

KLAKI KOLSÝRT  VATN 
3 TEG - 2L
VERÐ ÁÐUR: 169 KR/STK

149 KR/STK

NICÉ N EASY 
7 TEG
VERÐ ÁÐUR: 479 KR/STK

399 KR/STK

-20%

TRADIZIONALE PIZZUR
3 TEG
VERÐ ÁÐUR: 749 KR/STK

599 KR/STK

-30%

SÍTRÓNUR
VERÐ ÁÐUR: 569 KR/KG

398 KR/KG

LIME
VERÐ ÁÐUR: 479 KR/STK

335 KR/KG

Súrt og sættFljótlegt og bragðgott

fagur fagur fiskur...

Allt fyrir þig og þína

Gott í pottréttinn

helgarkjúllinn

lax, lax, lax og aftur lax..
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www.netto.is | Tilboðin gilda 22 – 25. september 2016
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

veðurspá Laugardagur

Norðaustanátt 8-15 í dag en 13-20 m/s norðvestan til á landinu. Víða rigning 
og hiti 4 til 12 stig, hlýjast sunnan heiða.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Mamma þarf að vinna fram-
eftir í kvöld, þannig að ég sé 

um kvöldmatinn. Hvað má bjóða 
mannskapnum?

Pitsu! Fiski-
bollur!

Ohhh! Sorrí, litla 
bolla! Það verður 

pitsa!  

Fiski-
bollur! PITSA! FISKI-

BOLLUR!

Ánægðir?

Svona 
nokkurn 
veginn. 

Allir helstu vegir 
eru lokaðir 

vegna mikillar 
úrkomu og er 

fólk beðið um að 
halda sig heima 

við þar til ...

Það gerðist! 
Fyrsti snjó-

dagurinn! 

Enginn skóli ... Engin 
vinna ... 

... engar skyldur! 

Áfram með 
smjörið!

Af hverju verður 
mamma alltaf svona 

spennt fyrir frídögum?

Örugglega 
vegna skorts 

þar á. 

Barnið grætur! 

Er það? 

Heyrðirðu 
ekki í henni? 

Ætli ég sé 
ekki með 

verri heyrn en 
þú? 

Ætli þú heyrir 
hvað ég er að 

hugsa? 

Hátt og 
óhugnanlega 

skýrt. 

KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG 
LANDSMÁLIN MEÐ KRISTJÁNI KRISTJÁNSSYNI
SUNNUDAGA MILLI KL. 10:00   12:00

SPRENGISANDUR
Á BYLGJUNNI

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

06.31
4,02m
06.51
4,23m

12.28
0,11m
12.42
0,15m

10.52
1,52m
11.06
1,55m

04.57
0,22m
05.17
0,13m

08.24 
2,23m
08.41 
2,42m

02.32
0,04m
02.44
0,02m

Flóð Fjara

Vaxandi 

100%

Sólarupprás:

06.57
Sólarlag: 

19.44

&
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Ég held að verkin 
hans valtýs tali 

jafnvel meira til unga 
fólksins í dag en margra 
fyrri kynslóða.

Valtýr Pétursson list-
málari var fæddur 
árið 1919 og lést 1988 
og hafði þá skilið 
eftir sig djúp spor í 
íslenskri listasögu. 

Dagný Heiðdal, ritstjóri bókarinnar 
um Valtý og deildarstjóri listaverka-
deildar Listasafns Íslands, segir að 
það hafi verið kominn tími til að 
rifja upp kynnin við Valtý þar sem 
hann hafi ekki verið áberandi á 
sýningum undanfarið. „Okkur lang-
aði því til þess að kynna hann fyrir 
nýjum áhorfendum, enda á hann 
fullt erindi. Nýjar kynslóðir sjá alltaf 
eitthvað nýtt og horfa á verkin með 
öðrum augum.“

Valtýr var mjög ungur þegar hann 
fékk áhuga á myndlist og stundaði þá 
nám í teikningu í Reykjavík. Dagný 
segir hins vegar að þeir sem voru 
í kringum hann hafi verið á því að 
hann ætti að læra eitthvað hagnýtt. 
„Það varð því úr að Valtýr fór til 
Bandaríkjanna árið 1944 í verslunar-
nám en þar hafði hann líka tækifæri 
til þess að skoða söfn og sýningar og 
kynnast listasögunni. Hann sagði 
frá því sjálfur að hann hefði farið á 
MoMA í New York og fyrir framan 
verk eftir Van Gogh hefði hann 
fengið þá uppljómum að hann yrði 
að feta listabrautina og eftir það varð 
ekki aftur snúið. Þá fór hann í einka-
skóla í Boston og síðar til Flórens á 
akademíuna þar og var svo í París í 
tæp tvö ár. Að auki var hann sérstak-
lega duglegur við að ferðast og skoða 
söfn og sýningar, alltaf að kynna sér 
það nýjasta.

Þó svo ferill Valtýs hafi verið ákaf-
lega fjölbreyttur þá bendir Dagný á 
að hann hafi vissulega verið braut-
ryðjandi í abstraktlistinni á Íslandi. 
„Hann átti verk á septembersýn-
ingunni 1951 sem hét Á svörtum 
grunni, sem er talið vera fyrsta full-
komna konkretverkið sem var sýnt 
á Íslandi enda var það alveg í takt 
við það nýjasta sem var að gerast í 
París á þessum tíma. Hann var í hópi 
ungra manna sem börðust fyrir fram-
gangi abstraktlistarinnar á Íslandi á 
þessum tíma sem var misvel tekið. 

Valtýr sagði frá því að það hefðu 
verið gerð hróp að þeim úti á götu 
og mikið gengið á. Þetta var eins og 
með atómskáldin sem einnig voru að 
ryðja nýjum hugmyndum braut og 
það voru ekki allir sem skildu það á 
þessum tíma þó svo að þetta séu verk 
sem við kunnum vel að meta í dag.

