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Kyrrðarlífið mitt
Allur æsingur, ofsi og rifrildisbarátta um  
stór atriði og smá heyra sögunni til, segir  

Sigríður Halldórsdóttir dóttir Halldórs Laxness,  
í nýrri bók sem Vigdís Grímsdóttir skrifaði. ➛28

Konurnar á bak við 
Borgarstjórann ➛34

Barátta 
Emmu gegn 

hefndarklámi 
➛16

Hinn 
silkimjúki 
Diego Costa 
➛36

Fréttablaðið/GVa

Laugavegi 178 - Sími 568 995515 - 20% afsláttur af 

AFSLÁTTARDAGAR

13.-20. október 2016

-20% SÖFNUNAR- 
STELL, HNÍFAPÖR, GLÖS

www.sagamedica.is

MINNA MÁL 
MEÐ SAGAPRO
NÝJAR 

UMBÚÐIR

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

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015plús 2 sérblöð l Fólk  l  atvinna



Í skugga múrara

Ferðamenn berja Hallgrímskirkju og nærumhverfi hennar augum á meðan múrarar gera við steypuskemmdir á hliðarálmum kirkjunnar. Áætlað er 
að viðgerðirnar muni kosta um sextíu milljónir króna en ásókn ferðamanna, sem borga sérstakt lyftugjald til að skoða borgina ofan úr kirkjuturn-
inum, greiðir fyrir þær. Á góðum degi geta tekjur af lyftuferðum hlaupið á milljónum. Fréttablaðið/Eyþór

Veður

Í dag er útlit fyrir hæga austlæga eða 
breytilega átt. Skýjað með köflum 
sunnan- og vestantil og úrkomulítið, 
en lengst af þurrt og bjart veður fyrir 
norðan. Hiti 4 til 10 stig að deginum. sjá 
síðu 46

VITA | Skógarhlíð  | Sími  | VITA.IS

KANARÍ
21. nóvember

9 nætur!

Verð frá 69.900 kr.
og 12.500 Vildarpunktar
á mann miðað við 2 í íbúð/herbergi. 
Verð án Vildarpunkta: 79.900 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

stjórnmál Engin formleg kæra 
hefur borist Framsóknarflokknum 
vegna formannskjörs flokksins á 
Flokksþinginu í Háskólabíói þann 
2. október síðastliðinn. Þetta hefur 
Fréttablaðið fengið staðfest á skrif-
stofu Framsóknarflokksins.

Framsóknarflokknum hefur þó  
borist ein ósk um að rannsakað 
yrði kjörbréf einstaklings sem taldi 
sig hafa átt að vera aðalmaður í 
Reykjavík. Hins vegar reyndist 
hún vera á lista yfir varamenn og 
því ekki haft kjörgengi í form-
mannskosningunum. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að laga-
nefnd flokksins sé með 
málið til umfjöllunar 

og muni skoða málið ofan í kjölinn.
Forsvarsmenn aðildarfélaga skila 
inn listum til kjörbréfanefndar 
flokksins um aðal- og varamenn á 
flokksþinginu. Aðeins aðalmenn 
voru kjörgengir í formannskosn-
ingunum. Formannskosningin 
hefur verið mjög umdeild og sagði 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
sem féll sem formaður flokksins, að 

rútur með fólki hafi byrjað 
að streyma að Háskóla-
bíói í þann mund sem 
formanns kosningin hófst. 

Sigmundur og Siguður 
Ingi hafa ekki enn talað 

saman síðan á flokksþinginu 
í upphafi mánaðarins 

og ekki hefur verið 
settur á fundur milli 

þeirra eða þeir 
talast saman sím-

leiðis. – sa

Formannskosningin 
hefur ekki verið kærð

landbúnaður Riðuveiki hefur verið 
staðfest á búi í Skagafirði í annað 
sinn á skömmum tíma. Tilfellið er 
hið fimmta sem greinist á Norð-
vesturlandi síðan í febrúar 2015. 
Þar áður hafði ekki greinst riða á 
Íslandi í fimm ár. Frá þessu greindi 
Matvælastofnun í gær.

Grunur um veikina kviknaði hjá 
gangnamanni í Skagafirði í síðustu 
viku þegar hann var staddur í Ból-
staðarhlíðarfjalli. Hafði hann því 
næst samband við dýralækni og að 
lokinni skoðun var kindinni lógað 
og sýni sent til tilraunastöðvar 
Háskóla Íslands á Keldum þar sem 
staðfest var að um hefðbundna riðu-
veiki væri að ræða.

Kindin var frá Stóru-Gröf ytri, 
skammt frá Brautarholti, en þar 
var skorið niður í vikunni vegna 
riðu. Riðuveiki hefur komið upp á 
tólf nærliggjandi búum undanfarin 
tuttugu ár og er það þekkt riðu-
svæði. – þea

Riðutilfelli í 
Skagafirðinum

samfélag „Það er merkilegt að þeir 
vilji tengja við svona gamla kynþátta-
fordóma,“ segir Kristín Loftsdóttir, 
prófessor í mannfræði. Umræða hefur 
spunnist síðustu daga um sælgætis-
gerðina Kólus og umbúðir sem prýða 
kremlakkrís frá þeim. Kólus fram-
leiðir lakkrís undir heitinu Sambó en 
það er einnig rasískt hugtak í ensku. 
Hugtakið sem á við einstakling sem á 
hvíta og hörundslitaða forfeður hefur 
verið notað með niðrandi merkingu 
frá því um miðja 19. öld.

Kjartan Páll Kjartansson, fram-
kvæmdastjóri Kólus, segir ekkert 
rasískt vera við umbúðirnar og 
segir strákinn á umbúðunum vera 
litla svarta Sambó sem er indverskur 
drengur úr bókinni Sagan af litla 
svarta Sambó. Hann skilur ekki 

hvers vegna fólk er að gera mál úr 
þessu og segir þetta einfaldlega vera 
móðursýki. Bókin hefur verið harð-
lega gagnrýnd en hún er sögð ein-
kennast af fordómum vegna staðl-
aðra hugmynda um svart fólk og þá 
sérstaklega teikningar bókarinnar.

„Það er ekki íslensk uppfinning 

að teikna fólk sem er með dökkt 
litaraft á þennan hátt. Þetta eru 
bein áhrif frá rasistaímyndum sem 
voru sterkar víða í Evrópu í lok 19. 
og í byrjun 20. aldar. Í bókinni hans 
Muggs um negrastrákana tíu sjáum 
við sömu ímynd í teikningum bókar-
innar. Mér þykir mjög merkilegt að 
þetta fyrirtæki vilji tengja vöru sína 
við kynþáttafordóma,“ segir Kristín.

Ó. Johnson & Kaaber eru dreif-
ingaraðili fyrir Kólus. Á vöru-
lista vefsíðu fyrirtækisins mátti á 
fimmtudag finna mynd af umbúð-
unum en í gær var myndin horfin. 
Alfreð Jóhannsson, sölustjóri hjá Ó. 
Johnson & Kaaber, segir tilviljun að 
myndin sé horfin af vefnum og að 
það hafi ekki verið ætlunin að fjar-
lægja hana. thorgeirh@frettabladid.is

Umbúðir utan um 
Sambó-kremlakkrís 
fara öfugt ofan í fólk
Framkvæmdastjóri Kólus skilur ekki að mál sé gert úr umbúðum Sambó og 
kallar það móðursýki. Mynd af vörunni hvarf af vef Ó. Johnson & Kaaber.

Myndin af umbúðunum sem að hvarf af vörulista ó. Johnson & Kaaber. Mynd/oJK.is

Mér þykir mjög 
merkilegt að þetta 

fyrirtæki vilji tengja vöru 
sína við kyn-
þáttafordóma.
Kristín Loftsdóttir, 
prófessor í mann-
fræði

sigmundur davíð og 
sigurður ingi hafa ekki 

talað saman síðan á 
flokksþinginu.
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Skoðaðu öll tilboðin 
í Húsasmiðjublaðinu

Þvottavél FW30L7120
7 kg, 1200 sn. Orkunýting A+++.
1805690

ÞÚ SPARAR: 16.910 KR

59.990kr

76.900

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

Harðparket - Austurísk gæði
Eikarplanki AC4 bandsagað, 8 mm.
147071

1.373kr/m2

2.289kr/m2

40%
afsláttur

Lady Pure Color 3 ltr.
Mött veggmálning.
7122045-48

30%
afsláttur

3 ltr 

1956 - 2016

ÁRA

ÚTSALA / ÚTSALA

KYNNING Á 
HUNDALEIKFÖNGUM

BLÓMAVAL SKÚTUVOGI  
LAUGARDAG KL. 13-16

20% 
afsláttur

af öllum 
gæludýravörum 
og fóðri

Plastbox 60 ltr.
58x38x40 cm.
2007617

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

1.493kr
1.990kr 25%

afsláttur

Sérfræðingur mætir með hund og 
Kong hundaleikföng og Meatlove 
hundafóður.
Hundaeigendur fá góð ráð.

25% kynningarafsláttur af 
öllum  ORTHEX plastboxum

6.297kr
8.095kr

Blómavals
HAUST-

LAUKAR
25%

AFSLÁTTUR

ALLAR
POTTAPLÖNTUR

30%
AFSLÁTTUR

31%
afsláttur

Borvél
550W, högg, málmpatrona.
5245601

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

8.995kr
12.995kr

PARKET
ÚTSALA

20-40% afsláttur af ÖLLU parketi

4.990kr
7.990kr

Matar- og kaffistell
Aida Café, 30 stk.
2000419

37%
afsláttur



Tölur vikunnar 9.10.2016 – 15.10.2016

TILBOÐ Á FERSKU FOLALDAKJÖTI
Helgarsteikin fæst hjá okkur

389 kr./kg
Folaldahakk, 
verð áður 649 kr./kg

1999 kr./kg
Folaldasnitsel, 
verð áður 2299 kr./kg

1899 kr./kg
Folaldagúllas, 
verð áður 2299 kr./kg

2799 kr./kg
Folaldainnralæri, 
verð áður 3599 kr./kg

4199 kr./kg
Folaldalundir, 
verð áður 4998 kr./kg

 Við gerum meira fyrir þig – Nóatún Austurveri – www.noatun.is

40 % 
afsláttur 13 % 

afsláttur 17% 
afsláttur

16% 
afsláttur

22% 
afsláttur

milljarðar króna hafa 
bæst við árstekjur lands-
manna frá því árið 2013.

200

milljón verður veitt 
til að kanna grundvöll 
fyrir stærri þjóðarleik-
vang í Laugardal.

21

1.
53

4 einstakl-
ingar 
bjóða sig 
fram fyrir 
alþingis-
kosning-
arnar 29. 
október.

800

314

172

642
415

milljónir króna var beðið 
um í styrkfé til að byggja 
innviði fyrir rafbíla – 200 

milljónir eru í boði.

ferkílómetra lands þekur 
alaskalúpína í dag.

sentímetrar að hæð og þrek-
vaxinn – segja bein forn-
mannsins í Skaftártungu.

lögreglumenn eru 
við störf í landinu 
– um 100 færri en 
fyrir áratug.

starfsmenn  
bætast við á 

Keflavíkurflug-
velli á hverju ári 

allt tímabilið 
2018 til 2040, 

gangi spár eftir.

Dómsmál Aðalmeðferð í mann-
drápsmáli, sem kennt er við Miklu-
braut, lauk í vikunni. Ríkissak-
sóknari ákærði 39 ára karlmann 
fyrir að hafa orðið manni að bana 
í búsetukjarna fyrir geðfatlaða við 
Miklubraut þann 22. október í 
fyrra. Í skýrslutökum kom fram að 
ekkert eftirlit var haft með lyfjagjöf 
mannsins en hann er greindur með 
geðklofa.

„Þetta er auðvitað heimili fólks 
en ekki heilbrigðisstofnun. Það er 
mikilvægt að hafa það í huga. Í ein-
hverjum tilvikum er verið að fylgj-
ast með því hvernig fólk tekur lyfin 
sín en það er alfarið undir stjórn 
eða áætlun sem heilbrigðisstofnun 
eða læknir setur fram,“ segir Stefán 
Eiríksson, sviðsstjóri velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar.

Við aðalmeðferð  kom fram að 
lyf sem maðurinn hefði átt að taka 
hefðu fundist í miklu magni í her-
bergi hans og að gleymst hefði að 
læsa hnífaskúffu sem geymdi morð-
vopnið. Myndir í dómskjölum sýna 
greinilega að neysla fíkniefna átti sér 
stað innandyra í búsetukjarnanum.

„Ástandið  slær mann illa, sem 
hefur viðgengist þarna. Það er alveg 
ljóst að þarna eru menn í mjög 
slæmu ástandi,“ segir Bjarni Hauks-
son hrl. og verjandi mannsins.

Sigurður Pálsson geðlæknir hefur 
haft manninn, sem ákærður er fyrir 
manndrápið, til meðferðar. Fyrir 
dómi vitnaði Sigurður um ástand 
mannsins og sagði vera mikinn mun 
á honum, núna þegar hann væri 
aftur farinn að taka lyfin.

Maðurinn er ákærður fyrir að 
hafa veist að 59 ára sambýlismanni 
sínum með hnífi og stungið hann 

að minnsta kosti 47 stungum í lík-
amann, með þeim afleiðingum að 
sá sem hann réðst á hlaut bana af.

Ákæruvaldið krefst þess aðallega 
að maðurinn verði dæmdur til refs-
ingar en til vara að honum verði gert 
að sæta öryggisgæslu á viðeigandi 
stofnun. Dómur verður kveðinn 
upp í byrjun nóvember. 
thorgeirh@frettabladid.is

Gleymdist að loka og 
læsa hnífaskúffunni
Ekkert eftirlit var haft með lyfjagjöf sakborningsins sem ákærður er fyrir að hafa 
orðið manni að bana í búsetukjarna fyrir geðfatlaða. Fórnarlambið var stungið 
47 sinnum. Mikill munur á sakborningi núna, þegar hann tekur lyfin sín.

Maðurinn þegar hann var leiddur fyrir dómara í október í fyrra. Hann tekur nú 
lyfin sín og er mikill munur á honum samkvæmt geðlækni. Fréttablaðið/Pjetur

Ástandið slær mann 
illa, sem hefur 

viðgengist þarna. Það er 
alveg ljóst að þarna eru 
menn í mjög slæmu ástandi.
Bjarni Hauksson hrl. og verjandi ákærða

Jökull Gíslason rannsóknar-
lögreglumaður 
segir lögreglu-
mönnum 
fækka vegna 
aukins álags. 
Staðreyndin 
sé sú að menn 
séu löngu komnir 
fram yfir þolmörk. 
Álagsveikindi hafi aukist og 
aðrir hreinlega brunnið út. 
Sem dæmi um ástandið segir 
hann að tveir ungir og fram-
bærilegir lögreglumenn hafi 
hætt á dögunum til að hefja 
störf á bílaleigu. Borið hafi á 
því að unga fólkið fari.

Eva rós ólafsdóttir 
félagsráðgjafi, 
sem á von 
á barni, lét 
fresta gang-
setningu sem 
hún átti að 
fara í í gær fram 
yfir helgi. Í dag, 15. október, 
taka nefnilega gildi breytingar 
á fæðingarorlofsgreiðslum. 
Hámarksgreiðslur hækka úr 
370 í 500 þúsund krónur. Tölu-
verðir hagsmunir eru í húfi 
fyrir margar fjölskyldur.

snorri Birgisson lögreglufull-
trúi segir vændi vera að aukast 
verulega. Lögreglan 
sjái fleiri tilfelli 
þar sem grunur 
um mansal sé 
til staðar. Að 
sögn Snorra á 
fjölgun ferða-
manna þátt 
í auknu vændu. 
Jafnframt hafi það áhrif að 
fleiri Íslendingar flytji heim 
frá útlöndum sem og að fleiri 
útlendingar setjist hér að. 
Þetta haldist í hendur við 
aukna fólksfjölgun á landinu 
almennt.

Þrjú í fréttum 
Álag, fæðingar 
og vændi

kosninGar Sjálfstæðis- og Fram-
sóknarflokkurinn fengu falleink-
unn í loftslagsrýni sem unnin var á 
dögunum af fréttavefnum Loftslag.
is. Vefurinn rýndi í mikilvægi loft-
lagsmála hjá þeim sjö stjórnmála-
flokkum sem hafa mesta möguleika 
að ná manni inn á þing samkvæmt 
skoðanakönnunum.

Gefnar voru einkunnir út frá sjö 
þáttum en þeir þættir sem skiptu 
hvað mestu máli fyrir niðurstöðu 
greiningarinnar voru: hvort flokkur-
inn væri með eða á móti olíuvinnslu 
á Drekasvæðinu, hvort flokkurinn 
hefði sett sér tölu- og/eða tímasett 
markmið varðandi samdrátt í losun 
CO2 og hvort gert væri ráð fyrir kol-
efnisgjaldi eða hagrænum hvötum á 
losun gróðurhúsalofttegunda.

Vinstrihreyfingin – grænt fram-
boð var sá flokkur sem kom best út 
úr greiningunni með 64 stig af 100 
mögulegum en Björt framtíð fylgdi 
fast á hæla Vinstri grænna með 60 
stig. Ríkisstjórnarflokkarnir fengu 
hins vegar falleinkunn í greining-
unni, Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 
sjö stig og Framsóknarflokkurinn 
fjögur stig.

„Með þessari rýni erum við annars 
vegar að sýna kjósendum hvar áhersl-
urnar liggja og hins vegar að hvetja 
stjórnmálaflokkana til þess að veita 
loftslagsmálunum meiri athygli. Viku 
fyrir kosningar verða einkunnirnar 
uppfærðar og þangað til hafa stjórn-
málaflokkarnir tækifæri til þess að 
skýra stefnur sínar í loftslagsmálum,“ 
segir Höskuldur Búi Jónsson, jarð-
fræðingur og ritstjóri Loftslags.is. – þh

Stjórnarliðar  
fá falleinkunn  
í loftslagsrýni

Frá loftslagsgöngunni 2014.  
Fréttablaðið/Valgarður
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Kynntu þér Opel fjölskylduna á benni.is | opel.is
OPEL Á ÍSLANDIReykjavík

Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

opel.is  | benni.is

OPEL VEISLA 

EITT ÁR
Ársbirgðir  af eldsneyti  fylgja nú kaupum
á öllum nýjum bílum frá Opel*

* Miðað er við 15.000 km akstur á ári og uppgefna meðaleyðslu eldsneytis í blönduðum akstri frá
    framleiðanda. Eldsneytisverð er miðað við algengasta verð eldsneytis hjá OrkanX á kaupdegi
    bíls. Opel veislu kaupaukinn gildir ekki með öðrum tilboðum eða sérsamningum.



VERONA

Frá kr. 93.900 
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

Hotel 
Verona

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

Síðustu 
sætin

RÓM

BORGARFERÐ

Frá kr. 79.995  
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi með morgunmat.  
28. október í 4 nætur.

Hotel Eurostars 
Palace
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Skelltu þér í

EDINBORG

Frá kr. 99.895  
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi með morgunmat.  
24. nóvember í 3 nætur.

Ibis Centre South 
Bridge

BÚDAPEST

Frá kr. 89.900
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

Hotel Novotel 
Centrum

Allt að 15.000 kr. afsláttur á mann

Beint flug frá Egilsstöðum

FY
RI

R2 1 

Frá kr.
79.995
m/morgunmat

ÁÐUR KR. 
89.900 

NÚ KR. 
44.950FL

UG
SÆ

TI

PORTO

Frá kr. 79.995
Netverð á mann m.v.2 í 
herbergi með morgunmat.
1. desember í 3 nætur.

Hotel Cristal 
Porto

NÝTT

NÝTT

4 
sæti eftir

FY
RI

R2 1 
AFSLÆTTIR & 

á flugsæti 
m/gistingu

EGS

 Nafn flokkur klst:mín
1 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir V 34:15
2 Helgi Hrafn Gunnarsson P 29:27
3 Steingrímur J. Sigfússon V 29:03
4 Össur Skarphéðinsson S 28:19
5 Bjarni Benediktsson     D 25:52

 Nafn flokkur klst:mín
1 Þórunn Egilsdóttir B 1:39
2 Valgerður Gunnarsdóttir D 2:02
3 Ásmundur Einar Daðason B 2:28
4 Jóhann María Sigmundsdóttir B 2:37
5 Haraldur Einarsson B 3:03

 Nafn flokkur skipti
1 Helgi Hrafn Gunnarsson P 679
2 Össur Skarphéðinsson S 572
3 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir V 528
4 Katrín Jakobsdóttir V 496
5 Steingrímur J. Sigfússon V 487

 Nafn flokkur ræður*
1 Haraldur Einarsson B 46
2 Þórunn Egilsdóttir B 52
3 Valgerður Gunnarsdóttir D 55
4 Silja Dögg Gunnarsdóttir B 59
5 Karl Garðarsson B 62

 Nafn flokkur ræður**
1 Brynjar Níelsson D 15
2 Haraldur Einarsson B 22
3-4 Höskuldur Þórhallsson B 27
3-4 Ásmundur Einar Daðason B 27
5 Haraldur Benediktsson D 30

 Nafn flokkur skipti
1 Svandís Svavarsdóttir V 54
2 Össur Skarphéðinsson S 40
3-4 Helgi Hjörvar S 38
3-4 Katrín Júlíusdóttir S 38
5 Valgerður Bjarnadóttir S 37

✿  Þessi tala mest ✿  Þessi ræða oftast  
fundarstjórn forseta

✿  Þessi tala minnst

✿  Þessi tala oftast

✿  Þessi tala sjaldnast*

✿  Þessir flytja fæstar ræður**

Veitir 

81,9
andsvör

Talar 

9,41
sinnum um 

fundarstjórn

Flytur

100,6
ræður**

✿   Meðalþingmaðurinn

1

1

1

1

1

*Hér er litið til allra ræðna, þ.e.a.s. andsvara, ræðna, 
um fundarstjórn, um atkvæðagreiðslur o.s.frv.

**Hér er eingöngu litið til ræðna.

Helgi Hrafn Gunnarsson (P) talaði 
lengur en afgangurinn af þingflokki 
hans til samans.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir (V) tal-
aði meira en níu hljóðustu þingmenn 
Framsóknarflokksins samanlagt.

Þrír varaþingmenn, Björn Levý Gunnars-
son (P), Heiða Kristín Helgadóttir (A) og 
Anna Margrét Guðjónsdóttir (S), töluðu 
meira en Þórunn Egilsdóttir.

Þingfundardagar 146
Stysti þingfundardagur 36 mínútur
Lengsti þingfundardagur 16 klst. 39 mín.
Þingfundir alls 172
Meðallengd þingfundar 4 klst. 56 mín.

Á 145. þingi var fundað einu sinni á sunnu-
degi. Það gerðist líka á 144. þingi. Áður 
hafði ekki verið fundað á sunnudegi frá 
125. þingi, 1999-2000.

 107 frumvörp urðu að lögum
 126 frumvörp óútrædd

 692 fundir hjá fastanefndum

1

ALÞINGI Bjarkey Olsen Gunnars-
dóttir, Vinstri grænum, er sá þing-
maður sem talaði mest úr ræðustól 
Alþingis á nýafstöðnu þingi. Alls 
talaði Bjarkey í 34 klukkustundir 
og 15 mínútur.

Ræðukóngur síðustu tveggja 
þinga og flokksbróðir Bjarkeyjar, 
Steingrímur J. Sigfússon, féll niður 
í þriðja sætið en Helgi Hrafn Gunn-
arsson, Pírötum, var sá þingmaður 
sem talaði næstlengst. Síðustu fimm 
þing þar á undan féll ræðukóngstit-
illinn Pétri heitnum Blöndal í skaut.

„Mér þykir þetta mjög ánægju-
legt,“ segir ræðudrottningin Bjarkey. 
Hún á sæti bæði í fjárlaganefnd og 
allsherjar- og menntamálanefnd og 
hún segir að það hafi spilað nokkuð 
inn í. „Það hafa mörg mál verið hjá 
nefndunum, sem hefur krafist þess 
að maður taki til máls.“ Vísar hún 
þar meðal annars í sjálf fjárlögin, 
frumvarpið um Lánasjóð íslenskra 
námsmanna, nýtt millidómstig og 
málefni sem tengjast löggæslu.

Sem stendur er Bjarkey í kosn-
ingabaráttu í kjördæmi sínu en hún 
skipar annað sæti flokksins í Norð-
austurkjördæmi. Hún segir að ekki 
andi köldu milli sín og Steingríms, 
sem skipar fyrsta sætið, þrátt fyrir 
að hún hafi nappað ræðukóngstitl-
inum. „Hann hefur allavega ekki 
rætt það enn,“ segir hún og hlær.

Helgi Hrafn Gunnarsson talaði 
næstlengst að þessu sinni en hann 
var einnig sá þingmaður sem tók 
oftast til máls. „Ég held að menn 
verði að fara varlega í að draga 
of miklar ályktanir út frá svona 
tölum. Það eru til dæmis þingmenn 
sem vinna á fullu inni í nefndum 
en taka síðan sjaldan til máls úr 
ræðustólnum sjálfum,“ segir Helgi. 
„Ræðutölurnar telja til dæmis ekki 
viðtöl, hádegisfundi og fleira sem 

fylgir starfinu. Hvenær maður er í 
vinnunni er ekki einföld spurning.“

Píratinn segir að fólk sé of gjarnt 
á að dæma þingmenn út frá ein-
hverjum tölum og tölfræði. „Margir 
þingmenn eru harðduglegir þó þeir 
tali ekki mikið. Það sem mér finnst 
ánægjulegast við að hafa talað svona 
oft og svona lengi er að ég get loks-
ins sagt þetta án þess að hljóma í 
vörn,“ segir Helgi. 
johannoli@frettabladid.is

Fólk of gjarnt á að dæma 
þingmenn út frá tölfræði
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir bar höfuð og herðar yfir aðra þingmenn þegar 
kom að tali úr pontu þingsins á 145. þingi. Helgi Hrafn, sem oftast tók til máls, 
segir að vera í ræðustól segi ekki alla söguna og fámálir séu oft harðduglegir.

Það er mikið talað á Alþingi þó ræðudrottningin Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir tali 
þar mest. Hún er fyrsta konan í sjö ár sem talar mest. FréTTABlAðið/EyÞór
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Jif hnetusmjör og duft
Gómsætt á brauðið, 

í baksturinn og í smoothie 

Royal Hawaiian
Allir geta verið royal

Pretzilla
Létt, loftkennt og með sætu bragði

Pringles snakk
Einu sinni smakkað - þú getur ekki hætt

SeaSnax
Himneskt úr hafi

TILBOÐ30%
afsláttur á kassa

1.599kr/kg

Verð áður 1.999.-

NAUTABRINGA

TILBOÐ20%
afsláttur á kassa

TILBOÐ20%
afsláttur á kassa

3.499kr/kg

Verð áður 4.999.-

1.599kr/kg

Verð áður 1.999.-

1.599kr/kg

Verð áður 1.999.-

TILBOÐ20%
afsláttur á kassa

TILBOÐ20%
afsláttur á kassa

5.439kr/kg

Verð áður 6.799.-

NAUTAAT  
Á AMERÍSKUM 

DÖGUM

RIBEYE

NAUTARIF

POT ROAST NAUTALUNDIR

Nýtt

Twizzlers
Grab them by the twizzlers

Oreo stóóórir pakkar
Double stuf, Birthday Cake, Oreo Thins, 

Oreo Mint, Oreo Chocolate

Nýtt



xA

K J Ó S T U  
B J A R T A  F R A M T Í Ð

Vilt þú almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni?

M E I R I
B J A R T A  F R A M T Í Ð

M I N N A  F Ú S K

Björt Ólafsdóttir
þingmaður

1. sæti
Reykjavík norður

Óttarr Proppé
þingmaður

1. sæti
Suðvestur

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 % 

Reykjavík 
norður

Reykjavík 
suður

Kraginn Suður Norð-
vestur

Norð-
austur

xB
xC
xD
xF
xS
xV
xR
xP
xT
xA
xH
xE

 

2016

✿  Í hvaða kjördæmum bjóða flokkarnir fram  
Níu stjórnmálaflokkar bjóða fram á öllu landinu

Helgi Helgason, formaður Íslensku 
þjóðfylkingarinnar, segist ekki skilja 
um hvað ágreiningur hans við oddvita 
flokksins í Reykjavíkurkjördæmunum 
snýst. Oddvitarnir tveir, þeir Gústaf 
Níelsson og Gunnlaugur Ingvarsson, 
tilkynntu í fyrradag að þeir væru 
hættir við framboð. Um leið varð ljóst 
að flokknum gæfist ekki svigrúm til 
þess að bjóða fram í kjördæmunum, 
því framboðsfrestur rann út í gær.

„Það er kannski alveg ljóst. Ég held 
að þetta sé nú aðallega ágreiningur 
um það að fara eftir réttum boð-
leiðum innan flokksins og þarna voru 
aðilar sem töldu að þeir gætu farið 
sínu fram án þess að tala við kóng eða 
prest eða stjórn eða neinn annan,“ 
segir Helgi Helgason við Fréttablaðið.

Gústaf hefur sagt að Helgi hafi ekki 
áhuga á framgangi flokksins. Helgi 
segist ekki vita hvað hann á við. „Það 
er nú ákaflega undarleg fullyrðing eftir 
að vera búinn að vinna að framgangi 
þessa flokks í eitt ár. Markmiðið er 
að koma þessum stefnumálum fram, 
annars væri maður ekki að standa í 
þessu,“ segir Helgi.

Helgi segir Íslensku þjóðfylkinguna 

hafa skilað inn framboðum í öllum 
kjördæmum nema Reykjavíkurkjör-
dæmunum. „Það náðist ekki vegna 
þess að það var ekki nægur tími til 
stefnu. Gögnum sem voru í eigu 
flokksins var ekki skilað til hans af 
því fólki sem gekk út,“ segir Helgi. 
Flokkurinn náði reyndar heldur ekki 
að skila inn framboði í Norðaustur-
kjördæmi vegna þess að ekki tókst að 
safna tilskyldum fjölda undirskrifta til 
stuðnings framboðinu.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins bjóða níu framboð fram lista 
í öllum kjördæmum landsins. Að auki 
eru þrjú framboð sem bjóða fram í 
einstaka kjördæmum. 
jonhakon@frettabladid.is 
snaeros@frettabladid.is

Sakar Gústaf 
um stuld  
á gögnum
Formaður Íslensku þjóðfylkingarinnar segir full-
yrðingar Gústafs Níelssonar og Gunnlaugs Ingvars-
sonar um sig, vera undarlegar. 

Íslenska þjóðfylkingin býður ekki fram í Reykjavíkurkjördæmunum tveimur. 

Kosningar 
2016

l Björt framtíð xA
l Framsókn xB
l Viðreisn xC
l Sjálfstæðisfl. xD

l Íslenska þjóðf. xE
l Flokkur fólksins xF
l Húmanistar xH
l Píratar xP

l Alþýðufylkingin xR
l Samfylkingin xS
l Dögun xT
l Vinstri græn xV

Gögnum sem voru í 
eigu flokksins var 

ekki skilað til hans af því 
fólki sem gekk 
út.

Helgi Helgason, 
formaður Íslensku 
þjóðfylkingarinnar
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Taktik skrifborðsstóll

Útsöluverð 29.900 kr.
Verðlistaverð 59.900 kr.

Eames stólar
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Útsölulok á þriðjudag 
18. október

Útsala
Skrifborðsstólar

30-90%
afsláttur

30–50% viðbótarafsláttur af skápum og borðum 
í fastri hæð og frekari lækkun á ýmsum vörum.

Húsgögn

Skeifunni 10, Reykjavík
Opið virka daga kl. 8-18 og 
kl. 11-16 næsta laugardag

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Jive skápar margar stærðir með eða án hurða

Útsöluverð frá 6.930 kr.
Rafhækkanleg skrifborð

Útsöluverð 99.800 kr.

Eldri gerð fóta (2 cm lægri) – litaúrval eins og á mynd.

DSW 
Útsöluverð 
39.900 kr.
Verðlistaverð 67.900 kr.

DAW 
Útsöluverð 
49.900 kr.
Verðlistaverð 87.900 kr.

DAR 
Útsöluverð 
39.900 kr.
Verðlistaverð 59.900 kr.

DAW 
Útsöluverð 
49.900 kr.
Verðlistaverð 87.900 kr.

SkrifborðSkápar

Volt stóll

Útsöluverð 11.900 kr.
Verðlistaverð 17.315 kr.

Tatami stóll

Útsöluverð 9.900 kr.
Verðlistaverð 14.203 kr. 



SÍÐUMÚLI 14   108 REYKJAVÍK
SÍMI  510 5510

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 8 -18

– gerir lífið bjartara

Gott úrval af þessum vinsælu 
ljósum og kösturum til að birta 
upp og prýða heimilið

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

Brilljant ljós og kastarar

Kr. 13.990 Kr. 14.830 Kr. 18.150 Kr. 11.990

Kr. 13.990

Kr. 9.995

Kr. 5.945

Kr. 12.990

LED IP65 kr. 3.140 LED innfelld kr. 9.670

Flóttamenn Útlendingastofnun 
hefur tekið Víðines á Kjalarnesi á 
leigu af Reykjavíkurborg til þess 
að geta unnið bug á veggjalús, sem 
herjar á hælisleitendur, í gistiskýl-
inu við Bæjarhraun í Hafnarfirði. 
Borgarráð Reykjavíkurborgar 
samþykkti ósk Útlendingastofn-
unar á fundi á fimmtudag.

Allir borgarfulltrúar sem voru 
viðstaddir greiddu atkvæði með 
tillögunni fyrir utan Sveinbjörgu 
Birnu Sveinbjörnsdóttir, borgar-
fulltrúa Framsóknar og flugvallar-
vina. „Við tókumst mikið á um 
leiguverðið og mér fannst það of 
lágt, það er búið að fjárfesta fyrir 
150 milljónir ofan á þær 60 millj-
ónir sem eignin kostaði,“ segir 
Sveinbjörg. Útlendingastofnun 
greiðir þrjár milljónir króna í 
húsaleigu á mánuði en 
leigutíminn er áætlaður 
tveir til þrír mánuðir 
með möguleika á fram-
lengingu.

Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins sam-
þykktu tillöguna 
en bókuðu jafn-
framt að um 
t í m a b u n d n a 
n e y ð a r r á ð -
stöfun væri 

að ræða. Einnig minntu þeir á til-
lögu sem þeir fluttu í fyrrasumar 
um að Víðines verði nýtt til þess 
að taka á móti heimilislausu fólki 
og hýsa það.

„Gistiskýlin í borginni eru öll 
orðin yfirfull, en þessi samningur 
er aðeins tímabundinn til tveggja 
til þriggja mánaða, svo hægt sé 
að leysa úr þessum veggjalúsar-
vandamálum í Hafnarfirði,“ segir 
Sveinbjörg Birna, en hún hefur 
lagt til að ákvörðun um nýtingu 
hússins verði tekin með aðkomu 
velferðarsviðs annars vegar og 
skóla- og frístundasviðs hins 
vegar.

„Húsnæðið er í úttekt og þarf 
að fá tilskilin leyfi og uppfylla 
ákveðin skilyrði til þess að okkur 
sé heimilt að fara þangað inn með 
fólk,“ segir Þórhildur Ósk Haga-

lín, upplýsingafulltrúi Útlend-
ingastofnunar. Rýma þarf 
gistiskýlið við Bæjarhraun 
og það gæti tekið nokkra 
daga að vinna bug á veggja-

lúsinni segir Þórhildur en um 
75 manns búa í skýlinu eins 

og er. Veggjalúsin hefur 
leikið lausum hala 
innan Bæjarhrauns-
ins síðan á mánudag 
og að minnsta kosti 
ein fjölskylda hefur 
þurft að flýja gisti-
skýlið vegna bits, 
s a m k væ m t  f r é t t 
Ríkisútvarpsins. 

 thorgeirh@frettabladid.is

Vildu rukka 
hælisleitendur 
um hærri leigu
Framsóknarflokkurinn og flugvallarvinir eru ósáttir 
við leiguverð til Útlendingastofnunar á Víðinesi.

Sveinbjörg 
Birna Svein-
björnsdóttir, 
borgarfulltrúi 

Framsóknar

Í Víðinesi á Kjalarnesi opnar nýtt gistiskýli á vegum Útlendingastofnunar. Fram-
sóknarflokknum og flugvallarvinum fannst leiguverð of lágt. FréttaBlaðið/GVa

SVÍÞJóÐ Lennart Nyberg, stofn-
andi fyrirtækisins Designers 
Revolt, hefur verið dæmdur í 
eins og hálfs árs fangelsi fyrir 
brot gegn höfundarréttarlögum 
og vörumerkjasvindl. Fyrirtæki 
hans seldi á netinu eftirlíkingar af 
húsgögnum eftir þekkta hönnuði 
eins og til dæmis Egg Arne Jacob-
sens og PH-lampa Poul Henn-
ingsens.

Nyberg var ásamt þremur 
öðrum dæmdur til að greiða nær 
27 milljónir sænskra króna, eða 
um 350 milljónir íslenskra króna, 
í sekt til átta hönnunarfyrirtækja. 
Auk þess á fyrirtækið að greiða 
sænska ríkinu um 195 milljónir 
íslenskra króna og Nyberg sjálfur 
um 91 milljón króna. – ibs

Fangelsi vegna 
eftirlíkinga

SVÍÞJóÐ Yfirmaður sænska fjármála-
eftirlitsins, Erik Thedéen, þáði boð í 
100 ára afmælisveislu SEB-bankans 
sem sætir rannsókn embættis hans.

Fram kom í Panama-skjölunum 
svokölluðu að sænskir bankar, 
einkum Nordea-bankinn en einnig 
SEB-bankinn, hefðu aðstoðað við-
skiptavini við að stofna aflandsfélög 
í skattaskjólum. Fjármálaeftirlitið 
ákvað í kjölfarið að rannsaka málið.

Sænskir fjölmiðlar greina frá 
því að sama dag og TT-fréttaveitan 
sendi inn fyrirspurn til fjármála-
eftirlitsins vegna boðsins hafi The-
déen beðið ritara sinn um að afbóka 
þátttöku hans í veislunni. Áætlað er 
að veislan kosti eiganda bankans, 
Investor, um 130 milljónir íslenskra 
króna. – ibs

Sænska FME  
í bankaveislu
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- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið! 
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

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

NÝR SUZUKI S-CROSS
FRUMSÝNDUR Á LAUGARDAGINN FRÁ KL. 12-16

SUZUKI S-CROSS, 
BEINSKIPUR, SJÁLFSKIPTUR,´FJÓRHJÓLADRIFINN, 

FRAMDRIFINN! 

 KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN !

Nýr flottari og öflugri Suzuki S-Cross, 
beinskiptur, sjálfskiptur og fjórhjóladrifinn
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VR óskar eftir 
orlofshúsum
VR óskar eftir vönduðum sumarhúsum eða orlofsíbúðum á leigu 
til framleigu fyrir félagsmenn sína. Leitað er eftir húsnæði á 
landsbyggðinni fyrir næsta sumar. Áhugasamir sendi upplýsingar 
á vr@vr.is fyrir 15. nóvember 2016.

Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja tilboði:

 - Lýsing á eign og því sem henni fylgir
 - Ástand íbúðar og staðsetning
 - Stærð, fjöldi svefnplássa og byggingarár
 -  Lýsing á möguleikum til útivistar og
  afþreyingar í næsta nágrenni

Nauðsynlegt er að góðar ljósmyndir
og lýsing á umhverfi fylgi með.

Öllum tilboðum verður svarað.

MÁNUDAGINN 17. OKTÓBER FRÁ KL. 16:30 – 17:30 Í ÖSKJU 132 Í HÁSKÓLA ÍSLANDS
Opinn fundur á vegum Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í samstarfi við bandaríska sendiráðið 

Á þessum opna fundi munu stjórnmálaráðgjafarnir Scott Klug og Lawrence 
LaRocco fjalla um kosningabaráttuna í forsetakosningum Bandaríkjanna, annars 
vegar frá sjónarhorni repúblíkana og hins vegar frá sjónarhorni demókrata.

Fundarstjóri: Silja Bára Ómarsdóttir, aðjunkt við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 
Robert Cushman Barber, sendiherra Bandaríkjanna, mun flytja stutt ávarp í upphafi viðburðarins.

Fundurinn fer fram á ensku og er opinn öllum.

US Elections: Opposing Views

Kosningar í Bandaríkjunum: 

Andstæðir pólar

Scott Klug er almannatengslastjóri lögfræðifyrirtækisins Foley & Lardner LLP 
sem starfar í öllum ríkjum Bandaríkjanna. Áður var hann fulltrúi Wisconsin fyrir 
hönd repúblikana í bandaríska fulltrúaþinginu. 

Larry LaRocco er stofnandi og aðalstjórnandi  LaRocco & Associates, Inc., 
sem er almannatengsla- og stjórnsýslu samskiptafyrirtæki.  Áður var LaRocco 
fulltrúi Idaho í tvö kjörtímabil fyrir hönd demókrata í Bandaríska fulltrúaþinginu. Scott Klug Larry LaRocco

fiskeldi Mál sem hópur hags-
munaaðila, þar á meðal eigendur 
laxveiðiréttar norðan- og vestan-
lands, hyggst höfða gegn fisk-
eldisfyrirtækinu Arnarlaxi vegna 
starfsleyfis þess til sjókvíaeldis í 
Arnarfirði, snýr bæði að stjórn-
sýslu við leyfisveitinguna og að eld-
inu sjálfu – sem er gagnrýnt harka-
lega vegna hugsanlegra áhrifa þess 
á villta íslenska laxastofna. Málið 
er einstakt hérlendis og varðar víð-
tækari hagsmuni en eru venjulega 
undir í dómsmálum hérlendis.

Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrr-
verandi hæstaréttardómari og lög-
maður málsóknarfélagsins, segir 
að ekki sé hægt að gefa fulla mynd 
af einstökum þáttum málsins strax 
– það muni skýrast þegar málið 
verður þingfest, sem Jón Steinar 
væntir að verði fyrir mánaðarlok .

Annars vegar segir Jón Steinar 
að málið snúist um formsástæður, 
þar eð stjórnsýsluna í kringum 
leyfisveitinguna þar sem stofnanir 
ríkisins verða til varnar. Ekki hafi 
verið farið að lögum við undirbún-
ing og útgáfu starfsleyfisins. „Stærri 
þáttur málsins er hinn efnislegi og 
er hvort það hafi verið uppfylltar 
lagalegar forsendur til að leyfa 
þetta yfirhöfuð, og svo kemur 
inn það tjón sem menn telja að 
geti orðið á hagsmunum annarra 
vegna áhrifa sem það getur haft 
á villta íslenska laxinn að ala hér 
erfðabreyttan norskan laxastofn,“ 
segir Jón Steinar en meðal þeirra 
hagsmunaaðila sem standa að mál-
sóknarfélaginu eru eigendur Haf-
fjarðarár á Snæfellsnesi, veiðifélag 
Laxár í Ásum og veiðiréttarhafar í 
Bakkadal og Fífustaðadal.

Jón Steinar viðurkennir að þó 
þetta einstaka mál snúist um 
starfsleyfi Arnarlax til eldis í 
Arnarfirði, þá varði það beint og 
óbeint sjókvía eldi annarra fyrir-
tækja sem ala norska laxakynið í 
sjó hér við land.

„Þori ég að segja að þetta sé bara 
fyrsta málið; ég held að það sé 
fyrirsjáanlegt,“ segir Jón Steinar. 

„Það er margt annað á döfinni 
og menn eru staðráðnir í að láta 
á það reyna, í þeim tilvikum sem 
upp koma, hvort þessi áform öll 
standist skoðun. Þess vegna kunna 
að vera allmörg mál í farvatninu,“ 
segir hann.

Jón Steinar viðurkennir að það 
sé við ramman reip að draga – að 
baki eldisfyrirtækjunum séu fjár-
sterkir aðilar. „Málið er nýstár-
legt í réttarsögunni, mál hafa ekki 
verið höfðuð áður hér með þessum 
hætti. Þetta eru víðtækari hags-
munir en eru venjulega í dóms-
málum og snerta náttúruvernd í 
stóru samhengi um allt land. For-
dæmisgildi þessa máls getur einnig 
verið mikið – bæði í samhengi við 
sjóeldið en jafnframt nýtingu auð-
linda almennt séð í framtíðinni.“ 
svavar@frettabladid.is

Málið snýr að 
öllu eldi í sjó
Jón Steinar Gunnlaugsson telur málsókn vegna 
leyfisveitingar á sjókvíaeldi Arnarlax í Arnarfirði að-
eins þá fyrstu. Hagsmunirnir séu meiri en venja er.

Þori ég að segja að 
þetta sé bara fyrsta 

málið; ég held að það sé 
fyrirsjáanlegt.
Jón Steinar Gunn-
laugsson, fyrrver-
andi hæstarréttar-
dómari 

Leyfi fyrir  
10.000 tonnum

Í maíbyrjun 2016 gaf Matvæla-
stofnun út nýtt rekstrarleyfi 
til Arnarlax hf. vegna fiskeldis 
í Arnarfirði. Fyrra rekstrarleyfi 
sem Fiskistofa gaf út heimilaði 
framleiðslu á 3.000 tonnum af 
laxi í sjókvíum á ári en nýja leyfið 
heimilar allt að 10.000 tonna árs-
framleiðslu.
Heimild: Matvælastofnun

Málið snýst um vernd villta íslenska laxins. Mynd/Þröstur Elliðason
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
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
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Kynntu þér Ford Fiesta betur: Hiti er í framsætum og 4,2'' TFT upplýsingaskjár í mælaborði. Farangursrýmið er einstaklega rúmt (290 lítra). CO2 gildin eru óvenu lág fyrir bensínvél. Beinskiptur Fiesta fær frítt í stæði í 
miðborg Reykjavíkur. Ford MyKey, brekkuaðstoð og EasyFuel er staðalbúnaður. Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns. Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög 
fljótur að hitna sem er afar hentugt á köldum vetrarmorgnum!  Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.  Ford Fiesta, EcoBoost 
bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.  Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður 
getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

NÝR FORD FIESTA
Ford Fiesta er mest seldi smábíll Evrópu. Það kemur ekki á óvart því 
útlitið er rennilegt og staðalbúnaðurinn glæsilegur. Þar á meðal er SYNC  
samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringingu í 112. 

Hann höfðar jafnt til þeirra sem kunna að meta framúrskarandi aksturs-
ánægju og þeirra sem velja sparneytni og öryggi.

Fiesta er fáanlegur með margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur 
verið valin vél ársins (International Engine of the Year), þrjú ár í röð. 

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Fiesta  
- komdu og prófaðu

VINSÆLASTI 
SMÁBÍLL EVRÓPU

FORD FIESTA 

FR
Á 2.390.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.740.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Fiesta_Vinsælasti_5x38_20160915_END.indd   1 5.10.2016   14:08:15



MORRISON borðstofuborðið er 100 cm breitt, 
200 cm langt og hæðin er 73 cm. Það er 
stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum 
sem fylgja. Hægt er að kaupa viðbótarstæk-
kanir sem gera það mögulegt að stækka 
borðið í 512 cm. Hvíttuð eða olíuborin eik.
Októbertilboð á Morrisson.

 299.990 kr.   399.990 kr.

MORRISON  
Borðstofuborð úr hvíttaðri olíuborinni gegnheilli eik. Er fáanlegt í mörgum viðartegundum.

MODENA 
Barstóll, ljósgrár og svartur.

 22.493 kr.   29.990 kr.

BATILDA
Borðstofustóll. 
Grátt áklæði og svart PU-leður.

 14.993 kr.   19.990 kr.

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Eik. Fæst einnig svartur og hvítur.

 11.243 kr.   14.990 kr.

ANCONA 
Barstóll, grár og svartur.

 22.493 kr.   29.990 kr.

HYPE 
Borðstofustóll, brúnt, svart eða 
grátt PU-leður og svartar lappir. 

 29.993 kr.   39.990 kr.

DOLPHIN
Borðstofustóll. 
Svart eða brúnt ekta leður.

 56.243 kr.   74.990 kr.

NAPOLI 
Barstóll, dökkgrár og svartur.

 14.993 kr.   19.990 kr.

HYPE 
Barstóll, ljósbrúnt,  
grátt og svart PU-leður.

 41.243 kr.   54.990 kr.

ANDREW
Borðstofustóll. Sterkt svart, brúnt 
eða grátt bundið leður.

 14.993 kr.   19.990 kr.

LIF
Borðstofustóll. 
Svart PU leður og ljósgrátt áklæði.

 14.993 kr.   19.990 kr.

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
svart eða grátt PVC áklæði.

 6.743 kr.   8.990 kr.

PARIS
Borðstofustóll. Margir litir með 
sterk byggðum viðarlöppum.

 11.243 kr.   14.990 kr.

MARCUS 
Borðstofustóll.  
Margir litir.

 5.993 kr.   7.990 kr.

STÓLADAGAR
afsláttur af öllum eldhús-, 
borðstofu- og barstólum*25%

NORA
Skemmtilegur bekkur t.d. við eldhúsborð eða stakur.
Svart PU leður og viðarfætur. Stærð: 159 x 56 x 86 cm.

 67.493 kr.   
 89.990 kr.

SEATTLE
Borðstofustóll. Svartur og grár 
með krómlöppum.

 6.743 kr.   8.990 kr.

IBIZA 
Eldhúsborð, hvítt eða eik.
Stærð: Þ: 110 cm H: 74 cm hvítt

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 39.990 kr.   49.990 kr.

 89.993 kr.   119.990 kr.

CARINA 
Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 97.493 kr.   129.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%

Vertu eins og
heima hjá þér

OAKVILLE 
Borðstofuborð úr hvíttaðri eða olíuborinni eik.  Stærð: 240 x 95 x 74 cm.Stækkanlegt í 340 cm  með tveimur 50 cm

stækkunum sem 
seldar eru  
sér.

Reykjavík  |  Akureyri  |  Ísafjörður  |  www.husgagnahollin.is

Borð

 319.990 kr. 
 379.990 kr.
50 cm stækkun
 23.790 kr.   27.990 kr. 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

* Gildir ekki af Skovby stólum eða sérpöntunum.
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stækkan legt í 358 cm með þremur stækk unum 
sem fylgja. Hægt er að kaupa viðbótarstæk-
kanir sem gera það mögulegt að stækka 
borðið í 512 cm. Hvíttuð eða olíuborin eik.
Októbertilboð á Morrisson.

 299.990 kr.   399.990 kr.
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Borðstofuborð úr hvíttaðri olíuborinni gegnheilli eik. Er fáanlegt í mörgum viðartegundum.

MODENA 
Barstóll, ljósgrár og svartur.

 22.493 kr.   29.990 kr.
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Borðstofustóll. 
Grátt áklæði og svart PU-leður.

 14.993 kr.   19.990 kr.

NEPTUN 
Borðstofustóll.  
Eik. Fæst einnig svartur og hvítur.

 11.243 kr.   14.990 kr.

ANCONA 
Barstóll, grár og svartur.

 22.493 kr.   29.990 kr.

HYPE 
Borðstofustóll, brúnt, svart eða 
grátt PU-leður og svartar lappir. 

 29.993 kr.   39.990 kr.

DOLPHIN
Borðstofustóll. 
Svart eða brúnt ekta leður.

 56.243 kr.   74.990 kr.

NAPOLI 
Barstóll, dökkgrár og svartur.

 14.993 kr.   19.990 kr.

HYPE 
Barstóll, ljósbrúnt,  
grátt og svart PU-leður.

 41.243 kr.   54.990 kr.

ANDREW
Borðstofustóll. Sterkt svart, brúnt 
eða grátt bundið leður.

 14.993 kr.   19.990 kr.

LIF
Borðstofustóll. 
Svart PU leður og ljósgrátt áklæði.

 14.993 kr.   19.990 kr.

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
svart eða grátt PVC áklæði.

 6.743 kr.   8.990 kr.

PARIS
Borðstofustóll. Margir litir með 
sterk byggðum viðarlöppum.

 11.243 kr.   14.990 kr.

MARCUS 
Borðstofustóll.  
Margir litir.

 5.993 kr.   7.990 kr.

STÓLADAGAR
afsláttur af öllum eldhús-, 
borðstofu- og barstólum*25%

NORA
Skemmtilegur bekkur t.d. við eldhúsborð eða stakur.
Svart PU leður og viðarfætur. Stærð: 159 x 56 x 86 cm.

 67.493 kr.   
 89.990 kr.

SEATTLE
Borðstofustóll. Svartur og grár 
með krómlöppum.

 6.743 kr.   8.990 kr.

IBIZA 
Eldhúsborð, hvítt eða eik.
Stærð: Þ: 110 cm H: 74 cm hvítt

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 39.990 kr.   49.990 kr.

 89.993 kr.   119.990 kr.

CARINA 
Borðstofuborð, hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

 97.493 kr.   129.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%
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Vertu eins og
heima hjá þér

OAKVILLE 
Borðstofuborð úr hvíttaðri eða olíuborinni eik.  Stærð: 240 x 95 x 74 cm.Stækkanlegt í 340 cm  með tveimur 50 cm

stækkunum sem 
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 379.990 kr.
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TILKYNNING 
frá landskjörstjórn

Landskjörstjórn tekur framboðslista sem bornir eru fram 
við alþingiskosningar 29. október 2016 til meðferðar og af-
greiðslu á fundi þriðjudaginn 18. október næst komandi kl. 
14 á 2. hæð í Austurstræti 8-10 í Reykjavík (gengið inn frá 
Vallarstræti). 

Umboðsmenn stjórnmálasamtaka sem bjóða fram lista 
eiga rétt á að vera viðstaddir fundinn, sbr. 40. gr. laga um 
kosning ar til Alþingis, nr. 24/2000.

Reykjavík, 14. október 2016.
Landskjörstjórn. 

LögregLumáL Emma Holten er 25 
ára dönsk baráttukona gegn hefnd-
arklámi. Hún er stödd hér á landi 
til þess að tala um mikilvægi þess 
að útrýma ofbeldi gegn konum á 
netinu. 

Hún var nítján ára gömul þegar 
einhver hakkaði sig inn á tölvu-
póstinn hennar og Facebook-síðu 
og setti myndir af henni á þekkta 
síðu fyrir hefndarklám.

„Einhver hakkaði sig inn í tölvuna 
mína, tölvupóstinn og Facebook. 
Einn haustdag árið 2011 breyttist 
allt líf mitt,“ segir Emma og segist í 
fyrstu hafa haldið að nektarmynd-
irnar af henni myndu valda usla á 
meðal félaga hennar í skólanum um 
tíma. Það myndi líða hjá.

„En það gerði það ekki. Við tók 
skelfilegur veruleiki og mér fóru 
að berast hótanir frá strákum og 
körlum. Að þeir myndu dreifa 
myndunum áfram, til fólks sem ég 
þekkti, ef ég myndi ekki senda þeim 
fleiri myndir, borga þeim eða þaðan 
af verra,“ segir hún frá.  

Emma ákvað að snúa vörn í sókn 
og kom á fót verkefninu Consent. 
Hún lét þekktan ljósmyndara taka 
af sér nektarmyndir sem hún birti 
á eigin forsendum. Verkefnið kom 
af stað byltingu gegn hefndarklámi. 
„Mér fannst mikilvægt að minna á 
samþykkið. Hefndarklám er kyn-
ferðisofbeldi, það er án samþykkis. 
Ég dreifði myndum af mér nakinni, 
í hversdagslegum aðstæðum og frá-
sögn minni. Þannig fannst mér ég 
vekja athygli á því að það er ég sem 
ræð yfir eigin líkama,“ segir Emma.

Sex árum síðar verður hún enn 
fyrir áreiti vegna myndanna. Degi 

áður en blaðamaður hittir hana fær 
hún mjög grófa hótun. Henni er sagt 
að sendi hún viðkomandi ekki fleiri 
myndir þá muni nektarmyndum 
af henni verða dreift á vinnustað 
hennar. Þá er hún líka minnt á að 
hún sé með ellefu þúsund fylgj-
endur á Facebook. Hvort hún vilji 
að þeir sjái þessar myndir?

„Ef ég hefði fengið þessa hótun 
fyrir þremur árum þá hefði það 
verið mér virkilega erfitt. Og auð-
vitað er þetta erfitt, en ég er sterkari 
núna,“ segir hún frá.

Emma segir þá karlmenn sem 
hóta henni jafnvel vera fjölskyldu-
feður og sumir hafi ekki einu sinni 
fyrir því að hóta henni undir dul-
nefni. Þá telur hún að ástæðan fyrir 
því að þeir skoði myndirnar og kúgi 
hana sé erfið viðfangs. „Ég held að 
valdaleysið og þjáning konunnar 
sé það sem fær þá til að vilja horfa á 
þessar myndir og ganga svo langt að 
hóta mér, sumir fá einfaldlega eitt-
hvað út úr því þegar önnur mann-
eskja þjáist.“

Emmu finnst mikilvægt að efla 
lögreglu í því að vernda fólk á netinu 
og nota þau refsiúrræði sem til eru.

„Í sumum tilfellum þarf vissulega 
að bæta löggjöfina. Það mikilvæg-
asta er að efla lögregluna til að nota 
þau úrræði sem eru til staðar. Það 
þarf stórfellda vitundarvakningu í 
því og fjármagn. Stjórnmálamenn 
vilja reyna að leysa þessi mál án 
þess að kosta miklu til. En það er 
ekki hægt. Við búum í heimi þar 
sem kynferðisglæpir eru framdir á 
netinu og hafa alvarlegar afleiðingar 
í raunheimum. Lögreglan þarf að 
geta tekið á móti þolendum og 
rannsakað mál þeirra af þekkingu,“ 
segir Emma. 

Emma minnir á að það er nauð-
synlegt að tryggja að ábyrgðinni og 
sökinni sé ekki skellt á þolendur 
hefndarkláms, eins og oft vill verða 
um þolendur kynferðisofbeldis, 
heldur þá sem dreifa myndefninu 
og fremja brotin. „Þegar ég varð 
fyrir því að myndunum var dreift 
hafði ég samband við lögregluna. 
Þeir báðu mig um að senda sér link 
með myndunum sem ég og gerði. 
Þeir sögðu síðan um nektarmynd-
irnar, þetta er nú ekki svo slæmt! Ég 
svaraði bara, það er ykkar skoðun og 
ekki mín. Svo var mér sagt að vissu-
lega hefði glæpur verið framinn. En 
það væri lítið hægt að gera. Því er ég 
ósammála,“ segir Emma.

Emma talaði á fundi í gær sem 
var skipulagður af Samfylkingunni 
um það hvort jafnréttisbarátta 
nútímans nái til hins stafræna 
heims og í dag talar hún á fundi með 
ungum femínistum  á  Bryggjunni 
brugghúsi.

Hverju finnst henni þurfa að 
breyta? „Hættið að segja ungum 
konum að passa sig. Hættið að 
kenna þeim um þegar þær eru 
beittar ofbeldi og kúgunum. Standið 
með þeim og leggið áherslu á þessi 
mál hjá löggæslunni.“ 
kristjanabjorg@frettabladid.is

Barátta Emmu gegn 
hefndarklámi
Danska baráttukonan Emma Holten segir eflingu lögreglunnar lykilatriði í bar-
áttunni gegn hefndarklámi. Lögreglan þurfi að nota þau úrræði sem hún hefur. 
Hún fær enn grófar hótanir sex árum eftir að myndum af henni var dreift.

Emma Holten er stödd hér á landi til þess að taka þátt í umræðu um hefndarklám og ofbeldi á netinu. Fréttablaðið/VilHElm

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Ég held að valda-
leysið og þjáning 

konunnar sé það sem fær þá 
til að vilja horfa á þessar 
myndir og ganga svo langt að 
hóta mér, sumir fá einfald-
lega eitthvað út úr því þegar 
önnur manneskja þjáist. 
Emma Holten

HoLLand Formanni Frelsisflokks 
Hollands, Geert Wilders, hefur verið 
gert að mæta fyrir dómstóla þann  
31. október næstkomandi þar sem 
réttað verður yfir honum fyrir meinta 
hatursorðræðu.

Wilders er sakaður um að hafa 
hvatt til kynþáttahaturs þegar hann 
spurði viðstadda á baráttufundi 
sínum hvort þeir vildu frekar fá fleiri 
eða færri Marokkómenn til Hollands.

Sjálfur segir Wilders ásakanirnar 
fáránlegar. Verið sé að ákæra hann 
fyrir að ljá milljónum Hollendinga 
rödd. „Dómstólar eru að reyna að 
þagga niður í pólitískri orðræðu,“ 
sagði Wilders í gær.

Wilders hefur á stjórnmálaferli  
sínum gagnrýnt íslamska trú og 

menningu harðlega. Hann hefur 
meðal annars kallað eftir því að 
Kóraninn, trúarrit múslima, verði 
bannaður sem og að öllum moskum 
í landinu verði lokað. Flokkur hans 
mælist nú stærstur, nýtur 28 pró-
senta fylgis samkvæmt nýjustu 
könnun fyrirtækisins Peil. Frelsis- og 
lýðræðisflokkurinn, flokkur Marks 
Rutte forsætisráðherra, mælist með 
27 prósenta fylgi. – þea

Hatursorðræða Wilders 
fyrir dóm í lok október

Geert Wilders,  
formaður 
Frelsisflokksins
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Gunnar

Mín skoðun Logi Bergmann

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Það er svo ótrúlegt að fylgjast með kosningunum 
í Bandaríkjunum. Hvað sem menn geta sagt um 
þetta furðulega land, þá eru Bandaríkin mikið 

lýðræðisríki. Kannski ekki alveg jafn mikið og þeir 
sjálfir vilja meina, en fólk kýs leiðtoga sína og hefur 
þannig eitthvað um það að segja hvað gerist í stjórn-
kerfinu.

Þess vegna er svo ótrúlegt að sjá, að samkvæmt 
könnunum ætla fjórir af hverjum tíu Bandaríkja-
mönnum að kjósa Donald Trump. Og það eftir allar 
þessar uppákomur, öll axarsköftin og allt mannhatrið 
sem streymir frá honum. Hann er eins og fulli frænd-
inn á ættarmótinu sem er alla að drepa úr leiðindum 
en enginn kann alveg beint við að reka hann út eða 
segja honum að halda kjafti. Á meðan heldur hann 
áfram að skandalisera og klípa konur í rassinn. Af því 
að enginn segir neitt.

Hvað segir það um þjóðfélag þegar svona gerist? 
Hvernig getur það gerst að eitt stærsta stjórnmála-
afl í heimi ákveði að þessi sérfræðingur eigi að vera 
fulltrúi þeirra í baráttu um valdamesta embætti 
heimsins?

Ég hef ekki tekið mikið mark á því þegar fólk byrjar 
að tala um forheimskandi fjölmiðla, skort á gagn-
rýninni hugsun og almennum bjánaháttum nútíma-
mannsins. En þessi niðurstaða fær mann til að hugsa 
um það hvort það sé ekki allt í lagi með fólk?

Til hamingju Bandaríkin
Það er eins og hann sé karakter í raunveruleikasjón-
varpi, nokkurs konar amerísk útgáfa af Silvíu Nótt. 
Framboðið sem langdregið próf á bandarísku þjóðina 
til að átta sig á hvað hún láti bjóða sér þetta lengi. Og 
það er fyrst síðustu daga sem mælirinn hefur náð að 
fyllast og brandarinn hefur runnið sitt skeið.

En það er líka annað sem þetta hefur kennt okkur, 
jafnt um fjölmiðla sem samfélagið. Vegna stöðu hans, 
sem frambjóðandi risaflokks, höldum við áfram að 

hlusta á hann tala. Í krafti stöðu sinnar fær hann að 
vaða í gegnum kappræður eftir kappræður í mis-
skilinni kurteisi í stað þess að einhver segi bara við 
hann: Þú ert fáviti og við nennum ekki að hlusta á þig 
lengur!

En það sem við skiljum kannski sem meðvirkni, 
er í raun lýðræðið. Hann á rétt á því að tala svona og 
við höfum gott af því að vera minnt á að til er svona 
fólk. Og ekki síður að gera okkur grein fyrir því að stór 
hluti samþykkir viðhorf hans og jafnvel berst fyrir 
hann í þessum (vonandi) löngu tapaða slag. Þó að 
það sé engu líkara en að hann hafi sjálfur gefist upp. 
Undirbýr sig ekkert, heldur gubbar bara einhverjum 
svívirðingum um andstæðinga sína og stendur svo 
glottandi á sviðinu.

Stundum óttast ég að við, í bómull pólitískrar 
rétthugsunar, gleymum því að það er til fólk sem er 
ósammála okkur og heldur jafnvel fram skoðunum 
sem við myndum segja að væru óhugsandi hjá ein-
hverjum í valdastöðu.

Ekkert skárri
Það er áhugavert, og reyndar líka dapurlegt, að heyra 
hvernig sumir karlar tala Hillary Clinton niður. 
Lauma með hálfkveðnum vísum um hvernig hún sé 
bara atvinnupólitíkus og framlenging af manninum 
sínum. Í besta falli að hún sé ekkert skárri en Trump. 
Hann komi þó að minnsta kosti einhverju í verk.

Kannski þurfum við ekki að hafa neinar áhyggjur 
af þessu. Trump tapar (vonandi) bara og hverfur með 
skottið milli lappanna. Og eftir nokkur ár getum við 
hlegið að þessu.

En af því að ég þarf alltaf að líta á þessar óþolandi 
björtu hliðar, þá má ekki gleyma því að það góða sem 
fylgir svona framboðum er að fólk vaknar, lætur til 
sín taka og tekur afstöðu gegn þessu. Meðan svo er 
þurfum við (vonandi) ekki að hafa miklar áhyggjur af 
fulla frændanum.

Fulli frændinn

Auglýsing um kjörskrár vegna
alþingiskosninga

Kjörskrár vegna kosninga til Alþingis laugardaginn 29. október 2016 
skulu lagðar fram eigi síðar en miðvikudaginn 19. október 2016.

Kjörskrá skal leggja fram á skrifstofu sveitarstjórnar eða á öðrum 
hentugum stað sem sveitarstjórn auglýsir sérstaklega. Kjörskrá skal 
liggja frammi á almennum skrifstofutíma til kjördags.

Athygli er vakin á því að kjósendur geta nú kannað á vefnum  
www.kosning.is hvar þeir eru á kjörskrá.

Þeim sem vilja koma að athugasemdum við kjörskrá er bent á að 
senda þær hlutaðeigandi sveitarstjórn.

Innanríkisráðuneytið, 15. október 2016.

Kosningar eru fyrirferðarmiklar þessa 
dagana. Ekki bara eru tvær vikur í að 
gengið verði til alþingiskosninga hér 
á Íslandi, heldur fylgist heimsbyggðin 
agndofa með baráttu frambjóðenda 
Demókrata og Repúblikana fyrir for-

setakosningar sem fram fara þann 8. nóvember.
Samanburður á baráttunni hér á Íslandi og vestra er 

okkur hagfelldur. Við getum prísað okkur sæl í saman-
burðinum.

Donald Trump heldur áfram að fara fram með 
gífuryrðum og móðgunum. Hann er ólíkur öllum 
frambjóðendum til hárra embætta sem kjósendur á 
Vesturlöndum eiga að venjast. Meira að segja flokks-
bræðrum hans í Repúblikanaflokknum er misboðið. 
Þeir snúa við honum baki hver af öðrum.

Nú síðast hafa fjölmargar konur stigið fram og 
greint frá fyrirlitlegri framkomu frambjóðandans. 
Birst hafa hljóðupptökur þar sem kvenfyrirlitning 
frambjóðandans er opinberuð. Svo stærir hann sig af 
framgöngu sem í augum venjulegs fólks er subbuleg 
kynferðisleg áreitni.

Fyrir flesta frambjóðendur yrðu hneykslismál af 
þessum toga dauðadómur. Annað gildir um Trump. 
Hann er auðvitað laskaður en heldur áfram að sprikla 
og fær hreint ótrúlegan hljómgrunn. Um hann virðast 
gilda aðrar leikreglur en við eigum að venjast.

Svar hans við mótlæti er að gefa í. Hann bara eflist 
í ófyrirleitninni. Síðustu kappræður hans og Hillary 
Clinton báru glöggt merki um það. Trump lét öllum 
illum látum, endurlífgaði margra ára gamlar ásakanir á 
hendur Bill, eiginmanni mótframbjóðandans, og sagði 
Clinton helst eiga heima í fangelsi fyrir meðferð sína á 
tölvupósti í utanríkisráðherratíð sinni. Hann opin-
beraði hugarfar sem ekki á heima í siðuðum ríkjum.

Hillary Clinton er ekki fullkomin, en í samanburði 
við Trump er hún allt að því dýrlingur. Nú lítur allt 
út fyrir að Clinton fari með sigur af hólmi. Það er allri 
heimsbyggðinni í hag að sú verði raunin.

Með leikritið vestanhafs í huga er varla hægt að 
komast að annarri niðurstöðu en að við Íslendingar 
séum heppnir með pólitíkusa. Kosningabaráttan fer 
tiltölulega kurteislega fram og enginn þeirra flokka 
sem líklegir eru til að ná inn á þing gætu talist öfga-
flokkar. Öfgaskoðanir virðast heldur ekki eiga upp á 
pallborðið hjá okkur Íslendingum, og þegar vísir að 
slíku skýtur upp kollinum sjá öfgamennirnir sjálfir um 
að ýta á sjálfseyðingarhnappinn eins og nýleg dæmi 
eru um.

Í Bandaríkjunum er frambjóðandi, sem uppvís 
hefur orðið að kvenfyrirlitningu, útlendingahatri og 
fávisku, tekinn alvarlega og ótrúlega margir vilja að 
hann verði forseti. Á Íslandi kippir enginn sér upp við 
það þótt þingkona gefi brjóst í ræðustól. Það þykir ein-
faldlega sjálfsagt. Andstæðurnar verða ekki skýrari.

Við getum verið nokkuð stolt af því að hér er fólk 
sem kann mannasiði í öllum þeim flokkum sem teknir 
eru alvarlega. Það er ekki sjálfgefið eins og dæmið frá 
Ameríku er til vitnis um.

Við erum heppin

Þegar vísir að 
slíku skýtur 
upp kollinum 
sjá öfgamenn-
irnir sjálfir 
um að ýta á 
sjálfseyðingar-
hnappinn 
eins og nýleg 
dæmi eru um.
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SKOÐUN



Eftir að blessun kvótakerfis
ins hefur herjað á lands
byggðinni í 32 ár og gengið 

nærri mörgum byggðarlögum, 
sýnist fiskeldi í opnum sjókvíum 
nú lausnarorðið. Svo hátimbraðar 
eru áætlanirnar þar um að tala má 
um stóriðju. Boðuð er 200 þús. 
tonna framleiðsla á laxi og eitt
hvað minni áform um regnboga
silungseldi.

Í hönd fara kosningar. Stjórn
málamenn og aðrir „athafna
menn“ flíka stórum tölum í 
fréttum framan í langeygt lands
byggðarfólk; „50 milljarða fram
leiðsla á Vestfjörðum.“ Hver hafnar 
slíkum bjargráðum?

Landsamband stangveiðifélaga 
hélt málþing í Háskólabíó 14. apríl 
sl. um neikvæð áhrif sjókvíaeldis. 
Annar höfunda þessa pistils (ESF, 
vinnur nú að doktorsritgerð við HÍ 
um vistfræði bleikju) var þar með 
framsöguerindi. Málþingið mark
aði kannski upphaf almennrar 
krítískrar umræðu hérlendis 
um það sem varast ber í þessum 
efnum.

Lítið fór þó fyrir framhaldinu 
þar til seint í haust að kvisaðist 
að regnbogasilungur í tugatali 
hefði veiðst í ám umhverfis landið 
í sumar. Slíkt eldi fer nú fram á 
Vest og Austfjörðum en engar 
tilkynningar höfðu borist frá við
komandi fyrirtækjum um að fiskur 
hefði sloppið. Þá var sem margir 
vöknuðu af værum svefni. Skrif 
og fréttir fóru að birtast um hætt
urnar á þessari vegferð. Eldismenn 
hafa brugðist við og sagst vilja 
rannsaka mál til hins ýtrasta. Ekk
ert virðist þó eiga að slá af ferðinni 
varðandi uppbygginguna heldur 
halda á fullu inn í skaflinn.

Ætlum við ekkert að læra af 
reynslu annarra þjóða? Í Alaska er 

Fiskeldi í sjókvíum – ný stóriðja í fjörðum og flóum
allt fiskeldi í sjó bannað vegna nei
kvæðra náttúruáhrifa en klak og 
seiðaeldi innlendra náttúrulegra 
tegunda leyft. Írar eru, af sömu 
ástæðu, í óða önn að skera veru
lega niður áætlanir um fiskeldi. 
Norðmenn eru komnir í djúpan 
skít þar sem 65% af 120 náttúru
legum laxastofnum landsins eru 
orðnir erfðamengaðir af eldislaxi 
og norska vísindasamfélagið ham
ast við að finna lausnir til mót
vægis við neikvæð náttúruáhrif, 
með takmörkuðum árangri.

Eldisleyfi á færibandi
Á þessum misserum virðist 
stjórnsýslan unga út eldisleyfum 
á færibandi – fyrir smápening – 
byggðum á eins konar fjölsíðna 
excelskýrslum, oft unnum af fólki 
með litla sem enga líffræðiþekk
ingu. Þannig fær sjö milljóna fiska 
eldi af framandi stofnum í sjókvíum 
grænt ljós í mati á umhverfisáhrif
um, byggt á skýrslu sem gerð er af 
arkitektafyrirtæki þar sem einu 
starfsmennirnir eru landslagsarki
tekt og jarðfræðingur. Óhæfa þætti 

ef hér fengjust viðamikil sauð
nautaeldisleyfi, hvað þá án aðkomu 
dýralækna.

Lágt verð leyfanna virðist einn
ig opna fyrir það að braskarar séu 
farnir af stað enda erlendir pening
ar í lítt mældum mæli í boði.

Gagnstætt því sem margir kunna 
að halda eru það ekki einungis 
villtir laxastofnar og „hobbý“ fárra 
útvaldra sem í hættu er. Sjókvíeldið 
ógnar einnig göngustofnum bleikju 
og urriða og tómstundaiðju þeirra 
ríflega 70 þús. landsmanna sem 

stunda veiðar á vatnafiski. Stang
veiðiferðamennskan er alvöru 
atvinnugrein með 20 milljarða 
veltu og líklega best borgandi hluti 
íslenskrar ferðaþjónustu. Megnið 
af þeirri veltu verður eftir hér á 
landi og langstærstur hlutinn utan 
höfuðborgarinnar. Fuglastofnum 
(æðarfugl) gæti og verið hætta búin.

Í síðari hluta þessarar greinar 
sem birtast mun fljótlega verður 
reynt að gera birtingarmynd hinna 
neikvæðu áhrifa þessarar stóriðju 
frekari skil.

Einar Jónsson
fiskifræðingur 

Erlendur Steinar 
Friðriksson
sjávarútvegs-
fræðingur

Þannig fær sjö milljóna fiska 
eldi af framandi stofnum í 
sjókvíum grænt ljós í mati 
á umhverfisáhrifum, byggt 
á skýrslu sem gerð er af 
arkitektafyrirtæki þar sem 
einu starfsmennirnir eru 
landslagsarkitekt og jarð-
fræðingur. Óhæfa þætti ef 
hér fengjust viðamikil sauð-
nautaeldisleyfi, hvað þá án 
aðkomu dýralækna.

Morgunfundur í Arion banka, Borgartúni 19, 
miðvikudaginn 19. október
Stórt skref er stigið í átt að afléttingu fjármagnshafta með heimild til 
einstaklinga og fyrirtækja til fjárfestingar erlendis. Starfsfólk Arion banka 
og Stefnis hefur lagt metnað sinn í að viðhalda sérþekkingu á erlendum 
mörkuðum. Erlendir sjóðir í stýringu Stefnis eiga sér samfellda rekstrar-
sögu frá því fyrir síðustu aldamót. Á fundinum fara sérfræðingar okkar yfir 
þau tækifæri sem felast í lagabreytingunni. 

Dagskrá 

• Höskuldur H. Ólafsson bankastjóri setur fundinn

• Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, ávarpar fundinn

•  Skref í átt að losun fjármagnshafta
 Farið verður yfir helstu atriði laganna, efnahagsleg áhrif af losun   
 fjármagnshafta og hvaða tækifæri opnast fyrir heimili og fyrirtæki.
 Hrafn Steinarsson, sérfræðingur í Greiningardeild

• Loksins loksins …
 Erlendir sjóðir geta loks tekið við nýjum innlendum viðskiptavinum. 
 Flóki Halldórsson, framkvæmdastjóri Stefnis 

• Ávöxtun eða áhættudreifing 
 Hvaða aðferðir er hægt að nota til þess að auka vægi erlendra eigna 
 í eignasöfnum?
 Marinó Örn Tryggvason, forstöðumaður eignastýringar fagfjárfesta   

Fundarstjóri: Margrét Sveinsdóttir, framkvæmdarstjóri Eignastýringarsviðs 

Fundurinn hefst kl. 8.30 og lýkur fyrir kl. 10. 
Boðið verður upp á morgunhressingu frá kl. 8.15.

Skráning á arionbanki.is – allir velkomnir

Aflétting hafta
ný tækifæri opnast
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Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og 
friðaðra húsa og mannvirkja, sbr. reglur nr. 577/2016. Samkvæmt 
úthlutunarreglunum er heimilt að veita styrki úr sjóðnum til:  

 viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum.  

 viðhalds annarra húsa og mannvirkja sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.  

 byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa 
og mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær. 

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna 
byggingarlistar, menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs 
ástands ásamt gildis fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar.  

Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2016. Umsóknir sem berast eftir að 
umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun. 

Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á 
leiðbeiningarit um viðhald og endurbætur friðaðra og varðveisluverðra húsa 
sem finna má á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, undir gagnasafn og á 
Húsverndarstofu í Borgarsögusafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni. 
 

Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

Sími: 570 1300  

www.minjastofnun.is 

husafridunarsjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2017 

Bjarni, þér var boðið að setjast á 
móti mér í beinni útsendingu á 
Stöð 2 og ræða við mig um heil-

brigðismál. Svarið var að slíkt kæmi 
ekki til greina. Hvernig skyldi standa 
á því að formaður stærsta stjórnmála-
flokks landsins hafni slíku tækifæri 
rétt fyrir kosningar? Þetta er einkar 
athyglisvert fyrir þær sakir að ég stóð 
fyrir undirskriftasöfnun til stuðnings 
heilbrigðiskerfinu sem 86.500 manns 
tóku þátt í og má því líta á mig sem 
nokkurs konar málsvara þessa stóra 
hóps í þeim málaflokki sem virðist 
ætla að verða aðalkosningamálið í 
ár. Hvað skyldi hræða þig, hæstvirtur 
fjármálaráðherra, að því marki að 
þú sért reiðubúinn til þess að láta 
alþjóð horfa á þig flýja af hólmi með 
exelskjalið milli fótanna? Ekki veit ég 
svarið við því og að öllum líkindum 
ekki þú heldur, vegna þess að við 
mannskepnurnar erum oftar en ekki 
ómeðvitaðar um hvað það er sem 
skelfir okkur. Við erum bara svona 
stundum, ósköp hrædd og lítil innan 
í okkur. Ég væri hins vegar ekki hissa 
á því að svolítill hluti ástæðunnar 
ætti rætur sínar í minningunni um 
það hvernig myndavélarnar rifu í 
tætlur félaga þinn og fóstbróður úr 
ríkisstjórninni, hann Sigmund Davíð, 
þegar hann settist niður fyrir framan 
þær með slæma samvisku. Ekki finnst 
mér líklegt að samviska þín þegar að 
heilbrigðismálum víkur, sé betri en 
Sigmundar var í Panamahneykslinu. 
Kannski er þig farið að gruna að 
þinn tími sé kominn og lái þér hver 
sem vill. En hér eru nokkur atriði 

sem gætu meira að segja leyft þér að 
halda því fram að þú hafir ekki verið 
hræddur heldur hafi það verið skyn-
samlegt af þér að forðast að mæta mér 
í sjónvarpssal:

1. Þú sagðir í viðtölum við Morgun-
blaðið og í Sprengisandi í sumar að þú 
ætlaðir að sjá til þess að heilbrigðis-
kerfið yrði endurreist og betur hlúð 
að velferðarkerfinu almennt. Þú lést 
meira að segja hafa eftir þér að þú 
litir svo á að það væri fyrst og fremst 
hlutverk ríkisins að sjá um þá sem 
minna mega sín. Hinir gætu séð um 
sig sjálfir. Síðar sendirðu frá þér fimm 
ára áætlun um ríkisfjármál sem ber 
þess lítil merki að þú hafir meint það 
sem þú sagðir. Þetta er kannski svipað 
því og þegar þú sagðir margsinnis 
á sínum tíma að þú ætlaðir ekki að 
greiða atkvæði með seinna IceSave-
frumvarpinu, en gerðir það samt að 
endingu. Þessi tvö, ásamt mýmörgum 
öðrum dæmum, gera það að verkum 
að fólk í kringum þig er farið að gefa 
í skyn að þér sé skringilega tamt að 
tjá skynsamlegar skoðanir sem þú 
farir ekki eftir; það sé gjarnan lítið að 
marka það sem þú segir.

2. Íslendingar eru upp til hópa 
á þeirri skoðun að heilbrigðiskerfi 
landsins sé í rusli og þarfnist endur-
reisnar. 86.500 þeirra skrifuðu undir 
kröfu um að það yrði gert með því 
að verja 11 prósent af vergri lands-
framleiðslu til heilbrigðismála. 
Sjálfstæðisflokkurinn undir þinni 
stjórn sendi hins vegar frá sér mynd-
efni um daginn þar sem hann nefndi 
endurreisn heilbrigðiskerfisins sem 
eitt af afrekum ríkisstjórnarinnar á 
þessu kjörtímabili. Það er því ekki 
bara svo að þið sýnið þess engin 
merki í fimm ára áætluninni að þið 
mynduð taka á vanda heilbrigðis-
kerfisins ef þið yrðuð kosnir til 
áframhaldandi valda, þið viður-
kennið ekki að hann sé fyrir hendi.

3. Sjúklingar á Íslandi greiða 
beint úr sínum vasa 18 prósent af 

kostnaði við heilbrigðisþjónustu 
landsins. Afleiðingin af því er meðal 
annars sú að þeir sem minna mega 
sín hafa ekki efni á því að leysa út 
lyf í lok mánaðar og verða að fresta 
lífsnauðsynlegum aðgerðum. Þú 
hefur endurtekið margsinnis í fjöl-
miðlum að þú lítir svo á að það sé 
ekki ásættanlegt að aðgangur fólks-
ins í landinu að heilbrigðiskerfinu 
markist af efnahag þess. Fimm ára 
áætlun ríkisfjármála bendir ekki til 
að það standi til að breyta greiðslu-
þátttökunni svo um muni og það 
er meira að segja á ferli uppkast að 
þingsályktunartillögu frá ríkisstjórn-
inni um heildarskipulag heilbrigðis-
mála, þar sem gert er ráð fyrir að á 
næstu fimm árum verið greiðsluþátt-
takan minnkuð úr 18 prósentum í 15 
prósent? Enn einu sinni segirðu eitt 
og virðist ætla að framkvæma eitt-
hvað allt annað (eða ekkert).

4. Þegar við sátum saman í sumar 
og ræddum heilbrigðiskerfið frá 
hinum ýmsu hliðum fannst mér 
lítið sem ekkert bera á milli skoð-

ana okkar um hvað væru æskileg og 
jafnvel nauðsynleg markmið. Það 
reyndist hins vegar erfitt að fá þig 
til þess að tjá þig um það hvernig 
og hvenær þú ætlaðir að ná þessum 
markmiðum. Þegar ég hvatti þig 
til þess að afnema greiðsluþátt-
tökuna fyrir kosningar brástu við 
með því að segja að þú gætir ekki 
ráðist í slíka aðgerð án þess að 
skilja til hlítar afleiðingar hennar. Í 
þessum viðbrögðum þínum endur-
speglast munurinn á þér og meiri 
hluta fólksins í landinu. Meiri hluti 
fólksins í landinu lítur svo á að það 
verði að afnema greiðsluþátttökuna 
strax án tillits til afleiðinga, vegna 
þess að hún sé brot á þeim sjálf-
sögðu mannréttindum sem jafn 
aðgangur að heilbrigðisþjónustu 
sé án tillits til efnahags. Það er svo 
sjálfstætt umhugsunarefni að þú 
gerir kröfu um hlítarskilning í þessu 
máli. Í fyrsta lagi er ljóst að í þessu 
máli ertu næmari fyrir kröfum 
skriffinna ráðuneytisins um að þær 
breytingar sem þú framkvæmir falli 
að reiknilíkönum þeirra heldur en 
fyrir kröfum fólksins um réttlátan 
aðgang að heilbrigðiskerfinu. Í öðru 
lagi er ólíklegt að það sé hægt að 
sækja djúpan skilning á afleiðingum 
afnáms greiðsluþátttökunnar vegna 
þess að það eru einfaldlega of margar 
óþekktar stærðir í jöfnunni. Það er 
því líklegt að þegar þú krefst hlítar-
skilnings á afleiðingunum, áður en 
ráðist verði í framkvæmdir, sértu 
raunverulega að segja að þú ætlir 
ekki að gera neitt. Ég er hins vegar 
ekki viss um að þú gerir þér grein 
fyrir þessu sjálfur.

5. Það er vel þess virði að velta því 
fyrir sér hvar og hvernig menn taka 
áhættu. Þú ert greinilega áhættu-
fælinn í stjórnmálum, sem ráðherra. 
Þú vilt ekki taka þá áhættu sem felst 
í því að setja meira fé í heilbrigðis-
kerfið og afnema greiðsluþátt-
tökuna. Þú ert hins vegar greinilega 

ekki áhættufælinn í viðskiptum eins 
og reynslan sýnir. Þú ert heldur ekki 
áhættufælinn þar sem stjórnmál og 
viðskipti skarast, sérstaklega ekki 
þegar um er að ræða viðskipti fjöl-
skyldu þinnar. Þú ert meira að segja 
reiðubúinn til þess að taka pólitíska 
áhættu til þess að alls konar viðskipti 
geti átt sér stað, sem í augum fólksins 
líta út fyrir að vera vafasöm og end-
urspegla spillingu. Nú er ég alls ekki 
að segja að þú sért spilltur eða hafir 
gert eitthvað af þér. Ég er helst á því 
að svo sé ekki. Það lítur bara þannig 
út, sem er ekki gott. Reynslan sýnir 
að menn taka mesta áhættu á þeim 
sviðum þar sem þeim líður best. 
Það er alveg ljóst Bjarni að þér líður 
betur í viðskiptum en í stjórnmálum, 
nema þegar þér tekst að blanda við-
skiptum saman við stjórnmál þannig 
að erfitt sé að skilja á milli. Bjarni, þú 
ert góður maður og skýr og skemmti-
legur og kannt að baka afmælisköku, 
en þú ert fyrst og fremst bisnissmað-
ur á röngum stað.

Því hvet ég þig Bjarni til þess að 
segja af þér ráðherraembætti og for-
mennsku í Sjálfstæðisflokknum og 
snúa þér að því sem þér er eiginlegt. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur oft tekið 
þá áhættu sem felst í því að hlúa að 
þeim sem minna mega sín í íslensku 
samfélagi. Þú ert að koma í veg fyrir 
að hann geri það núna og á þann 
hátt ertu að skemma fyrir flokknum. 
Dragðu lærdóm af örlögum Sig-
mundar Davíðs og segðu af þér áður 
en þér verður hent út á eyrunum.

Annar möguleiki væri að þú sett-
ist fyrir framan mig í sjónvarpssal í 
beinni útsendingu og sýndir mér og 
þjóðinni allri fram á að ég hafi rangt 
fyrir mér, ef þú bara þorir Bjarni 
Benediktsson. Og ef þér finnst orð 
mín ósanngjörn, ekki gleyma því að 
réttlætið sigrar alltaf að lokum eins 
og sést best á því að Bob Dylan var 
veittur Nóbelinn í bókmenntum um 
daginn.

Ef þú bara þorir, Bjarni Benediktsson
Kári Stefánsson
forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

Þetta verður ákvörðun sem 
varðar ungt fólk og framtíð 
þess. Því er nauðsynlegt að 

upplýsingar um Evrópumál verði 
ungu fólki aðgengilegar. Opnun Evr-
ópustofu er stórt lýðræðislegt skref. 
Lýðræðið þrífst jú ekki án upplýsinga. 
Ég vænti þess að Evrópustofa stuðli að 
upplýstri og góðri umræðu um þessi 
mikilvægu mál."

Ég fór með stutta tölu við opnun 
Evrópustofu árið 2012 og var þá 
enn vongóð um að aðildarviðræður 
við Evrópusambandið myndu skila 
okkur samningi sem þjóðin gæti 
kosið um. Þá var ég fjármálaráðherra 
og von mín sú að ungt fólk á Íslandi 
myndi sannfærast um, eftir að hafa 
kynnt sér málið, að framtíðin felur í 
sér meira samstarf Íslands á alþjóða-
vísu og stöðugra umhverfi fyrir sífellt 
flóknara atvinnulíf. Það eru nefni-
lega gríðarlegir hagsmunir undir. 
Við höfum siglt ólgusjó vegna krón-
unnar, sem leiðir okkur upp í hæstu 
hæðir og aftur niður í öldudali. Þetta 
hefur ekki bara áhrif á rekstur fyrir-
tækja, heldur líka rekstur heimila sem 
þurfa að bera kostnaðinn af himin-
háum vöxtum og verðtryggingu. Ef 

Ísland gengi í Evrópusambandið og 
tæki upp evru, myndu vextir lækka, 
verðtrygging verða úrelt og óþörf. Allt 
varðar þetta almannahag og framtíð 
fólks og atvinnulífsins hér á landi.

Það hefur verið reiknað út að með 
lægri vöxtum sparist um 100 millj-
arðar króna vegna húsnæðislána, og 
að ríkið sparaði sér 45 milljarða og 
fyrirtækin í landinu 65 milljarða. Það 
er alveg auðséð að við gætum nýtt þá 
200 milljarða í ýmislegt annað og 
þarfara en vexti. Hingað til hefur eng-
inn kynnt betri eða öruggari leið til að 
koma á stöðugleika en að ganga í Evr-
ópusambandið og taka upp evruna.

Við eigum að klára samningana 
við Evrópusambandið því í þeim 
felast tækifærin fyrir framtíðina og 
komandi kynslóðir.

Krónan er vandinn, Evrópa er lausnin

NÝTT OG 
BETRA APP

Smelltu þér á Fréttablaðsappið og 
lestu blaðið í símanum eða 
spjaldtölvunni 
hvar og hvenær 
sem er.

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

Oddný G. 
Harðardóttir
formaður Sam-
fylkingarinnar

Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
oft tekið þá áhættu sem felst 
í því að hlúa að þeim sem 
minna mega sín í íslensku 
samfélagi. Þú ert að koma 
í veg fyrir að hann geri það 
núna og á þann hátt ertu að 
skemma fyrir flokknum. 
Dragðu lærdóm af örlögum 
Sigmundar Davíðs og segðu 
af þér áður en þér verður 
hent út á eyrunum.
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TAKTU ÞÁTT Í 
MYNDAGETRAUN Á OLÍS.IS 

Taktu þátt í laufléttri myndagetraun á olis.is og þú gætir verið á leiðinni til 

útlanda með vini fyrir Vildarpunkta Icelandair. Tíu heppnir þátttakendur geta 

unnið allt að 100.000 Vildarpunkta. Nýjar spurningar reglulega og því oftar 

sem þú svarar, því meiri vinningsmöguleikar.

vinur við veginn

BROTTF
ARARSP

JALD

FRÁ: OLÍS

TIL: ÚTLANDA

FLUG: OL326

HLIÐ: 4

Fyrir þig og vin þinn – ef þú vinnur

100.000 Vildarpunkta Icelandair



Listaverkauppboð VG

Í IÐNÓ í dag 15. október.

Húsið opnar kl. 13 og
uppboðið hefst kl. 14.

Uppboðsskrá liggur frammi.

Listaverk eftir:

Uppboðshaldari er Birna Þórðardóttir.
Sérlegur eftirlitsmaður: Úlfar Þormóðsson.

Tryggva Ólafsson
Huldu Vilhjálmsdóttur

Harald Jónsson
Gísla B. Björnsson

Bryndísi Hrönn Ragnarsdóttur
Guðjón Sigvaldason

Sigurð Guðmundsson

Árna Ingólfsson
Steingrím E. Kristmundsson

Hlyn Hallsson
Unnar Örn J. Auðarson
Gunnhildi Þórðardóttur

Sigurð Örlygsson
Loga Bjarnason

Tryggðu þér listaverk og styrktu málstaðinn! 

Ég rakst á ofanritað á lista yfir 
þær spurningar sem tónlistar-
flytjendur eru hvað þreyttastir 

á að svara. Ástæðan fyrir meintu 
óþoli tónlistarfólks á spurningunni 
er að hún felur í sér þá fordóma að 
starf listamannsins sé ekki launuð 
vinna, heldur áhugamál sem hægt sé 
að stunda meðfram „alvöru“ vinnu. 
Ef maður rýnir betur í þessa gildis-
hlöðnu spurningu er þó tiltölulega 
auðvelt að komast að þeirri niður-
stöðu að hún eigi fullan rétt á sér. 
Það eru nefnilega tiltölulega fáir 
einstaklingar sem hafa tónlistar-
flutning að aðalstarfi sínu. Það er 
hins vegar svo að starfsvettvangur 
tónlistarfólks er miklu stærri en 
aðeins að flytja tónlist á opin-
berum vettvangi. Þannig að þó 
píanistinn á veitingahúsinu, eða 
söngkonan á kammertónleikunum 
hafi e.t.v. ekki tónlistarflutning að 
aðalstarfi eru yfirgnæfandi líkur á 
að þau séu í „alvöru“ vinnu innan 
tónlistargeirans. Þannig felur áður-
nefnd spurning, ef litið er fram hjá 
fordómunum, fyrst og fremst í sér 
vanþekkingu á starfsvettvangi tón-
listarfólks í nútíma samfélagi.

Tónlistarkennarar eru stærsta 
starfsstétt tónlistarfólks hér á landi, 
en tónlistarskólakerfið er ein mikil-
vægasta uppspretta íslensks tón-
listarlífs. Tónlistarkennarar innan 
almenna skólakerfisins eru ekki 
síður mikilvæg starfstétt. Kirkjan er 
einnig stór vinnustaður tónlistar-
fólks, bæði við hefðbundnar kirkju-
athafnir og ekki síður í almennu 
safnaðar- og barnastarfi.

Víðfeðmur starfsvettvangur
Þar fyrir utan starfar tónlistar-
fólk við útvarp, sjónvarp, blöð og 

tímarit, kvikmyndagerð, á aug-
lýsingastofum, í leikhúsum, við 
tölvuleikjagerð, hljóðupptökur, 
hugbúnaðargerð, í heilbrigðisgeir-
anum, samfélagsþjónustu og stýrir 
tónlistarstarfi áhugafólks svo fátt 
eitt sé nefnt. Þegar við þennan stóra 
hóp bætist vinnustaður á borð við 
Sinfóníuhljómsveit Íslands þar sem 
margir af fremstu hljóðfæraleikur-
um þjóðarinnar starfa má ljóst vera 
að starfsvettvangur tónlistarinnar á 
Íslandi er afar víðfeðmur.

Tónlistardeild LHÍ hefur allt frá 
stofnun kappkostað að undirbúa 
nemendur sína fyrir störf í tónlist á 
breiðum grundvelli. Deildin hefur 
nú útskrifað tæplega 260 tónlistar-
menn sem flestir hafa fundið sér 
starfsvettvang á sviði tónlistarinn-
ar og á flestum, ef ekki öllum, þeim 
sviðum sem talin voru upp hér að 
ofan. Sú sérfræðiþekking sem felst 
í háskólamenntun í tónlist nýtist 
því ekki einvörðungu til að undir-
búa afbragðs tónlistarflytjendur og 
listamenn heldur tengist hún einn-
ig atvinnulífinu sterkari böndum en 
margan grunar. Þannig á tónlistar-
menntun sinn þátt í að gera íslenskt 
samfélag sterkara, fjölbreyttara og 
mannlegra.

Það er mikilvægt að kjósendur 
kynni sér stefnu stjórnmálaflokk-
anna í mennta- og menningar-
málum í aðdraganda komandi 
kosninga, því að stefnan í þeim 
málaflokkum hefur hvað mest áhrif 
á framtíð okkar sem sjálfstæðrar 
þjóðar.

Og við hvað vinnur 
þú svo á daginn?

Tryggvi M. 
Baldvinsson
tónskáld og 
deildarforseti 
tónlistardeildar 
LHÍ

Menntun er undirstaða fram-
þróunar og þekking er 
forsenda aukinnar fram-

leiðni, velferðar og verðmætasköp-
unar. Atvinnurekendur vilja axla 
ábyrgð þegar kemur að mennta-
málum. Tryggja þarf að fyrirsjáan-
legri þróun og þörf atvinnulífsins sé 
mætt í menntakerfinu með aukinni 
áherslu á iðn-, verk- og tækninám á 
öllum skólastigum enda er nýliðun 
í ýmsum greinum nú þegar orðin 
áhyggjuefni og gæti orðið enn meira 
vandamál í framtíðinni ef ekki er 
brugðist við.

Mikil eftirspurn er eftir starfs-
mönnum sem hafa ýmiskonar 
iðnmenntun og því er ljóst að 
auka þarf áherslu á menntun í iðn-, 
verk- og tæknigreinum til að mæta 
þörfum atvinnulífsins. Á sama tíma 
er mikilvægt að kerfislægur vandi í 
íslensku menntakerfi sé leiðréttur 
enda má hann ekki verða hindr-
un þegar námsleiðir eru valdar. 
Tryggja þarf skýrar leiðir til náms á 
háskólastigi að loknu iðnnámi, t.d. 
í gegnum fagháskólanám. Einnig 
þarf að tryggja að nemendur sem 
hefja nám í iðngreinum geti lokið 

samningi og bóklegu námi á áætl-
uðum tíma með því að hafa samn-
ing við meistara. Stuðla ætti að því 
að framhaldsskólar fái úthlutað því 
fjármagni sem þarf til að halda úti 
námi í iðn-, verk- og tæknigreinum. 
Við verðum að auka hlutfall grunn-
skólanemenda sem velja slíka 
menntun og vinna markvisst að því 
að það nám verði metið til jafns við 
bóknám.

Um leið og unnið er að því að 
efla grunnmenntun í iðn-, verk- og 
tæknigreinum er brýnt að huga 
vel að því með hvaða hætti má 
fjölga þeim sem velja raunvísindi 
og tæknigreinar á háskólastigi. Það 
takmarkar framleiðslugetu margra 
fyrirtækja að þau búa við skort á 
fagmenntuðu og sérhæfðu starfs-
fólki á öllum skólastigum. Það er 
mikilvægt að setja í forgang vinnu 
við að undirbyggja tækifæri til 
aukinnar framleiðni og verðmæta-
sköpunar með því að efla menntun 
sem mætir fyrirsjáanlegri þróun í 
atvinnulífinu.

Við viljum að menntastefna 
sé í takt við atvinnustefnu þar 
sem greindar eru framtíðarþarfir 
atvinnulífsins og samfélagsins 
fyrir hæfni og þekkingu fólks. Það 
kallar á virkt samstarf við ráðu-
neyti menntamála, allra skóla-
stiga og annarra hagsmunaaðila í 
menntamálum. Það er hagur okkar 
allra að menntamálin fái veglegan 
sess í stjórnarsáttmála nýrrar ríkis-
stjórnar því öflugt menntakerfi er 
fjárfesting til framtíðar.

Menntun er forsenda 
bættra lífskjara

Ingibjörg Ösp 
Stefánsdóttir
forstöðumaður 
mennta- og 
mannauðs-
mála Samtaka 
iðnaðarins

Sú sérfræðiþekking sem felst 
í háskólamenntun í tónlist 
nýtist því ekki einvörðungu 
til að undirbúa afbragðs tón-
listarflytjendur og listamenn 
heldur tengist hún einnig at-
vinnulífinu sterkari böndum 
en margan grunar.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboða og vildarverða er 14. október, til og með 17. október, eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

NÝJAR OG SPENNANDI!

Bókin um Baltimore 
fjölskylduna
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Ljósin á Dettifossi
VILDARVERÐ: 5.699.-
Verð: 6.999.-

Þættir af séra Þórarinum 
og fleirum
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 5.999.-

Langbylgja
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 5.999.-

Þeir sem fara 
og þeir sem fara hvergi
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Fyrir allra augum
VILDARVERÐ: 3.799.-
Verð: 4.499.-

Núna
VILDARVERÐ: 3.999.-
Verð: 4.999.-

13 dagar
VILDARVERÐ: 5.999.-
Verð: 6.999.-

HestvíkÞrettán tímar
VILDARVERÐ: 3.119.-
Verð: 3.899.-

Stóra bókin um villibráð
VILDARVERÐ: 7.999.-
Verð: 9.999.-

Hjónin við hliðina
VILDARVERÐ: 3.499.-
Verð: 3.899.-

Metsölulisti
Eymundsson

1.

Metsölulisti
Eymundsson

2.

Metsölulisti
Eymundsson

3.

VILDARVERÐ:

4.999.-
Verð:

6.299.-

NÝ 
ÚTGÁFA!

ÚTGÁFUHÓF

Í DAG 
KL 14:00
Í VERSLUN OKKAR

AUSTURSTRÆTI



Hópfimleikar Kolbrún Þöll Þorra-
dóttir, sem verður 17 ára í desember, 
skaust upp á stjörnuhimininn á EM 
á Íslandi fyrir tveimur árum. Hún var 
fyrirliði stúlknaliðsins sem endaði í 3. 
sæti og var svo valin í 12 manna úrvals-
lið mótsins, sú eina úr unglingaflokki.
„Það var svolítið stór sigur fyrir mig 
því við vorum með nýtt og mjög ungt 
stúlknalið og stóðum okkur rosalega 
vel. Við lentum í 3. sæti og svo var 
hápunkturinn fyrir mig að vera valin 
í stjörnuliðið, það var mikill heiður,“ 
sagði Kolbrún Þöll í samtali við blaða-
mann Fréttablaðsins á hótelinu sem 
íslenska liðið dvelst á í slóvensku borg-
inni Maribor þar sem EM fer nú fram.

Fyrstu prufur í desember
Kolbrún Þöll hefur verið nokkuð áber-
andi frá EM 2014; verið í lykilhlutverki 
í sterku liði Stjörnunnar sem er bæði 
Íslands- og Norðurlandameistari og 
auglýst vörur fyrir fyrirtæki á borð 
við Under Armour, Subway og NOW. 
Í sumar var hún svo valin í kvenna-
landsliðið, þrátt fyrir að vera enn í 
unglingaflokki.

„Við fórum í prufur í desember. Ég 
fór fyrst í unglingaprufurnar og var 
svo færð yfir í fullorðinsflokk í niður-
skurðinum. Síðasti niðurskurðurinn 
var núna í ágúst og þá vissi ég að ég 
yrði í þessum 14 manna hópi,“ sagði 
Kolbrún Þöll. Hún segir að það hafi 
verið mikill heiður að vera valin í 
kvennaliðið sem hefur verið flaggskip 
íslenskra fimleika undanfarin ár.

Um helgina

Nýjast

Nýja stjarnan með ofurstökkin
Kolbrún Þöll Þorradóttir er ein bjartasta vonin í íslenskum fimleikum. Þessi 16 ára Garðbæingur er sú yngsta í íslenska kvennaliðinu 
sem ætlar sér að vinna til gullverðlauna á EM í hópfimleikum í dag. Hún heillaðist af íslensku Evrópumeisturunum þegar hún var lítil.

Kolbrún Þöll Þorradóttir er bæði Íslands- og Norðurlandameistari í hópfimleikum og í dag gæti hún bætt Evrópumeistaratitlinum við á EM í hópfimleikum í Slóveníu.  
Fréttablaðið/StEiNuNN aNNa SvaNSdóttir

Ingvi Þór 
Sæmundsson
Skrifar frá Maribor

Þegar ég var lítil 
horfði ég á þessar 

stelpur og var bara: Ó mæ 
god! Þær voru mínar stjörn-
ur. Það er æðislegt að vera 
með þeim í liði.
Kolbrún Þöll Þorradóttir

Fyrst allra kvenna
Kolbrún Þöll sýndi mögnuð tilþrif 
í undankeppninni á fimmtudag-
inn þegar hún framkvæmdi stökk 
á trampólíni sem ekki hafa sést 
áður. Í annarri umferðinni bauð 
hún upp á sannkallað ofurstökk, 
tvöfalt heljarstökk með þremur 
og hálfri skrúfu. Í þriðju um-
ferðinni framkvæmdi hún annað 
ofurstökk, yfirslag með þremur 
og hálfri skrúfu af hesti. 

„Stóra stökkið [í annarri 
umferðinni] hefur engin kona 
framkvæmt áður. Ég gerði það 
einu sinni á Íslandi í vor til að 
undirbúa mig fyrir þetta mót,“ 
sagði Kolbrún Þöll sem ætlar að 
framkvæma stökkin enn betur í 
úrslitunum í dag og negla lending-
arnar. 

„Þetta gekk mjög vel en 
lendingin klikkaði aðeins þegar ég 
fór sundur með fæturna. Ég náði 
ekki að klára og fór með hnén í 
dýnuna. En ég hef oft gert þetta 
og það hefur gengið mjög vel. Ég 
þarf bara að spenna mig aðeins 
betur og vera einbeittari.“

En hvernig dettur henni í hug 
að reyna svona stökk, sem storka 
náttúrulögmálunum?

„Ég var búin að keppa lengi 
með tvær og hálfa skrúfu og 
langaði að bæta við það og gera 
meira. Það er skemmtilegra að 
gera eitthvað nýtt. Það er allt í lagi 
að taka þetta einu skrefi lengra,“ 
segir Kolbrún Þöll eins og ekkert 
sé eðlilegra.

Það helsta á Sportinu
l11.20 Chelsea - leicester   Sport
l13.50 Formúla 1: tímataka   Sport
l14.10 barca - deportivo   Sport2
l16.20 Palace - West Ham  Sport Hd
l16.25 bremen - leverk.  Sport3
l16.25 a. villa - Wolves   Sport2
l18.40 real betis - real M.   Sport
l21.00 Safeway Open   Golfstöðin
l14.00 Kr - Fylkir   Sport
S12.20 boro - Watford   Sport
S14.50 So’ton - burnley   Sport
S20.25 Seattle - atlanta   Sport
S21.00 Safeway Open   Golfstöðin

Frumsýningar leikja í enska
l16.10 Man. City - burnley   Sport4
l18.00 Wba - tottenham Sport4
l18.30 Stoke - Sunderland Sport2
l18.30 bournem. - Hull   Sport3

Olís-deild karla:
l16.00 Fram - akureyri   Framhús 
S16.00 Íbv - valur   Eyjar

Olís-deild kvenna:
l13.30 Fram - Grótta   Framhús
l14.00 Selfoss - Fylkir   Selfoss
l15.00 Stjarnan - Íbv   TM-höllin
l16.00 Haukar - valur   Schenkerh.

Domino’s-deild karla í körfubolta 
 
Þór Þ. - Keflavík  74-71 
Stigahæstir: Tobin Carberry 30 (7 frák., 
5 stoðs.), Ólafur Helgi Jónsson 11, Davíð 
Arnar Ágústsson 8, Maciej Baginski 8 - Amin 
Stevens 22 (12 frák.), Magnús Már Trausta-
son 13, Hörður Axel Vilhjálmsson 12, Guð-
mundur Jónsson 12. Bæði lið eru 1-1.  

„Þetta er ákveðinn heiður því ég gæti 
verið í yngra liðinu en var send upp.“

Stefna á gullið
Íslenska kvennaliðið hefur verið í 
fremstu röð í hópfimleikum síðasta 
áratuginn og á síðustu fimm Evrópu-
mótum hefur Ísland unnið tvenn 
gullverðlaun og þrenn silfurverðlaun. 
Kolbrún Þöll segist hafa litið upp til 
stelpnanna í kvennaliðinu þegar hún 
var yngri.

„Þegar ég var lítil horfði ég á þessar 
stelpur og var bara: Ó mæ god! Þær 
voru mínar stjörnur. Það er æðislegt að 
vera með þeim í liði, svona draumaliði 
á þessu móti og á þessum tíma,“ sagði 
Kolbrún en í kvennaliðinu í dag eru 
nokkrar sem tóku þátt í að vinna til 
gullverðlauna á EM 2010 og 2012.

Ísland endaði í 2. sæti á heimavelli 
fyrir tveimur árum og stelpurnar ætla 
ekki að láta það koma fyrir aftur. Þær 
þyrstir í gullið og sendu skýr skilaboð 
með því vera efstar í undankeppninni 
á fimmtudaginn.

„Við stefnum á það og fyrst við 
gátum þetta í gær [í fyrradag] með 
svona mörgum mistökum, þá held ég 
að þetta smelli á morgun [í dag]. Við 
erum að reyna að endurheimta titil 
sem okkur langar allar svo mikið í,“ 
sagði Kolbrún Þöll að lokum. 

blandað lið Íslands í unglingaflokki tryggði sér brons í gær með frábærum dansi en 
ekkert lið fékk hærri einkunn fyrir áhald. Fréttablaðið/StEiNuNN aNNa SvaNSdóttir

Íslenska stúlknalandsliðið varð Evrópumeistari í gær. Stelpurnar fengu 55,283 í 
heildareinkunn eða 1,833 meira en danir sem fengu silfrið.  
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Börn geta innritað veika 
bangsa sína á Bangsa
spítalann í dag. Bangsa
spítalinn verður opinn 
á milli 11.00 og 15.00 á 
Barnaspítala Hringsins. 

Öllum börnum, ásamt foreldrum 
eða forráðamönnum, er boðið að 
koma í heimsókn á spítalann með 
veika eða slasaða bangsa.

Á spítalanum taka fyrsta árs 
læknanemar á móti barninu og 
bangsanum og þar fer fram viðtal 
og skoðun. Bangsinn er læknaður 
eftir því sem tök eru á, settar á hann 
umbúðir, plástrað, saumað og allt 
það sem læknanemunum dettur í 
hug að geti komið honum aftur til 
heilsu.

Það er Lýðheilsufélag læknanema 
sem starfrækir Bangsaspítalann og 
dagurinn er haldinn í tilefni alþjóð
lega bangsadagsins sem er seinna í 
mánuðinum.

Tilgangur verkefnisins er tví

þættur: Annars vegar að fyrirbyggja 
hræðslu hjá börnum við lækna, 
heilbrigðisstarfsfólk og spítalaum
hverfið og hins vegar að gefa lækna
nemum á yngri árum tækifæri til að 
æfa samskipti við börn. 

Í leikherbergi á Barnaspítalanum 
eru læknanemar að undirbúa sig 
undir störf á Bangsaspítalanum 
þegar blaðamann ber að garði.
Þau eru sammála um að bangsa
aðhlynningin sé verðugt verkefni 
og góð æfing í því að tala við börn. 
Þau sækja kynningu síðar um 
daginn þar sem þau fá ráð um það 
hvernig er best að tala við börn um 
sjúkdóma og líðan. „Þetta er verk
efni sem skiptir máli í náminu, við 
fáum tilsögn og fræðslu um hvernig 
við eigum að eiga í samskiptum 
við börn,“ segir Teitur Ari Theó
dórsson læknanemi og einn verð
andi bangsalækna, spenntur fyrir 
störfum.
kristjanabjorg@frettabladid.is

Bangsalæknar 
taka til starfa í dag
Bangsaspítalinn verður opinn í dag á Barnaspítala Hringsins 

og veikir bangsar fá aðhlynningu læknanema á fyrsta ári. 
Dagurinn er meðal annars haldinn til þess að fyrirbyggja 

hræðslu hjá börnum við lækna og spítala. 

Kristín Haraldsdóttir, Jóhann Ragnarsson, María Rós Gústafsdóttir, Kolbeinn Logi Ægisson, Eir Andradóttir og Teitur Ari Theódórsson, læknanemar og bangsalæknar. FRéTTAbLAðið/ERniR

Gott er að ræða fyrirfram við barnið um það hverniG banGsinn er
veikur (hvort hann sé t.d. með hálsbólGu, maGapest eða brotinn fót). 

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Talaðu endilega við 
hana Siggu. Hún er 
yndisleg manneskja 
og það er hennar líf 
og minningabrot sem 
bókin fjallar um. Ég er 

bara skrásetjari og hef lokið mínu 
hlutverki,“ segir Vigdís Grímsdóttir 
rithöfundur þegar ég hringi í hana 
norður á Strandir til að spyrja út í 
nýjustu bók hennar, Elsku Drauma 
mín. Bókin fjallar um Sigríði Hall-
dórsdóttur frá Gljúfrasteini, oftast 
kallaða Siggu, sem er með eitt af 
fyrstu eintökunum glóðvolgt úr 
prentvélinni þegar ég kem heim til 
hennar á Bergstaðastrætið. „Mér 
líður eins og ég sé að koma af fæð-
ingardeildinni en karlinn verði á 
sjónum til mánaðamóta – því Vigdís 
verður að kenna í Árneshreppnum 
fram til 1. nóvember,“ segir hún 
hlæjandi.

Sigga kveðst aldrei hafa ætlað 
að verða aðalpersóna í bók. „Hann 

Jóhann Páll í JPV spurði mig hvort 
ég vildi ekki skrifa bók um líf mitt 
– ég hélt nú ekki. Þá fékk hann Auði 
Jónsdóttur, dóttur mína, í lið með 
sér, bauð okkur á Kaffi París og þau 
pressuðu á mig bæði. Hann nefndi 
höfunda sem gætu skrifað bókina 
en ég hafði mótbárur á reiðum 
höndum. „Ekki aldeilis, þetta er 
gamall kærasti,“ – eða – „ertu frá frá 
þér, ég vann með þessum.“ Þá stakk 
hann upp á Vigdísi Gríms. Við Vig-
dís höfðum aldrei hist. Ég var slæg 
og hugsaði með sjálfri mér: Sú held 
ég nenni því, vissi að hún var þá að 
gefa út Dísubók. Þau Auður fara 
beint í tölvurnar og skrifa henni og 
Vigdís svarar um hæl. „Til er ég.“ Þá 
varð ekki aftur snúið, ég féll á eigin 
bragði.“

Í febrúar 2014 fór Sigga norður 
á Strandir til fundar við Vigdísi og 
þær hófust handa. „Ég var í Norður-
firðinum í þrjár vikur, það var 
yndislegur tími. Vigdís byrjaði strax 
að taka mig upp á band og hamra á 
tölvuna. Við unnum fyrri part dags, 
svo gerðum við eitthvað sneddí 
seinni partinn, elduðum, horfðum 

á sjónvarpið og kjöftuðum.“
Framhaldið var tekið í skorpum 

að sögn Siggu. „Eitt sumarið vorum 
við hálfan mánuð í rithöfundakofa 
á Eyrarbakka og það rigndi upp á 
hvern einasta dag. Svo var legið á 
línunni þegar þær væru hvor á sínu 
landshorni. „Í fyrravor afhenti ég 
Vigdísi mörg bréf og nokkra kafla 
sem ég hafði skrifað sjálf, það renn-
ur allt saman hjá okkur í bókinni. 
Vigdís framreiðir efnið eins og það 
á að vera,“ lýsir Sigga og bætir við: 
„Þessi bók hefði aldrei orðið til ef 
ég hefði verið að gaufast í henni 
ein. Aldrei. Fólk verður að kunna til 
verka sem rithöfundar alveg eins og 
verkfræðingar.“

Langaði þig aldrei að verða rithöf-
undur? „Nei, ég held mig hafi skort 
skáldaeðli. Er sennilega of raunsæ, 
jarðbundin og hrædd við að fara á 
svif. Hafði samt gaman af að skrifa 
og var svolítið í blaðamennsku og 
greinaskrifum á tímabili, fyrst á 
Helgarpóstinum, skrifaði í tíma-
rit hjá Herdísi Þorgeirs og sjón-
varpskrítik bæði í Mogga og DV. 
En þegar allt varð tölvuvætt sat ég 

eftir eins og aumingi, svo vélhrædd. 
Það hefur lagast. Hún hefur hjálpað 
mér ansi mikið í því hún Vigdís. Ég 
á orðið iPad sem dóttir mín gaf mér 
í jólagjöf og er voða lukkuleg með 
hann.“

Þó þetta sé fyrsta bókin um Siggu 
sem hún er með í að móta hefur 
henni áður brugðið fyrir í skrifum 
Auðar dóttur hennar og eru lýsingar 
af líferni hennar þar sumar ansi 
svæsnar, einkum í bókinni Ósjálf-
rátt. Hún kveðst hlæja mikið að 
þeirri bók og þykja hún skemmtileg. 
„Ég var ekkert móðguð. Það sem 
mér þótti verst var að það voru að 
koma til mín eldri konur sem sögðu 
alveg grafalvarlegar: „Ekki vissi ég 
að þetta hefði verið svona hjá þér, 
elskan mín.“ Svo það voru aðrir sem 
tóku efnið nær sér en ég. En ég læt 
bókina hennar Auðar eiginlega duga 
um drykkju- og hjónabandsvanda-
málin mín. Þó ég komi inn á þau í 
minni bók er það á lágstemmdari 
nótum. Ég get samt upplýst í þessu 
viðtali að ég er ekkert hætt að 
drekka en fylleríin heyra til liðinni 
tíð,“ segir Sigga kankvís.