En það er athyglisvert hversu þátt-
taka og áhugi almennings var mikill 
á þessum tíma enda var umfjöll-
unin í blöðunum um myndlist mikil. 
Umfjöllun um myndlist var líka stór 
þáttur í ævistarfi Valtýs en hann var 
gagnrýnandi Morgunblaðsins í 36 ár 
og skrifaði hátt í 900 greinar, mest 
um íslenska myndlist.“

Dagný segir að það skipti miklu 
máli fyrir ungu kynslóðina í mynd-
listinni að geta komið og séð verk 
málara fyrri kynslóða. „Ég held að 
verkin hans Valtýs tali jafnvel meira 
til unga fólksins í dag en margra 
fyrri kynslóða. Hver tími setur upp 
ný gleraugu og sér eitthvað nýtt. 
Valtýr átti mjög fjölbreyttan feril og 
var alls ekki bara abstraktmálari þó 
svo flestir þekki hann þannig. Hann 
sneri til að mynda við blaðinu seint 
á ferlinum og fór aftur að vinna 
fígúratíft. Hann er svo fjölbreyttur 
að ég held að á sýningunni sem við 
erum að opna núna ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi sama 
hvar áhugasviðið liggur.“

Í þá tíð voru gerð hróp að listamönnum úti á götu
yfirlitsýning á verkum valtýs Péturssonar listmálara verður opnuð í listasafni íslands í dag. samtímis  
kemur út bók um ævi og störf listamannsins, sem var á meðal frumkvöðla í málaralist á íslandi á síðustu öld.

Myndlist

Beucoup of Blues
HHHHH 

Sýningarstaður: Tveir hrafnar
Listamaður: Jón Óskar
Sýningarstjórar: Halla og Gústi

Á sýningunni Beacoups of Blues 
má sjá kunnugleg stef Jóns Óskars 
í þeim sjö myndlistarverkum sem 
voru til sýnis. Jón Óskar á að baki 
góðan feril í abstrakt og er þekktur 
fyrir stór verk þar sem flæðandi 
pensilstrokur og tónuð litapalletta 
einkenna verkin. Nýjasta sýning 
Jóns Óskars var engin undantekn-
ing frá því. Verkin fengu öll heilan 
vegg undir sig og á það einnig við 
um verkið sjálft Beaucoups of Blues 
þó verkið væri ekki sjáanlegt í fyrstu 
þar sem það er á veggnum bak við 
aðalsalinn.

Verkin á einn eða annan hátt eru 
viðbrögð listamannsins við öðrum 

listamönnum úr mynd-
list, tónlist og ritlist. Ýmist 
blátónuð eða brúnleit, 
eiga verkin það sameigin-
legt að vera persónuleg 
skírskotun í höfunda sem 
Jón Óskar hefur sjálfur 
kallað fram. Má í því sam-
hengi nefna titil sýningar-
innar sem er vísun í titil 
breiðskífu Ringos Starr frá 
1970 og titillag þess. Texti 
lagsins í sýningarskránni 
ásamt titli sýningarinnar 
slá þannig tóninn fyrir 
sýninguna. Um er að ræða 
melódrama um mann sem 
stendur við veginn með gat 
á sálinni og já, líka skónum. 
Það kallast á ákveðinn hátt 
við verkið Eyðilandið sem 
færir sviðið til T.S. Eliot og er vísun 
í ljóð hans, The Waste Land. Ljóð 
Eliots frá 1922 hefur verið nefnt eitt 
merkasta ljóðverk 20. aldar og þar 
sem í því birtast flóknar og þungar 

skírskotanir í samfélag, trú 
og tilvist finnst manni á ein-
hvern hátt að máttur þess 
og tenging veikist undir 
umgjörð sýningarinnar.

Inntak sýningarinnar 
líður fyrir tengslaleysi þeirra 
listamanna sem um ræðir 
í sýningunni og standa 
þannig nokkur verk í vegi 
fyrir eðlilegu flæði. Lagið 
Poptones af plötunni Metal 
Box eftir Public Image Ltd. 
frá 1979 samræmist þó 
vel þeim punkti sem lagt 
var upp með í Beaucoups 
of Blues og styrkir upp-
hafspunkt sýningarinnar. 
Verkið Metal Box er ágæt 
vísun í Poptones en yfir 

heildina skortir öflug samheild sem 
þarf til að halda utan um og sameina 
tónlist, ritlist og myndlist með þeim 
fáu verkum sem voru til sýnis. Jóni 
Óskari tókst vel til í túlkun sinni á 
Kjarval og Van Gogh með Remake/

Re-paint og HB1 Red Hook. Á sýn-
ingunni kennir kunnuglegra grasa 
þar sem sjá má Jón Óskar í sínu nátt-
úrulega umhverfi í mótun verkanna. 
Verkin standa öll vel undir sér ein og 
sér og er ánægjulegt að sjá brot af því 
sem listamaðurinn er að fást við að 
þessu sinni. Verkin bera öll merki 
um samtal sem listamaðurinn á við 
sinn samtíma í list og tónlist og því 
er sýningin áhugaverð fyrir þá sem 
vilja kynna sér listamanninn betur 
á persónulegum grundvelli. Sýning-
unni var vel tekið við opnun hennar 
og fullt var út úr dyrum. Andrúms-
loft sýningarinnar er létt og á móti 
blúslegum textum veita blátónuðu 
verkin á sýningunni ákveðna von í 
vonleysislegum texta. 
Júlía Marinósdóttir

niðurstaða: Þrátt fyrir að upp-
bygging sýningarinnar sé í veikari 
kantinum eru verkin engu að síður 
áhugaverð fyrir þá sem vilja kynna 
sér listamanninn betur.

Alls konar blús
Dagný Heiðdal, sýningarstjóri yfirlitssýningar á verkum Valtýs Péturssonar. FréttabLaðið/anton brink

Metal box, eitt af verkum Jóns Óskars 
á sýningunni í tveimur hröfnum.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Guðmundur Óskarsson hlaut Íslensku bókmennta- 

verðlaunin 2009 fyrir skáldsöguna Bankster. Nú 

sendir hann frá sér fádæma skemmtilega og vel 

gerða sögu með óvæntum endi.