Ekki þarf að fjölyrða um snilli 
Halldórs Kiljan, föður Siggu, á rit-
vellinum. Hitt vita kannski færri 
að Auður móðir hennar var vel 
textafær líka að sögn dótturinnar. 
„Mamma átti til að skrifa góðar 
greinar. Þær voru bundnar hennar 
áhugamáli, handíðum, sem hún var 
lærð í. Hún var í ritstjórn blaðsins 
Hugur og hönd og líka Melkorku. 
En hafi hana einhvern tímann 
langað að skrifa sögu held ég hún 
hefði aldrei komist til þess, því það 
var annar maður á heimilinu sem 
skrifaði sögur og hún var honum 
algerlega ómissandi ritari.“

Hvernig var að alast upp hjá 
skáldi sem allt snerist um? „Það 
kemur allt fram í bókinni. Við 
Guðný systir mín, Duna, vorum eins 
og hverjir aðrir krakkar, völsuðum 
um dalinn, áttum þar marga vini 
og vorum heimalningar á bæjum í 
kring. Mér finnst forréttindi að hafa 
fengið að alast upp í sveit. Kannski 
var erfiðast fyrir okkur stelpurnar 
að heimilið okkar var líkast sendi-
ráði. Þar var alltaf opinber móttaka, 
sérstaklega á sumrin, og við vorum 

Var sagt að ég gæti ekkert lært
Sigríður Halldórsdóttir frá Gljúfrasteini hefur lifað litríku lífi, allt frá því hún tók fyrstu skrefin til þessa dags.  
Frásagnargáfan er henni í blóð borin og það skilar sér í nýrri bók með minningum hennar sem Vigdís Grímsdóttir 
hefur skráð af list. Elsku Drauma mín er titill bókarinnar, hann er vísun í gælunafn sem faðir hennar gaf henni.

„Mér finnst gott að eiga tíma og gera bara það sem mig langar. Er alveg sama hvort fólk segi að ég sé gömul eða ekki gömul,“ segir Sigga. Fréttablaðið/GVa

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Áhyggjulaus brottför, örugg heimkoma — allan sólarhringinn. Með Panasonic SmartHome 
heimavarnarkerfinu skilur þú heimilið eftir í öruggum höndum, því þú tekur það með þér í 
snjallsímanum. Engin mánaðargjöld og endalausir möguleikar á að bæta við kerfið.

Snjallari vernd fyrir heimilið þitt og sumarhús

Við kerfið er hægt að tengja snjall rafmagnstengi, þráðlaust lyklaborð, innisírenu, inni- og útimyndavélar, fjarstýringu, segul- vatns- og rúðubrotsskynjara.

Smart Home Grunnpakki Smart Home Myndavélapakki
Heimastöð, SmartPlug rafmagnstengi, innimyndavél 
og tveir segulskynjarar fyrir glugga og dyr.

Heimastöð, hreyfiskynjari og segulskynjari 
fyrir glugga og dyr.



ekki gamlar þegar við vorum farnar 
að ganga í þjónustuverk í sambandi 
við það stúss.

En pabbi var elskulegur faðir og 
skemmtilegur á heimili þó það væri 
undirlagt af hans vinnu og hann léti 
þjóna sér. Maður fékk aldrei beinar 
skammir frá honum en oft leiðbein-
ingar sem komu að góðum notum 
seinna. Svo var alltaf hægt að leita 
til hans – oft betra en til kvenleggs-
ins. Hann gerði engan greinarmun 
á unglingi og fullorðnum, var alltaf 
eins.“

Sigga segir þær systurnar hafa 
verið vinkonur þegar þær nenntu 
en flogist á þegar þær höfðu ekkert 
betra að gera. „Við vorum ógurlega 
mikið saman og kunnum hvor aðra 
utan að. En við vorum ekkert með 
slöngulokka og héldumst í hendur. 
Ónei.“ Skyldu þær ekki hafa sótt í 
sollinn í bænum þegar þær komust 
á unglingsár?

„Jú, jú, Við fórum báðar í gaggó í 
Reykjavík, ég var sett í Kvennaskól-
ann og svo Duna greyið í kjölfarið. 
Ég veit ekki hvers konar uppátæki 
það var. Ég var nú rekin. Það var 
fínt. Mér var sagt að ég gæti ekkert 
lært – sem ég gerði heldur ekki. Þá 
fór ég í Vonarstrætisskólann og þar 
féll ég á landsprófi en í gamla skól-
anum mínum uppi í Mosfellssveit 
náði ég því, þar átti ég dálítið góðan 
tíma. Svo komu menntaskólaárin í 

MH. Þar var verið í sukki og það var 
líka hægt í Mosfellssveitinni. Ég var 
brokkgengur unglingur.“

Eftir stúdent? „Ég var nú orðin 
ólétt þegar ég kláraði stúdents-
prófið en fór tvo vetur í Háskóla 
Íslands í nám sem var eins algerlega 
ópraktískt og hugsast gat, heim-
speki, bókmenntir og frönsku. Þú 
getur rétt ímyndað þér hvort ég 
kláraði það. Þá var Auður litla fædd 
og við Jón Gunnar Ottósson, faðir 
hennar, fórum til Englands, hann í 
skordýrafræði en ég í teikningu. Ég 
hafði alltaf gaman af að teikna.“

Í Bretlandi eignaðist Sigga aðra 
dóttur, Rannveigu, en gafst svo upp 
á að vera í Bretlandi, langaði heim 
í dalinn sinn enda höfðu þau Jón 
Gunnar verið búin að byggja hús 
þar – Húsasmiðjuhús, eins og hún 
kallar það. „Ari Klængur, sonur 
okkar, fæddist 1980 en við foreldr-
arnir skildum skömmu síðar. Svo 
bjó ég með Þjóðverja í nokkur ár og 
á með honum yngstu dótturina sem 
heitir Halldóra Helena, kölluð Dóra 
Lena og er fædd 1990. Við bjuggum 
saman hér á Bergstaðastrætinu 
í mörg ár en nú er hún flogin úr 
hreiðrinu eins og eldri börnin.“

Mikil konubók
Ég tek eftir að í bókinni Elsku 
Drauma mín er frásögnin ekki línu-
laga heldur er farið aftur og fram í 

tíma. „Það er hugmynd Vigdísar 
og ég var strax sátt við hana,“ segir 
Sigga og heldur áfram: „Ég vona bara 
að fólki finnist bókin skemmtileg. 
Hún er mikil konubók, fjallar eigin-
lega um allar þær konur sem komu 
inn í líf mitt frá því að ég fæddist og 
þá ábyrgð og vinnu sem á konur var 
lögð. Meðal annars hana mömmu. 
Pabbi minn gat ekki náð sér í mjólk-
urbolla inn í ísskáp. Hún sá um allt 
í sambandi við heimilið, viðgerðir 
og rekstur. „Ég skrifa, hér eru pen-
ingarnir,“ sagði hann.

Við systur ólumst upp í því and-
rúmslofti að konur gætu allt. Systir 
mín gekk með vasahníf, veiddi fisk 
og gerði allan fjárann strax sem lítil 
stelpa. Ég hef líka vaðið í ólíkustu 
störf um ævina, kennslu, umönnun, 
matráðsstörf, þýðingar, kvikmynda-
gerð, hitt og þetta.“

En í bókinni lýsir Sigga kyrra-
lífinu sem hún kveðst lifa nú. „Mér 
finnst gott að eiga tíma og gera bara 
það sem mig langar. Er alveg sama 
hvort fólk segi að ég sé gömul eða 
ekki gömul. Ég vil ekkert vera að 
pressa mig í að segja að 65 og ½ 
sé enginn aldur. Það er aldur og 
ég hef ekki heilsu til að taka á mig 
líkamlegt erfiði lengur. Þó ég sé ekki 
dugleg að passa þá hef ég ógurlega 
gaman af því að fylgjast með barna-
börnunum mínum. Þau eru fimm, 
ég segi oft sex, því sonur minn hefur 
alið upp stjúpdóttur sem er tólf ára. 
Ég á sem betur fer tvær dótturdætur 
hér í Reykjavík, Auður er með sinn 
son í Berlín og Ari með stelpurnar í 
Svíþjóð en ég reyni að fara til þeirra 
þegar ég mögulega get og leggjast 
upp á þau. Er nýkomin núna frá 
Auði.“

Þú hefur fengið sól, þú ert svo 
brún, segi ég. „Já, það er nú bara 
meikið úr þýska apótekinu!“

Pabbi kallaði mig Draumu
Einn þeirra herramanna sem koma 
við sögu í bókinni er góðvinur Siggu, 
Hans Kristján Árnason, sem hún 
kallar Hósí. „Við Hósí erum búin 
að vera viðloðandi hvort annað í 
svona sjö ár en búum hvort í sínu 
lagi,“ segir hún. „Höfum verið á 
ansi miklum þvælingi um Ísland á 
sumrin og það finnst mér nú bara 
það skemmtilegasta sem ég geri, ef 
það væri pláss fyrir mig á vegunum 
og það væri hægt að gista einhvers 
staðar án þess að eiga feitt seðlaveski 
og hafa pantað með árs fyrirvara. 
Þessi atriði eru þau neikvæðu í ferða-

þjónustunni og líka hvað landið er 
illa farið sums staðar. En vestur á 
fjörðum er rólegra enn þá og ég fer 
mikið þangað. Sonur minn á gest-
risna tengdafjölskyldu á Ísafirði og 
þar er alltaf opið hús fyrir mig.“

Bókarkápan á Elsku Drauma mín 
er í frekar daufum litum. „Maður sér 
alveg að hönnuðurinn hefur lesið 
bókina áður en hann hófst handa, 
það skiptir öllu máli. Hún er svolítið 
draumkennd eins og nafnið bendir 
til,“ segir Sigga brosandi. „Pabbi kall-
aði mig Draumu þegar ég var barn. 
Ég hef líklega verið dreymin. Mörg 
bréf hans byrja á þessu ávarpi.“

Snyrtistofan Ha� lik

Við sérhæfum okkur í 
Háræðaslitsmeðferðum

Tilboð út október

Fyrir Eftir
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og húðslípimeðferðum
Tilboð út október

Fyrir Eftir

Ég er tólf ára og það er vor. Ég er á 
leiðinni í fullnaðarpróf sem loka-
bekkjarprófið í barnaskólanum 
kallast í þá daga. Þetta próf er 
vígslan inn í gagnfræðadeildina og 
það skiptir miklu máli að vel takist 
til. Framtíðin er í húfi og allt það. 
Ég er sérlega áhugalaus um prófin 
að venju og ligg á gólfinu inni hjá 
pabba í vinnuherberginu hans. 
Hann er algjörlega annars hugar á 
náttfötunum sínum að skrifa og 
tauta við sjálfan sig eins og hann 
gerir gjarnan þegar hann er í sínum 
einkaheimi. Ég er að teikna dúkku-
lísur aftan á „Fréttir frá Sovétríkj-
unum“, sem ég hirði alltaf upp úr 
ruslakörfunni og nýti mér til krots, 
þegar mamma kemur inn og spyr 
furðu lostin hvort ég eigi ekki að 
vera að læra:

– Halldór minn, hún er að fara í 
fullnaðarprófin á morgun og hinn. 
Hvað á þetta að þýða, að láta hana 
koma sér svona undan lærdómn-
um, ég sem var viss um að hún væri 
að lesa fyrir morgundaginn.

Ég ligg kyrr á gólfinu eins og 
saklaus heyrnleysingi og bíð 
spennt eftir hvað komi út úr þessu. 
Heppnin er með mér. Pabbi lítur 
upp yfir gleraugun með ábyrgðar-
svip og segir yfirvegaður:

– Auður mín, sérðu ekki að barnið 
er að teikna....

Mönnunum mínum skipti ég 
reyndar upp í tvo mismikilvæga 
flokka – og það geri ég léttilega. 
Í þeim fyrri eru feður barnanna 
minna. Þeir eru tveir. Í hinum síðari 
eru hinir sem ég hef átt tíma með. 
Þeir eru fleiri. Mér finnst annars til-
hugsunin um að níða skóna af fyrr-
verandi ástmönnum, þótt þeir hafi 

sumir hverjir átt andskoti harða skó, 
alveg fáránleg. Ég hef heldur aldrei 
litið á sjálfa mig sem sambands-
fórnarlamb eða blásaklausan og 
beygðan þolanda. Aldeilis ekki. Það 
þarf nefnilega oftast, ég segi oftast, 
tvo til átaka eins og þeirra sem eru 
oft í gangi á mínu heimili þegar ég 
er ung kona – og hún Sigríður Hall-
dórsdóttir með sitt skap og sína 
þveru lund hefur sjálf löngum barið 
sína menn og tekið á móti þeim. Að 
því leyti eru sögur okkar Lóu í Silfur-
tunglinu hans pabba jafnólíkar og 
dagur og nótt....

Ég sé reyndar í bréfum sem ganga 
á milli pabba og mömmu á þessum 
tíma að þau hafa bæði haft svo 
ofsalegar áhyggjur af ótímabærri 
frjóvgun minni að það er nú meira. 
Mömmu finnst það ekkert smá 
grín að þurfa að takast á við slíka 
launung og slíkt feimnismál með 
stranga og siðavanda móður sína, 
hana ömmu Halldóru, á heimilinu. 
Hún segir líka við pabba í einu 
bréfinu þegar hún er alveg að verða 
vitlaus á öllu dæminu: „Halldór 
minn elskan, ef ég á að segja eins 
og er þá er ég svo þreytt og rugluð 
útaf þessu ástandi hér að ég veit 
varla hvað ég er að segja eða gera. 
Það versta er að ég verð alltaf að 
fara út af heimilinu ef ég þarf að 
tala í síma og við Sigga getum aldrei 
talað saman hérna innanhúss vegna 
mömmu. Og á meðan ég var að tala 
við þig í símann áðan varð ég að 
láta Siggu og Jón Gunnar halda uppi 
hrókasamræðum við hana svo hún 
heyrði ekki hvert einasta orð sem 
ég segði.“

Gripið niður í bókinni hér og þar …

Með pabba á Þingvöllum. 

Á skemmtistað í útlöndum með Jóni Gunnari.

Með dótturinni Auði.

Mér finnst gott að 
eiga tíMa og gera bara 
það seM Mig langar. er 
alveg saMa hvort fólk 
segi að ég sé göMul eða 
ekki göMul.
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Á ég skilið að lifa?  
Mig langar ekki.  
Ég er drusla og aumingi.  
Á morgun er annar dagur.  
Vonandi. 
 Klara Ósk, 12 ára (Facebookfærsla)

ÁRNI ÞÓRARINSSON hefur ritað hörkuspennandi  
sögu úr íslenskum samtíma og lýsir af stílgáfu og 
næmi þeirri spillingu sem leynist í hversdagslífinu, 
heimi hákarla og hornsíla. 

Á ég skilið að lifa?  
Mig langar ekki.  
Ég er drusla og aumingi.  
Á morgun er annar dagur.  
Vonandi. 
 Klara Ósk, 12 ára (Facebookfærsla)
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Jóna Hlíf Halldórsdóttir 
er formaður Sambands 
íslenskra myndlistarmanna 
og í forsvari fyrir herferðinni 
Við borgum myndlistar-
mönnum. Herferðin, sem 
hefur nú staðið yfir í tæpt 
ár, miðar að því að lista-

menn fái greitt fyrir sína vinnu og 
þá einkum vinnu fyrir listasöfn. 
Jóna Hlíf segir vandamálið fólgið í 
því að það séu engir samningar við 
listamenn um hvort eða hvað þeir 
eigi að fá greitt frá söfnum fyrir sitt 
vinnuframlag.

Framlagssamningur
„Það leiðir til þess að listamenn fá 
mismikið fyrir sína vinnu og stund-
um jafnvel ekki neitt þar sem söfnin 
eru afar illa stödd fjárhagslega. 
Þess vegna viljum við að framlags-
samningurinn, sem við erum búin 
að vera að kynna, verði tekinn í gildi 
hjá öllum listasöfnum sem eru rekin 
fyrir opinbert fé.

Samningurinn er í tvennu lagi. 
Annars vegar þóknun fyrir það að 
halda sýninguna. En sú tala er reikn-
uð út frá því hversu margir taka þátt í 
sýningunni, hversu margar vikur hún 
er uppi og að síðustu hversu margir 
heimsækja safnið á ári. Síðan er það 
vinnuframlagið og þar erum við nú 
ekki að biðja um mikið heldur að 
fara fram á 6.500 kr. á klukkustund 
sem verktakagreiðslu.

Áttatíu prósent listamanna eru 
að vinna aðra vinnu meðfram sinni 
listsköpun og það þýðir það að þegar 

þú ert að setja 
upp sýningu þá 
þarftu að fá frí 
úr vinnu. Það 
væri því eðli-
legt að þegar 
þú þarft að 
vera viku 
eða mánuð 
frá vinnu 
til þess að 
vi n n a  a ð 
því að setja 
upp sýning-
una þá fáir 
þú greitt fyrir 
þá vinnu. Við 
viljum einnig 
að listamenn fái 
greitt fyrir lista-
mannaspjall en það 
er ekki greitt fyrir slíkt 
hjá öllum söfnum í dag.“

Það þarf lítið til
Jóna Hlíf segir að rót þessa vanda 
sé einhvers konar gömul hefð sem 
listamenn sitja uppi með. „En vand-
inn er bæði fólginn í því að listin 
hefur breyst gríðarlega mikið á síð-
ustu áratugum og svo eru listasöfnin 
alveg gríðarlega fjársvelt. Við hjá SÍM 
erum afar meðvituð um það og erum 
að reyna að vinna að því með þeim 
að fara fram á aukið fjármagn. Fjár-
magn sem gæti farið í að myndlistar-
menn fengju greitt fyrir sína vinnu 
eins og annað fólk. Auðvitað geta 
listasöfnin eitthvað hagrætt en eftir 
hrun þá þurftu þau að hagræða svo 

Í tæpt ár hefur Samband íslenskra 
myndlistarmanna unnið að því að fé-
lagsmenn fái greitt fyrir sína vinnu frá 
opinberum söfnum. Jóna Hlíf  Hall-
dórsdóttir formaður SÍM, segir málið 
pólitískt og að vitundarvakning hafi átt 
sér stað en lítið þokast til úrbóta.

Þetta 
gengur
 ekki 
lengur

Laun

34,7%
158.039.345 kr.

Húsaleiga

28,5%
129.959.274 kr.

Kostnaður  
vegna sýninga

17,8%
81.118.088 kr.

Orkukostnaður  
og öryggisvarsla

3,4%
15.460.061 kr.

Annar rekstur

15,2%
69.248.925 kr.

Bein þóknun  
til listamanna

0,3%
1.460.000 kr.

Árið 2014 greiddi Listasafn Reykjavíkur 1.460.000 kr. 
í þóknun til listamanna. Ef Listasafnið hefði fengið 
auka fjárveitingu að upphæð 34.560.000 hefðu 
þeir getað greitt listamönnum eftir Framlagssamn-
ingnum, það er innan við 8 % af heildarútgjöldum 
safnsins.

Heimild: Ársskýrsla Listasafns Reykjavíkur fyrir árið 2014

mikið að það var í raun ekkert eftir.
Til þess að ungir listamenn fái tæki-

færi til þess að sýna í þessum söfnum 
og að það sé hægt að standa fyrir 
samsýningum þá verður að koma 
til meira fjármagn. Við erum ekkert 
að tala um brjálæðislegar upphæðir. 
Listasafn Reykjavíkur þarf um það 
bil 30 milljónir á ári til viðbótar og 
það eru þrjú söfn innan þess; Kjar-
valsstaðir, Listasafn Reykjavíkur og 
Ásmundarsafn. Listasafn Akureyrar 
þarf um sex til sjö milljónir aukalega 
á ári til þess að greiða listamönnum 
og þetta er innan við 10% af gjöld-
unum hjá öllum söfnunum. Árið 
2014 greiddi Listasafn Reykjavíkur 
1.460.000 kr. í þóknun til listamanna. 
Ef Listasafnið hefði fengið auka fjár-
veitingu að upphæð 34.560.000 hefði 
það getað greitt listamönnum eftir 
Framlagssamningnum, það er innan 
við átta prósent af heildarútgjöldum 
safnsins. Mér finnst það vera mjög 
raunhæft og sanngjarnt að átta pró-
sent af heildarútgjöldum safnsins fari 
í þóknun og laun til listamanna, sem 
öll starfsemi safnsins snýst um.

Öll starfsemi safnanna hverfist um 
starf listamannsins og þetta gengur 
ekki lengur. Þetta er svartur blettur 
á þjóðinni og það þarf svo lítið til 
þess að breyta þessu svo við getum 
staðið bein í baki og sagt: Við borgum 
myndlistarmönnum.“

Vitund án ábyrgðar
Jóna Hlíf bendir á að þar sem söfnin 
eru fjársvelt nú þegar þá sé þetta í 
raun pólitísk ákvörðun. „En það sem 
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Jóna Hlíf Halldórsdóttir, for-
maður SÍM, er langþreytt á afleitum 
kjörum myndlistarmanna á Íslandi. 
Fréttablaðið/Ernir

En núna þurfa mynd-
listarmEnn að vakna 
og kjósa EinfaldlEga 
það sEm Er bEst fyrir 
þEirra framtíð.

ig að söfnin gætu sótt þangað fjár-
magn til þess að greiða þóknunina 
en svo myndu sveitarfélögin greiða 
vinnuframlagið.

En mér finnst staðan vera þann-
ig í dag að það vilja allir greiða lista-
mönnum en það veit enginn hvaðan 
peningarnir eiga að koma. Það er auð-
vitað stórt skref að vera búinn að auka 
þessa vitund en það er ekki nóg.“

Skammarlega fátt um svör
Árið 2013 lét SÍM gera könnun á 
stöðu myndlistarmanna og þar kom 
sitthvað forvitnilegt í ljós. Á meðal 
þess sem Jóna Hlíf bendir á er að um 
80 prósent myndlistarmanna í dag 
eru konur og að yfir 60 prósent eru 
undir lágmarkstekjum. „Þannig að 

þessi starfsstétt er láglaunastétt. Það 
er illa komið fram við þessa stétt sem 
er engu að síður hámenntuð. Þetta 
gengur ekki.“

Jóna Hlíf segir að nú þegar stutt sé 
til kosninga þá hafi myndlistarmenn 
fullan hug á að beita sér í þessum 
málum. „Viku fyrir kosningar þá 
kemur út tímaritið okkar Stara og 
í byrjun ágúst þá sendum við tíu 
spurningar á alla flokka sem eiga sæti 
á Alþingi. Við gáfum þeim þrjár vikur 
til þess að svara og það er skammar-
legt hversu fáir svöruðu.

Vinstri græn svöruðu og þau eru 
með fína menningarstefnu sem er 
aðgengileg á netinu. Björt framtíð 
kom með ágætt svar, Framsóknar-
flokkurinn talaði meira um menntun 

en listir. Sjálfstæðisflokkurinn svaraði 
að málefnavinnu flokksins væri ekki 
lokið og því væri ekki hægt að veita 
upplýsingar byggðar á drögum mál-
efnanefndar sem væru ósamþykktar 
af flokksráðsfundi. Þetta finnst mér 
ótrúlegt þar sem þeirra fulltrúi er 
mennta- og menningarmálaráð-
herra og það hefði nú átt að vera hægt 
að senda þetta áfram á hann. Píratar 
svöruðu okkur ekki og Samfylkingin 
ekki heldur.

Ef maður horfir á þetta þá leynir sér 
ekkert hvernig listamenn eiga að kjósa 
en svo má ekki gleyma því að það eru 
nýir flokkar í framboði og þeir voru 
ekki þarna að þessu sinni því við viss-
um ekki hvernig yrði með þá á þessum 
tíma. En núna þurfa myndlistarmenn 

að vakna og kjósa einfaldlega það 
sem er best fyrir þeirra framtíð því 
þetta gengur ekki lengur. Við þurfum 
að borga reikninga eins og aðrir, við 
eigum börn. Þetta er jafnréttismál og 
mannréttindabrot sem snýst um að 
skapa heilbrigt vinnuumhverfi. Ég 
veit að listamenn eru orðnir þreyttir 
og að þolinmæðin er að renna út og 
vonandi fer þetta nú að horfa til betri 
vegar. Aðgengi að menningu er mikil-
vægur þáttur þess að lifa í frjálsu sam-
félagi. Menningarstarf styrkir þekk-
ingarleit og nýsköpun í samfélaginu. 
Að sama skapi er tjáningarfrelsið 
grundvallarforsenda menningarlífs. 
Hvert samfélag þarf á öflugu listafólki 
að halda og hvert samfélag þarf að 
styðja við list ef það vill dafna sjálft.“

mér finnst vera mest pirrandi er að 
á þeim tíma sem við höfum verið 
að vinna að þessu þá benda allir á 
hvern annan. Sveitarfélögin benda 
á ríkið og mennta- og menningar-
málaráðherra segir að þetta sé ekki 
undir hans hatti heldur fjármála-
ráðuneytisins. Ég er nú bara ekki 
sammála því vegna þess að mennta- 
og menningarmálaráðuneytið hlýtur 
að þurfa að sjá til þess að Listasafn 
Íslands hafi það fjármagn sem þarf 
til þess að borga öllu sínu starfsfólki. 
Það er því ráðherrans að sækja þetta 
fjármagn en Listasafn Íslands þarf 
aðeins sex milljónir á ári til þess að 
geta uppfyllt þessar skyldur.

Alþingi þarf líka að skoða hvort 
ekki þurfi að setja saman nýjan 
sjóð eða auka fjármagn í safnasjóði 
til þess að geta komið til móts við 
þóknunarhluta samningsins. Þann-

Allir velkomnir - Vinsamlegast skráið þátttöku á www.sa.is 

FUNDURINN VERÐUR 
SÝNDUR Í BEINNI ÚTSENDINGU 
Á WWW.VISIR.IS

[90 MÍNÚTUR]

HVER BAKAR
ÞJÓÐARKÖKUNA

Hvernig á að fjármagna kosningaloforðin? Verða skattar hækkaðir eða lækkaðir? Hvernig 
má tryggja lága verðbólgu og lægri vexti á Íslandi? Hvernig má auka kaupmátt fólks og 
tryggja gott starfsumhverfi fyrirtækja?

Umræðum stýrir Kristján Kristjánsson, fréttamaður

Kaffi og með því frá kl. 14.30

OPINN UMRÆÐUFUNDUR UM STJÓRNMÁL OG 
ATVINNULÍF FYRIR ALÞINGISKOSNINGARNAR 2016 
ÞRIÐJUDAGINN 18. OKTÓBER KL. 15-16.30 Í NORÐURLJÓSUM Í HÖRPU

Þátt taka fulltrúar stjórmála flokka sem sæti eiga á Alþingi eða hafa mælst með yfir 5% fylgi í skoðanakönnunum.

#kosningar

Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðis
flokksins og 
fjármálaráðherra

Katrín Jakobsdóttir, 
formaður Vinstri 
grænna

Oddný G. Harðar
dóttir, formaður 
Samfylkingarinnar

Óttarr Proppé 
formaður, Bjartrar 
framtíðar

Lilja Alfreðsdóttir, 
varaformaður 
Framsóknarflokksins 
og utanríkisráðherra

Smári McCarthy, 
frambjóðandi Pírata

Þorsteinn Víglundsson, 
frambjóðandi 
Viðreisnar
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 það er verið að gera
 grín að þessum freka
 karli. Og körlum við 
stjórnvölinn. Hvað sem 
þeir gera þá Haldast 
þeir alltaf við völd.

Á bak við þættina Borg-
arstjórinn sem verða 
teknir til sýninga um 
helgina er einvala lið 
kvenna. Þættirnir eru 
háðsádeila á stjórn-

mál og freka valdakarla.
Borgarstjórinn, nýir þættir sem 

hefja göngu sína á Stöð 2 á sunnu-
dag, fjalla með gamansömum hætti 
um það sem gerist á bak við tjöldin 
í borgarstjórnmálum. Þættirnir 
eru hugmynd Jóns Gnarr og byggja 
að einhverju leyti á innsýn hans í 
þennan heim þau ár sem hann starf-
aði sjálfur sem borgarstjóri.

María Reyndal og Gagga Jónsdótt-
ir eru tvær af þremur leikstjórum 
þáttanna. Hrefna Lind Heimisdóttir 
er ein handritshöfunda og Helga 
Braga Jónsdóttir leikkona fer með 
eitt aðalhlutverka.

Þær eru á meðal fjölmargra 
kvenna sem koma að tilurð þátt-
anna.

Helga Braga: „Það var mikill 
kvennaher sem kom að framleiðslu 
þáttanna, ég man varla eftir öðru 
eins.“

Hrefna: „Þetta er auðvitað mjög 
í anda Jóns Gnarr að velja konur 
til samstarfs og hann fór snemma 
í ferlinu að flagga því að hann vildi 
hafa konur í lykilhlutverkum við 
gerð þáttanna.“

Helga: „Að vera með þessa leik-
stjóra og svo Jógu eiginkonu Jóns 
Gnarr sem er einn framleiðenda og 
upptökustjóri. Hún var með okkur 
allan tímann og ómetanleg. Þá voru 
konur í hlutverki aðstoðarleikstjóra, 
búningahönnuðar, sminku, skriftu 
og mörgu öðru. Þetta var bara 
geggjað!“

María: „Hann er mikill femínisti 
og þættirnir eru satíra á freka valda-
karlinn. Þetta eru mjög feminískir 
þættir. Mér fannst þetta strax mjög 

spennandi verkefni. Sjónvarps-
þáttasería um stjórn og stjórnkerfi á 
Íslandi. Það er eitthvað sem kveikti 
í mér. Og þessi vinkill, það er verið 
að gera grín að þessum freka karli. 
Og körlum við stjórnvölinn. Hvað 
sem þeir gera þá haldast þeir alltaf 
við völd. Mér fannst það mjög svona 
spennandi að keyra inn í þetta núna 
og ná þessu út fyrir kosningar. Þó 
að þetta sé grín þá eru djúpir undir-
tónar.“

Gagga: „Þættirnir fjalla líka um 
konur í karlægu kerfi. Konur sem 
hegða sér eins og karlar.“

Helga: „Þetta eru konur sem hafa 
lagað sig að karlaheimi. Borghildur 
María sem ég leik er svona nagli. 
Jón lýsti henni fyrir mér í upphafi 
sem svona hestakonu sem málar 
sig. Hún er róttæklingur sem hefur 
þurft að baksa í kerfinu. Berjast fyrir 
sínum málum. Er búin að vera í bar-
áttunni. Hún er oddviti minnihlut-
ans og er orðin þreytt á baráttunni.“

Eru raunverulegar fyrirmyndir að 
persónum þáttanna?

Hrefna: „Söguhetjurnar eru 
skáldskapur en eiga sér nokkrar 
fyrirmyndir. Sterkustu karakter-
arnir eru kannski samsettir úr svona 
þremur, fjórum fyrirmyndum. Og í 
sumum senum vorum við mögulega 
með einhvern stjórnmálamann í 
huga.“

Fannst ykkur gaman, sem konur, 
að takast á við freka karlinn?

Gagga: „Já, mér finnst gaman að 
rýna í karlinn sem slíkan. Það að 
vera freki karlinn er ákveðið fang-
elsi. Það eru stundir þar sem freki 
karlinn er hálf brjóstumkennan-
legur.“

Helga: „Freku-karla fangelsið, 
sem sumir ráðamenn þjóðarinnar 
eru fastir í!“

Handritið er frumraun Hrefnu í 
handritaskrifum þótt hún sé alvön 

skrifum. Hún er meðhöfundur 
þriggja bóka Jóns Gnarr.

María: „Vá hvað það er gaman að 
hitta þig loksins Hrefna, eftir að vera 
búin að liggja yfir handritinu og spá 
í allt sem þar stendur. Stundum, 
þegar við vorum að vinna í hand-
ritinu þá sagði Jón í gríni: Ég kann-
ast ekkert við þetta, Hrefna hlýtur 
að hafa skrifað þetta!

Gagga: Ég er líka búin að hlakka 
til að hitta þig. Hvernig byrjaði sam-
starfið hjá ykkur?

Hrefna: „Við byrjuðum að hitt-
ast í desember 2014, ég, Jón, Pétur 
Jóhann Sigfússon og Ólafur S. K. 
Þorvaldz. Það var ekki mikið skrif-
að en við þróuðum karakterana og 
lögðum upp vinnuna. Í hvaða átt við 
ætluðum með verkefnið.

Jón fór svo til Texas og við Óli 
fórum þangað til hans. Við skrif-
uðum handritið fyrri partinn. Svo 
sat ég áfram hjá Jóni og við héldum 
áfram með bókina Útlagann. Þegar 
hann kom heim frá Texas, þá tókum 
við Jón tvo mánuði og skrifuðum út 
handritið.“

Gagga: „Var þetta ekki skemmti-
legt ferli?“

Hrefna: „Jú, og verklagið er eftir-

minnilegt. Jón meira og minna í 
hlutverki ýmissa karaktera, gang-
andi um gólf að semja og leika. Er 
þetta vinna? Spurði ég mig stundum 
því mér fannst þetta svo lifandi ferli 
og skemmtilegt.“ 

Hrefna: „Við vorum leidd saman 
þegar ég var í starfsnámi hjá Forlag-
inu. Þá var Jón önnum kafinn í starfi 
sínu sem borgarstjóri Reykjavík en 
var um leið að vinna að annarri 
bókinni um æsku sína, Sjóræningj-
anum. Páll Valsson, kenndi mér í 
MA-námi mínu í ritstjórn. Hann 
kom auga á mig hjá Forlaginu og 
sagðist vera með verkefni fyrir 
mig. Þá var Jón að leita að mann-
eskju til að aðstoða sig við skrifin 
og úr varð að við fórum að vinna 
saman.“[HLH1]

Hafið þið kynni af ráðhúsinu og 
starfi borgarstjórnar?

Hrefna: „Ég var búin að vera að 
þvælast í ráðhúsinu frá árinu 2011. 
Þá notaði Jón stundum hádegishléin 
til að skrifa. Ég þekkti marga í kring-
um hann með nafni og umhverfið 
þótt ég kynni ekki mikið á borgar-
pólitíkina. En mér fannst það áhuga-
verður heimur.“

María: „Og dramatískur, hinn 
pólitíski heimur!“

Hrefna: „Já, oft þegar við vorum 
að skrifa handritið og fylgdumst á 
sama tíma með fréttum hugsuðum 
við, þetta skrifar sig bara sjálft.“

Heldur þú að þú skrifir annað 
handrit?

Hrefna: „Ég veit það hreinlega 
ekki. En þetta var með því skemmti-
legra sem ég hef gert og leið ekki í 
hálftíma eins og ég væri í vinnunni.“

Helga Braga og Jón Gnarr eiga að 
baki langt og farsælt samstarf.

Helga: „Mér finnst það svo 
skemmtilegt, við höfum leikið 
saman í 20  ár. Fyrst í Örninn er sest-
ur og svo í Fóstbræðrum auðvitað. 

Það er gaman að leika með Jóni og 
skemmtilegt að endurnýja kynnin í 
þessum hlutverkum.“

Gagga: „Þið eruð náttúrulega frá-
bær þegar þið leikið saman.“

Helga: „Ég þurfti nú aðeins að 
skoða af hverju hún Borghildur 
María mín fellur fyrir honum.“

María: „Þetta er það sem maður 
spyr sig að, hvað er það við freka 
karlinn?“

Helga: „Hann er bara svona týpa 
sem efast ekki um neitt, ekki örðu.“

Gagga: „Þau eru í sömu sósunni, í 
þessu valdatafli.“

Gætu þær hugsað sér að starfa á 
þessum vettvangi? Í stjórnmálum?

María: „Æi nei, ég gæti ekki hugs-
að mér það. Ég er ótrúlega fegin að fá 
að vera að skapa. En ég tek ofan fyrir 
fólki sem starfar í þessum heimi. Ég 
á marga vini sem gera það og þetta er 
vanmetið starf og mikið álag. Alltaf 
svo mikil barátta.“

Helga: „Ég get ekki hugsað mér 
að velja mér alfarið að vera í stjórn-
málum en finn oft hjá mér löngum 
til að berjast fyrir einhverju tilteknu 
málefni.“

Gagga: „Ég hef nú ekki hugsað 
út í það. Kannski aðstoðarmaður 
borgarstjóra – miðað við þættina þá 
hlýtur það nú að vera mjög áhuga-
vert …“

Hafið þið upplifað að fólk í borgar-
stjórnmálum sé svolítið áhyggjufullt 
yfir þessum þáttum?

Hrefna: „Við fengum nokkrar sím-
hringingar þegar við vorum að skrifa 
handritið og spurð hvort við værum 
að skrifa um tiltekin viðkvæm mál. 
Það var hins vegar aldrei raunin og 
eitthvað sem Jón myndi aldrei gera.“

Helga: „Hann er náttúrulega fyrr-
verandi borgarstjóri og búinn að 
vera þarna innan veggja svo kannski 
búast einhverjir utanaðkomandi við 
uppljóstrunum.“

Konurnar á bak við Borgarstjórann
Á bak við þættina Borgarstjórinn sem verða teknir til sýninga um helgina er einvala lið kvenna. Þættirnir eru háðs-
ádeila á stjórnmál og freka valdakarla en líka konur í karllægu kerfi. Konur sem hegða sér eins og karlar.

Gagga Jónsdóttir, María Reyndal, Hrefna Lind og Helga Braga, nokkrar af fjölmörgum konum sem komu að gerð nýrra þátta, Borgarstjóranum. FRéttaBLaðið/ERniR
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fólk
kynningarblað

Bio-Kult hefur 
reynst mér afar vel 

til að bæta starfsemi 
meltingarinnar. 

Margrét Alice Birgisdóttir
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Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir var 
gjörn á að fá sveppasýkingar, 
hún var mjög viðkvæm og fékk 
kláða og óþægindi ef hún not-
aði dömubindi eða túrtappa. „Ég 
varð himinlifandi þegar ég áttaði 
mig á því að ég fékk ekki kláða 
og pirring þegar ég var á sýkla-
lyfjakúr, blæðingum eða eftir 
samfarir eins og ég var vön, og 
það eina sem ég hafði breytt út af 
vananum með var að nota hylkin 
frá Bio-Kult Candéa. Venjulega 
þegar ég hef ég verið á sýkla-
lyfjakúr hef ég tekið inn marg-
falda skammta af mjólkursýru-
gerlum (acidophilus), en það virk-
ar miklu betur fyrir mig að nota 
Bio-Kult Candéa-hylkin. Eftir að 
ég kynntist Bio-Kult Candéa hef 
ég ekki notað neina aðra mjólk-
ursýrugerla þar sem það virkar 
langbest fyrir mig. Ég er mjög 
ánægð með árangurinn af Bio-
Kult Candéa.“

Mælir Með Bíó-Kult
Margrét Alice Birgisdótt-
ir heilsumarkþjálfi mælir með 
því við viðskipta-
vini sína að þeir 
fá i  m e l t i n g u 
sína góða. „Mér 
finnst sérstak-
lega mikilvægt 
að meltingarfær-
in starfi eins og 
þau eiga að gera. 
Ef bakteríu flóra 
líkamans er í 
ójafnvægi starf-
ar hann ekki eins 
og hann á að gera. 
Bio-Kult hefur 
reynst afar vel 
til að bæta starf-
semi meltingar-
innar,“ segir Mar-
grét. Sjálf greind-
ist Margrét með 
c ol i t i s  u lc er -
osa, eða sára-
ristilbólgu, fyrir 
fjórtán árum. „Í 
dag er ég lyfja- og 

einkennalaus og hef verið það að 
mestu til margra ára. Ég er sann-
færð um að bakteríurnar sem ég 
hef tekið í gegnum tíðina sam-
hliða jákvæðum breytingum á 
lífsstíl hafi sitt að segja varð-
andi það hve vel mér gengur. 
Ég mæli heils hugar með Bio-
Kult, bæði Candéa með hvít-

lauk og grape seed extract til 

að halda einkennum niðri og með 
Bio-Kult Original til að viðhalda 
batanum, báðar tegundir hafa 
reynst mér vel.“

l Bio-Kult reynist vel til 
að bæta meltinguna.

l Mikilvægt er að viðhalda réttri 
bakteríu flóru líkamans.

l Hægt er að fá bakterí-
ur úr fæðu en þeir sem 
borða ekki slíkan mat geta 
tekið bakteríur í hylkjum.

l Margrét Alice mælir 
bæði með Bio-Kult Can-
déa og Bio-Kult Original.

Bio-Kult Fyrir alla
Bio-Kult Candéa-hylkin virka sem 
öflug vörn gegn candida-sveppa-
sýkingu í meltingarvegi kvenna 

og karla og sem vörn gegn sveppa-
sýkingu á viðkvæmum svæðum 
hjá konum. Candida-sveppasýk-
ing getur komið fram með ólík-
um hætti hjá fólki, svo sem munn-
angur, fæðuóþol, pirringur og 
skapsveiflur, þreyta, brjóstsviði, 
verkir í liðum, mígreni eða ýmis 
húðvandamál. Innihald Bio-Kult 
Candéa-hylkjanna er öflug blanda 
af vinveittum gerlum ásamt hvít-
lauk og grape seed extract. Bio-
Kult Candéa hentar vel fyrir alla, 
einnig fyrir barnshafandi konur, 
mjólkandi mæður og börn. Fólk 
með mjólkur- og sojaóþol má nota 
vörurnar. Mælt er með Bio-Kult 
í bókinni Meltingarvegurinn og 
geðheilsa eftir dr. 
Natasha Campbell-
McBride.

Bio-Kult CaNDÉa Breytti líFiNu
Icecare kynnir Bio-Kult Candéa er blanda af vinveittum gerlum, hvítlauk og þrúgukjarnaþykkni sem virkar sem öflug 
vörn gegn sveppasýkingu. Sömuleiðis er Bio-Kult frábært til að styrkja þarmaflóruna og halda meltingunni í góðu lagi.

Margrét Alice Birgisdóttir hefur notað Bio-Kult með mjög góðum árangri. Kolbrún Hlín Hlöðversdóttir mælir með því að taka inn 
Bio Kult Candéa til að bæta meltinguna og losa fólk við 

óþægindin sem geta fylgt notkun sýklalyfja.

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 

AMÍNÓ LIÐIR AMÍNÓ LÉTT AMÍNÓ 100%
Liðkandi blanda með 
náttúrulegum efnum úr 
sæbjúgu úr hafinu við 
Ísland. 

Inniheldur 
sæbjúgu, vatnsrofin 
þorskprótín, túrmerik, D 
vítamín , C vítamín og 
mangan.

Seðjandi og mettandi 
blanda sem auðveldar 
þyngdarstjórnun vegna 
glúkómannan.

Inniheldur 
vatnsrofin þorskprótín, 
glúkómannan og  
króm-pikkólínat. 

Fyrir fólk sem vill 
auka neyslu á hreinu 
fiskpróteini.

Inniheldur 
einungis vatnsrofin 
þorskprótín úr villtum 
íslenskum þorski.

Snorri Snorra 
„Virkar vel á mína liði“ 

Guðrún Lilja 
„Finn góðan mun á mér“ 

Guðjón Ágúst
„Mun kraftmeiri í ræktinni“ 



Heimildarmyndin Can´t walk away, 
sem fjallar um líf og feril tónlist-
armannsins Herberts Guðmunds-
sonar, verður frumsýnd í dag í 
Sambíóunum Egilshöll. Í ár eru 44 
ár síðan Herbert söng fyrst inn á 
hljómplötu en hann hefur sungið 
með nokkrum hljómsveitum um 
ævina auk þess að gefa út fjórtán 
sólóplötur.

Kvikmyndagerðarmennirnir 
Friðrik Grétarsson og Ómar Sverr-
isson standa á bak við myndina en 
vinnsla hennar tók fimm ár. Höfðu 
þeir fullt ritstjórnarlegt frelsi við 
gerð hennar að sögn Herberts og 
þurfti hann m.a. að skrifa undir 
samning þess efnis að hann fengi 
ekki að sjá myndina fyrr en hún 
væri frumsýnd.

Aðspurður hvort það geri hann 
stressaðan segir Herbert svo alls 
ekki vera. „Ég er satt að segja voða 
rólegur yfir þessu öllu saman. Jörð-
in hættir ekki að snúast út af einni 
heimildarmynd. Þótt ég hafi ekki 
séð myndina á ég ekki von á neinu 
slæmu enda ekki vondur maður og 
ekki skaðað neinn. Það sem kom 
mér eiginlega mest á óvart var 
hvað ég er búinn að afkasta miklu 
á þessum tíma. Allar þessar plötur, 
öll myndböndin, þetta er svo miklu 
meira en mig minnti.“

Andleg upplifun
Líf Herberts hefur ekki alltaf verið 
dans á rósum. Hann á meðal ann-
ars að baki gjaldþrot, fangelsisvist 
og hjónaskilnaði auk þess að glíma 
við fíkniefnavanda á tímabili. Þrátt 
fyrir það geislar hann af orku og 
jákvæðni en hann þakkar sínum 
æðri mætti, Guði og bæninni, það 
góða og jákvæða í lífi sínu. „Ég 
bið til Guðs kvölds og morgna og 
stunda hugleiðslu með. Eftir að ég 
hætti í búddismanum fyrir tæpum 
áratug endurnýjaði ég barnstrúna. 
Þá fór ég í 12 sporin og varð fyrir 
andlegri upplifun sem gjörbreytti 
lífi mínu. Þá sá ég að ef maður er 
með hinu góða, bjarta og fagra er 
svo miklu skemmtilegra að vera til, 
í stað þess að vera alltaf að mála 
skrattann á vegginn og einblína á 
það leiðinlega.“

gott fólk á leiðinni
Á rúmlega 45 ára ferli hefur Her-
bert kynnst mörgu fólki sem hefur 
haft afar góð áhrif á feril hans og 
persónu um leið. „Þar má m.a. 
nefna þá félaga Magnús og Jóhann, 
sem hafa komið að flestum plötum 
mínum. Í Pelican kynntist ég Berg-
steini Ómari Óskarssyni gítarleik-
ara en ég lærði mikið af að vinna 
með honum. Svo má ekki gleyma 
Steingrími Einarssyni en honum á 
ég mikið að þakka. Ég kom til hans 
á sínum tíma með lagið Can´t walk 
away og spilaði það fyrir hann á 
gítar. Hann sá um að prógramma 

lagið og trommur í tölvunni og á 
stóran hlut í laginu og vinsældum 
þess. Ég er afar þakklátur honum 
fyrir samstarfið.“

ungt fólk tengir
Það eru næg verkefni fram undan 

í vetur hjá Herberti. Um þessar 
mundir vinnur hann að nýju efni 
með Svani syni sínum og hann er 
alltaf að spila á böllum og öðrum 
skemmtunum. „Í vikunni var 
verið að bóka mig á eitís-ball hjá 
MS, örugglega fimmtánda árið í 

röð. Síðasta vetur söng ég í öllum 
framhaldsskólum á Stór-Reykja-
víkursvæðinu við mjög góðar und-
irtektir. Ég er svo þakklátur fyrir 
það. Það er sannarlega mikill heið-
ur að ungt fólk tengi við lögin mín 
í dag.“

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. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, 
liljabjork@365.is, s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367  
Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358  
Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | 
Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is,  
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

starri freyr  
jónsson
starri@365.is 

„Það sem kom mér eiginlega mest á óvart var hvað ég er búinn að afkasta miklu á þessum tíma. allar þessar plötur, öll mynd-
böndin, þetta er svo miklu meira en mig minnti,“ segir Herbert guðmundsson. mynd/stefÁn

Jörðin hættir ekki Að snúAst
Ferill tónlistarmannsins Herberts Guðmundssonar spannar tæplega hálfa öld. Í kvöld verður heimildarmynd um hann 
frumsýnd í Sambíóunum Egilshöll. Stöðugt koma fram nýjar kynslóðir aðdáenda og fyrir það er hann þakklátur.

Margir gera vel við sig í morg-
unmat um helgar. Hér er upp-
skrift að bananabrauði sem svík-
ur seint en bananar og súkkulaði 
eiga að margra mati einstaklega 
vel saman.

4 brauðsneiðar
1 banani
2 egg
8 matskeiðar 
súkkulaðihnetusmjör
1/2 dl mjólk
1/2 teskeið kanill
1 msk. sykur
2 msk. smjör

Smyrjið hverja sneið með súkku-
laðihnetusmjöri.  

Skerið bananann í sneiðar og 
skiptið á milli tveggja brauðsneiða. 
Setjið brauðsneið yfir. Pískið 
saman egg, mjólk, sykur og kanil.

Bræðið smjör á pönnu. Dýfið 
hvorri samloku fyrir sig í eggja-
blönduna og steikið á hvorri hlið í 
þrjár til fjórar mínútur.

Berið fram volgt með kaldri 
mjólk.

Mögulega besta 
bananabrauðið

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum. 

Frábært til að bæta hormónajafnvægi 
fyrir konur á öllum aldri

Heilbrigðari og grennri konur
Rannsókn sýna að konur sem hafa 
mikið lignans i blóðinu eru að 
meðaltali með 8,5 kg minni fitumassa 
en þær konur sem skortir eða hafa 
lítið af Lignans.**
 
 * Howel AB Journal of the American Medical Associaton june 2002 287:3082
** British Journal of Nutrition(2009), 102: 195-200 Cambridge University. 

1 kúfuð teskeið á dag - 40 daga skammtur

Mulin hörfræ - rík af Lignans
Trönuberjafræ   
Kalk úr hafþörungum

CC FLAX

• Regluleg inntaka stuðlar að kjörþyngd
• Omega 3- ALA
• Fjölbreyttar trefjar 

NÝJAR 
UMBÚÐIR

SLEGIÐ Í
GEGN

Í VINSÆLDUM
- FRÁBÆR -ÁRANGUR

PREN
TU

N
.IS
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Dodge Durango Limited Premium 7 manna 
Verð með 33” breytingu: 
10.870.000 kr.
Tilboðsverð: 10.370.000 kr.

Verð: 10.490.000 kr.   Tilboðsverð: 9.990.000 kr.

Grand Cherokee Limited Premium Verð með 32” breytingu: 
10.870.000 kr.
Tilboðsverð: 10.370.000 kr.

Verð: 10.490.000 kr.   Tilboðsverð: 9.990.000 kr.

SÍMI: 534 4433  WWW.ISBAND.IS
ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF UMBOÐSAÐILI DODGE OG JEEP Á ÍSLANDI

Öflug 3.6 lítra 290 hestafla bensínvél, ABS hemlalæsivörn, stöðugleikastýring og spólvörn, 20” álfelgur, fjarstart, 
lykillaust aðengi, Alpine hljómflutningstæki, hraðastillir, rafstýrðar stillingar á stýrishjóli, Bluetooth handfrjáls búnaður, 
8,4” snerti-/upplýsingaskjár og aksturstölva, upphituð fram- og önnur aftursætis röð, media hub fyrir SD kort, USB og 
AUX tengi, Blu-ray DVD kerfi með tveimur skjám og þráðlausum heyrnatólum, 9 hátalarar með bassaboxi, minni í 
bílstjórasæti, útvarpi og speglum, rafdrifin sóllúga, sjálfvirk 3ja svæða miðstöð með loftkælingu, LED framljós o.fl.*
Meðaleyðsla 12,4 ltr/100 samkvæmt fueleconomy.gov

Öflug 3.6 lítra 290 hestafla bensínvél, Quadratrac II fjórhjóldrif með háu og lágu drifi, ESC stöðugleikastýring, 
20” álfelgur, kæling í framsætum, lykillaust aðgengi, Alpine hljómkerfi, leðurinnrétting, rafstillanlegt og upphitað 
stýrishjól, rafdrifin framsæti, hiti í fram- og aftursætum, 8,4” upplýsingaskjár, útvarpstæki með Bluetooth 
raddstýringu, loftþrýstingsmælir fyrir hjólbarða, sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu, hleðslujafnari, 
Bi-Xenon og LED framljós með þvottakerfi o.fl.* Meðaleyðsla 12,4 ltr/100 samkvæmt fueleconomy.gov

Til sýnis og sölu hjá 100bílum 
Stekkjarbakka 4 í Mjódd.

Til sýnis og sölu hjá 100bílum 
Stekkjarbakka 4 í Mjódd.
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Froosh drykkirnir eru framleiddir 
í Svíþjóð en um helmingur ávaxt-
anna, sem notaðir eru í þá, koma 
frá þróunarlöndunum. Fyrirtæk-
ið leggur nefnilega ríka áherslu á 
viðskipti við þróunarlönd og stuðl-
ar þannig að betri framtíð þeirra 
sem minna mega sín. Viðskipt-
in hjálpa ávaxtabændum að gefa 
til samfélagsins á þessum fátæku 
svæðum til dæmis með því að 
senda börnin í skóla, grafa vatns-
brunna og auka aðgang að grunn-
heilbrigðisþjónustu. Mottó Fro-
osh er „trade not aid“, en fyrir-
tækið telur að aukin viðskipti skili 
sér margfalt betur heldur en þró-
unaraðstoð í baráttunni gegn fá-
tækt. Froosh spilar því stórt hlut-
verk í keðjunni í átt að betri fram-
tíð þessara landa. Meiri viðskipti 
þýða bætt lífsgæði.

Borðar þú 500 grömm af ávöxt-
um og grænmeti á dag? Ef svo er 
– snilld. Til hamingju! Hins vegar 
eru fæstir sem ná því en með til-
komu drykkja eins og Froosh er 
það leikur einn. Ávextirnir eru 
maukaðir, pressaðir og hakkað-
ir svo þú getir auðveldlega nálg-
ast þá næringu sem þú þarft, en 
eins og flestir vita eru ávextir 
stútfullir af vítamínum, steinefn-
um og trefjum. Ávöxtunum er svo 
blandað eftir kúnstarinnar reglum 
og hefur Froosh hlotið fjölda verð-
launa fyrir bragð og gæði.

Drykkirnir frá Froosh inni-
halda bara ávexti, ekkert þykkni 
og engin rotvarnarefni og er 
drykkjunum pakkað í umhverf-
isvænar glerumbúðir en það er 
lykil atriði þegar kemur að gæðum 

vörunnar. Glerið kemur í veg fyrir 
að gerlar og sýklar komist að vör-
unni sem tryggir lengri líftíma 
og helst innihaldið jafn ferskt 
og þegar því var tappað á. Þeir 
sem kjósa hreina, holla og heil-
næma vöru geta því óhikað valið 
Froosh og stutt um leið við upp-
byggilega atvinnustarfsemi í 
þróunarlöndunum.

Ávextir með tilgang
Froosh kynnir Froosh drykkirnir, sem hafa verið á markaði hér á landi um nokkurra ára skeið, innihalda eingöngu ferska 
ávexti og ekkert annað. Í þeim er ekkert þykkni, engin rotvarnarefni og enginn viðbættur sykur. Um helmingur 
ávaxtanna kemur frá þróunarlöndum og hefur framleiðslan víða átt þátt í að styrkja atvinnulífið á fátækum svæðum.

Þær Svanhildur Björk og Pálína 
Stefanía létu ekki rokið og rigning-
una í vikunni aftra sér frá verk-
um sínum í Grasagarðinum enda 
vel búnar til starfans. Þær brostu 
breitt til ljósmyndara Fréttablaðs-
ins þegar hann hitti á þær í Grasa-
garðinum sem nú er kominn í fal-
legan haustskrúða.

Þær bjóða öllum sem vilja að 
koma og hitta þær í Grasagarðin-
um á morgun til að fá fræðslu um 
vetrarundirbúning garða en voru 
líka til í að gefa lesendum Frétta-
blaðsins nokkur góð ráð.

arfann burt
„Það er gott að hafa garðinn hrein-
an og fínan og hreinsa allt 
illgresi áður en snjórinn 
fellur. Margir halda að 
það sé í lagi að leyfa 
arfanum að standa úr 
því að það er að koma 
vetur en vandinn er að illgres-
ið nær alltaf að sá sér og ef það 
er ekki tekið kemur það tvöfalt 
til baka næsta sumar. Því er 
maður að létta sér lífið með 
því að taka arfann núna,“ upp-
lýsir Svanhildur.

Hún segir einnig mikilvægt að 
hlífa plöntum, sér í lagi 
þeim sem nýbúið er að 
planta. „Við það er til 
dæmis hægt að nota 
lauf eða raða grein-

um til að búa til skjól. Þá þurfa 
sígrænar plöntur stundum betra 
skjól og gott er að setja upp skýl-
ingu í kringum þær,“ segir Svan-
hildur og tekur fram að þetta sé 
best að gera áður en frost kemur 
í jörð.

tími haustlaukanna
Nú er rétti tíminn til að setja niður 
haustlaukana að sögn Svanhild-
ar. „Þetta eru aðallega túlípanar, 
liljulaukar og krókusar sem koma 
síðan snemma upp á vorin.“ Hún 
segir yfirleitt góðar leiðbeiningar 

á pakkningum laukanna 
sem segi til um hve-
nær, hversu djúpt og 
hvernig eigi að setja 

laukana niður. „Oft er 
líka gott að setja svolítið lauf 
yfir moldina til að verja lauk-

ana fyrir frosti.“
En hvað með laufin 

sem nú falla af trjánum í 
gríð og er og hylja garð-

ana? „Það þarf alls 
ekki að þrífa lauf-

in burt. Mér 
finnst gott 

að raka þeim inn í beðin því þau 
verja rætur, gróður og fjölæringa 
og breytast að lokum í mold,“ segir 
Svanhildur og telur laufin hafa lítil 
áhrif á grasflatir, nema magnið sé 
því mun meira.

ekki tími trjÁklippinga
Þó nokkrir eru með safnhauga í 
garðinum sínum. Er í lagi að halda 
áfram að safna til moltugerðar? 

„Já, það er um að gera. Moltan 
heldur áfram að gerjast yfir vet-
urinn.“

En má klippa tré og runna núna? 
„Nei, þetta er ekki góður tími til 
þess þar sem allt er rakt og trén 
eru rétt að fara í dvala. Betra er að 
gera það í febrúar eða mars og svo 
eru sumarklippingar mjög góðar.“

Svanhildur segir haustið hins 
vegar mjög góðan tíma til útplönt-

unar og segir að hægt sé að gróð-
ursetja langt fram eftir hausti svo 
lengi sem ekki sé komið frost í 
jörðu. „Á þessum tíma eru plönt-
urnar hættar að vaxa og lagstar í 
dvala, þær hafa síðan góðan tíma 
til að jafna sig í jörðinni fram að 
sumri.“

Fræðslan hefst klukkan 11 á morg-
un, sunnudag, í Grasagarðinum.

vetrarundirbúningur í garðinum
Að ýmsu er að huga í garðinum áður en Vetur konungur gengur í garð. Þær Svanhildur Björk Sigfúsdóttir og Pálína 
Stefanía Sigurðardóttir garðyrkjufræðingar bjóða upp á fræðslu um vetrarundirbúning í Grasagarðinum á sunnudaginn.

 Drykkjunum er 
pakkað í umhverfisvænar 
glerumbúðir en það er 
lykilatriði þegar kemur að 
ferskleika og gæðum.”

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Mottó Froosh er “trade not aid” en fyrirtækið telur að aukin viðskipti skili sér 
margfalt betur heldur en þróunaraðstoð í báráttunni gegn fátækt.

Drykkirnir frá Froosh innihalda eingöngu ávexti og engin rotvarnarefni.

Grasagarðurinn er kominn í haustskrúðann og þær Svanhildur og Pálína eru í óða önn að undirbúa hann fyrir veturinn. Þær 
munu fræða gesti garðsins um vetrarundirbúning garða á morgun klukkan 11. MynD/GVA

Það er gott að 
hafa garðinn 

hreinan og fínan og 
hreinsa allt illgresi áður 
en snjórinn fellur.

Svanhildur Björk garðyrkjufræðingur
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Hjónin Birna Helgadóttir og Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson ásamt tveimur yngstu börnum sínum, Auði 13 ára og Kára 15 
ára. Öll fjölskyldan hugsar mikið endurvinnslu og umhverfisvernd. mynd/eyþóR

Áhugi Birnu Helgadóttur á um-
hverfismálum hófst á háskólaárun-
um þegar hún nam líffræði við Há-
skóla Íslands. Þá segist hún hafa 
áttað sig á því hvernig allar efna-
hringrásir heimsins vinna saman og 
hvernig maðurinn er að raska þeim 
á ýmsa vegu. „Á þessum tíma áttum 
við lítil börn og ég var með hug-
ann við framtíð þeirra. Við bjugg-
um á Hjónagörðum á þessum tíma, 
í kringum 1995, og stofnuðum ásamt 
vinafjölskyldu umhverfishóp sem 
kom á ýmsum umhverfisaðgerðum 
í húsinu á borð við pappírsendur-
vinnslu, lífræna endurvinnslu, upp-
lýsingaherferð um margnota bleyj-
ur o.fl. Þessi áhugi leiddi mig svo út 
í framhaldsnám í umhverfisfræðum 
og störf tengd umhverfismálum.“ Í 
dag er hún auðvitað búin að smita 
alla fjölskylduna af umhverfis-
áhuganum og segir hana hafa gegn-
um tíðina reynt að finna einfaldar, 
skynsamar og skemmtilegar leiðir 
til að lifa umhverfisvænu lífi.

Nota bíliNN lítið
Meðal þess sem fjölskyldan gerir 
er að flokka flest sem hægt er að 
endurvinna, þau nota hjólið sem 

helsta samgöngumáta og vanda sig 
í öllum innkaupum. „Þegar kemur 
að endurvinnslu gerum við þetta 
á einfaldan hátt með því að hafa 
hentug ílát og endurvinnslutunnu 
fyrir utan húsið. Við förum þó sjálf 
með gler, raftæki, ónýt föt o.fl. út 
á endurvinnslustöð. Síðan við feng-
um moltutunnu út í garð höfum við 
flokkað alla matarafganga frá, en 
það hefur gert okkur öll meðvitaðri 
um þann mat sem við hendum og 
minnkað matarsóun hjá okkur. Að 
minnka matarsóun er ekki bara eitt 
af því mikilvægasta sem við getum 
gert fyrir umhverfið í dag heldur 
sparar það líka peninga.“

Þótt hjónin eigi bíl reyna þau 
að nota hann sem minnst. „Hvort 
okkar fer á bíl til vinnu einn dag 
í viku sem við nýtum um leið í 
ýmsar útréttingar. Krakkarn-
ir hjóla alla daga í skóla og tóm-
stundir og við erum nánast ekkert 
í skutlinu. Við pössum vel upp á 
hjólin, að þau séu í lagi, að allir séu 
með ljós og skiptum yfir á nagla-
dekk á veturna.“ Hún segir stóran 
kost við hjólin að með þeim sé verið 
að koma hreyfingu inn í daglegt líf 
allra auk þess sem hjólatíminn sé 
líka góður tími til að hugsa og vera 
með sjálfum sér.

Kaupa eKKi óþarfa
Þegar kemur að innkaupum reyn-

ir fjölskyldan að nota eins lítið af 
plasti, umbúðum og einnota hlut-
um og hægt er. „Mikilvægast er 
að reyna að hugsa áður en keypt er 
þótt það sé ekki alltaf auðvelt. Það 
þýðir að við kaupum ekki óþarfa 
hluti og kaupum helst vandaða 
hluti sem endast. Við kaupum allt-
af umhverfismerktar vörur og líf-
rænt ræktaðar matvörur ef þær 
eru í boði og ekki miklu dýrari. Svo 
höfum við dregið verulega úr plast-
notkun t.d. með því að nota marg-
nota burðarpoka, geyma mataraf-
ganga í frábærum glerboxum með 
loki sem fást í IKEA, kaupa ekki 
hluti sem eru í miklum umbúðum 
og nota ekki einnota vörur.“

Aðspurð hvað sé helst í vændum 
í vetur segir hún samgöngumál-
in vera í forgangi. „Við erum öll 
spennt fyrir að kaupa rafmagns-
bíl og sumir vilja rafmagnshjól. Í 
fyrravetur bjuggum við í Gauta-
borg, vorum bíllaus, notuðum 
strætó og hjól en leigðum svo raf-
magnsbíl nokkra klukkutíma í senn 
þegar við þurftum. Það var algjör 
snilld og ég vildi óska að þetta væri 
hægt hér á Íslandi. Annars lít ég 
svo á að ein mestu umhverfisáhrif-
in sem þú hefur sem einstakling-
ur felast í því hvernig þú talar við 
og styður við þitt nærumhverfi. Að 
spyrja spurninga, hvetja og styðja. 
Þar vil ég gera enn betur.“

SKemmtilegt að lifa 
umhverfiSvæNt
Fjölskylda Birnu Helgadóttur á Seltjarnarnesi hefur um langt skeið 
flokkað flest sem hægt er að endurvinna. Fjölskyldan notar hjól sem 
helsta samgöngumáta og vandar sig í öllum innkaupum. 

Sunnudjass alla sunnudaga kl 20.00
Heimsklassa Djass með frábærum tónlistarmönnum í bruggsalnum okkar.

Allir velkomnir - enginn aðgangseyrir 

Hraðréttur dagsins í hádeginu alla
virka daga 1.690.- kr

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 
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Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Reynsla af skráningu ferla

 » Þekking á Holocentric er kostur

 » Reynsla í miðlun upplýsinga, 
kennslu og þjálfun

 » Rík þjónustulund og góð hæfni 
í mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði, sjálfstæð vinnu
brögð og fagmennska í starfi

 » Greiningarhæfni og lausna
miðuð hugsun

 » Góð tölvufærni, þ.m.t. hæfni  
til að hagnýta ólík upp lýsinga
tæknikerfi

 » Háskólamenntun eða annað 
nám sem nýtist í starfi

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita Friðrik 
G. Guðnason, forstöðumaður 
Ferlaþróunar, í síma 410 3201 
og Berglind Ingvarsdóttir hjá 
Mannauði í síma 410 7914.

Umsókn merkt Sérfræðingur í ferlaskráningu fyllist út á vef bankans,  
landsbankinn.is. Umsóknarfrestur er til og með 27. október nk.

Laust er til umsóknar starf sérfræðings hjá Ferlaþróun  
á sviði Reksturs og upplýsingatækni hjá Landsbankanum.

Sérfræðingur  
í ferlaskráningu

Helstu verkefni

 » Þátttaka í skipulagningu 
ferlastarfs og umsjón með 
verkferlakerfi bankans 
(Holocentric)

 » Þjálfun og stuðningur við starfs
fólk bankans í skráningu ferla

 » Skrásetning stærri ferla sem 
ganga þvert á deildir

www.intellecta.is

Sérhæft starf í vöruhúsi
Traust þjónustufyrirtæki í Hafnarfirði leitar að áreiðanlegum starfsmanni í 
vöruhús auk annarra tilfallandi verkefna.

Leitað er að einstaklingi sem hefur náð 20 ára aldri, er samviskusamur, 
þjónustulundaður og hefur metnað fyrir að ná árangri í starfi.

Nánari upplýsingar um starfið finnur þú á www.intellecta.is.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

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



Spennandi starf

Fjármálastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Sveitarfélagið Norðurþing varð 
til árið 2006 við sameiningu 
fjögurra sveitarfélaga. 
Þéttbýliskjarnarnir í 
sveitarfélaginu eru Húsavík, 
Kópasker og Raufarhöfn. Í 
ársbyrjun 2015 voru íbúar 
Norðurþings 2826 talsins. 
Konur jafnt sem karlar eru hvött 
til að sækja um starfið

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/3937 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði, framhaldsmenntun 
kostur.
Reynsla af fjármálastjórnun og áætlanagerð skilyrði.
Þekking og reynsla af uppgjöri og endurskoðun kostur.
Þekking og/eða reynsla af rekstri kostur.
Þekking og/eða reynsla af stjórnsýslu kostur.
Reynsla af samningagerð kostur.
Leiðtoga- og stjórnunarhæfni.
Jákvætt viðhorf og góðir samskiptahæfileikar.
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri í starfi.
Góð íslensku- og enskukunnátta í máli og riti.
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Umsóknarfrestur

31. október 

Starfssvið
Ábyrgð á fjármálastjórn sveitarfélagsins.
Yfirumsjón með bókhaldi, gerð ársreikninga og 
fjárhagsáætlana.
Vinna við áhættumat og fjárhagslegar greiningar.
Samningagerð.
Samskipti við aðila innan og utan sveitarfélagsins.
Önnur tilfallandi verkefni.

Norðurþing óskar eftir að ráða öflugan fjármálastjóra til starfa. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til að taka þátt í 
spennandi og krefjandi verkefnum hjá sveitarfélaginu. Fjármálastjóri er staðgengill sveitarstjóra.

Stapi lífeyrissjóður

Lögfræðingur 

Capacent — leiðir til árangurs

Stapi lífeyrissjóður er almennur 
lífeyrissjóður með um 180 
milljarða í eignum. Starfssvæði 
sjóðsins nær frá Hrútafirði 
í vestri að Skeiðarársandi í 
austri. Sjóðurinn nær þannig til 
allra byggðakjarna á Norður- 
og Austurlandi. Sjóðfélagar 
eru almennt launafólk á 
þessu svæði, sem kemur úr 
ýmsum atvinnugreinum, m.a. 
sjávarútvegi, verslun, þjónustu 
og iðnaði. Starfsmenn Stapa 
eru 15 og skrifstofur sjóðsins 
eru á Akureyri og Neskaupstað.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/2705 

Menntunar- og hæfniskröfur
Meistarapróf eða embættispróf í lögfræði.
Reynsla af sambærilegum störfum kostur.
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði kostur.
Góð færni í íslensku og ensku.
Nákvæm og öguð vinnubrögð.
Jákvætt viðmót og hæfni í samskiptum.
Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi.
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Umsóknarfrestur

25. október 

Starfssvið
Umsagnir um lagaleg álitaefni.
Lagalegar áreiðanleikakannanir.
Skýrslugerð og samskipti við eftirlitsaðila.
Skjala- og samningagerð.
Yfirumsjón með innheimtumálum sjóðsins.
Verkefni tengd lífeyrisréttindum.
Regluvarsla innan sjóðsins.
Mikil innri og ytri samskipti.
Önnur lögfræðistörf sem tengjast starfsemi sjóðsins.

Stapi lífeyrissjóður óskar eftir að ráða lögfræðing til að sinna fjölbreyttum og krefjandi lögfræðistörfum hjá sjóðnum.  
Um nýtt starf er að ræða sem heyrir undir framkvæmdastjóra sjóðsins.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum  
 samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.

365 er framsækið fjölmiðla- og fjarskiptafyrirtæki sem veitir lifandi og 
upplýsandi þjónustu við landsmenn, 365 daga ársins. 365 starfar á öllum 
sviðum fjölmiðlunar; sjónvarps- og útvarpsrekstri, blaðaútgáfu og vefmiðlun, 
auk þess að bjóða fjarskiptaþjónustu, bæði net og farsíma.

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 410 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

SÖLUMAÐUR ÁSKRIFTA OG FJARSKIPTADEILDAR
Vegna aukinna umsvifa leitum við að 
röskum og metnaðarfullum sölumanni.

Góð laun í boði fyrir góðan árangur í sölu.

Helstu kröfur:
- Reynsla af sölumennsku æskileg.
- Góð almenn tölvukunnátta.
- Sjálfstæði í starfi og geta unnið í hópi.
- Þjónustulund og færni í mannlegum  
 samskiptum.
- Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi.

Umsóknir ásamt ferilskrá skulu sendar á:  
www.365.is undir “laus störf”. 

Umsóknarfrestur er til og með 24. október.

Stefnt er að því að umsækjandi hefji störf hið fyrsta.



 Nýjar stöður sviðsstjóra
Akureyri er fjölmennasta 
sveitarfélag landsins utan 
höfuðborgarsvæðisins og eru 
íbúar rúmlega 18.000 talsins.  
 
Akureyri er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir 
allt Norðurland og iðar af 
mannlífi allan ársins hring. Fyrir 
utan hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar fyrir botni Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey einnig innan vébanda 
sveitarfélagsins.  
 
Bæjarstjórn leggur áherslu á að 
veita íbúum bæjarfélagsins góða 
þjónustu á öllum sviðum og hlúa 
þannig að samfélagi sem er gott 
til búsetu.�

�
�
�

�

�

�

Umsóknarfrestur

31. október

Hjá Akureyrarbæ er unnið að umbótum í stjórnsýslu bæjarins til að laga hana að breyttum tímum og ná fram aukinni skilvirkni 
til hagsbóta fyrir bæjarbúa. Starfsemi og þjónusta Akureyrarbæjar er í sífelldri þróun og með stjórnsýsluumbótunum er stefnt 
að einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari stjórnsýslu fyrir íbúa sveitarfélagsins auk þess sem samskipti á milli miðlægrar 
stjórnsýslu og fagsviða eru gerð skilvirkari. 
 
Sem hluti af umbótunum er leitað að metnaðarfullum aðilum í fjórar nýjar stöður sviðsstjóra í yfirstjórn Akureyrarbæjar. Allar 
stöðurnar heyra beint undir bæjarstjóra.  
 

 Capacent — leiðir til árangurs

Helstu verkefni eru m.a.:
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við áherslur 
Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna.
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Yfirumsjón með fjármálum bæjarsjóðs og bæjarfyrirtækja 
með sjálfstæðan fjárhag auk frágangs allra fjárskuldbindinga 
Akureyrarbæjar. 
Yfirumsjón með gerð fjárhagsáætlana og starfsáætlana deilda og 
sviða, samræmingu og eftirlit.
Yfirumsjón með gerð ársreiknings bæjarsjóðs og bæjarstofnana, 
stöðuupplýsingar til bæjarráðs.
Yfirumsjón með vinnslu bókhalds, fjárreiðum og áætlanagerð. 
Yfirumsjón með gerð og frágangi allra fjárskuldbindinga 
Akureyrarbæjar 
Að vera leiðandi á sviði gæðamála á sviðinu og eflir verkefni á sviði 
innra eftirlits. 

Helstu verkefni eru m.a.: 
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við 
áherslur Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila.
Ábyrgð á ráðgjöf við stjórnendur bæjarins á sviði 
mannauðsmála og leiðir úrbætur á því sviði. 
Leiðir samráð og samvinnu við íbúa í samræmi við 
áherslur kjörinna fulltrúa á íbúalýðræði. Leiðir þróun 
upplýsingaþjónustu við bæjarbúa og mótun stefnu í móttöku 
nýrra íbúa.
Annast almennar stjórnsýsluumbætur innan Akureyrarbæjar 
og leiðir vinnu sviðsstjóra við umbætur á sviði gæðamála og 
stjórnunar almennt.
Undirbýr fundi bæjarráðs og bæjarstjórnar í samráði við 
formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar og ber ábyrgð á 
eftirfylgni mála.
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Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3976
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3977

SVIÐSSTJÓRI FJÁRSÝSLUSVIÐ SVIÐSSTJÓRI STJÓRNSÝSLUSVIÐS
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Helstu verkefni eru m.a.:
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við áherslur 
Akureyrarbæjar.
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Ábyrgð á samskiptum við stjórn Akureyrarstofu og frístundaráð. Sér 
til þess að ákvörðunum sé fylgt eftir.
Yfirumsjón og fagleg ábyrgð á framgangi jafréttismála og 
mannréttindamála hjá Akureyrarbæ. 
Yfirumsjón með starfsemi á sviði menningar-, viðburða-, atvinnu-, 
ferða-, markaðs-, íþrótta- og forvarna- og frítímamála. 
Yfirumsjón með úttektum og rannsóknum er varða málefni sviðsins 
auk skipulagningar og umsjón kynninga og opinna funda. 
Eftirlit með starfsemi þeirra aðila sem annast samningsbundinn 
rekstur á sviði atvinnu-, menningar- og frístundamála fyrir 
Akureyrarbæ. 

Helstu verkefni eru m.a.: 
Dagleg ábyrgð á rekstri og stjórnun sviðsins í samræmi við 
áherslur Akureyrarbæjar. 
Að vera faglegur leiðtogi sviðsins og starfsmanna. 
Ábyrgð á ráðgjöf og fræðslu sviðsins til hlutaðeigandi aðila. 
Ábyrgð á samskiptum við umhverfis- og mannvirkjaráð og sér 
til þess að ákvörðunum sé fylgt eftir.
Fagleg og fjárhagsleg umsjón með aðkeyptri vinnu vegna 
verkefna sviðsins, samningagerð við verktaka og ráðgjöf í 
samræmi við starfs- og fjárhagsáætlun. 
Yfirumsjón með framkvæmdum, fasteignum bæjarins og 
slökkviliði Akureyrar.
Leiðir mótun umbóta á verklagi og í samstarfi við þá sem 
nýta sér þá þjónustu sviðsins sem varðar tæknilega innviði 
Akureyrarbæjar.
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Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3974
Upplýsingar og umsókn

capacent.is/s/3975

SVIÐSSTJÓRI SAMFÉLAGSSVIÐ SVIÐSSTJÓRI UMHVERFIS- OG 
MANNVIRKJASVIÐS

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi, meistaragráða æskileg.
Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem undir sviðið heyra.
Umfangsmikil reynsla af störfum á sviði stjórnunar og rekstrar.

Frekari menntunar- og hæfniskröfur fyrir störfin er að finna á heimasíðu Capacent, sjá hlekk við hvert starf.