Listasmíð

Höfundur  
málar sjálfur 
á ríflega 2000 

eintök af  
bókinni

Villt og stillt skáldsaga eftir snjallan höfund
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ÁLFABAKKA
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2
SKIPTRACE   KL. 8 - 10:20
SULLY   KL. 5:40 - 8 - 10:10
SULLY VIP       KL. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
BLAIR WITCH   KL. 10:10
MECHANIC: RESURRECTION KL. 8
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 1 - 3:20 - 5:40
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 12 - 1 - 4 - 6
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 3:20 - 5:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 8
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 12 - 2 - 4 - 6
THE BFG   KL. 3:10
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 12:50

KEFLAVÍK
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1:30
STORKS ENSKT TAL  KL. 5:50
SKIPTRACE   KL. 10:10
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SULLY   KL. 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 3:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1:20 - 3:40

AKUREYRI
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1:30 - 3:40
STORKS ENSKT TAL  KL. 10:10
SKIPTRACE   KL. 5:40 - 8
SULLY   KL. 5:50 - 8
BLAIR WITCH   KL. 10:20
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:40

STORKAR ÍSLTAL   KL. 3
STORKS ENSKT TAL  KL. 8
BRIDGET JONES’S BABY       KL. 1:30 - 4:10 - 5:20 - 8 - 10:40
SULLY   KL. 6:50 - 9 - 10:10
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 3:20
PETE’S DRAGON  KL. 1
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL

STORKAR ÍSLTAL   KL. (3 (LAU))   (1 (SUN))
SKIPTRACE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
SULLY                       KL. (3:40 (SUN)) - 5:50 - 8 - 10:10
MECHANIC: RESURRECTION KL. 5:50 - 10:30
WAR DOGS   KL. 8 - 10:30
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 3
BEN-HUR   KL. 8
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:10 - 5:30
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL 2D  KL. 1 - 3:20

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

VARIETY


SEATTLE TIMES


CHICAGO SUN-TIMES


HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

Sýnd með íslensku tali

HOLLYWOOD REPORTER


Geggjuð
grín-spennumynd

EMPIRE


ENTERTAINMENT WEEKLY


ROGEREBERT.COM


Forsýnd um helgina með íslensku
og ensku tali

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

COSI FAN TUTTI
17. október  í Háskólabíói

HÁSKÓLABÍÓ
SUNNUDAG KL. 18

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

- GUARDIAN- ROTTENTOMATOES
87%

FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA

x
FPO

FRÁ MANNVERUNUM SEM GERÐU AULINN ÉG

smarabio.is
emidi.is
midi.is

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Neon Demon  17:30
Yarn ENG SUB   18:00
Hrútar / Rams  ENG SUB   18:00
50 ára afmæli Star Trek  20:00 

  
  

Hvað?  
Hvenær?  
Hvar? 
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

24. september 2016
Tónlist
Hvað?  Einar Selvik
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið, Sturlugötu
Norski tónlistarmaðurinn Einar 
Selvik spilar nútímapopp með 
áhrifum frá gömlum hefðum, hljóð-
færum og tækni. Miðaverð 2.500 en 
2.000 fyrir nemendur.

Hvað?  KK bandið
Hvenær?  22.00
Hvar?  Café Rosenberg
Hinn margrómaði og þjóðþekkti 
KK heldur ásamt bandi sínu tón-
leika á Rosenberg í kvöld. Ásamt 
KK sjálfum eru þetta þeir Þor-
leifur Guðjónsson á bassa og Kor-
mákur Geirharðsson á trommum. 
Aðgangseyrir er 3.000 krónur við 
dyr.

Hvað?  KALI ásamt Kamel og DJ ROKA
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hendrix, Stórhöfða
Pólska rappstjarnan KALI kemur 
til landsins en þessi drengur hefur 
verið að gera það gott í heimaland-
inu. Ásamt honum mæta Kame log 
DJ Roka en þeir hafa verið að sjá um 
upphitun á öllum helstu hiphop-
hátíðum og tónleikum í Suður-Pól-
landi. Miðaverð 4.500 krónur.

 Hvað?  NÍA
Hvenær?  23.00
Hvar?  Prikið, Bankastræti
Laugardagskvöldið á Prikinu verður 
gjörsamlega undirlagt af plötu-
snúðum og tónlistarmönnum en 
dagskráin hefst klukkan ellefu 

þegar strákarnir í SXSXSX grípa í 
græjurnar og spila alls konar tónlist. 

Opnanir
Hvað?  Portrett Kaldals og Kaldal í 
tíma og rúmi
Hvenær?  15.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Í tilefni þess að nú eru 120 ár frá 
fæðingu Jóns Kaldal ljósmyndara 
verða opnaðar tvær sýningar á ljós-
myndum hans í Þjóðminjasafninu. 

Hvað?  Valtýr Pétursson
Hvenær?  15.00
Hvar?  Listasafn Íslands, Laufásvegi
Í dag verður opnuð  sýning á verkum 
Valtýs Péturssonar sem var braut-
ryðjandi abstraktlistar hér á landi.

Sunnudagur
25. september 2016
Leiðsagnir
Hvað?  Leiðsögn í Safnahúsinu
Hvenær?  14.00
Hvar?  Safnahúsið, Hverfisgötu
Sunnudaginn 25. september klukk-

an 14 mun Hilmar J. Malmquist, 
forstöðumaður Náttúruminjasafns 
Íslands, ganga með gestum um sýn-
inguna Sjónarhorn í Safnahúsinu við 
Hverfisgötu og spá í hinn sjónræna 
þátt náttúru í menningu landsins.

Hvað?  Leiðsögn um sýningu á 
verkum Valtýs Péturssonar
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands, Laufásvegi
Dagný Heiðdal veitir leiðsögn um 
yfirlitssýningu á verkum Valtýs 
Péturssonar.

Dansleikir
hvað?  Dansleikur Félags eldri 
borgara
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásgarður, Stangarhyl
Hljómsveit hússins leikur fjöl-
breytta dansmúsík og í boði eru 
veitingar við hæfi. Allir eru hvattir 
til að mæta og að hafa með sér gesti.

Hvað?  Tangó praktika Tangó
ævintýrafélagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Svanhildur Vals DJ-ar blússandi 
heita tóna og stýrir argentínskum 
tangó. Aðgangseyrir er 700 krónur.

„Við ætlum að spila fresh beats og ný remix og fá einhverja næs gesti,“ segir Helgi  í 
SXSXSX sem kemur fram á NÍA í kvöld á Prikinu. Arnar Freyr verður kannski gestur …

BRIDGET JONES’S BABY 2, 5, 8, 10:30

STORKS 2D ÍSL.TAL 2 - FORSÝNING

EIÐURINN 5(LAUG), 6(SUN), 8, 9, 10:20

KUBO 2D ÍSL.TAL 1:50, 3:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 1:50

TILBOÐ KL 2

TILBOÐ KL 2

FORSÝNING

Góða skemmtun í bíó

enær

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2
SÝND KL. 2

SÝND KL. 1:50

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL
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Gleðilegt hár
og Frábært hár
Áður kr. 9.800
Nú kr. 1.500

Sara Blædel
3 bækur í pakka
Áður kr. 8.900
Nú kr. 1.500

Stelpur
3 bækur í pakka
Áður kr. 14.900

Nú kr. 1.500

Ég elska þig
Áður kr. 1.890

Nú kr. 99

Tröllastrákurinn
sem gat ekki

sofnað
Áður kr. 3.990

Nú kr. 990

Jólaandinn
Áður kr. 3.490

Nú kr. 499

Sex kíló
á sex vikum

Áður kr. 3.990
Nú kr. 990

Dan Brown
3 bækur í pakka
Áður kr. 8.900
Nú kr. 1.500

Á
R
N
A
S
Y
N
IR

VERÐHRUN!

Rýmingarsala
bókaútgefenda

Mörkinni 1
Opið frá 10-18

AFSLÁTTUR

BÆKUR

FRÁ

99 KR.

KOMDUOG GERÐUFRÁBÆRKAUP!

Allt að90%ALDREIMEIRAÚRVAL!



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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanSStöð 2 Sport

krakkaStöðin

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og 18.47

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
08.30 Með afa 
08.40 Stóri og Litli 
08.55 Ævintýraferðin 
09.10 Elías 
09.20 Mæja býfluga 
09.35 Grettir 
09.50 Víkingurinn Viggó 
10.05 Loonatics Unleashed 
10.25 Ben 10 
10.50 Beware the Batman 
11.15 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 The X-Factor UK 
14.40 The X-Factor UK 
15.35 Þær tvær 
16.05 Catastrophe 
16.30 Two and a Half Men 
16.50 Secret Life of 4 Year Olds
17.40 Sjáðu  Ásgeir Kolbeins kynnir 
allt það heitasta í bíóheiminum, 
hvaða myndir eru að koma út 
og hverjar aðalstjörnurnar eru. 
Ómissandi þáttur fyrir alla kvik-
myndaáhugamenn.
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.
18.50 Sportpakkinn  Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta 
úr heimi íþróttanna í liðinni viku, 
taka viðtöl við sérfræðingana og 
sýna brot frá því helsta sem fór 
fram.
19.05 Lottó
19.10 Top 20 Funniest 2
19.55 Spilakvöld  Önnur syrpan 
af þessum stórskemmtilegu 
þrautaþáttum í umsjá Péturs 
Jóhanns fyrir alla fjölskylduna þar 
sem frægir einstaklingar keppa 
í fjölbreyttum leikjum. Allir eiga 
möguleika á að taka þátt með 
því að gerast liðstjórar sem leiða 
stjörnuhlaðið lið sitt til sigurs.
20.45 The Walk 
22.50 Black Sea 
00.45 The Hobbit. The Battle of the 
Five Armies 
03.05 The Kids are Alright

17.35 Raising Hope 
18.00 The Big Bang Theory 
18.25 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.55 Lip Sync Battle 
20.25 Silicon Valley 
20.55 NCIS. New Orleans 
21.40 The Sandhamn Murders 
22.30 Fresh off the Boat 
22.55 Supernatural 
23.35 Fóstbræður 
00.00 Entourage 
00.30 Lip Sync Battle 
00.55 Silicon Valley 
01.25 NCIS. New Orleans 
02.05 Tónlist

08.25 Seven Years in Tibet 
10.40 One Chance 
12.25 War Room 
14.25 The Face of Love
16.00 Seven Years in Tibet  Frábær 
mynd frá árinu 1997 með Brad Pitt 
í aðalhlutverki. Á tímum seinni 
heimsstyrjaldarinnar leggur 
Austurríkismaðurinn Heinrich 
Harrer upp í ferð um Himalaja-
fjöllin ásamt vini sínum og leið-
sögumanni. 
18.15 One Chance
20.00 War Room  Hugljúf mynd frá 
2015 segir frá Tony og Elizabeth 
Jordan, hjónum sem virðist ganga 
allt í haginn. 
22.00 Klovn Forever
23.40 Your Sister's Sister  Drama-
tísk mynd með gamansömu ívafi. 
01.10 The Boy Next Door 
02.40 Klovn Forever

07.00 KrakkaRÚV
07.01 Kioka
07.08 Kalli og Lóa
07.20 Olivía
07.30 Nellý & Nóra
07.37 Dóta læknir
08.00 Póló
08.07 Kata og Mummi
08.18 Kúlugúbbarnir
08.39 Tré Fú Tom
09.02 Babar og vinir hans
09.27 Skógargengið
09.38 Uss-Uss!
09.49 Lóa
10.01 Unnar og vinur
10.20 Frumherjar sjónvarpsins – 
Míní - serían
11.10 Matador
12.20 Vísindahorn Ævars
12.25 Útsvar
13.30 Íþróttaafrek
13.45 Stjarnan - Grótta
15.45 FH - ÍBV
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkafréttir vikunnar
18.20 Skömm
18.40 Íþróttaafrek
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.50 Sjónvarp í 50 ár: Menning og 
listir
21.25 Juno
23.00 Catch 44

08.00 Black-ish 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Benched 
10.15 The Odd Couple 
10.35 Younger 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 The Tonight Show 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 Life Unexpected 
15.05 90210 
15.50 Rachel Allen's Everyday Kitchen 
16.15 Chasing Life 
17.00 Parks & Recreation 
17.25 Men at Work 
17.50 Baskets 
18.15 King of Queens 
18.40 How I Met Your Mother 
19.05 The Voice 
19.30 The Voice 
21.00 Whatever Works 
22.35 Crossing Over 
00.30 Mr. Brooks 
02.30 Unthinkable 
04.10 The Perks of Being a Wallfower 
06.00 Pepsi MAX tónlist

08.10 Tour Championship 
13.10 Golfing World 
14.00 Tour Championship 
19.30 Italian Open

10.30 Samsung Unglingaeinvígið 
11.10 Einvígið á Nesinu 
12.00 League Cup 
13.40 La Liga Report 7 
14.10 Spænski boltinn 
16.20 Enska 1. deildin 
18.30 Premier League 
20.10 Premier League 
21.50 Premier League 
23.30 Premier League 
01.10 Þýski boltinn 
06.50 Inkasso deildin

07.00 League Cup 
08.40 Þýski boltinn 
10.20 PL Match Pack 
10.50 Premier League Preview 
11.20 Premier League 
13.50 Premier League 
16.00 Premier League 
18.45 Premier League 
20.25 Inkasso deildin 
22.05 NFL Gameday 
22.35 UFC Now 
23.20 Pepsí deild kvenna 
01.00 Spænski boltinn

11:20Man. United  Leicester City

Laugardagur 24. september

#MUNLEI

13:50Liverpool  Hull City

Laugardagur 24. september

#LIVHUL

16:20Arsenal  Chelsea

Laugardagur 24. september

#ARSCHE
Stöð 2 Sport 2

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Gulla og grænjaxlarnir 
08.37 Stóri og Litli 
08.49 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Latibær 
09.25 Brunabílarnir 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Gulla og grænjaxlarnir 
12.37 Stóri og Litli 
12.49 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Latibær 
13.25 Brunabílarnir 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Gulla og grænjaxlarnir 
16.37 Stóri og Litli 
16.49 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Latibær 
17.25 Brunabílarnir 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Hótel Transylvania 2
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Troðfullur Skemmtipakki sér allri fjölskyldunni fyrir 
stöðugri skemmtun, allt frá yngstu krílunum upp í 
kröfuharða unglinga, fréttaþyrsta foreldra og 
spennufíknar ömmur. Fimm fjölbreyttar 
stöðvar með íslensku og erlendu gæðaefni.