�
�
�
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Hagfræðingur 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Rannsóknir, greiningar á þróun verslunar og 

þjónustufyrirtækja
• Ábyrgð á söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga
• Framsetning upplýsinga til opinberra birtinga 
• Mat á efnahagslegum aðstæðum 
• Skýrslugjöf 
• Samskipti við fjölmiðla

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í hagfræði eða menntun sem  

nýtist í starfi 
• Reynsla af greiningarvinnu
• Reynsla af framsetningu og miðlun upplýsinga
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Örugg framkoma 
• Frumkvæði í vinnubrögðum 

Upplýsingar veita:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 23. okt. nk.

Markmið SVÞ eru að vera málsvari atvinnurekenda í verslunar- og þjónustufyrirtækjum. Að vinna að 
almennum, sameiginlegum hagsmunamálum aðildarfyrirtækja. Að stuðla að framförum í verslun og 
þjónustu, bættum starfsskilyrðum, aukinni arðsemi og samkeppnishæfni. Að þjónusta fyrirtæki á sviði 
kjaramála í samstarfi við Samtök atvinnulífsins, SA.  

SVÞ óska að ráða hagfræðing til starfa. Um nýtt starf er að ræða hjá samtökunum.  
Verkefnin reyna á sjálfstæði í starfi, mikla samskiptafærni og sterka hagfræðiþekkingu.  

Verkefnastjóri í  
upplýsingatækni 

Nánari  upplýsingar: 

Aðalbjörn Þórólfsson, deildarstjóri Verkefnastýringar 
440 2876, adalbjorn.thorolfsson@islandsbanki.is

Sigrún Ólafsdóttir, ráðningarstjóri  
440 4172, sigrun.olafs@islandsbanki.is

Íslandsbanki leitar að metnaðarfullum og faglegum verkefnastjóra í upplýsingatækni. Starfið fellur undir 
Verkefnastýringu, sem er stoðdeild við aðrar deildir í upplýsingatækni og vinnur þvert á þær. Verkefnastjóri 
er þar að auki í miklum samskiptum við aðrar deildir bankans. Í Verkefnastýringu vinna nokkrir af öflugustu 
verkefnastjórum landsins í upplýsingatækni og áhersla er á stöðuga framþróun í faginu.

Umsóknir óskast fylltar út á www.islandsbanki.is 
og sendar ásamt ítarlegri ferilskrá og kynningarbréfi 

Umsóknarfrestur er til og með 23. október

• Reynsla úr fjármálageiranum er kostur

• Metnaður til að ná góðum árangri

• Öguð vinnubrögð, frumkvæði og drifkraftur 

Hæfniskröfur:

• A.m.k.  5 ára reynsla af af stýringu  
verkefna í upplýsingatækni 

• Háskólapróf, MPM er kostur

• IPMA C eða B vottun er kostur

Við bjóðum góða þjónustu. Hjá Íslandsbanka starfa um 950 starfsmenn. Við sækjumst eftir starfsfólki sem er jákvætt, faglegt og framsýnt og leitar 
ávallt bestu lausna fyrir viðskiptavini bankans. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu. Íslandsbanki er stoltur handhafi Gullmerkis 
Jafnlaunaúttektar PwC. Árið 2016 fékk Íslandsbanki þekkingarverðlaun FVH fyrir mannauðsstjórnun og Hvatningarverðlaun jafnréttismála.  
Hvað segir fólkið okkar? Sjáðu hvað starfsfólk hefur að segja um vinnustaðinn: islandsbanki.is  > Um Íslandsbanka  > Vinnustaðurinn 



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz og Kia á Íslandi.

Sölumaður 
atvinnubíla
 

Ábyrgð og verkefni

•  Sala á nýjum atvinnubílum og ráðgjöf

•  Samskipti við umboðsmenn og bílasala

•  Frágangur á skjölum 

Hæfniskröfur

•  Reynsla af atvinnubílum mikill kostur

•  Meirapróf æskilegt

•  Almenn tölvu– og enskukunnátta

•  Hæfni í mannlegum samskiptum 

Þjónusturáðgjafi 
í verkstæðismóttöku

Ábyrgð og verkefni

•  Ráðgjöf og móttaka viðskiptavina

•  Upplýsingagjöf um framgang verkefna 

 og utanumhald verkbeiðna

•  Undirbúningur ábyrgðafyrirspurna

 
Hæfniskröfur

•  Reynsla / menntun sem nýtist í starfi æskileg

•  Tæknimenntun / tæknilegur áhugi kostur

•  Góð tölvu–, íslensku– og enskukunnátta

Umsjónarmaður 

innri bílaleigu 

Ábyrgð og verkefni

•  Umsjón með bílaleiguflota Öskju

•  Umsjón með þrifum og viðhaldi bílaleiguflota

•  Umsjón með afhendingu og móttöku bíla

 
Hæfniskröfur

•  Reynsla af störfum bílaleigu kostur

•  Flekklaus ökuferilskrá

•  Góð tölvu–, íslensku– og enskukunnátta

Verkstjóri 

fólksbílaverkstæðis

Ábyrgð og verkefni

•  Umsjón með nýtingu vinnutíma

•  Tryggja fagleg vinnubrögð skv. verklýsingum

•  Staðfesta bilanir og yfirfara viðgerðir

•  Umsjón með almennri umgengni

 
Hæfniskröfur

•  Meistararéttindi kostur

•  Reynsla af sambærilegu starfi æskileg

•  Góð tölvu– og enskukunnátta skilyrði

Tekið er við umsóknum á vef Öskju, www.askja.is, en þar má einnig 
finna ítarlegri upplýsingar um störf í boði.

Umsóknarfrestur er til og með 24. október. Nánari upplýsingar veitir Erla Sylvía Guðjónsdóttir, 

gæða– og mannauðs stjóri Öskju, á netfanginu atvinna@askja.is.

Húsvörður
Ræsting og viðhald

Ábyrgð og verkefni

•  Dagleg ræsting verkstæða

•  Minni viðhaldsverkefni

•  Önnur tilfallandi verkefni 

 
Hæfniskröfur

•  Gott líkamlegt hreysti

•  Íslensku– eða enskukunnátta skilyrði

•  Snyrtimennska og stundvísi

Ertu með
bíladellu?

Standsetning 
bifreiða

Ábyrgð og verkefni

•  Standsetning og þrif bifreiða

•  Umfelgun og ásetning einfaldra aukahluta

•  Önnur tilfallandi verkefni 

Hæfniskröfur 

•  Reynsla af umfelgunum er skilyrði 

•  Íslensku– eða enskukunnátta skilyrði

•  Dugnaður, vandvirkni og stundvísi

Bílaumboðið Askja er framsækið þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og 
þjónustu á Kia og Mercedes-Benz bifreiðum. Við leitum að framúrskarandi 
fólki í teymið okkar sem mun stýra Öskju með okkur inn í spennandi framtíð.



Móttökuritari 
Heilsugæslan í Salahverfi auglýsir eftir móttökuritara til  
starf a. Fullt starf er æskilegt en hlutastarf kemur einnig  
til greina. 

Við leitum að starfsmanni sem hefur þjónustulund og ánægju 
af því að umgangast fólk. Góð íslensku- og enskukunnátta 
skilyrði. Góð kunnátta á tölvur og ritvinnsluforrit æskileg.  
Móttökuritarinn þarf að geta hafið störf í síðasta lagi 1. 
janúar n.k. Laun samkvæmt kjarasamningi VR. 

Við Heilsugæsluna í Salahverfi starfa 26 starfsmenn, þar af 
3 læknaritarar og 3 móttökuritarar. Skjólstæðingar heilsu-
gæslunnar eru tæplega 16 þúsund og komur í viðtöl eru 
tæplega 40 þús á ári. Heilsugæslan í Salahverfi er stærsta 
heilsugæslan í Kópavogi og var valin af VR sem fyrirmyndar-
fyrirtæki fyrir árið 2016. 

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrir störf 
sendist Sigurlaugu Sigurjónsdóttur skrifstofustjóra Heilsu-
gæslunnar í Salahverfi, Salavegi 2, 201 Kópavogi, fyrir 1. 
nóvember n.k. Hún veitir nánari upplýsingar um stöðuna í 
síma 590-3900 eða í gegnum netfangið, sigurlaug@salus.is.

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

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

Leit að
grafískum
hönnuði!

Við hjá H:N leitum að grafískum 
hönnuði sem getur leitt skemmtileg 
og krefjandi verkefni. Það myndi 
ekki skemma ef viðkomandi gæti 
aukinheldur:

∙ vaknað fyrir hádegi

∙ fílað sig vel innan um skemmtilegt fólk 

∙ haft áhuga á hönnun

∙ spilað Fußball

∙ haft unun af fjölbreyttum áskorunum

∙ liðið vel í hringiðu miðborgarinnar
 
Umsóknir sendast til atvinna@hn.is
eigi síðar en 27. október.

Nánar á hn.is/atvinna



Icepharma  •  Lynghálsi 13  •  110 Reykjavík  •  Sími 540 8000  •  icepharma.is

Icepharma er leiðandi fyrirtæki á íslenskum heilbrigðismarkaði og hefur það að markmiði að styðja við almenna lýðheilsu. Hjá fyrirtækinu starfa 90 manns með víðtæka menntun og þekkingu 
á heilbrigðisgeiranum. Icepharma leggur metnað sinn í að vera fyrirmyndarvinnustaður og leggur áherslu á jafnrétti og fjölskylduvænt umhverfi.

Heilbrigðissvið Icepharma er leiðandi í ráðgjöf, sölu og þjónustu á vörum fyrir íslenskan heilbrigðismarkað. Helstu viðskiptavinir Heilbrigðissviðs Icepharma eru 
heilbrigðisstofnanir og apótek. 
 

STARFSSVIÐ 
•  Kynning, markaðssetning og sala á hjúkrunarvörum og lækningatækjum 
    til heilbrigðisstofnana
•  Myndun og viðhald viðskiptatengsla við heilbrigðisstarfsfólk
•  Kennsla og innleiðing auk eftirfylgni
•  Greining og undirbúningur nýrra markaðstækifæra
•  Útboðs- og tilboðsgerð 
•  Samskipti við erlenda birgja 

HÆFNISKRÖFUR
•  Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda t.d. hjúkrunarfræði eða 
    heilbrigðisverkfræði 
•  Viðbótarmenntun á sviði viðskipta er kostur
•  Þekking og reynsla úr sambærilegum störfum er kostur
•  Góð greiningarhæfni og eiginleiki til að túlka og leggja fram niðurstöður  
    og tillögur
•  Fagmennska og frumkvæði, jákvæðni og öguð vinnubrögð
•  Góð færni í mannlegum samskiptum og tengslamyndun
•  Hæfileiki til að tjá sig í ræðu og riti
•  Mjög gott vald á ensku er skilyrði og kunnátta í einu Norðurlandamáli 
    er kostur

SÖLU- OG MARKAÐSSTJÓRI Á
HEILBRIGÐISSVIÐI

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Bryndís deildarstjóri á Heilbrigiðssviði Icepharma (sbs@icepharma.is eða 520 4304). 
Umsóknir óskast sendar fyrir 24. október á netfangið  atvinna@icepharma.is, merkt „Heilbrigðissvið“. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

Helstu verkefni eru stjórnun flugverndarstarfsmanna ásamt daglegri skipulagningu 
vakta. Umsjón og eftirlit á skráningum á vöktum, ásamt því að tryggja að 
framkvæmd flugverndar sé samkvæmt verklagi og þjónustumarkmiðum Isavia.   

Hæfniskröfur:
•  Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og góð þjónustulund
•  Reynsla af flugvernd
•  Reynsla af stjórnun nauðsynleg
•  Nákvæm og öguð vinnubrögð
•  Góðir skipulagshæfileikar og geta til að vinna vel undir álagi
•  Geta til að stjórna jafningjum og leiða breytingar

Almennt er þess krafist að allir umsækjendur búi yfir færni til að tjá sig á íslensku 
og ensku, auk almennrar tölvuþekkingar. Umsækjendur þurfa að standast 
bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

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 :
K E F LAVÍK URFLUGVÖ LLUR

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

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

Arnar starfar við flugvernd á 
Keflavíkurflugvelli. Hann er hluti 
af góðu ferðalagi.
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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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Gæðastjóri ORA
Ísam var stofnað 15. apríl 1964. Félagið er með 

starfssemi á 5 stöðum. Frá upphafi hefur verið lögð 

höfuðáhersla á að flytja inn og markaðssetja þekktar 

gæðavörur í náinni samvinnu við framleiðendur 

þeirra og viðskiptavini.

Niðursuðuverksmiðjan Ora hf var stofnuð 

árið 1952 og er þekkt fyrir gæðavörur. Ora er 

í dag framleiðsludeild innan Ísam, bæði fyrir 

innanlandsmarkað og útflutning.

Innan Ísam eru í dag starfræktar 5 söludeildir, eigið 

vöruhús og annast fyrirtækið vöruafgreiðslu með 

eigin bílum. Starfsmenn fyrirtækisins eru um 370. 

www.isam.is - www.ora.is

Nánari upplýsingar veita Helga Rún Runólfsdóttir (helga@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.  
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016.  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.  

Menntunar- og hæfniskröfur

•	Háskólamenntun	á	sviði	matvæla	eða	sambærilegu
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	er	kostur
•	Þekking	á	stöðlum	(HACCP,	BRC	og	MSC)	er	kostur
•	Sjálfstæði	í	starfi	og	öguð	vinnubrögð
•	Samskiptahæfileikar	og	þjónustulund
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti

Helstu verkefni

•	Stýrir	gæðavinnu	og	ber	ábyrgð	á	gæðakerfi	samkvæmt	stöðlum
•	Ábyrgð	á	mælingum	og	eftirlit	með	framleiðslu
•	Ábyrgð	á	vörulýsingum	og	merkingum
•	Þátttaka	í	vöruþróun
•	Samskipti	við	hagsmuna-	og	lögaðila
•	Önnur	tengd	verkefni

Ísam auglýsir lausa stöðu gæðastjóra ORA. Leitað er að einstaklingi með þekkingu á 
gæðamálum í krefjandi umhverfi. Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

Intellecta Síðumúla 5, 108 Reykjavík

Össur is looking for an ambitious individual to join our team as a Global Product Manager. 

The Global Product Manager has the overall responsibility for strategically managing an 

assigned product line with the aim of growing profitable market share. The Global Product 

Manger works closely with other departments across the globe to identify needs and new 

product opportunities in the prosthetic market segment.

RESPONSIBILITIES: 

• Strategically manage a product portfolio

• Identify and implement new business opportunities related to the assigned product line

• Develop product positioning and manage the product lifecycle

• Successfully launch new products to the market in collaboration with other 

departments

• Create and drive global marketing strategy in cooperation with global business units

QUALIFICATIONS:

• Master’s level education in engineering or business

• Minimum 5 years’ experience in marketing and/or business development

• Ability to effectively manage global projects and teams across functions

• International experience 

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English

Össur is looking for an ambitious person to join the Design Center team as a Packaging 

Specialist. The Packaging Specialist has the overall responsibility of managing the current 

corporate portfolio of packaging, along with new structural design and implementation. 

The Packaging Specialist will work closely with other departments through new design 

projects, and will be responsible for communication with manufacturing vendors and 

partners globally.

RESPONSIBILITIES: 

• Become a dynamic member of the Össur Design Center team

• Strategically manage the packaging portfolio on global level

• Structural design of packaging, materials and optimization from a logistical and 

cost perspective

• Participate in R&D project teams, focusing on packaging

• Manage partnership with vendors

• Maintain comprehensive quality systems/controls in order to ensure that R&D 

functions are operating in full compliance with current policies for the environment, 

and other standard operating procedures

• Provide guidance on best practice in packaging design and manufacturing

QUALIFICATIONS:

• BA or BS in Engineering or Industrial Design

• Experience in structural packaging design

• Minimum of 5 years’ professional experience

• Ability to effectively manage global projects and teams

• International experience 

• Strong communication skills

• Highly proficient in spoken and written English

GLOBAL PRODUCT MANAGERPACKAGING SPECIALIST

Össur is a leading global provider of non-invasive orthopaedics with 2800 employees in over 18 countries worldwide.

The core values of the company are Honesty – Frugality – Courage.
WWW.OSSUR.COM

Application period until October 24th 2016. 

Please apply on our website:  

ossur.is/mannaudur under the appropriate position.

For further information contact Human Resources tel. 515 1300



Sérfræðingur á burðarneti
Við leitum að ábyrgðarfullum og metnaðargjörnum starfsmanni til 
starfa við gagnaflutningsnet Vodafone. 
Starfið felur í sér hönnun, uppsetningu og rekstur á flutningskerfum í 
rekstri hjá Vodafone, auk víðtæks ljósleiðaranets.

Menntunar- og hæfniskröfur:
  –   Háskólamenntun í verk- eða tæknifræði nauðsyn
  –   Reynsla af rekstri rásaskiptra og/eða IP fjarskiptakerfa mikill kostur
  –   Samskiptahæfileikar og geta til að halda mörgum boltum á lofti í einu

Umsóknarfrestur er til og með 23. október nk.
Nánari upplýsingar er að finna á vodafone.is/storf

Vodafone
Við tengjum þig
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Yfir 150 manns starfa 
hjá HEKLU hf. en félagið 
er leiðandi fyrirtæki í 
innflutningi, sölu og 
þjónustu við nýjar og 
notaðar bifreiðar.
 
Félagið er með umboð 
fyrir Volkswagen, Audi, 
Skoda og Mitsubishi 
og annast þjónustu við 
þessar tegundir.
 
Höfuðstöðvar HEKLU eru 
við Laugaveg 170-174 í 
Reykjavík.

Við hjá HEKLU leitum að kraftmiklum og hæfileikaríkum einstaklingum til starfa.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október. Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir að sækja um störf á heimasíðu HEKLU, www.hekla.is.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigríður Dröfn Ámundadóttir starfsmannastjóri  
í síma 590 5655 eða sigridur@hekla.is.

Slástu í Hekluhópinn

  Gæðaúttekt bíla
Starfssvið

• Gæðaprófun bíla að lokinni viðgerð. 
 
Hæfniskröfur

• Bifvélavirki eða sambærileg menntun 
eða reynsla.

• Nákvæmni og öguð vinnubrögð.

  Forgreining
Starfssvið

• Forgreining fyrir verkstæði.
• Frummat á þörf og umfangi við- 

gerðar, undirbúningur verks og  
mat á varahlutaþörf. 

 
Hæfniskröfur

• Bifvélavirki. 

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 22. október. 

Laust starf stuðningsaðila á yngsta stigi  
fyrir skólaárið 2016-2017.

 
Skólinn er sjálfstætt starfandi almennur 

grunnskóli sem starfar eftir aðferðafræði 
Waldorfskólastefnunnar.

 Nánari upplýsingar á solstafir@waldorf.is

Waldorfskólinn
Sólstafir auglýsir

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 25. 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

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móður félaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 540 á 
Íslandi, í Svíþjóð og í Kanada.  Dótturfélög Nýherja eru TM Software, Tempo og Applicon. Félagið er skráð í Kauphöll Íslands.

BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

Sækja skal um störfin á vef Nýherja, nyherji.is/atvinna.
Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2016. 
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. 
Nánari upplýsingar veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur á mannauðssviði, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Tæknimaður í sjálfsafgreiðslulausnum
Við leitum að tæknimanni sem er jafnvígur  
á skrúfjárn og lyklaborð til að setja upp, 
þjónusta og þróa sjálfsafgreiðslulausnir.

Helstu verkefni:
>> Þjónusta við hraðbanka, verslunarkerfi  

og sjálfsafgreiðslulausnir
>> Uppsetning á vélbúnaði og hugbúnaði
>> Utanumhald um útgáfur hugbúnaðar og rekla
>> Virkniprófanir og aðkoma að hugbúnaðarþróun
>> Viðhald og útskipti á búnaði
>> Kennsla og þjónusta við notendur

Vegna aukinna verkefna í hugbúnaði og sérlausnum leitum við að 
öflugum liðsmönnum með brennandi áhuga á tækni og nýsköpun, 
góða samskiptahæfni og ríka þjónustulund.

Ráðg jafi í þjónustuferlum
Við leitum að ráðgjafa til að aðstoða 
viðskiptavini við uppbyggingu þjónustuferla  
og hugbúnaðarþróunar, einkum í JIRA  
beiðna- og verkefnakerfinu.

Helstu verkefni:
>> Ráðgjöf við uppsetningu, stillingar og verkferla í JIRA  

og tengdum kerfum
>> Ráðgjöf varðandi viðskipta- og þjónustuferla
>> Aðkoma að þróun, viðbótum og sérsmíði fyrir 

viðskiptavini
>> Kennsla og þjálfun

Hæfniskröfur:
>> Þekking á JIRA eða sambærilegum kerfum æskileg
>> Reynsla af ráðgjöf varðandi viðskipta-  

og þjónustuferla æskileg
>> Þekking á ITIL ferlum kostur
>> Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur:
>> Reynsla af upplýsingatækniþjónustu æskileg
>> Þekking á tölvum og uppsetningu vélbúnaðar
>> Þekking á uppbyggingu bankaumhverfis æskileg
>> Tækni- eða háskólamenntun sem nýtist í starfi

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA



DEILDARSTJÓRI 
Við hjá Vinakoti leitum eftir öflugum DEILDARSTJÓRA til að sjá 
um daglegan rekstur búsetuúrræðis. 

Við rekum skammtíma- og langtíma búsetu fyrir börn og ungmenni 
með fjölþættan vanda. Í starfi okkar höfum við að leiðarljósi að 
skapa börnunum og ungmennunum öruggt og heimilislegt um-
hverfi. Lesa má meiri um okkur á www.vinakot.is  

Helstu verkefni og ábyrgð
• Að sjá um daglegan rekstur og skipulag búsetuúrræðis 
 samskvæmt starfslýsingu deildastjóra, þ.m.t.:
• Stjórnun, skipulagning og mat á starfi búsetuúrræðisins
• Gera einstaklingsáætlanir í samvinnu við þroskaþjálfa, eða 
 sambærilegan fagaðila, og fylgja eftir að unnið sé í samræmi 
 við þær
• Sjá um almennt starfsmannahald

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi 
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
• Áhugi og metnaður fyrir að starfa með unglingum með 
 fjölþættan vanda
• Þekking á einhverfu og/eða fjölþættum vanda 
• Sveigjanleika og færni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög
• 25 ára eða eldri

Aðrir þættir eru máli skipta
• Hæfni til að takast á við óvæntar aðstæður
• Frumkvæði, jákvæðni og áhugasemi í starfi

Bæði kynin eru hvött til að sækja um starfið.  
Starfshlutfall er 100% og ráðið er til framtíðar. 

Umsóknarfrestur er til 18. október og þarf viðkomandi að geta 
hafið störf sem fyrst. 

Nánari upplýsingar veitir John Bond, deildarstjóri, á jb@vinakot.is 
og Sóley Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri, á soley@vinakot.is 

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á starf@vinakot.is merkt 
“DEILDARSTJÓRI”

Fagmennska, umhyggja og traust eru gildin sem við vinnum eftir

LAUNASÉRFRÆÐINGUR
Marel leitar að reyndum og mjög talnaglöggum einstaklingi til starfa á 
launasviði. Starfið felst meðal annars í úrvinnslu, launagreiningum og 
upplýsingagjöf til starfsmanna. Starfið heyrir undir mannauðsstjóra. 

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4700 starfsmenn, þar 
af 550 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi á heimsvísu í þróun og 
framleiðslu tækja og hugbúnaðar fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka 
áherslu á nýsköpun og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum 
við ráða til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi. Starfsumhverfið er 
fjölskylduvænt, vinnutíminn er sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð 
er áhersla á heilsueflingu starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og 
framúrskarandi íþróttaaðstöðu.

Starfssvið:
• Vinnsla launabókhalds, þ.m.t. útreikningur, skil og frágangur launatengdra gjalda,

útreikningur á fjarvistum og orlofi skv. kjarasamningum.
• Greiningarvinna, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála.
• Undirbúningur, úrvinnsla og kynningar á launakönnunum.
• Upplýsingagjöf og samskipti við starfsmenn, lífeyrissjóði,  stéttarfélög og

starfsstöðvar Marel erlendis.
• Þátttaka í sérverkefnum t.d. starfaflokkun, eftirfylgni launastefnu o.fl.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 
mannauðsstjóri í síma 563 8000 eða með tölvupósti á sigridur.stefansdottir@marel.com. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Mjög góð þekking og reynsla af launavinnslu er nauðsynleg.
• Þekking og reynsla af launakerfum, launakönnunum, launastefnum, kjarasamningum og 

vinnurétti.
• Brennandi áhugi á tölum, greiningarvinnu og úrvinnslu gagna og mjög góð færni í Excel.
• Þekking og reynsla í Dynamics Axapta, SAP og Workday er kostur.
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Góð enskukunnátta bæði í tali og ritun.
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni , drifkraftur og frumkvæði. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Innlifun ehf, sem sérhæfir sig í sölu á vönduðum og fjölbreyttum þýskum eldhúsinnréttingum frá Alno, Wellman og Impuls,  
óskar eftir innanhússarkitekt til starfa til að anna aukinni eftirspurn eftir innréttingum.

Hjá Innlifun er mikil áhersla lögð á góða, faglega og vandaða þjónustu við áhugasama kaupendur. Mikill metnaður er lagður í 
ráðgjöf, hönnun og útfærslu á innréttingum með persónulegri þjónustu. Reynsla af teikniforritum er æskileg en ekki nauðsynleg. 

Vinnutími frá 11-18 virka daga og 11-16 annan hvern laugardag.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á gudrun@innlifun.is eigi síðar en sunnudaginn 23. október.

Öllum umsóknum verður svarað og farið með upplýsingar sem trúnaðarmál.

Suðurlandsbraut 26 • Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga og 11-16 laugardaga • www.alno.is

Innanhússarkitekt 
VERKFRÆÐISTOFA

S. SAGA ehf
S. Saga ehf er  verkfræðistofa í Kópavogi sem sérhæfir sig í burðar-
virkishönnun og ráðgjöf. Erum með verkefni á Íslandi og Noregi  og 
vegna aukinna umsvifa leitum við starfsfólks í eftirtalin störf

Óskum við eftir að ráða byggingartækni- eða verk-
fræðing í fullt starf. Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Bs í tækni- eða verkfræði skilyrði
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni
• Tölvukunnátta

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Almenn hönnun burðavirkis fyrir mannvirki.

Óskum einnig eftir að ráða tækniteiknara í fullt starf.  
Um framtíðarstarf er að ræða.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun í tækniteiknun skilyrði
• Kunnátta í Revit og AutoCad
• Frumkvæði og faglegur metnaður
• Góð samskiptahæfni

Helstu verkefni:
• Teiknun burðavirkis
• Teiknun lagna
• Magntaka

Frekari upplýsingar veitir Vignir Jónsson í síma 859 50 90
Áhugasamir sendi umsókn á vignir@ssaga.is

Umsóknarfrestur er til 31. október.
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Vilt þú vera?

Þjónustustjóri 
hjá AÞ–Þrif

vinna.is

Sæktu um starfið á

vinna.is/storf/
thjonustustjori

Hæfniskröfur
Bílpróf og hreint sakarvottorð skilyrði.
Reynsla af ræstingum skilyrði.
Verður að vera Íslensku- og/eða 
enskumælandi.
Heiðarleiki og frumkvæði.
Þjónustulund og metnaður.
Sjálfstæði í vinnubrögðum.
Framúrskarandi færni í samskiptum.

Athugið að áhugasamir eru hvattir til að 
sækja um sem fyrst þar sem umsóknir 
verða metnar jafnóðum. 

 

 
 
 

�
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Umsóknarfrestur

23. október 

AÞ-Þrif óskar eftir að ráða öflugan 
þjónustustjóra með framúrskarandi 
samskiptahæfni. Um er að ræða krefjandi 
starf í fjölþjóðlegu umhverfi. Þjónustustjóri 
leiðir hóp starfsfólks og er m.a. ábyrgur 
fyrir þjálfun, frammistöðu hópsins og 
samskiptum við viðskiptavini. 

AÞ-Þrif ehf. er ungt og framsækið 
hreingerningafyrirtæki sem formlega tók til 
starfa í júlí 2006. Helsta sérsvið fyrirtækisins 
er iðnaðarþrif fyrir byggingarverktaka og 
gluggaþvottur, en einnig hefur það verið 
að bjóða upp á almenn þrif í auknum mæli. 
Gildi þess eru fagmennska, þjónustulund, 
heiðarleiki.

ÞJÓNUSTULIÐI 
RÆSTING
í Menntaskólanum í Kópavogi

Menntaskólinn í Kópavogi óskar eftir að ráða 
þjónustuliða til ræstinga og umsjónar með  
umgengni í skólanum á dagvinnutíma.  
Möguleiki á hlutastörfum.

Laun eru skv. sérstökum samningi Eflingar og 
fjármálaráðuneytis. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu 
skólans í síma 594 4000 hjá skrifstofustjóra eða 
ræstingastjóra. 

Skólameistari

Stoð hf. stoðtækjasmíði óskar eftir  
að ráða starfsmann á verkstæði

Verkefni:
• Stoðtækjasmíði og önnur verkefni við framleiðslu 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun og reynsla á sviði stoðtækjasmíði er kostur
• Reynsla í meðferð koltrefja og plastefna er æskileg
• Skipulögð, öguð og metnaðarfull vinnubrögð 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og til að starfa í hóp 
• Reynsla af Navision og almenn tölvukunnátta er kostur

UM ER AÐ RÆÐA STARF MEÐ MIKLA MÖGULEIKA Á 
STARFSÞRÓUN Í FRAMTÍÐINNI.

Hjá Stoð starfar nú 27 manna samhentur hópur í gefandi 
starfsumhverfi.

Stoð hf. stoðtækjafyrirtæki framleiðir og flytur inn og stoð- og 
hjálpartæki, www.stod.is. 

Umsjón með ráðningu: Elías Gunnarsson, framkvæmdastjóri 
sími 565-2885 / 896-0916.

Umsóknafrestur til: 20. Október 2016

Stoð hf. • Trönuhrauni 8 • 220 Hafnarfirði

Starfsmaður óskast í viðhald  
tækja og fasteigna.

Aðföng leitar að úrræðagóðum viðgerðamanni til að 
sinna viðhaldi og viðgerðum á vöruhúsi og tækjako-
sti Aðfanga. Viðkomandi þarf að geta sinnt smærri 
viðgerðum á lyfturum og húsnæði og haft umsjón með 
verktökum við stærri viðgerðir. 
Hæfniskröfur:
•	 Menntun	og	reynsla	sem	nýtist	í	starfi	
•	 	Lyftararéttindi	kostur
•	 Sjálfstæð	og	vönduð	vinnubrögð
•	 Jákvætt	viðhorf	og	lipurð	í	samskiptum

Hægt	er	að	sækja	um	starfið	á	heimasíðu	okkar,	
www.adfong.is. Óskað er eftir að ferilskrá fylgi  
með umsókn. 

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir/Nemar 
óskast

 

HELSTU VERKEFNI:
• Afgreiðsla, þjónusta og upplýsingagjöf 
• Skjalavarsla
• Undirbúningur fyrir viðburði og fundi
• Vinna við kennsluskrá
• Undirbúningur fyrir brautskráningu

HELSTU MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
• Háskólapróf sem nýtist starfi er æskilegt
• Góð tölvukunnátta er nauðsynleg
• Gott vald á upplýsingatækni og hæfni til

að tileinka sér nýjungar á því sviði
• Góð færni í íslensku og ensku, bæði ræðu og riti 
• Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknafrestur er til og með 25. október nk.
Nánari upplýsingar veitir Ingiríður Þórisdóttir, deildarstjóri Sálfræðideildar
í síma 525 5269 eða með tölvupósti í netfangið ingirid@hi.is.

Sálfræðideild er ein sex deilda á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla 
Íslands. Við Sálfræðideild er bæði boðið upp á grunn- og  
framhaldsnám. Við deildina starfa 16 fastráðnir kennarar
og fjöldi stundakennara. Nemendur eru 572.

VERKEFNASTJÓRI Á SKRIFSTOFU 
SÁLFRÆÐIDEILDAR 
Auglýst er laust til umsóknar 75% starf verkefnastjóra á skrifstofu Sálfræðideildar Háskóla 
Íslands. Leitað er að þjónustulunduðum, liprum og jákvæðum einstaklingi sem hefur áhuga 
á fjölbreyttum verkefnum. 

Er verið að leita að þér?
RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is



Staða sérfræðings í hafeðlisfræði

Hafrannsóknastofnun óskar eftir að ráða til starfa sérfræðing til starfa á sviði hafeðlisfræði.   
Um fullt starf er að ræða og heyrir staðan heyrir undir sviðstjóra umhverfis. 

Helstu verkefni

• Þátttaka í rannsóknarverkefnum

• Vinna með straum- eða haflíkön

• Gagnasöfnun á sjó

• Úrvinnsla gagna og birting niðurstaðna

• Vinna með öðrum rannsóknasviðum stofnunarinnar

Menntunar- og hæfniskröfur
Umsækjendur þurfa að hafa lokið doktors- eða meistaraprófi í hafeðlisfræði,  
hafa reynslu af rannsóknum og birtingu niðurstaðna.

Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á straum- eða haflíkönum og reynslu af 
notkun þeirra. 

Í umsókn skulu vera upplýsingar um menntun (afrit af prófskírteinum) og fyrri störf, 
ásamt nöfnum tveggja meðmælenda sem leita má til varðandi frekari upplýsingar.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 

Umsókn óskast send á netfangið umsokn@hafogvatn.is merkt sérfræðingur í hafeðlisfræði eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.   
Henni skal fylgja ítarleg starfsferilskrá. Konur, jafnt sem karlar, eru hvattar til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Helgadóttir mannauðsstjóri, kristin.helgadottir@hafogvatn.is og Héðinn Valdimarsson sviðstjóri,  
hedinn.valdimarsson@hafogvatn.is 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði haf- og vatnarannsókna og gegnir auk þess ráðgjafarhlutverki 
varðandi skynsamlega nýtingu og verndun auðlinda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin 
rekur auk aðalstöðva í Reykjavík starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is

Umsóknarfrestur:

Til og með 28. október 2016

Farið verður með allar

umsóknir sem trúnaðarmál.

Starfssvið:

• Ábyrgð á undirbúningi og framkvæmd jarðhitaborana 

• Sérfræðieftirlit á verkstað meðan á borun stendur

• Umsjón með öfl un aðfanga til borunar á vinnslu- og 

 niðurdælingarholum

• Eftirfylgd með öryggis- og umhverfi skröfum ON 

• Aðkoma að framþróun verklags við verkefnisstjórnun og

  sérfræðieftirlit

Hæfniskröfur:

• Reynsla af jarðhitaborunum er nauðsynleg

• Reynsla af verkefnastjórnun æskileg

• Góð hæfni í mannlegum samskiptum

• Yfi rsýn og skipulagsfærni

• Frumkvæði og drifkraftur

• Gott vald á íslensku og ensku, bæði í ræðu og riti

Orka náttúrunnar óskar eftir að ráða öfl ugan verkefnisstjóra til að stýra og hafa eftirlit með þeim jarðhitaborunum sem framundan eru á 

Hengilssvæðinu. Við leitum að sannkölluðum orkubolta: Reynslumikilli og jákvæðri manneskju til að takast á við fjölbreyttar og krefjandi 

áskoranir. 

Orka náttúrunnar framleiðir 
og selur rafmagn til allra 

landsmanna á samkeppnishæfu 
verði. Við viljum nýta auðlindir 

af ábyrgð og nærgætni og bæta 
lífsgæðin í nútíð og framtíð.

VERKEFNISSTJÓRI JARÐHITABORANA

Umsóknum skal skilað á ráðningarvef ON, starf.on.is. Nánari upplýsingar veitir Ásdís Eir Símonardóttir, mannauðssérfræðingur 

- starf@on.is. 

Við hvetjum jafnt konur og karla til að sækja um starfi ð.

- komdu og fi nndu kraftinn með okkur



 
RST Net ehf leitar að metnaðarfullum véliðnaðar-
mönnum og rafiðnaðarmönnum til starfa sem fyrst við 
uppsetningu, þjónustu og viðgerðir á vél- og rafbúnaði.  
Góð fagmennska, samskiptahæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum nauðsynleg.  Kostur ef viðkomandi hefur 
reynslu af störfum í raforku- eða iðnaðarumhverfi. 

Áhugasamir sæki um á www.rst.is undir 
Starfsumsóknir eða með því að senda umsókn ásamt 
ferilsskrá á netfangið kt@rst.is 

     Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Söluráðgjafi 
Kælitækni óskar eftir að 
ráða öfl ugan söluráðgjafa 
Um er að ræða sölu á ýmsum kælum & 
frystum inn á verslana- og veitingamarkaðinn 
s.s. kæli- & frystiskápa, hillukæla, blandara
kæli- & frystiklefa ofl .

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sölustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Enskukunnátta
• Samskiptahæfni
• Frumkvæði
• Markaðshugsun

 

Skrifl egar umsóknir óskast sendar á 
cooltech@cooltech.is fyrir 22. október. 

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

VILTU VERA MEÐ 
OKKUR Í LIÐI?

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Vinna	við	framleiðsluvélar	í	 	
framleiðslusal	Ölgerðarinnar

•	 Sti l la	og	stýra	vélbúnaði	þannig	
að	framleiðsla	á	hágæðavörum	 	
sé	tryggð

•	 Ná	hámarks	afköstum	fyrir	hverja	
framleiðslulotu	með	hagkvæmni	
og	góða	nýtingu	að	leiðarl jósi

HÆFNISKRÖFUR:

•	 Fagmaður	sem	hefur	metnað	 	
ti l	að	gera	betur	í	dag	en	í	 	
gær	-	skilyrði

•	 Eljusemi	og	jákvæðni	-	skilyrði

•	 Nám	og/eða	reynsla	af	vélvirkjun,	
bifvélavirkjun,	vélstjórn,	mjólkur-
fræðingur	eða	sambærilegt	 	
–	kostur	en	ekki	skilyrði.

Við leitum að einstaklingi með góðan tæknilegan  
skilning og hæfni til að starfa við framleiðsluvélar  
í tæknilega flóknu umhverfi.

Um	er	að	ræða	vaktavinnu	í	fullu	starfshlutfall i .

Umsóknarfrestur er til og með 30. október nk.  
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Fellaskóli auglýsir tvö störf laus til umsóknar

Skóla- og frístundasvið

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

Fellaskóli er heildstæður grunnskóli í Reykjavík með um 320 nemendur. Í Fellaskóla er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki 
auðgi skólastarfið og lögð er áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu einstaklinga. 
Við leitum að góðum liðsmönnum sem eru tilbúnir til að vinna í samheldnum og öflugum starfsmannahópi að þróun skólastarfs þar 
sem allir eru á heimavelli. 

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til 31. október 2016. 