365.is      Sími 1817

Fríðindakerfi 365. Sjónvarp 365 Appið í snjallsíma, 
spjaldtölvur og AppleTV.

VIÐ BJÓÐUM
GÓÐA SKEMMTUN

Nældu þér í áskrift á 365.is



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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Svampur 
Sveinsson  
kl. 09.24, 
13.24 og 
17.24

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Elías 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Doddi litli og Eyrnastór 
08.25 Kormákur 
08.40 Stóri og Litli 
08.55 Ævintýraferðin 
09.10 Zigby 
09.20 Heiða 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.10 Tommi og Jenni 
10.35 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 Teen Titans Go! 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.25 Nágrannar 
12.45 Nágrannar 
13.05 Nágrannar 
13.25 Nágrannar 
13.50 Grand Designs. Australia 
14.40 Masterchef USA 
15.20 Modern Family 
15.50 Spilakvöld 
16.40 Sendiráð Íslands 
17.10 Gulli byggir
17.40 60 mínútur  Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu frétta-
skýringaþáttaröð í heimi þar sem 
reyndustu fréttaskýrendur Banda-
ríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka 
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn 
19.10 Friends
19.35 Þær tvær  Önnur syrpa 
þessarra frábæru sketsaþátta 
með leikkonunum Völu Kristínu 
Eiríksdóttur og Júlíönu Söru Gunn-
arsdóttur en þær skrifa og leika 
öll hlutverkin sjálfar. Í þáttunum 
bregða þær sér í gervi skrautlegra 
persóna sem takast á við lífið og 
tilveruna sem getur verið bæði 
skrítin og skemmtileg. 
20.15 Rizzoli & Isles
21.00 The Tunnel 
21.55 The Third Eye 
22.45 Aquarius 
23.30 60 mínútur 
00.20 The Night Shift 
01.05 Quarry
02.00 Better Call Saul  Glæný og 
fersk þáttaröð um Saul Goodman 
sem er best þekktur sem lögfræð-
ingur Walters White í þáttaröðinni 
Breaking Bad. Í þessum þáttum 
fáum við að kynnast Saul betur, 
uppvexti hans og hvaða aðstæður 
urðu til þess að hann endaði sem 
verjandi glæpamanna eins og 
 Walters.
02.55 Rizzoli & Isles 
03.40 The X-Files. I Want to Believe 
05.25 Idiocracy 
06.50 Þær tvær

15.40 Who Do You Think You Are? 
16.40 Hell's Kitchen USA 
17.25 Baby Daddy 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 The Amazing Race. All Stars 
20.10 Lýðveldið 
20.35 Fresh off the Boat 
21.00 Supernatural 
21.45 Homeland 
22.35 Bob's Burgers 
22.55 American Dad 
23.20 South Park 
23.40 Fóstbræður 
00.10 The Amazing Race. All Stars 
00.55 Tónlist

08.30 Leonie 
10.10 The Truth About Cats and 
Dogs 
11.50 My Girl 
13.35 Night At The Museum. Secret 
Of The Tomb 
15.15 Leonie 
16.55 The Truth About Cats and 
Dogs
18.35 My Girl  Sígild og afar áhrifa-
mikil fjölskyldumynd um hana 
Vöndu sem er ellefu ára og á eftir-
minnilegt sumar fram undan. 
20.20 Night At The Museum. Secret 
Of The Tomb
22.00 The Food Guide To Love 
 Rómantísk gamanmynd sem segir 
frá matargagnrýnandanum og 
piparsveininum Oliver Byrne sem 
býr og starfar í Dublin á Írlandi. 
23.35 What Lies Beneath 
01.45 Beautiful and Twisted 
03.15 The Food Guide To Love

07.00 KrakkaRÚV
10.06 Chaplin
10.10 Krakkafréttir vikunnar
10.25 Orðbragð
10.55 Sjónvarp í 50 ár: Menning og 
listir
12.25 Heimur mannkynsins
13.25 Genabreytingar
14.15 Sjálfsskaði - hin duldu sár
14.45 Steinsteypuöldin
15.15 Rusl á matseðlinum
16.10 Varasamir vegir
17.10 Bækur og staðir
17.20 Menningin
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 KrakkaRÚV
17.56 Ævintýri Berta og Árna
18.00 Nonni og Manni
18.50 Landakort
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Landinn
20.20 Orðbragð
20.50 Poldark
21.55 Íslenskar sjónvarpsmyndir: 
Draugasaga
23.00 Gullkálfar
00.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Jennifer Falls 
10.15 Cooper Barrett's Guide to 
Surviving Life 
10.35 Dr. Phil 
11.55 Dr. Phil 
12.35 The Tonight Show 
13.15 The Tonight Show 
13.55 The Voice 
14.20 The Voice 
15.50 Superstore 
16.10 Hotel Hell 
16.55 Royal Pains 
17.40 Parenthood 
18.20 King of Queens 
18.40 How I Met Your Mother 
19.05 Rachel Allen's Everyday 
Kitchen 
19.30 The Voice 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 American Gothic 
22.30 Ray Donovan 
23.15 Fargo 
00.00 Limitless 
00.45 Shades of Blue 
01.30 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.15 American Gothic 
03.00 Ray Donovan 
03.45 Under the Dome 
04.30 The Late Late Show 
05.10 Pepsi MAX tónlist

13.30 Deutsche Bank Champions-
hip 
15.05 PGA Tour 
16.00 Tour Championship 
22.00 Golfing World  
22.50 PGA Special. Tour Life 
23.15 Inside The PGA Tour 
23.40 Golfing World

08.30 Premier 
10.10 Premier 
11.50 Premier 
13.30 Pepsí deildin 
16.05 Premier 
17.45 Premier 
19.25 NBA 
19.50 NFL Gameday 
20.20 NFL 
23.20 Premier League

07.45 Premier League 
09.25 Premier League 
11.05 League Cup 
13.30 Pepsí deildin 
16.00 Pepsí deild kvenna 
17.45 Premier League World 
18.15 Pepsí deildin 
20.00 Pepsímörkin 
21.40 Pepsí deildin 
23.30 Spænski boltinn

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD

365.isAllt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag.  