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélaga. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurlaug Hrund Svavarsdóttir, skólastjóri, í síma 4117530 eða með því að senda fyrirspurn á 
netfangið sigurlaug.hrund.svavarsdottir@rvkskolar.is 

Grunnskólakennari í 100% starf 
Helstu verkefni og ábyrgð
• Annast kennslu nemenda með annað móðurmál en íslensku 
• Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsfólki
• Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og 
 annað fagfólk
• Að vinna í teymi með öðru starfsfólki

Hæfniskröfur
• Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari
• Áhugi á að starfa með börnum
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Faglegur metnaður
• Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi
• slenskukunnátta

Umsjónarmaður skóla í 100% starf 
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón með fasteignum og búnaði skólans 
• Hefur eftirlit með ræstingum og sér um innkaup 
• Er næsti yfirmaður skólaliða
• Er tengiliður við iðnaðarmenn og aðra sem koma  
 að framkvæmdum við skólann
• Er tengiliður við leigutaka 

Hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og þjónustulund
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Iðnmenntun æskileg

101 Hótel auglýsir eftir brosmildum og lífsglöðum einstaklingi 
sem veitir framúrskarandi þjónustu. Starfið er fjölbreytt og 
felst m.a í móttöku og aðstoð við gesti, umsjón með minibar, 
bókunum, og símavörslu. Unnið er á 2 -2 -3 vöktum allt árið um 
kring. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Hæfniskröfur
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Góð töluð og rituð íslenska og enska
• Snyrtimennska og reglusemi
• Stundvísi og sveigjanleiki í starfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Jákvætt lífsviðhorf
• Reyklaus

Vinsamlegast sendið kynningarbréf og ferilskrá með mynd 
merkt „Gestamóttaka 101 hótel“ á netfangið job@101hotel.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. október 2016.

Starfsmaður í gestamóttöku 



Flügger ehf. óskar eftir verktaka með eigin bifreið 
til að sjá um útkeyrslu á vörum fyrirtækisins.

Um er að ræða akstur á höfuðborgarsvæðinu, 
til eigin verslana, akstur á flutningastöðvar og 
útkeyrslu til viðskiptavina.

Að auki önnur tilfallandi verkefni. Fastur vinnutími 
er 8 klst. á dag eða eftir samkomulagi.

Ert þú snar
í snúningum?

Áhugasamir hafi samband við
Halldór Snorrason í síma 567 4438
eða hasn@flugger.com.

Auglýst er eftir skipulags- og byggingafulltrúa Eyja-
fjarðar til starfa fyrir Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahrepp, 
Hörgársveit og Svalbarðsstrandarhrepp. Íbúafjöldi samtals 
í þessum sveitarfélögum er um 2.400. Starfsstöð verður á 
skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi, sem er um  
15 mínútna akstur frá Akureyri.

Staða skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar er ný. Við 
leitum að öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað 
og áhuga á að byggja upp og þróa starfið í samstarfi við 
sveitarfélögin og vilja til að vaxa faglega með því.

Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipu-
lags- og byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verk-
efnum í samstarfi við sveitarstjórnir og nefndir sveitarfélag-
anna fjögurra. Þannig tekur fulltrúinn á móti skipulags- og 
byggingaerindum, undirbýr og situr fundi byggingarnefndar 
og skipulagsnefnda sveitarfélaganna, sinnir úttektum og 
vettvangsathugunum, gefur út framkvæmdaleyfi og sinnir 
öðrum verkefnum sem eftir eðli falla undir verksvið hans. 

Skipulags- og byggingarfulltrúi vinnur náið með sveitar-
stjórum.
Við mat á umsóknum er horft til menntunar og reynslu. 

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum 
skipulagslaga nr. 123/2010 og mannvirkjalaga nr. 160/2010. 
Áreiðanleiki umsækjanda og gott orðspor í mannlegum 
samskiptum er skilyrði.

Til greina kemur að sótt verði um tímabundna undanþágu 
frá hæfisskilyrðum gr. 2.5. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
að öðrum skilyrðum uppfylltum, hafi enginn umsækjenda 
fullgild réttindi til að verða skipulagsfulltrúi þegar ráðið 
verður í starfið.

Sveitarfélögin sem að skipulags og byggingarfulltrúa
embættinu standa eru hvert um sig sjálfstæð skipulagsheild. 
Verkefni embættisins markast af fjölbreyttri samfélags
gerð sveitarfélaganna þar sem m.a. eru þéttbýliskjarnar, 
eitt öflugasta landbúnaðarsvæði landsins, iðnaður og 
ferða þjónusta, auk traustra innviða í sveitarfélögunum. 
Fyrirhugað er að embættið hafi fasta starfsstöð á nýlega 
endurnýjaðri skrifstofu Eyjafjarðarsveitar í Hrafnagilshverfi. 

Umsóknir ásamt fylgigögnum og öðrum upplýsingum er 
tilgreini m.a.meðmælendur skal senda á netfangið  
olafur@esveit.is. Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Ólafur Rúnar Ólafsson í síma 463 0600.  
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2016.

Skipulags- og byggingarfulltrúi í Eyjafirði

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.

LANDSPÍTALI ... ÞÚ SKIPTIR MÁLI!

Við leitum eftir faglegum, jákvæðum og lífsglöðum sjúkraliða sem hefur 
áhuga á að hjúkra öldruðum.  Á bráðaöldrunarlækningadeild fer fram 
greining og meðferð bráðra sjúkdóma hjá öldruðum. 

Deildin er bráðadeild með 22 rúm  og þar starfa um 50 manns í þver
faglegu teymi. Lögð er áhersla á góð samskipti við sjúklinga, fjölskyldur 
þeirra og samstarfsfólk á deild.

SJÚKRALIÐI

Bráðaöldrunarlækningadeild B-4

Starf yfirlæknis háls, nef og eyrnalækninga á skurðlækningasviði er 
laust til umsóknar. 

Starfið er leiðtogahlutverk sem felur í sér faglega ábyrgð, starfs manna
ábyrgð og rekstrarábyrgð á sviði háls, nef og eyrnalækninga, auk þess 
sem yfirlæknir HNE gegnir mikilvægu hlutverki í ferliþjónustu og 
þver faglegu samstarfi.

YFIRLÆKNIR

Háls-, nef- og eyrnalækningar

Með tilkomu jáeindaskanna og nýs línuhraðals á Landspítala óskum við 
eftir öflugum og metnaðarfullum rafeindavirkja eða starfsmanni með 
sambærilega menntun í okkar lið á heilbrigðistæknieiningu HUT, 
heilbrigðis og upplýsingatæknideild Landspítala. 

TÆKNIMAÐUR JÁEINDASKANNA 
OG LÍNUHRAÐALS Á HUT

Heilbrigðistækni

NÁNARI UPPLÝSINGAR  
Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG 
STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS

Við viljum ráða metnaðarfullan tæknimann með hæfni í mannlegum 
samskiptum. Deildin sér um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir  
á lækningatækjum spítalans. 

Um 200 manns starfa á HUT, þar af um tuttugu á heilbrigðis tækni
einingunni sem sjá um almennan rekstur, viðhald og viðgerðir á 
lækninga tækjum spítalans.

TÆKNIMAÐUR



Seltjarnarnesbær auglýsir eftir forstöðumanni búsetukjarna fatlaðs fólks. Um er að ræða nýtt starf í mótun sem 
felur einnig í sér þátttöku í skipulagningu og stjórnun þjónustu við fötluð börn og fullorðna í bæjarfélaginu.

Starfshlutfall er 100% og þess er óskað að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:
 • Fagleg og fjárhagsleg umsjón og ábyrgð á starfsemi búsetukjarnans að Sæbraut 2. 
 • Mat á þörf einstaklinga fyrir þjónustu og tilhögun hennar.
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu innan félagsþjónustu bæjarfélagsins.
 • Ráðgjöf til handa starfsfólki bæjarfélagsins og yfirstjórn þess um málefni fatlaðs fólks.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 • Háskólamenntun á sviði þroskaþjálfunar eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. á sviði  
  mennta-, félags- eða heilbrigðisvísinda. Meistaranám æskilegt. 
 • Víðtæk reynsla af störfum með fötluðu fólki og aðstandendum þess. 
 • Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.  
 • Rík þjónustulund, frumkvæði og metnaður.
 • Lipurð í mannlegum samskiptum. 
 • Sveigjanleiki, stundvísi og áreiðanleiki.
 • Skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Í boði er: 

 • Áhugavert starfsumhverfi.

 • Fjölbreytt og lærdómsrík verkefni.

 • Öflugur stuðningur og leiðsögn í starfi.

Laun eru samkvæmt þeim kjarasamningi sem við á og nánara samkomulagi. 

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið. 

Á Seltjarnarnesi búa um 4500 manns. Lögð er áhersla á að tryggja íbúum góða alhliða þjónustu.

Nánari upplýsingar veitir Snorri Aðalsteinsson félagsmálastjóri (snorri@seltjarnarnes.is) í síma 595 9100. 

Sótt er um starfið á vef Seltjarnarnesbæjar, www.seltjarnarnes.is – Störf í boði. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. október n.k. 

Umsókn þarf að fylgja náms- og starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Forstöðumaður búsetukjarna fyrir fatlað fólk

seltjarnarnes.is

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Skrifstofustarf hjá ÍR
Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) auglýsir eftir  

starfskrafti á skrifstofu félagsins.

Starfssvið:

Símsvörun og upplýsingagjöf um starfsemi félagsins.
Umsjón með innheimtukerfi og ráðgjöf við notendur þess  

hjá félaginu.
Innsetning efnis og frétta á vef ÍR og samfélagsmiðla.

Hæfnikröfur/reynsla/menntun:

Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund 
á háu stigi.

Reynsla af vinnu við innheimtukerfi og eða  
bókhald er kostur.

Góð hæfni í ritaðri og mæltri íslensku og ensku.
Metnaður til að ná árangri.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist í tölvupósti á netfangið thrainn@ir.is eða á skrif-
stofu ÍR,

 Skógarseli 12, 109 Reykjavik, merkt ,,skrifstofustarf“.  
Umsóknarfrestur er til og með 19. október n.k.

Nánari upplýsingar:

 Þráinn Hafsteinsson Íþróttastjóri ÍR í síma 863-1700, 587-7080 eða 
með tölvupósti thrainn@ir.is

Laganemi/Lögfræðingur
KM lögmannsstofa óskar eftir að ráða laganema í masters- 
námi eða nýútskrifaðan lögfræðing í 30-50% hlutastarf. 

Æskilegt er að viðkomandi búi yfir frumkvæði, dugnaði, 
stundvísi og hafi gott tak á íslenskri tungu. 

Umsóknir skal senda á netfangið magnus@kml.is 

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. 

Laus störf í leikskólanum 
Leirvogstunguskóla

Leikskólakennari og annað starfsfólk óskast til starfa við 
leikskólann Leirvogstunguskóla í Mosfellsbæ.

Leirvogstunguskóli er þriggja deilda nýlegur og famsækinn 
leikskóli með um 70 nemendur á aldrinum 2-6 ára.
Í skólanum er unnið öflugt og skemmtilegt starf þar sem 
kærleikur og gleði ræður ríkjum. Við vinnum eftir k 
ennsluaðferðinni “Leikur að læra” þar sem lögð er áhersla 
á markvissa og faglega kennslu í gegnum hreyfingu og 
skynjun. Mörg spennandi verkefni framundan m.a. erum við 
í Erasmus verkefni.

Fyrir áhugusama sem vilja slást í hópinn og vinna  
skemmtilegt starf í góðum vinnuanda 

 
Hæfniskröfur:
•	 Leikskólakennaramenntun,	önnur	háskólamenntun,		
 reynsla af sambærilegu starfi eða reynsla sem nýtist í  
 starfi með börnum. 
•	 Áhugi	og	metnaður	fyrir	að	vinna	með	börnum.	
•	 Jákvæðni	og	góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.	
•	 Frumkvæðni	og	sjálfstæðni

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamninga sambands 
íslenskra sveitafélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsókn ásamt ferilskrá skulu berast á netfangið  
leirvogstunguskoli@mos.is

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Björg Pálsdóttir leik-
skólastjóri og Líney Ólafsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í 
síma 5868648

LÆKNISSTAÐA Á HEILBRIGÐISSTOFNUN AUSTURLANDS 

LÆKNI vANTAR í HEILSUGÆSLU HSA
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða lækni til starfa 
með aðalstarfsstöð á Heilsugæslustöðinni Djúpavogi og sem jafnframt 
þjóni Breiðdalsvík og Stöðvarfirði. Staðan veitist frá 1. janúar 2017 eða 
eftir nánara samkomulagi. 

Djúpivogur er ein ellefu starfsstöðva á stóru þjónustusvæði HSA, þar  
sem lögð er áhersla á þverfaglega samvinnu lækna og annars fagfólks  
og ekki síður samvinnu á milli starfsstöðva og þar með talið og eftir  
atvikum vissan hreyfanleika milli þeirra líka. Ýmis sérfræðiþjónusta 
er í boði innan þjónustusvæðis HSA og þar er löng reynslu af kennslu 
læknanema, kandídata og sérfræðinema í heimilislækningum. Lögð er 
áhersla á þverfaglega samvinnu lækna með öðru fagfólki, þ.á.m.  
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum, sjúkraþjálfurum og iðjuþjálfum.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2016.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og 
Læknafélags Íslands, en áhugasamir eru hvattir til að 
hafa samband til að fá frekari upplýsingar um kjör.   

Umsóknum skal skilað á eyðublöðum sem fást á vef 
Embættis landlæknis; www.landlaeknir.is, til HSA, 
mannauðsstjóra, Lagarási 22, 700 Egilsstöðum.

Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um menntun, 
fyrri störf og starfsleyfi og ef við á um rannsóknir 
og greinarskrif. Viðtöl verða tekin við umsækjendur. 
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af 
jafnréttisstefnu HSA við ráðningar.  Tóbaksnotkun er 
ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita: Pétur Heimisson, fram-
kvæmdastjóri lækninga, s. 470-3052 og 860-6830, 
netf. petur@hsa.is, Emil Sigurjónsson, mannauðs- 
stjóri, s. 470-3053 og 895-2488, netf. emils@hsa.is og 
Kristín B. Albertsdóttir forstjóri HSA s. 470-3051 og 
866-8696, netf. kba@hsa.is.  www.hsa.is 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Almennar lækningar.
•	 Heilsuvernd.
•	 Vaktþjónusta.
•	 Þátttaka í vísindastarfi, gæða- og umbótaverkefnum og  

kennslu er æskileg.
Hæfnikröfur
•	 Íslenskt lækningaleyfi er skilyrði, sérfræðimenntun í heimilis-

lækningum eða eftir atvikum annarri sérgrein er æskileg. 
•	 Sjálfstæði í starfi, skipuleg og öguð vinnubrögð og faglegur  

metnaður.
•	 Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu). 
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki, jákvæðni og  

sveigjanleiki. 
•	 Íslenskukunnátta og almenn ökuréttindi áskilin.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins.
HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Ljósm.Djúpavogshreppur/Búlandstindur
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Grafískur hönnuður óskast
Við leitum að grafískum hönnuði til að ganga til liðs við okkur 
hjá CenterHotels. Um er að ræða 100% starfshlutfall í  
fjölbreytilegu og spennandi starfsumhverfi.

Helstu hæfniskröfur:
•	 Menntun og 3 - 5 ára reynsla í grafískri hönnun
•	 Góð færni á Photoshop, Illustrator, InDesign, After 

Effects, Premier Pro og HTML
•	 Gott vald á íslensku og ensku
•	 Sveigjanleiki og frumkvæði í starfi
•	 Hæfleiki að vinna í hópi sem og sjálfstætt
Helstu verkefni:
•	 Hönnun og hugmyndavinna á markaðsefni
•	 Heildaryfirsýn og gæðaeftirlit á markaðsefni
•	 Auglýsingagerð
•	 Umsjón með fréttabréfi og vefsíðu
•	 Prófarkarlestur

Umsóknir ásamt ferilskrá og sýnishorni af verkum óskast 
sendar á marketing@centerhotels.com
Umsóknarfrestur er til 21.október 2016
Upplýsingar um starfið veitir Sigríður Helga í síma 664 0615
CenterHotels er fjölskyldurekin hótelkeðja sem saman- 
stendur af sex fyrsta flokks hótelum, þremur veitingastöðum, 
fundarsölum og SPA í miðborg Reykjavíkur.  Hótelin bjóða til 
samans upp á 478 herbergi og rúma yfir 900 manns á hverrri 
nóttu. CenterHotels leggur áherslu á góða þjónustu og leitar 
því að starfsfólki sem hefur ríka þjónustulund og metnað til  
að standa sig í starfi.

www.centerhotels.com

Óskum eftir bílstjóra og vönum 
vélamönnum, einnig vantar verkamenn 

Mikil vinna framundan. Umsóknir má senda til
arni@jardval.is eða í síma: 848 3537 Árni.

Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu og  
áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, 
lagervinna og afgreiðsla eru einnig hluti af þessum störfum.  

Viðkomandi þarf  helst að vera eldri en 25 ára, snyrtilegur með 
ljúfa framkomu, vera nákvæmur og eiga auðvelt með  

mannleg samskipti. 
Vinnutími er að mestu frá 09-17, en er stundum teygjanlegur.  

Umsóknir sendist á sgunnbj@simnet.is

Húsasmíði 

Húsasmíði óskar eftir að ráða vana smiði eða reynslumikla 
byggingarverkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.   
Íslensku- eða enskukunnátta nauðsynleg.

Nánari upplýsingar í netpósti sigvilli@simnet.is

Trésmiðir/Nemar 
óskast

Starfsmenn óskast 
Lífdísill ehf. óskar eftir framtíðarstarfs- 
mönnum í fjölbreytt verkefni við fram-

leiðslustörf í tilraunaverksmiðju félagsins á 
urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Vélstjóra- eða  
vélvirkjamenntun kostur en ekki nauðsynleg.  
Nánari uppl. í tölvupósti lifdisill@lifdisill.is.

Við auglýsum eftir 
tæknikonu/manni  
í 100% stöðu

Ert þú einstaklingurinn  
sem við leitum að?
– Þú hugsar í lausnum og hefur 

frábæra þjónustulund
– Þú getur haldið ótal boltum  

á lofti í einu
– Þú vinnur skipulega og hefur  

góða yfirsýn 
– Þú átt auðvelt með að tileinka  

þér nýja tækni 
– Þú ert líkamlega sterk/ur og ræður 

við að flytja til húsgögn

Helstu viðfangsefni:
– Undirbúa viðburði í og við húsið
– Sjá um tæknimál á fjölbreyttum 

viðburðum
– Stilla upp búnaði og ganga frá  

eftir viðburði
– Sjá til þess að húsið líti snyrtilega 

út og allt sé í standi
– Hjálpa til við uppsetningu sýninga
– Þjónusta gesti og viðskiptavini 

hússins

Hæfniskröfur: 
Leitað er að einstaklingi sem hefur  
reynslu af því að vinna með viðburði og 
tæknimál þeim tengdum, þ.á.m. ljós,  
hljóð, glærukynningar, kvikmynda
sýningar o.þ.h. Viðkomandi þarf að  
skilja og geta tjáð sig á íslensku og  
ensku. Færni í skandinavísku tungu  máli 
er kostur. Við leitum að sjálfstæðum, 
skipulögðum og ábyrgum einstaklingi 
sem á auðvelt með að vinna undir álagi. 

Vinnutími miðast við alla virka  
daga frá kl. 10.00–18.00. 
Umsjón með ráðningu hefur Þórunn 
Stefánsdóttir, fjármálastjóri, og veitir 
hún upplýsingar um starfið í síma  
551 7030 eða í gegnum netfangið  
thorunnst@nordichouse.is.

Umsóknarfrestur er til og  
með 1. nóvember 2016.  
Umsóknir skulu fylltar út  
á www.norden.org. 

Með umsókninni þarf að fylgja 
starfsferilskrá og stutt kynningarbréf 
þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi í 
starfið. Umsókn skal vera á dönsku, 
sænsku, norsku eða ensku. 

Um er að ræða nýja stöðu. 
Ráðið er í starfið til fjögurra ára 
með möguleika á framlengingu 
ráðningarsamnings í fjögur ár 
í viðbót skv. reglum Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Upplýsingar 
um Norræna húsið má finna  
á www.norraenahusid.is.
Athugið aðeins er tekið á móti 
umsóknum á www.norden.org

Norræna húsið í Reykjavík er norræn 
menningarstofnun með áherslu á 
bókmenntir, tungumál, arkitektúr, 
hönnun, börn og ungmenni og sjálfbæra 
þróun. Markmið hússins eru að koma 
norrænni menningu á framfæri og 
styrkja tengsl við hin Norðurlöndin. 
Norræna húsið er leiðandi afl í íslensku 
menningarlífi og húsið er eitt af 
meistaraverkum Alvars Aalto. 
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Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is

Verkefnisstjóri Bjarkahlíðar – Þjónustumiðstöð fyrir brotaþola ofbeldis

Langar þig til að taka þátt í krefjandi og mikilvægu verkefni?
Laus er til umsóknar staða verkefnisstjóra Bjarkahlíðar – þjónustumiðstöðvar fyrir brotaþola ofbeldis. Í Bjarkahlíð, sem 
opnar formlega í byrjun næsta árs, verður veitt samhæfð þjónusta og ráðgjöf fyrir fullorðna einstaklinga sem beittir hafa 
verið ofbeldi. Hlutverk verkefnisstjóra verður að byggja upp og leiða starfsemina en um er að ræða krefjandi og spennandi 
brautryðjendastarf við uppbyggingu þjónustunnar og rekstur Bjarkahlíðar.  Í starfinu reynir á frjóa hugsun og hæfileika til að 
vinna með fjölmörgum aðilum. Verkefnið er tilraunaverkefni til ársloka 2018.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall verkefnisstjóra er 100%. Gert er ráð fyrir öðru stöðugildi við þjónustumiðstöðina.

Bjarkahlíð – þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis er samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, velferðarráðuneytisins, innanríkis-
ráðuneytisins, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, Samtaka um kvennaathvarf, Stígamóta, Drekaslóðar, Mannréttindaskrifstofu 
Íslands og Kvennaráðgjafarinnar.

Upplýsingar um starfið veitir Halldóra Gunnarsdóttir í síma 772 5323 eða í tölvupósti, netfang halldora.gunnarsdottir@reykjavik.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 29. október. Umsækjendur sæki um á vefsíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/laus-storf.

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Mótun og undirbúningur þjónustu og starfsemi  
 Bjarkahlíðar í samráði við verkefnisstjórn.
• Ábyrgð á rekstri og starfsemi  Bjarkahlíðar. 
• Umsjón með upplýsingagjöf og kynningu á starfsemi  
 Bjarkahlíðar. 
• Umsjón með vefsíðu.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á framhaldsstigi sem nýtist í starfi.
• Þekking á birtingarmyndum heimilisofbeldis  
 og kynferðisofbeldis.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Þjónustulund og lipurð í samskiptum.
• Reynsla af miðlun upplýsinga á íslensku í ræðu og riti.
• Þekking á stjórnsýslu og verkefnastjórnun.
• Góð kunnátta í ensku og kunnátta í öðru tungumáli  
 er kostur.
• Stjórnunarreynsla æskileg.

Laus staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

sÁLFRÆÐINGuR
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða  
sálfræðing til starfa hjá stofnuninni. Um er að ræða 50% starf  
innan heilsugæslu HSA. Staðan veitist frá 1. desember 2016  
eða eftir nánara samkomulagi.

umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2016. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands  
við fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSA. 

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út  
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, undir  
flipanum „laus störf.“

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu  
HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, 
starfsreynslu, og ef við á, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA 
byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig  
á þeim. 

Nánari upplýsingar veita:   
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri, s. 470-3051 og 866-8696,  
netf. kba@hsa.is, Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga,  
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is og Emil Sigurjónsson 
mannauðsstjóri, s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

•	 Óskað er eftir sálfræðingi í heilsugæslu 
HSA til að veita almenna sálfræðiþjónustu.

Hæfnikröfur

•	 Starfsleyfi sem sálfræðingur frá  
velferðarráðuneyti.

•	 Lögð er áhersla á faglegan metnað, 
jákvæðni og sveigjanleika. Lipurð og 
áreiðanleiki í samskiptum eru skilyrði. 

•	 Íslenskukunnátta áskilin. Tóbaksnotkun er  
ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

 www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Íþróttakennari
 • Starfsmenn í tómstundaheimilið 
  Frístund
 
Hofsstaðaskóli
 • Leiðbeinandi í tómstundaheimili
 • Skólaliði

Leikskólinn Bæjarból
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennari eða þroskaþjálfi í 
  sérkennslu
 
Félagsmiðstöðin Garðalundur
 • Aðstoðarforstöðumaður
 
Bæjarskrifstofur
 • Talmeinafræðingur 50% starf

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

G A R Ð A T O R G I  7
S Í M I  5 2 5  8 5 0 0
G A R D A B A E R . I S

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
á Þjónustudeild í Reykjavík.
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfs-
maður geti farið út á land til skamms tíma í senn.

Rafvirkjar / rafeindavirkjar
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Járniðnaðarmenn
Málmsmiðir/suðumenn/pípulagningarmenn
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði og ýmis konar sér.s m íð 
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Verkamaður
Almenn verkamannavinna og aðstoð við iðnaðarmenn.

Starfsmaður á lager 
Starfið fellst í almennri afgreiðslu og móttöku á vörum.

Í þessum störfum er kostur:
Almenn tölvukunnátta. Réttindi á D-krana 18 tonnmetrar 
eða minni og J-lyftara með 10 tonna lyftigetu eða minni.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.
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Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) óskar eftir að ráða sálfræðing 
til starfa hjá stofnuninni. Um er að ræða 100% starf verkefnisstjóra 
ABG verkefnis og barna- og unglingasálfræðings. Staðan veitist frá 
1. desember 2016 eða eftir nánara samkomulagi.

Umsóknarfrestur er til 3. nóvember 2016. 

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands við 
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og stofnanasamningum HSA. 

Umsóknum skal skilað rafrænt til HSA með því að fylla út  
umsóknarform á vefsíðu stofnunarinnar; www.hsa.is, undir  
flipanum „laus störf.“

Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu  
HSA við ráðningar. Umsókn fylgi staðfestar upplýsingar um nám, 
starfsreynslu, og ef við á, kennslu og vísindastörf, ásamt afriti af 
greinum sem umsækjandi kann að hafa birt eða skrifað. Mat HSA 
byggist á innsendum umsóknargögnum. Viðtöl verða tekin við 
umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið einnig  
á þeim. 

Nánari upplýsingar veita:  
 
Kristín B. Albertsdóttir, forstjóri 
s. 470-3051 og 866-8696, netf. kba@hsa.is 
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga 
s. 470-3052 og 860-6830, netf. petur@hsa.is  
Emil Sigurjónsson mannauðsstjóri 
s. 470 3053 og 895 2488, netf. emils@hsa.is. 

www.hsa.is

Helstu verkefni og ábyrgð
Óskað er eftir sálfræðingi í starf verkefnisstjóra  
verkefnisins Aðstoð við börn og ungmenni með geðrænan 
vanda á Austurlandi (ABG verkefnið).

ABG verkefnið er samstarfsverkefni undir forystu Heibrigðis- 
stofnunar Austurlands sem að koma Skólaskrifstofa Austur- 
lands, Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs, Félagsþjónusta 
Fjarðabyggðar, Verkmenntaskóli Austurlands og Mennta- 
skólinn á Egilsstöðum. Markmið þess er að efla, bæta og 
samþætta þjónustu fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur á öllu 
Austurlandi, sem glíma við geðræn vandamál.  Auk þess 
að stýra verkefninu starfar verkefnisstjórinn sem klínískur 
barna- og unglingasálfræðingur innan þess.  

Hæfnikröfur
•	 Starfsleyfi sem sálfræðingur frá velferðarráðuneyti.

 Æskilegt:
•	 Reynsla af verkefnastjórnun og samstarfi stofnana á 

sviði velferðar- og heilbrigðissmála.
•	 Reynsla af greiningu og meðhöndlun geðræns vanda 

barna og unglinga/fullorðinna.
•	 Þekking og reynsla af hugrænni atferlismeðferð (HAM).
•	 Lögð er áhersla á faglegan metnað, jákvæðni og  

sveigjanleika. Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum eru 
skilyrði. 

•	 Íslenskukunnátta áskilin. Tóbaksnotkun er ekki heimil á 
vinnutíma innan HSA.

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðarlög. Stofnunin þjónar rúmlega 11.000 íbúum frá 
Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Umdæmissjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Á þjónustusvæði HSA eru auk þess fimm 
heilsugæslustöðvar, en alls eru starfsstöðvarnar ellefu talsins. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Laus staða hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands

SÁLFRÆÐINGUR

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Arnarsmára

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk

Grunnskólar

· Ritari í Kársnesskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

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

ATVINNA
Okkur vantar góðan tæknimann til starfa í ört vaxand fyrirtæki 
í þjónustu við iðnaðinn. Þarf að geta unnið sjálfstætt og talað 

íslensku. Starfið fellst í viðgerðum á Iðnaðarvélum,  
uppsetningum og flutningum.

Vinsamlegast sendið umsóknir á roggi@roggi.is

Vínbúðin býður upp á lifandi og skemmtilegt vinnuumhverfi – þar sem 
jafnrétti og jákvæð samskipti eru í öndvegi. Við getum bætt við okkur 
fólki, tvítugu eða eldra, í lífleg og áhugaverð hlutastörf.

Sæktu um á vinbudin.is og við tökum vel á móti þér.

VIÐ LEITUM AÐ FÓLKI Í HLUTASTÖRF

„Frábært starf       
  með náminu“ 
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Umsóknarfrestur
29. október 2016

Farið verður með allar 
umsóknir sem trúnaðarmál

EFLA leitar að liðsauka
Vélaverkfræðingur á iðnaðarsvið

Hjá EFLU vinnur eitt öflugasta teymi landsins í ráðgjafarþjónustu við iðnað og iðnfyrirtæki. 
Teymið hefur komið að hönnun véla og ráðgjöf hjá flestum iðnfyrirtækjum hérlendis ásamt því að 
hafa mikla reynslu af ráðgjöf til erlendra fyrirtækja.
EFLA óskar eftir að ráða vélaverkfræðing eða tæknifræðing sem hefur reynslu af ráðgjöf 
við áliðnaðinn, sjávarútveginn eða önnur stærri iðnfyrirtæki. Einnig kemur reynsla af ráðgjöf 
við orku- og veitufyrirtækin sterklega til greina. Viðkomandi mun starfa á fagsviði véla á 
iðnaðarsviði en mun einnig starfa þverfaglega innan EFLU og vinna náið með sérfræðingum 
á orkusviði.

Sérfræðingur á sviði hugbúnaðargerðar og viðmótsforritunar 

EFLA óskar eftir að ráða forritara með víðtæka reynslu af hönnun og forritun fyrir vef- og 
gagnagrunnslausnir. Viðkomandi mun starfa í gagnagrunns- og veflausnarteymi á iðnaðarsviði 
fyrirtækisins við smíði nýrra kerfa og viðhaldi á núverandi kerfum. Starfið krefst frumkvæðis 
og sjálfstæðra vinnubragða sem og hæfni til að starfa í hóp. 

EFLA er alhliða verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki sem starfar á öllum helstu sviðum 
verkfræði og tækni. EFLA býður upp á afbragðs starfsumhverfi, áhugaverðan 
starfsvettvang í alþjóðlegu umhverfi og sterka liðsheild yfir 300 samhentra starfsmanna.

ÍSLAND • NOREGUR • SVÍÞJÓÐ • FRAKKLAND • PÓLLAND • TYRKLAND • DUBAI

Umsókn með upplýsingum um menntun og starfsreynslu skal berast gegnum heimasíðu 
EFLU, www.efla.is/umsokn-um-starf, fyrir 29. október næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar
412 6000 eða job@efla.is

Hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á Java forritun 

  er skilyrði

• Þekking á Java EE / JSON / REST

• Þekking á HTML / CSS / Javascript

• Reynsla í hönnun hugbúnaðar, MVC 

• Kostur ef viðkomandi þekkir:  

    Vaadin / JavaFX / Glassfish

• Einnig er kostur að þekkja:

    Subversion / GIT / SOA / Microservice

• Brennandi áhugi á forritun og samþætt- 

 ingu við önnur kerfi í iðnaði

Hæfniskröfur:

• M.Sc eða B.Sc gráða í véla- eða  

 iðnaðarverkfræði / tæknifræði

• Amk. 5 ára starfsreynsla í þjónustu við iðnað

• Kunnátta á AutoCad og Inventor nauðsynleg

• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi

• Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar

• Kunnátta í ensku og norðurlandamálum  

  er kostur

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.  
á Akureyri

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi starf
á Þjónustudeild. Starfsvettvangur er Norðurland.

Rafvirki eða Vélstjóri 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu

Menntun og hæfniskröfur:
•	 Sveinspróf í rafvirkjun - vélstjóraréttindi.
•	 Góð tölvukunnátta.
•	 Sjálfstæð og fagleg vinnubrögð.
•	 Þjónustulund.
•	 Enskukunnátta.

Allar nánari upplýsingar veita:
Jónas Kristinsson forstöðumaður sölu- og þjónustusviðs
Sími: 550 9914    jonas@odr.is
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf. 
 
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf 
á Þjónustudeild í Reykjavík. 
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfsmaður  
geti farið út á land til skamms tíma í senn. 
Starfið stendur báðum kynjum jafnt til boða. 
 
Rafvirkja / rafeindavirkja 
 
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu  
og almenn rafvirkjastörf.   
 

Járniðnaðarmenn 
Vélstjóra/vélvirkja/málmsmiði/suðumenn/pípulagningamenn 
 
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu  
og viðhald á tækjabúnaði og ýmsa sérsmíði.   
 
 
Allar nánari upplýsingar veita: 
Jónas Kristinsson forstöðumaður 
Simi: 550 9914  jonas@odr.is 
 
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri 
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is 
GSM 860 9640 
 
Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að  
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík 
 
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is 

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og 
birgðahald á fljótandi eldsneyti. Félagið rekur 
einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- og 
rafmagnsverkstæði. Starfsmenn félagsins eru um 
130 talsins á starfsstöðvum víðsvegar um landið. 

 

Laus störf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf
á Þjónustudeild í Reykjavík.
Starfsvettvangur er allt landið og því æskilegt að starfs-
maður geti farið út á land til skamms tíma í senn.

Rafvirkjar / rafeindavirkjar
Um fjölbreytt starf er að ræða við uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði fyrir eldsneytisafgreiðslu
og almenn rafvirkjastörf
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Járniðnaðarmenn
Málmsmiðir/suðumenn/pípulagningarmenn
Fjölbreytt verkefni við nýsmíði, lagnavinnu, uppsetningu
og viðhald á tækjabúnaði og ýmis konar sér.s m íð 
Leitum að menntuðum starfsmönnum eða nemum.

Verkamaður
Almenn verkamannavinna og aðstoð við iðnaðarmenn.

Starfsmaður á lager 
Starfið fellst í almennri afgreiðslu og móttöku á vörum.

Í þessum störfum er kostur:
Almenn tölvukunnátta. Réttindi á D-krana 18 tonnmetrar 
eða minni og J-lyftara með 10 tonna lyftigetu eða minni.

Nánari upplýsingar veitir:
Sigurður Georg Óskarsson þjónustustjóri
Sími: 550 9948 sigurduro@odr.is

Umsóknir berist í tölvupósti eða á skrifstofu að
Hólmaslóð 8 -10 101 Reykjavík

Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á 
www.oliudreifing.is

Meginstarfssemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi elds-
neyti. Félagið rekur einnig bifreiða-, járnsmíða-, dælu- ografmagnsverk-
stæði. Starfsmenn félagsins eru um 145 talsins á starfsstöðvum víðsvegar 
um landið. Mikil áhersla er lögð á að tryggja jafnrétti innan fyrirtækisins, 
öll störf innan Olíudreifingar standa jafnt konum og körlum til boða.
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Hluti af atvinnulífinu

www.n1.is facebook.com/enneinn

Framtíðarstarf á líflegum vinnustað
Bílaþjónusta N1 leitar að starfsmanni í afgreiðslu  
á verkstæði sitt við Réttarháls.

Helstu verkefni:

·  Móttaka viðskiptavina

·  Almenn afgreiðsla 

·  Aðstoð á verkstæði 

 

Áhugasamir sæki um á www.n1.is
– merkt bílaþjónusta  

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Dagur Benónýsson í síma 862 6557 
eða á dagur@n1.is.

VR-15-025

Hæfniskröfur:

·  Þekking á hjólbörðum  
   og haldgóð tölvukunnátta  
   er kostur

·  Rík þjónustulund 
   og öguð vinnubrögð

·  Geta til að vinna undir álagi

·  25 ára eða eldri

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Sérfræðingur – 
rekstrar og skrifstofuþjónusta

Helstu verkefni: 
• Umsjón ferðabeiðna og bókana.
• Þátttaka við vinnslu tölfræðigagna og texta.
• Skráning erinda í skjalakerfi.
• Almenn ritara- og skrifstofuþjónusta fyrir öll svið 

bankans.
• Önnur sérhæfð verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í 

starfi.
• Reynsla af ferðabókunum er kostur.
• Haldbær reynsla af skrifstofu- og þjónustustörfum.
• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði og 

gott vald á Norðurlandamáli er æskilegt. 
• Þekking á OneRecords skjalakerfi er kostur.
• Nákvæmni í vinnubrögðum og góðir 

skipulagshæfileikar.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Sótt er um störfin á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 31. 
október 2016. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Almennt starf í matar- 
og veitingaþjónustu

Helstu verkefni: 
• Umsjón með matsal og þátttaka í frágangi  

og þrifum.
• Áfylling kaffiveitinga.
• Framreiðsla fundaveitinga.
• Framreiðsla í móttökum og hádegisverðum.
• Þátttaka í matargerð.

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Reynsla af þjónustustörfum er skilyrði.
• Reynsla af framreiðslu veitinga er kostur.
• Góð skipulagshæfni og þjónustulund.
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurberg 
Jónsson, forstöðumaður matar- og veitingaþjónustu, 
netfang:sigurberg.jonsson@sedlabanki.is, s:569-9600.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þórður Gautason, 
aðstoðarframkvæmdastjóri á sviði rekstrar og starfs-
mannamála, netfang: thordur.gautason@sedlabanki.is, 
s:569-9600.

Við leitum að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum í eftirfarandi störf hjá Seðlabanka Íslands.  
Um er að ræða störf sem tilheyra sviði rekstrar og starfsmannamála.

Áhugaverð störf hjá Seðlabanka Íslands

Kjörfundur á Seltjarnarnesi er frá kl. 09.00 til kl. 22.00 í

Valhúsaskóla við Skólabraut
Kjörskrá Seltjarnarnesbæjar liggur frammi, 
almenningi til sýnis frá 19. október á bæjarskrifstofum
Seltjarnarness  Austurströnd 2, í þjónustuveri á 1. hæð, 
á opnunartíma skrifstofunnar.

Kosning utan kjörfundar er hjá Sýslumanninum í 
Reykjavík Skógarhlíð 6. Frá og með 16. október mun 
atkvæðagreiðslan flytjast í Perluna í Öskjuhlíð. Þar 
verður opið alla daga milli kl. 10.00 til kl. 22.00, til 
kjördags.