 

 

 

THIRD EYE
Lögreglumaðurinn Viggo Lust 
hefur slitið öll tengsl við 
fortíðina og tvö ár eru liðin 
frá því að dóttir hans hvarf 
sporlaust. Hann hefur hafið 
störf á nýjum vettvangi en 
ekki er allt sem sýnist.

RIZZOLI & ISLES
Stórskemmtilegur þáttur um 
ofurlögguna Jane Rizzoli og 
réttarmeinafræðinginn Mauru 
Isles sem leysa flókin 
glæpamál eins og þeim einum 
er lagið.

ÞÆR TVÆR
Vala Kristín og Júlíana Sara bregða sér í gervi skrautlegra 
persóna á sinn einstaka hátt. Stórskemmtilegur og meinfyndinn 
sketsaþáttur fyrir alla fjölskylduna.

THE TUNNEL
Hjónum er rænt fyrir framan 
dóttur þeirra í Ermarsunds-
göngunum og böndin berast 
fljótt að hryðjuverka-
mönnum. Æsispennandi 
bresk/frönsk sería sem er 
byggð á hinum geysivinsælu 
dönsku þáttum Broen eða 
Brúnni.

MEÐ SINDRA

HÖRKUSPENNANDI

LOKAÞÁTTUR Stöð 2 Sport 

07.00 Latibær 
07.25 Brunabílarnir 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Gulla og grænjaxlarnir 
10.37 Stóri og Litli 
10.49 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Latibær 
11.25 Brunabílarnir 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Gulla og grænjaxlarnir 
14.37 Stóri og Litli 
14.49 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Latibær 
15.25 Brunabílarnir 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Gulla og grænjaxlarnir 
18.37 Stóri og Litli 
18.49 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Furðufuglar
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Sjokkerandi skilnaðir 
ríka og fræga fólksins

Lífið er ekki alltaf dans á rósum. Stundum þarf bara að horfast í 
augu við erfiðleikana enda eru þeir jafn mikill hluti af lífinu og góðu 
stundirnar. Í Hollywood er þetta ekkert öðruvísi og munum við af 

því tilefni fara yfir nokkra erfiðustu skilnaðina þar á bæ.

Kim Kardashian prýðir forsíðu 
nýjasta heftis tímaritsins 
Wonderland. Meðal þess sem 

hún ræðir um í viðtali við tímaritið 
er ósætti milli þeirra hjóna og tón-
listarkonunnar Taylor Swift. Kim 
kveðst aldrei hafa sagt illt orð um 
Taylor þrátt fyrir deiluna.

„Ég hef aldrei talað illa um fólk 
á opinberum vettvangi. Það finnst 
mér ekki. Ég er alveg hreinskilin 
þegar ég segist vera aðdáandi henn-
ar. Ég meinti þetta ekki illa.“

Forsaga málsins er sú að Taylor 
Swift andmælti því opinberlega sem 
Kanye West, eiginmaður Kim, hélt 
fram, en hann sagðist hafa fengið 
samþykki söngkonunnar fyrir texta-
broti í lagi sem fjallaði um hana. Eftir 
andmæli Taylor birti Kim upptöku 
af símtali milli Kanye 
og Taylor þar sem 
Taylor heyrist 
samþykkja text-
ann.

Kim hrifin 
af Taylor

Kim Kardash
ian er 
aðdáandi 
Taylor 
Swift. 
Mynd/
GeTTy

Það var gífurlegt sjokk fyrir 
heimsbyggðina þegar Brad 
Pitt og Angelina Jolie skildu 

að borði og sæng nú á dögunum. 
Það er auðvitað alltaf erfitt að horfa 
upp á fræga fólkið lenda í erfið-
leikum enda á þetta fólk samastað 
í hjörtum okkar almúgans. Þetta er 
ekki í fyrsta sinn sem eitt af drauma-
samböndum Hollywood rennur út 
í sandinn og því miður eru sjokker-
andi skilnaðir á borð við skilnað 
Brangelinu orðnir nokkuð reglulegir 
atburðir.

Jennifer Aniston og Brad Pitt
Áður en skilnaður Brangelinu molaði í mél hugmyndir okkar um þægilegt 
líf ríka og fræga fólksins var það skilnaður Brads Pitt við Jennifer Aniston. 
Þetta gríðarlega myndarlega par hafði allt – héldum við. Eftir aðeins fimm 
ár í paradís var draumurinn úti. Það sem gerði útslagið í hjónabandinu var 
framhjáhald Brads Pitt en, eins og við öll vitum, var hann að hitta Angelinu 
Jolie á laun á meðan á tökum á myndinni Mr. & Mrs. Smith stóð.

Guy Ritchie  
og Madonna
Þessar fyrrverandi turtildúfur giftu 
sig árið 2000 en þá var Guy Ritchie 
gríðarlega vinsæll. Madonna hafði 
auðvitað verið stórstjarna í mörg ár á 
þessum tímapunkti og því var þetta 
mjög umtalað hjónaband – það 
entist alveg í átta ár, sem mun vera 
met á þessum lista. Þau eignuðust 
soninn Rocco á meðan allt lék í 
lyndi. Getgátur eru uppi að þau hafi 
að lokum skilið út af kvikmyndinni 
Swept Away en hún var virkilega 
slæm svo vægt sé til orða tekið og 
skartaði Madonnu í aðalhlutverki en 
Guy Ritchie leikstýrði.

Ryan Phillippe 
og Reese 
Witherspoon
Allir aðdáendur kvikmyndarinnar 
Cruel Intentions misstu það þegar 
þeir fréttu af skilnaði þeirra Ryan 
Phillippe og Reese Witherspoon. 
Parið fyrrverandi giftist á unga aldri 
og voru rosalega miklar dúllur. Hins 
vegar kom babb í bátinn nánast 
átta árum síðar og þetta drauma
par ákvað að skilja og í leiðinni gera 
út af við drauma mjög margra sem 
fylgdust með hjónakornunum fyrr
verandi í gegnum lífið.

Johnny Depp og 
Amber Heard
Deilurnar í kjölfarið á þessum skiln
aði standa enn yfir en ásakanirnar 
eru þvílíkar á báða bóga. Amber 
Heard mætti til að mynda í réttar
sal með marblett í andlitinu en hún 
hefur sakað Depp um að ganga í 
skrokk á sér og fengið nálgunar
bann á leikarann. Gríðarlega erfitt 
mál hér á ferðinni.

Katie Holmes 
og Tom Cruise
Íslendingar súpa hveljur þegar 
þeir hugsa um þennan skilnað. 
Eftir að hafa hoppað í sófanum hjá 
Opruh héldu allir að Tom Cruise 
væri gríðarlega ástfanginn (og/eða 
bilaður) og að þetta hjónaband 
myndi aldrei enda. Annað varð nú 
upp á teningnum og skildi parið 
eftir Íslandsdvöl Toms Cruise. 
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UNGSVEITIN LEIKUR
TSJAJKOVSKÍJ

SUN. 25. SEPT. KL. 17 – ELDBORG/HARPA

Miðasala   »   www.sinfonia.is   »   www.harpa.is   »   Sími: 528 5050   »   Opið 9-18 virka daga og 10-18 um helgar

#sinfó@icelandsymphony

Tónleikum Ungsveitarinnar fylgir alltaf gleði og eftirvænting. Glíman við verkefnið og þrotlausar æfingar 
liggja að baki og spennandi verður að heyra ferska túlkun unga fólksins á 5. sinfóníu Tsjajkovskíjs sem er  

ein glæsilegasta tónsmíð rússneska meistarans. Tryggið ykkur miða á einstaka tónleika!

Pjotr Tsjajkovskíj: Sinfónía nr. 5
Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands
Hljómsveitarstjóri: Eivind Aadland
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Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
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Lífið í  
vikunni
18.09.15- 
24.09.15

Árdís Telma að keppni lokinni. Bíllinn 
er af gerðinni Honda Civic og hefur 
verið í eigu Árdísar Telmu í um ár. 

Skemmtilegt 
fjölskylduáhugamál

Hin 16 ára gamla Árdís Telma stundar rally-
akstur. Foreldrar hennar, bróðir, frænka og föður-

bróðir stunda einnig íþróttina. Árdís segir fjöl-
skylduna tala um fátt annað en bíla.

Rally og rallycross hafa 
verið fjölskylduhobbí 
hjá okkur í mörg ár. 
Ég keppi í rallycross 
en foreldrar mínir, 
eldri bróðir, frænka 

og föðurbróðir keppa í rally,“ segir 
Árdís Telma Jóhannesdóttir, sex-
tán ára rallycross-ökumaður úr 
Hafnarfirðinum. Hún tók þátt í 
rally cross-keppni um síðustu helgi 
og hafnaði í fjórða sæti.

Árdís Telma hefur æft íþróttina 
í um ár og keppir í unglingaflokki, 
en í þeim flokki þarf keppandi hafa 
náð 15 ára aldri. Við 17 ára aldur 
er keppandi ekki lengur löglegur 
í unglingaflokki en má þá keppa í 
fullorðinsflokki.

Í rallycross er ekið á lokaðri 
braut sem er bæði með bundnu 
slitlagi og möl og keyra nokkrir í 
einu. Sá sigrar sem fyrstur kemur í 
mark. Í rally er aftur á móti keyrt á 
vegum, aðstoðarökumaður er með 
í bílnum sem les leiðina fyrir öku-
manninn og besti tíminn sker úr 
um sigurvegara.

Aðspurð segir hún hraðann og 
útrásina vera það skemmtilegasta 
við sportið, en tekur fram að það 
sé margt nytsamlegt sem lærist 
líka. „Við keyrum bæði á malar-
vegi og malbiki og maður lærir að 
hafa stjórn á bílnum við alls konar 
aðstæður, eins og í mikilli rigningu 

og bleytu. Ég var til dæmis ekkert 
stressuð þegar ég fór í fyrsta öku-
tímann minn því ég kann á bíla og 
hef tilfinningu fyrir þeim og það 
veitir mér öryggi. Svo er líka bara 
gaman að keyra hratt og fá útrás,“ 
segir hún og bætir við: „Það er 
líka gaman að eiga áhugamál með 
fjölskyldunni. Þegar bróðir minn 
keppir þá fer öll fjölskyldan saman 
til að horfa og aðstoða sem er mjög 
skemmtilegt. Eini gallinn er að við 
tölum auðvitað eiginlega bara um 
bíla.“

Hún segir vinkonur sínar sýna 
áhugamálinu mikla athygli og að 

þær mæti gjarnan á keppnir til að 
hvetja hana áfram. „Þeim finnst 
þetta svolítið spennandi og koma 
á keppnir þegar þær geta. Þegar ég 
segi fólki frá því að ég keppi í rally-
cross þá verður það oftast hissa en 
finnst það líka spennandi.“

Árdís Telma fyllir 17 ár á næsta 
ári og verður þá gjaldgeng í full-
orðinsflokk. Hún segir sam-
keppnina í þeim flokki harða 
enda mikið um eldri og vanari 
ökumenn, eins og bróður henn-
ar. Hún hlakkar þó til að fá að 
keppa við hann og foreldra sína. 
„Það stendur til að við keyrum öll 
á okkar bíl í rallinu á næsta ári. 
Bróðir minn er samt langbestur af 
okkur og í þessu til að vinna,“ segir 
hún að lokum. sara@frettabladid.is

Árdís Telma Jóhannesdóttir ásamt vin-
konum sínum eftir síðustu keppni. Þar 
hafnaði hún í fjórða sæti. 

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Þú finnur nýja 
bæklinginn okkar  
á www.dorma.is

Smáratorg  |  Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  www.dorma.is

NATURE’S 
LUXURY
heilsurúm

Aðeins  142.490 kr.

Nature’s Luxury heilsudýna  
með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 189.900 kr.

Fyrir þínar bestu 
stundir

25%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður 
eða grátt áklæði á botni.

HELSINKI 
rúmgafl

Rúmgafl fæst í svörtu og hvítu PU leðri og í gráu áklæði. Stærðir: 120, 140, 160, 180 cm.Verð að neðan miðað við rúmbreidd 120 cm.
Fullt verð: 39.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Aðeins  31.920 kr.

Spring Air REGENCY 
heilsurúm með classic botni

Val um svart eða hvítt PU leður eða grátt áklæði á botni.

Aukahlutir á mynd:  
Náttborð og smávara og 
Capello lappir

Stærð Fullt verð Tilboðsverð 

160x200 cm 252.900 kr. 202.320 kr.

180x200 cm 279.900 kr. 223.920 kr.

180x210 cm 309.900 kr. 247.920 kr.

192 x 203 cm 309.900 kr. 247.920 kr.
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16

1.  Áklæði

2.  250 g/m2 silki

3.  300 g/m2 sílikon-trefjar

4.  17 mm laserskorið HYP foam

5. 17 mm laserskorið HYP foam

6. 30 g/m2 fylling

7. 50 mm þrýstijöfnunarefni

8. 500 g/m2 fílt

9. Steyptar kantstyrkingar

10. 5 svæða pokagormakerfi

11. 1.000 g/m2 fílt

12. Steyptar kantsyrkingar

13. BEVEL gormar. Hæð 10 cm

14. 500 g/m2 fílt

15. 30 g/m2 fylling

16. 12 mm WF foam

17. Áklæði

18. Áklæði (litað flauel)

19. 30 g/m2 fylling

20.  17 mm HYP foam

21. Áklæði (grátt)

20%
AFSLÁTTUR

af  Regency á meðan  
birgðir endast.

Komdu og leggstu í draumarúmið!
Regency er sérlega vandað heilsu rúm frá Spring Air.

Gerðu kröfur um gæði – Spring Air stenst þær.

 

Uppbygging Spring Air REGENCY heilsudýnunnar

BriT-pop riSi TiL LandSinS
Hljómsveitin Suede er væntanleg 
til landsins í október. Hljómsveitin 
er ein af risum britpop-senunnar 
svokölluðu sem var ein stærsta 
hreyfingin í breskri tónlist á tíunda 
áratugnum. Suede hefur oft verið 
sett á stall með hljómsveitunum 
Oasis, Blur og Pulp sem toppa brit-
pop-hreyfingarinnar, The big four, 
og var meðal annars kölluð besta 
nýja bandið í Bretlandi af tón-
listarpressunni árið 1992.

FeriLL BjörgvinS rakinn 
Yfirlitssýning um feril 
söngvarans Björg-
vins Halldórsson-
ar verður opnuð 
12. nóvember 
í Rokksafninu 
í Reykjanesbæ. 
Sýningin tekur 
við af yfirlitssýn-
ingu um Pál Óskar og 
mun standa næsta árið. 
Söngvarinn hefur verið iðinn við 
að safna munum og minningum frá 
ferlinum og segir söfnunaráráttuna 
komna á „hættulegt stig“.

TónLiSTarhÁTíð í STað 
aFmæLiS
Jón Már 

Ásbjörnsson 
ákvað að 
fagna 25 
ára afmæli 

sínu á 
óhefðbundinn 

hátt. Hann er 
búinn að bóka fjórtán hljómsveitir 
til þess að spila á sinni eigin tón-
listarhátíð. Skipulagning hefur 
staðið yfir frá því í júlí og hátíðin 
kallast Gleðileg Jón.

ChLoë FyLgir kiTTy Á riFF
Leikkonan Chloë Sevigny er 
heiðursgestur kvikmyndahátíðar-
innar RIFF í ár. Hún sýnir jafnframt 
stuttmyndina Kitty á hátíðinni, en 
myndin er frumraun hennar sem 
leikstjóri. Stuttmyndin Kitty er 
byggð á samnefndri smásögu Pauls 
Bowles frá árinu 1980 og segir frá 
ungri stúlku að nafni Kitty sem 
breytist í kött. Myndin 
skartar Ione Skye, 
Lee Meriwether 
og Edie Yvonne í 
aðalhlutverkum.

Frækin frænka
Frænka Árdísar, Elsa Kristín Sig-
urðardóttir, er einn reynslumesti 
aðstoðarökumaður landsins. 
Hún var einnig fyrsta konan til að 
keppa erlendis í ralli. Í grein sem 
birtist í Morgunblaðinu árið 1998 
segir: „Elsa Kristín Sigurðardóttir 
var eini kvenkyns keppandinn 
í rallinu, ók með föður sínum, 
Sigurði Óla Gunnarssyni. Hún er 
aðeins fimmtán ára gömul í sæti 
aðstoðarökumanns.“
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MALIK 
Grænlenska hljómsveitin

á Gauknum 24. sept. kl. 22:00

Miðasala er hafin á tix.is 
Miðaverð á tónleikana er 3.500 kr.

Tónleikarnir eru haldnir í samstarfi 
Flugfélags Íslands, Aðalræðisskrifstofu 
Íslands í Nuuk og Katuaq menningar-
hússins í Nuuk.

Malik er þungarokksveit sem var stofnuð árið 2012 af hinum magnaða söngvara Malik Kleist. Sama ár gáfu þeir út diskinn Nammineq Uanga 
(Ég sjálfur) og á þessu ári kom svo diskurinn Ulloq Nutaaq Takkuppoq (Það er kominn nýr dagur). Malik Kleist, sem stundum er líkt við Eddie 
Vedder úr Pearl Jam og Chris Cornell úr Soundgarden, var áður söngvari Chilly Friday, sem um tíma var ein vinsælasta hljómsveit Grænlands.

Sigurhljómsveit Músíktilrauna 2015, Rythmatik hitar upp. 
Tónleikarnir byrja kl. 22:00.



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40

Margir hafa haft 
áhyggjur af Fram-
sóknarflokknum á 
síðustu misserum. 

Formaðurinn liggur undir stöð-
ugu ámæli og fjöldi misviturra 
manna glefsar í hann og aðra 
flokksmenn. Það kom vel á vonda 
að Hallgrímur heitinn Pétursson 
birtist skynugum bónda norður 
í landi í draumi á dögunum. 
Hallgrímur kom haltrandi inn 
svefnherbergisgólfið, staðnæmd-
ist við rúmstokkinn og handlék 
nýlega útgáfu af Passíusálmunum. 
Hann horfði á manninn dapur-
legum augum og fór með þessar 
nýju heilræðavísur. Að því búnu 
snerist hann á hæl og hvarf mann-
inum sýnum. Bóndinn vaknaði, 
mundi vísurnar og sendi þær mér 
í tölvupósti:

Lastaðu aldrei lítilmagna
og láttu þá í friði
sem eiga litlu láni að fagna
á landsmálanna sviði.

Framsóknar við flokkinn skaltu
friðsamlega láta,
víst ávallt þann vana haltu
ef veigalitlir gráta.

Aldrei skyldi í þá glefsað
sem ábyrgð þunga bera,
og víst skal þeim ei verða refsað
sem vita ei hvað þeir gera.

Hallgrímur 
Pétursson  
snýr aftur
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