Kjörfundur á Seltjarnarnesi  þann 29. október 
2016,  er í Valhúsaskóla við Skólabraut og hefst 
kl. 9.00 og lýkur kl. 22.00.  

Kosið er í þremur kjördeildum, eins og verið hefur 
í undanförnum kosningum.

www.kosning.is - Kosningavefur innanríkisráðu-
neytisins er með ýmsar upplýsingar um kosningarnar 
t.d. uppflettingu á vefnum „hvar á ég að kjósa?“.

 Munið eftir persónuskilríkjum.

Aðsetur kjörstjórnar Seltjarnarnesbæjar á kjördag 
er í Valhúsaskóla.

              F.h. Kjörstjórnar  
                Pétur Kjartansson, formaður 

Alþingiskosningar
29. október 2016

seltjarnarnes.is

Hárgreiðslustofa til sölu!
• Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu. 
• Nálægt miðbænum. 
• 6 stólar og pláss fyrir fleiri. 
• Auðveld kaup. 

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com

Erum við að leita af þér?
Okkur vantar starfsmann í leiðréttingar á áttavitum og sjókortum.

Hæfniskröfur:
2. stigs stýrimannsréttindi

Góð rithönd
Góð tölvu og tungumálakunnátta

Þekking á kortaleiðréttingum er kostur

Umsóknir skal senda á vhj@viking-life.com  
eigi síðar en 23.október 2016

IcePhone er ört vaxandi fyrirtæki í smásölu og farsímaviðgerðum, 
við bjóðum upp á breiðustu þjónustu farsímaviðgerða á landinu. 

Við leitum að öflugum tæknimanni 
sem hefur frumkvæði í starfi, reynslu í símaviðgerðum  

og ríka þjónustulund. 
Rafvirkjaréttindi mjög stór plús.

Umsóknir sendist á stefan@icephone.is

- skrifstofumanni (50-100%). Reynsla og tölvufærni æskileg
- ökuleiðsögumanni (50-100%) og gönguleiðsögumanni 

Soleil de Minuit Voyages  (Miðnætursól) soleil@soleil.is

FERÐASKRIFSTOFA
óskar eftir frönsku- og enskumælandi
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HELSTU VERKEFNI:
§ Matargerð
§ Framreiðsla
§ Frágangur og þrif
§ Veitingaumsjón á innanhúss viðburðum
§ Vörumóttaka

HÆFNISKRÖFUR:
§ Menntun sem nýtist í starfi, s.s. matreiðslu- eða matartæknanám, 

æskileg, en ekki skilyrði
§ Reynsla af sambærilegu starfi
§ Geta og vilji til að vinna vel í hópi en einnig geta til að vinna sjálfstætt
§ Góðir samskiptahæfileikar
§ Drifkraftur og metnaður til að veita framúrskarandi þjónustu 

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra 
samstarfsfélaga og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

Vekjum athygli á að RB er reyklaus vinnustaður og að starfið hentar jafnt körlum og konum.

Hægt er að sækja um á www.rb.is til 23. október 2016.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Nánari upplýsingar um starfið veita Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs- og markaðsstjórnar, 
herdis.pala.palsdottir@rb.is og Brynjúlfur Halldórsson, matreiðslumeistari, brynjulfur.halldorsson@rb.is, sími 569 8877.

Okkar æðsta markmið er að veita viðskiptavinum okkar 100% þjónustu og það 
gerum við með því að hafa í okkar röðum öflugt fólk. Öflugt fólk þarf góða næringu, 
fyrir líkama og sál, og því leitum við að kröftugum og áhugasömum einstaklingi til 

að aðstoða okkur við það verkefni. Ert þú hugsanlega sá einstaklingur?

Við trúum á öfluga liðsheild og lifum og brennum fyrir áskoranir 
sem felast í flóknum og kre�andi verkefnum. 

Við viljum að tími þinn hjá RB sé besti tími starfsævi þinnar.

Við leitum að faglegum og þjónustulunduðum einstaklingi til starfa í mötuneyti RB.

Mötuneytið hefur formlegt starfsleyfi og starfar í samræmi við GÁMES.

Mötuneyti
Í mötuneyti RB er daglega boðið upp á morgunmat og heitan mat í hádeginu. Starfsmaður í mötuneyti tekur þátt í öllum 
verkefnum mötuneytis, undir handleiðslu matreiðslumeistara. 

100% SÆLKERI?
Vilt þú taka þátt í að næra UT snillinga?

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Miklabraut. Rauðarárstígur –Langahlíð. 
 Strætórein – Hönnun. Forval nr. 13807.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

FORVAL
Hárgreiðslustofa til sölu!
• Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu. 
• Nálægt miðbænum. 
• 6 stólar og pláss fyrir fleiri. 
• Auðveld kaup. 

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com Innkaupadeild

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er 
óskað eftir tilboðum í verkið:

Skóli, menningarhús, bókasafn og sundlaug  
2. áfangi Nýbygging – EES útboð nr. 13805.

Verkið felst í jarðvinnu, uppsteypu og fullnaðarfrágangi 
utanhúss á nýrri 5.194 m2 grunnskólabyggingu. Grunnskó-
linn er 2. áfangi í byggingakeðju sem liggur meðfram 
Úlfarsbraut. Grunnskólinn er austan við núverandi leik-
skólabyggingu sem er 1. áfangi byggingakeðjunnar.

Helstu verkþættir og magntölur eru: 

Gröftur 6.000 m3

Fyllingar 6.000 m3

Lagnir í jörð 1.500 m

Loftræsistokkar í jörð 90 m

Mótafletir 20.700m2

Steypa 4.000 m2

Bendistál 520 tonn

Holplötur 860 m2

Stálvirki 4 tonn

Rör í steypu plastpípur 2.700 m

Uppgröftur fyrir sökklum, 
flutningur innan lóðar

2.750 m3  

Uppgröftur fyrir sökklum, 
brottakstur

750 m3

Fylling innan sökkla, 
aðkeyrt efni

850 m3

Fylling innan sökkla, 
endurnýtt efni

2.000 m3

  
Útboðsgögn verða eingöngu aðgengileg á útboðsvef Rey-
kjavíkurborgar frá og með 17. október 2016, á vefslóðinni: 
http://utbod.reykjavik.is  

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á 
vefslóðinni reykjavik.is/utbodsauglysingar Nýskráning 
fyrirtækja hefst með því að smella „New supplier  
registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá. 

Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum 
útboðsvef innkaupadeildar. Fyrirspurnum sem berast með 
öðrum hætti verður ekki svarað. 

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangrein-
dan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi 
síðar en: Kl. 10:00 þann 24. nóvember 2016.

Útboð
Fallorka ehf. óskar eftir tilboðum í verkið 
Glerárvirkjun II – 1. áfangi þrýstipípu.
Um er að ræða jarðvinnu og lagningu þrýstipípu 
ásamt tilheyrandi steinsteyptum festum.
Pípan er úr GRP plasti, þvermál 900 mm,  
samsett með múffum. 
Verkkaupi leggur til rörefni í pípulögnina.
Helstu verkliðir eru:
•	 Gröftur og fylling að pípu um 10.000 m³
•	 Lögn pípu í jörð um 1.500 m
•	 Steyptar pípufestur í jörð 3 stk

Tilboðum skal skila til Fallorku ehf., Rangárvöllum, 
603 Akureyri í síðasta lagi við opnun tilboða  þann 
31. október 2016, kl. 11.
Ósk um útboðsgögn skal senda til  
fallorka@fallorka.is
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Umsóknir skulu sendast á job@moberg.is
Umsóknafrestur er til 23. október.

Við höfum trú á að allt sé mögulegt!

Móberg var stofnað árið 2012 og í dag starfa hjá fyrirtækinu rúmlega 60 einstaklingar með sérhæfða en mismunandi 
þekkingu á fjölmörgum sviðum eins og nýsköpun, viðskiptaþróun, tækni og hugbúnaðarþróun, fjármálum, lögfræði 
og markaðssetningu.

Við einsetjum okkur að þróa fjármálatæknilausnir, sem hreyfa við markaðnum og skapa ávinning fyrir notendur. 
Okkar sýn er að innan 5 ára þá verðum við eitt af leiðandi fjármálatækni fyrirtækjum í Evrópu.

MÓBERG LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM
VIÐSKIPTASTJÓRA

Hæfniskröfur

Háskólamenntun á sviði viðskipta eða tækni
Reynsla af viðskiptastjórnun, ráðgjöf og sölu til 
fyrirtækja æskileg
Frumkvæði, metnaður og öguð vinnubrögð
Góðir samskiptahæfileikar, þjónustulund og auga 
fyrir nýjum tækifærum
Góð íslenskukunnátta

Móberg sækist eftir dugmiklum og jákvæðum einstak-
lingum sem geta axlað ábyrgð og tekist á við mjög 
krefjandi verkefni. Viðkomandi þarf að vera sveigjanlegur, 
sýna frumkvæði og hafa öguð vinnubrögð.

Hjá Móberg er lögð áhersla á samvinnu og liðsheild. 
Viðskipta- og þjónustustjóri sinnir sölu og þjónustu
við viðskiptavini, ásamt ráðgjöf og ýmsum öðrum 
sérverkefnum.

Vantar þig fína aukavinnu ? 

Við hjá Tryggingavernd ehf erum að leita 
að hressu og duglegu fólki í úthringingar 
á tryggingum hjá okkur 1-3 í viku. 

Vel borgað og hentar t.d mjög vel með skóla. 

Umsóknir sendist á mnikulasson@gmail.com 
til og með 20.10.16. 

Heilbrigðisráðgjöf og vegvísun í síma 1700

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir tilboðum í rekstur 
heilbrigðisráðgjafar og vegvísunar í þjónustusíma 1700. 
Þjónustan nær til alls landsins. Gerð er krafa um að  
rekstraraðili sé sjálfstæður lögaðili í meirihlutaeigu  
heilbrigðisstarfsmanna. Bjóðendur skulu leggja til húsnæði 
og allan nauðsynlegan búnað.

Markmið með útboðinu er  
góð þjónusta og hagkvæmur rekstur.

Umfang:
Mönnun, húsnæði, tæki og nauðsynlegur búnaður til að 
tryggja þá þjónustu sem lýst er í kröfulýsingu velferðar
ráðuneytisins fyrir rekstur heilbrigðisráðgjafar og veg
vísunar í síma. SÍ áætla mönnunarþörf hjúkrunarfræðinga 
um 13.000 vinnustundir á ári.

Skilafrestur og opnun tilboða er hjá SÍ 8. nóvember 2016, 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

Upplýsingar um hvernig nálgast má útboðsgögn verða 
birtar 19. október 2016 á vefslóðinni: 
http://www.sjukra.is/heilbrigdisstarfsfolk/utbod/ 
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Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
RAUÐARÁRSTÍG 10     
150 REYKJAVÍK     

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

SJÚKRATRYGGINGAR ÍSLANDS     
RAUÐARÁRSTÍG 10     
150 REYKJAVÍK     

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga Garðarsdóttir, deildarstjóri Greiningardeildar, 
í síma 515-0062 eða í tölvupósti: helga.gardarsdottir@sjukra.is. 

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráðher-
ra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna.  

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Kostnaðarmat og kostnaðargreiningar 
• Þarfagreiningar 
• Þróa og móta reiknilíkön vegna endurgjalds á   
 heilbrigðisþjónustu, m.a. greiðslumódel til stofnana.
• Tölfræði úttektir og önnur greiningavinna 
• Alþjóðlegt samstarf 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 
• Vinna að uppbyggingu og stefnumótun 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Meistaranám eða framhaldsmenntun á sviði hagfræði,  
 viðskiptafræði eða verkfræði er kostur
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Afbragsgóð talna- og reiknikunnátta
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu reiknis- og  
 tölfræðiupplýsinga
• Reynsla og þekking á heilbrigðiskerfinu er kostur
• Reynsla af þarfagreiningu
• Áætlanagerð, úrvinnsla og framsetning upplýsinga
• Góð kunnátta í rituðu og mæltu máli á íslensku og  
 ensku. Færni til að tjá sig í einu Norðurlandamáli er  
 kostur
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að  
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur í Greiningardeild

Erum við að leita að þér?
www.sjukra.is 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) leita að metnaðarfullum og öflugum sérfræðingi til liðs við 
okkur í Greiningardeild stofnunarinnar. Sérfræðingurinn verður hluti af öflugu teymi 
starfsmanna sem vinna náið saman að úrlausn verkefna deildarinnar. Gert er ráð fyrir að 
um fullt starf sé að ræða.

Ný verkefni og ný deild 
Greiningardeild SÍ er ný deild á skipuriti stofnunarinnar og hefur meðal annars það 
hlutverk að tryggja að kostnaðargreining nýtist sem grundvöllur endurgjalds fyrir 
heilbrigðisþjónustu. Með auknum verkefnum sem og tilflutningi verkefna frá ráðuneyti 
til SÍ verður Greiningardeildin hluti af kjarnastarfsemi stofnunarinnar. 
Greiningardeild og Deild samninga og útboða vinna í nánu samstarfi sín á milli.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Björnsdóttir, deildarstjóri Samninga og útboða, í síma 
515-0039 eða í tölvupósti: gudlaug.bjornsdottir@sjukra.is.

Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.sjukra.is.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf hið fyrsta. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi �ármálaráð-
herra og viðkomandi stéttarfélags háskólamanna. 

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar 2015

Helstu verkefni:
• Þátttaka í samningaviðræðum og samningagerð
• Vinnsla útboðsgagna og umsjón með útboðum
• Þarfagreining 
• Kostnaðarmat og kostnaðargreining 
• Úttekt á framkvæmd samninga 
• Samskipti við samningsaðila og stofnanir 

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Menntun á sviði viðskipta- eða heilbrigðisfræða er kostur 
• Reynsla af útboðum og samningagerð
• Reynsla af þarfagreiningu
• Reynsla af kostnaðarmati og kostnaðargreiningu
• Reynsla af gerð úttekta á framkvæmd samninga
• Reynsla af greiningu ársreikninga
• Þekking á heilbrigðiskerfinu
• Góð tölvukunnátta og reynsla af vinnslu tölfræðiupplýsinga
• Góð kunnátta í íslensku, ensku og einu Norðurlandamáli 
• Lipurð í samskiptum og rík þjónustulund 
• Þolgæði undir álagi 
• Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi og hæfni til að   
 starfa bæði sjálfstætt og í hópi

Sérfræðingur Samninga og útboðsmála
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) óska eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í 
fullt starf í deild Samninga og útboðsmála á Viðskiptasviði stofnunarinnar. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Sjúkratrygginga: 
www.sjukra.is/starf. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi.

Öllum umsóknum verður svarað þegar niðurstaða um ráðningu liggur fyrir. Bæði karlar og konur eru 
hvött til þess að sækja um starfið. Umsókn gildir í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests. 

Útboð

Fagsviðsstjóri 
           í matvælaeftirliti

www.mast . is

Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, 
eftirliti, fræðslu og þjónustu við 
sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki 
og neytendur í þeim tilgangi að 
stuðla að heilbrigði og velferð 
dýra, heilbrigði plantna og öryggi, 
heilnæmi og gæðum matvæla. Hjá 
stofnuninni starfa 90 starfsmenn.

Helstu verkefni og ábyrgð

Fagsviðsstjóri ber ábyrgð á og hefur 
umsjón með málaflokkunum erfðabreytt 
matvæli, nýfæði og örverur í matvælum 
ásamt gerð og endurskoðun gæðaskjala. 
Fagsviðsstjóri kemur að framkvæmd og 
innleiðingu löggjafar á framangreindum 
sviðum, gerð leiðbeininga og fræðsluefnis 
fyrir eftirlitsaðila, matvælafyrirtæki og 
neytendur, sem og þáttöku í eftirliti. 
Þátttaka í nefndum og samskipti við 
innlendar og erlendar stofnanir og fjölmiðla.

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu hafa háskólapróf í matvælafræði, líffræði eða 
aðra háskólamenntun sem nýtist í starfi. Þekking og starfsreynsla 
í opinberri stjórnsýslu og eftirliti er æskileg. Reynsla af gerð 
gæðaskjala er kostur. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu 
og riti á íslensku og ensku ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. 
Nákvæm og fagleg vinnubrögð, skipulagshæfileikar ásamt getu til 
að starfa sjálfstætt 
eru áskilin ásamt 
góðri framkomu 
og lipurð í 
samskiptum.

Umsækjandi þarf að gefa hafið störf sem fyrst. 
Umsóknarfrestur er til og með 31. október. Nánari 
upplýsingar um starfið og umsóknarferlið er að 
finna á vef MAST:

Matvælastofnun auglýsir laust 
til umsóknar starf fagsviðsstjóra í matvælaeftirliti sem hefur umsjón 
með málflokkunum erfðabreytt matvæli, nýfæði og örverur í matvælum. Starfið heyrir undir 
Neytendaverndarsvið með starfsstöð á aðalskrifstofu stofnunarinnar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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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

Nýr Landspítali – Hringbrautarverkefnið 
- Rannsóknarhús Forval nr. 20427  

fyrir hönnunarútboð

Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir umsóknum um 
þátttökurétt í útboði á fullnaðarhönnun rannsóknarhúss 
sem er hluti af Hringbrautarverkefninu. Hér er um að ræða 
opið forval auglýst á evrópska efnahagssvæðinu (EES), en 
útboðin verða lokuð öðrum en þeim bjóðendum sem tekið 
hafa þátt í forvalinu og uppfyllt allar kröfur þess.

Engin takmörkun er á fjölda bjóðenda. Þannig verður öllum 
umsækjendum sem uppfyllt hafa kröfur forvalgagna og 
þannig staðist forval boðið að taka þátt í lokuðu hönnunar
útboði fyrir rannsóknarhús. Ekki er gefin einkunn fyrir hæfni 
og reynslu og því mun tilboðsfjárhæð hafa 100% vægi í 
hönnunarútboðinu.

Ekki verður greitt fyrir þátttöku í forvali þessu.
Öll gögn í forvali þessu, útboði og í verkinu í heild, skulu 
vera á íslensku að undanskildum tæknilegum forskriftum og 
samskiptum við nauðsynlega birgja, vottunaraðila o.fl. sem 
mega vera á ensku. Þó er heimilt að senda inn fyrirspurnir á 
ensku og starfsferilslýsingar erlendra ráðgjafa mega einnig 
vera á ensku.

Þeir fyrirvarar eru gerðir strax í upphafi að útboð á hönnun 
muni þá aðeins fara fram að verkefninu verði tryggð 
fjármögnun á fjárlögum. Niðurstöður forvalsins skulu gilda 
í 6 mánuði eftir að þær liggja fyrir. Þátttaka í forvali gefur 
umsækjendum kost á því að taka þátt í útboði á verkefninu, 
en skuldbindur þá ekki til þess. Forval þetta er án skuld-
bindingar fyrir verkkaupa, hvort og hvenær verkefnið verður 
boðið út og þá í hvaða áföngum.

Forvalsgögn eru aðgengileg á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is

Umsóknum í forvalið skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík, eigi síðar en fimmtudaginn 13. desember fyrir 
kl. 11:00 þar sem þær verða opnaðar. 

Útboð nr. 20235
Hrauneyjafossstöð 2017

Viðgerð á vökvatjökkum fyrir 
árlokur og stjórnloku

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í viðgerð á vökvat-
jökkum fyrir lokur við Hrauneyjalón í samræmi við 
útboðsgögn nr. 20235.

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi  
verkþáttum: 

•	 Aftenging	vökvatjakka	frá	lokum	og	 
 aðliggjandi vökvalögnum 
•	 Flutningur	á	verkstæði 
•	 Yfirfara	tjakka	og	lagfæra 
•	 Flytja	aftur	á	verkstað 
•	 Uppsetning	á	tjökkum	og	tengja	við	lokur	og		
 vökvalagnir  
•	 Prófanir	og	yfirferð	að	endurbótum	loknum

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist um 1.maí 2017 
Verklok 15.september 2017.

Útboðsgögn eru  aðgengileg á útboðsvef  
Landsvirkjunar,	http://utbod.lv.is		

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68,  
104 Reykjavík fyrir klukkan 12:00 þriðjudaginn 8.11.2016   
þar	sem	þau	verða	opnuð	kl.	14:00	sama	dag	og	lesin	
upp	að	viðstöddum	þeim	bjóðendum	sem	þess	óska.

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. 
regla nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. 
laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og þjónustulundaðan hugbúnaðar- sérfræðing til 
starfa á upplýsingatæknisviði Fiskistofu í Hafnarfirði.

Forritun í Java og skyldum málum

Greining verkefna og hönnun, 
sér í lagi framendalausna

Nýsmíði, viðhald og þróun 
hugbúnaðarkerfa

Þátttaka í vinnuhópum og 
samskipti við hagsmunaaðila

Menntun í upplýsingatækni eða skyldum greinum, háskólamenntun kostur

Þekking og reynsla í Java forritun eða skyldum forritunarmálum skilyrði

Þekking á forritun á móti Oracle grunnum kostur

Þekking á Agile vinnuumhverfi kostur

Góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og geta til að starfa í hópi

Góð skipulagshæfni, frumkvæði sem og lausnamiðuð hugsun

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri eða Leifur Magnússon, 
sviðsstjóri upplýsingatæknisviðs í síma 569 7900.

Umsóknir sem hafa að geyma ferilskrá og kynningarbréf skulu sendast á netfangið starf@fiskistofa.is eða með 
bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði merkt „Hugbúnaðarsérfræðingur“ 

Með vísan í jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um. 
Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag.

Helstu verkefni: Menntun- og hæfniskröfur:

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um landið. Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði 
sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar 
um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is. Fiskistofa veitir Hafrannsóknastofnun upplýsingatækniþjónustu.

Hugbúnaðarsérfræðingur

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sálfræðingur í heilsugæslu Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1345
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1344
Læknir Heilbrigðisstofnun Austurlands Djúpivogur 201610/1343
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1342
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201610/1341
Yfirlæknir á lyflækningadeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201610/1340
Verslunarstjóri Vínbúðin Húsavík 201610/1339
Stærðfræðikennari Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201610/1338
Fjármálastjóri Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201610/1337
Fulltrúi við birgðir  Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1336
Sérfræðingur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðun. Reykjavík 201610/1335
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Miðbæ Reykjavík 201610/1334
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201610/1333
Hugbúnaðarsérfræðingur Fiskistofa Hafnarfjörður 201610/1332
Sérfræðingur á tryggingasviði Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1331
Tæknimaður  Sjúkratryggingar Íslands Reykjavík 201610/1330
Þjónustustjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201610/1329
Sérfræðilæknir í handaskurðlækn. Landspítali, bæklunarskurðlækningar Reykjavík 201610/1328
Sjúkraliði Landspítali, bráðaöldrunardeild Reykjavík 201610/1327
Tæknimaður jáeindaskanna Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201610/1326
Tæknimaður Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201610/1325
Fagsviðsstjóri - matvæli Matvælastofnun Selfoss 201610/1324
Yfirlæknir Landspítali, háls-, nef- og eyrnadeild Reykjavík 201610/1323
Embætti prests Biskup Íslands Suðurland 201610/1322
Sérfræðingur í hafeðlisfræði Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201610/1321
Skurðhjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201610/1320
Veiðieftirlitsmenn Fiskistofa Akureyri 201610/1319
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1318
Aðstoðarmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1317
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201610/1316
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201610/1315
Kennari í eðlisfræði/jarðfræði Menntaskólinn á Akureyri Akureyri 201610/1314
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, taugalækningadeild Reykjavík 201610/1313



Um er að ræða tæplega hálfa hæð eða 350m² vel 
innréttað skrifstofu með frábæru útsýni til leigu og 
afhendingar strax. Glerveggir og steinteppi á gólfum. 
Hýsti áður lögmannsstofu, 10 herbergi, auk móttöku, 
kaffiaðstöðu og snyrtinga. Niðurtekin loft með innfelldri 
lýsingu og kæliröftum. Tölvulagnir í stokkum. Næg 
bílastæði í bílakjallara og umhverfis húsið. Móttaka á 
jarðhæð, stýrt aðgengi. Öll helsta þjónusta í húsinu, svo 
ekki sé minnst á Smáralindina við hliðina á. Frábært 
húsnæði sem uppfyllir allar nútímakröfur sem gerðar 
eru til skrifstofuhalds og vinnuumhverfis.  

Verð tilboð.

Smáratorg - 201 Kópavogur

Glæsilegt 390 m² skrifstofuhúsnæði til 
leigu í lyftuhúsi í Borgartúni með frábæru 
útsýni til norðurs. Húsnæðið skiptist í 3 
lokuð herbergi (glerveggir, auðvelt að 
bæta við), fundarherbergi, móttöka, stórt 
eldhús, snyrtingar og starfsmannaað-
staða. Harðviðargólf. Niðurtekin loft með 
innfelldri lýsingu og kæliröftum.Tölvu-
lagnir í stokkum. Bjart og gott húsnæði á 
besta stað. Næg bílastæði. 

Verð tilboð.

Borgartún - 105 Reykjavík

Til leigu 512m² bjart verslunar- og lagerhúsnæði 
á besta stað í Borgartúni, laust til afhendingar. 
Húsnæðið er á 2 hæðum, 246m² verslun á 
jarðhæð auk 266m² lagerrými í kjallara með 
innkeyrsludyrum, samtals 512m². Verslunin er 
með rafdrifinni hurð beint frá götu og nægum 
bílastæðum við inngang. Lyfta gengur milli hæða 
í sameign og niður í kjallara. Öflugt öryggis-
kerfi. Frábært húsnæði sem hentar hvers kyns 
verslunarstarfsemi, en þó sérlega vel verslunum 
sem þurfa að hafa lager við hendina. 

Verð tilboð.

Borgartún - 105 Reykjavík

Mjög gott 327fm brúttó iðnaðar- og 
lagerhúsnæði í Síðmúla til leigu.  Hús-
næðið er með einni innkeyrsludyr og 
um 2,4m lofthæð.  Húsnæðið er stúkað 
af í 3 hólf fyrir utan snyrtingu, en 
möguleiki er að fá stærra húsnæði leigt 
ef á þarf að halda. Dúkur á gólfum og 
flúrósent lýsing í loftum. Brunaviðvör-
unarkerfi. Loftræstilagnir(kerfi).  Hús-
næði sem getur hentað undir heild-
verslanir, léttan iðnað ofl. 

Hagstætt leiguverð 1250 kr./m².

Síðumúli - 108 Reykjavík

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í Turninum í Borgartúni. 
Erum með fallega innréttað 518m² skrifstofuhúsnæði til 
leigu með stórkostulegu útsýni yfir borgina af 17. hæð 
úr Turninum í Borgartúni.  Húsnæðið er fullinnréttað 
með parketi á gólfum, niðurtekin loft með innfelldri 
lýsingu. Brunaviðvörunarkerfi. Sérbílastæði fylgja í 
bílageymslu, auk 23m² sérgeymslu í kjallara.  Af-
hending skv. samkomulagi. Fjöldi veitingastaða og ýmis 
þjónusta í húsinu og næsta nágrenni. Teikningar og 
allar nánari upplýsingar veita sölumenn okkar.  

Verð tilboð.

Katrínartún - 105 Reykjavík

Skrifstofuhúsnæði með fasllegu útsýni til sölu. 
Vorum að fá rúmlega 200m² gott skrifstofu-
húsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Suðura-
landsbraut til sölu og afhendingar skv. nánara 
samkomulagi.  Húsnæðið er að mestu í opnu 
rými með steinteppi á gólfum og fallegu útsýni 
að Esjunni.  Kaffistofa og sér snyrting innan 
rýmisins. Eignin var verulega endurinnréttuð 
fyrir nokkru. 

Verð 40 millj.

Suðurlandsbraut - 108 Reykjavík

Erum með 872m² fiskvinnsluhúsnæði í Hafnar-
firði til sölu og afhendignar starx.  

Húsnæðið uppfyllir allar helstu kröfur til fisk-
vinnslu. 

Tveir stórir vinnslusalir með góðri lofthæð og 
innkeyrsludyrum. Ágætt útipláss. 

Verð 135 m.

Melabraut - 220 Hafnarfjörður

Vorum að fá í einkasölu 278m² skrifstofuhúsnæði ofarlega 
í Kringluturninum með glæsilegu útsýni allan hringinn yfir 
borgina. Hæðin er í útleigu og nýtt í tvennu lagi eins og er, en 
getur verið til afhendingar samkvæmt nánara samkomulagi. 
Stærra rýmið skiptist í 7 lokaðar skrifstofur, fundarherbergi, 
kaffistofu og geymslur, en minna rýmið skiptist í 2 lokuð skrif-
stofuherbergi og opið vinnurými.  Marmaraflísar á alrýmum, 
en gegnheilt parket á skrifstofum.  Vandaðar harðviðarinn-
réttingar.  Lyfta og snyrtingar í sameign. Næg bílastæði í 
bílastæðahúsi Kringlunar.  Staðsetningin er ekki einungis mið-
svæðis heldur er allar helstu verslanir og þjónusta við hendina, 
fullt af veitingastöðum, bankastarfsemi o.s.frv.   Eign fyrir þá 
sem gera kröfur um þægindi. Verð 85 millj.

Kringlan - 103 Reykjavík 

Vorum að fá í einkasölu um 2.200m² iðnaðarhúsnæði í 
steinsteyptu húsi á Stórhöfða.  Húsið er á tveimur hæðum 
og stendur á 6.547m² lóð.  Efri hæðin telst vera 1.530m² 
að mestu i einum opnum sal með 3 innkeyrsludyrum og 
allt að 5,4m lofthæð undir mæni. Á neðri hæðinni (670m²) 
er innréttuð skrifstofuaðstaða, verkstæði og lager sem eru 
með um 3,7m lofthæð og tveimur innkeyrsludyrum.  Lóðin 
er fullfrágengin með gróðri, malbikuðum bílastæðum og með 
góðri aðkomu og tengingu við Vesturlandsveginn.  Á lóðinni 
er byggingaréttur fyrir allt að 2.383m² nýbyggingu skv. deili-
skipulagi.  Frábær eign á góðum stað, sem býður upp á mikla 
möguleika.   Verð tilboð.  

Stórhöfði - 112 Reykjavík

Vorum að fá gott 951m² steinsteypt iðn-
aðarhúsnæði ásamt 458m² byggingarrétt 
við Hyrjarhöfða til sölu.  Húsnæðið stendur 
á 1804m² lóð, er í útleigu til 2 aðila og til 
afhendingar skv. nánara samkomulagi. 
Húsnæðið hentar þannig til fjárfestingar, 
eða til eigin nota fyrir þá sem vilja skipu-
leggja sig fram í tímann.  Húsnæðið er 
721m² að grunnfleti og skiptist í 9 bil með 
sex innkeyrsludyrum og 6m lofthæð.  Allar 

rafmagns- og vatnslagnir voru endurnýjaðar fyrir u.þ.b. 10 árum, ásamt öllum innkeyrsludyrum og 
gleri.  Lóðin er frágengin með góðri aðkomu og stóru að hluta upphituðum malbikuðu bílaplani að 
framanverðu. Flott eign á góðum stað.  Verð 194 m.

Hyrjarhöfði - 110 Reykjavík

TIL SÖLU TIL LEIGU



Eignarlóð í landi Kiðjabergs

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari upplýsingar veitir Björgvin Guðjónsson löggiltur 
fasteignasali í síma 510-3500 / 615-1020 eða bjorgvin@eignatorg.is

10.000 fm eignarlóð í landi Kiðjabergs í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi. Golfvöllur GKB er á svæðinu og örstutt er í margs konar 
þjónustu sem til staðar er í nágrenninu, s.s. verslun, sundlaug og 
veitingasala. Fyrir liggja samþykktar teikningar að afar glæsilegu 
sumarhúsi á lóðinni. Yfirstandandi eru framkvæmdir við lagningu 
hitaveitu á svæðinu.

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Tækifæri í hótelrekstri
Sala eða leiga

Leitað er að meðeiganda að vönduðu hóteli í nágrenni 
Reykjavíkur með góðu orðspori. Hótelið er staðsett á afar 
fallegum stað nærri þjóðvegi 1.

Leitað er að meðeiganda sem þekkir til hótelreksturs og vill 
taka þátt í rekstri og frekari uppbyggingu í vaxandi umhverfi 
ferðaiðnaðar. Hótelið telur 34 herbergi í dag auk góðra 
salarkynna fyrir fundahöld og fleira. Fyrir liggja teikning-
ar og rekstaráætlun að stækkun hótelsins í 62 herbergi. 
Möguleiki er á enn frekari stækkun hótelsins.

Einnig kemur til greina að selja hótelið eins og það er núna 
með þeim möguleikum, sem þegar eru fyrir hendi eða leigja 
það traustum aðila.

Frábært tækifæri fyrir réttan aðila/fjárfesti til að hasla sér 
völl í ferðaþjónustu, t.d. fyrir aðila, sem er í sambærilegum 
rekstri fyrir og vill stækka við  sig eða aðila sem er í tengdri 
ferðaþjónustu og vill auka möguleika sína með því að færa 
út starfsemina.

Áhugasamir sendi upplýsingar um sig til blaðsins á  
netfangið box@frett.is  fyrir 21. október nk. merkt:  
,,Viðskiptatækifæri.“

Öllum fyrirspurnum verður svarað gegn trúnaðaryfirlýsingu.

Vel staðsett og áberandi atvinnuhúsnæði. Fasteignin skiptist 
í fjögur fastanúmer eða tvö 216 m2 verslunarbil, eitt 487,7 m2 
iðnaðarbil og eina 451 m2 vörugeymslu undir bílastæðum að 
baka til. Þar til viðbótar eru óskráðir útleigu fermetrar 100 m2. 
Húsnæðið er því samtals 1.470,7 m2 samkvæmt teikningum. 
Leigutakar eru þrír, þar af tveir skammtímaleigusamningar og 
einn langtímasamningur sem nýtur stuðnings Reykjavíkurborgar. 
Verð: 215 mkr.

Heildareign á góðum stað í Reykjavík með mikið auglýsingagildi. 
Húsnæðið sést vel frá Ártúnsbrekku og er stórt auglýsingaskilti 
klætt utan um húsið. Húsnæðið er samtals 1.460,8 m2 að birtu 
flatarmáli og skiptist í fjóra eignarhluta eða 358,7 m2 í kjallara, 
394,7 m2 á jarðhæð og 389,4 m2 á annarri hæð. Auk þess er 
önnur viðbygging 288 m2 á tveimur hæðum. Óskráðir sam-
eignafermetrar eru 92 m2 samkvæmt eignaskiptayfirlýsingu. 
Húsnæðið er því samtals 1.522,8 m2. Verð. 245 mkr.  

Ármúli 23 

Stangarhylur 3-3a 

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali

GSM 864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Til sölu  
Bakarí / Kaffihús
Til sölu er vel rekið og arðbært miðlægt 
bakarí /kaffihús með nokkra sölustaði.

Velta 650 millj. kr.
Nánari upplýsingar veittar  

á trúnaðarfundi hjá Fima Consulting.  
Sími 896 6665



RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34D - 200 Hafnarfirði- Sími: 519 5900- www.remax.is RE/MAX Fjörður - Lækjargata 34D - 200 Hafnarfirði- Sími: 519 5900- www.remax.is

RE/MAX FJÖRÐUR KYNNIR: 
Rúmgóð og björt 4ja 
herbergja íbúð á efstu 
hæð við Hjallabraut 
37 í Hafnarfirði.

Við tökum vel á móti ykkur í opin hús
Glæsilegar fasteignir til sölu

Láland 23
Senter

Opið
Hús RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsileg íbúð í vönduðu fjölbýlishúsi við Kirkju-
sand. Vandaðara sérhannaðar innéttingar. Rúm- 
góð stofa og borðstofa. Sólstofa með frábæru 
útsýni yfir borgina, Snæfellsjökul og Esjuna. 
Stæði í bílageymslu fylgir.

RE/MAX FJÖRÐUR KYNNIR: 
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð á 3. hæð í 
vönduðu lyftuhúsi sem ætlað 50 ára og eldri. 
Tvennar svalir og aðrar þeirra eru yfirbygðar. 
Þrjú svefniehrbergi og 2 baðherbergi. 
Íbúðinni fylgir sérstæði í bílkjallara. 

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Kirkjusandur 3
105 Reykjavík

Stærð: 124,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Opið hús sunnudaginn
16. okt. kl. 15:00 - 15:30

Skipalón 26
220 Hafnarfirði

Stærð: 128 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Opið hús sunnudaginn 16. okt. 
kl. 16:00 - 16:30

Verð: 51.900.000

Verð: 48.900.000

Senter

Einstakt tækifæri til að eignast nýtt 
330 fm einbýlishús á einni hæð í Fossvogi

NORÐUR- OG VESTUR HLIÐAR

SUÐUR- OG VESTUR HLIÐAR

Páll B Guðmundsson
861 9300

Hjallabraut 37
220 Hafnarfirði

Stærð: 106 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Opið hús sunnudaginn16. okt. kl. 15:00 - 15:30

Verð: 32.900.000

Til sölu tæplega 1100 fm gróin lóð á besta stað í 
Fossvogi við göngustíginn í enda á lokuðum botn- 
langa. Útivistarsvæði, skólar og íþróttasvæði innan 
seilingar. Á lóðinni stendur fokhelt einingarhús sem 
stóð til að rífa að mestum hluta. Samþykktar teikn- 
ingar eru fyrir nýju húsi sem byggt yrði á grunni þess 
sem fyrir er. Teikningin er eftir Pálmar Kristmundsson 
arkitekt og gerir ráð fyrir 327 fm einbýlishúsi á 
einni hæð. 

Stórar stofur, 2 -3 barnaherbergi, hjónasvíta. 
Lofthæð í stofum 3,93 metrar og herbergjaálmu 
2,8 metrar.

Upplýsingar veitir Gunnar Sverrir í síma 862 2001

20161410_Remax_heilsida_Lagland_ofl_008.pdf   1   10/14/2016   2:48:11 PM
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Þórunn Pálsdóttir, 
löggiltur fasteignasali

sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is 69,9 millj.Verð:

Mikið endurnýjað fallegt 170,7 fm 
einbýli auk rislofts 
3-4 góð svefnherbergi og
2 baðherbergi, einfaldur bílskúr 
Frábær staður miðsvæðis í borginni 
Barnvænt hverfi og stutt í 
Laugardalinn og Holtagarða 
Tekið í gegn árið 2007-2008 á 
vandaðan og smekklegan hátt

Endurnýjað einbýli á þessum vinsæla stað
Skipasund 35

OPIÐ HÚS 
þriðjudaginn 18.okt. kl.17:00-17:30

10,8 m²
Herbergi

9,6 m²
Herbergi

6,9 m²
Snyrting og Þvottah

8,8 m²
Herbergi

13,1 m²
Herbergi

12,1 m²
Hol-sjónvarp

5,3 m²
Svalir 

10,8 m²
Eldhús

30,8 m²
Stofa

3,3 m²
V.S.

6,8 m²
Gangur

6,0 m²
Geymsla

3,8 m²
Anddyri

Verönd

Verönd

Bílastæði

Hagkvæmt og vel skipulagt 5 herbergja raðhús 
fullbúið með vönduðum innréttingum. 

frágenginni lóð og inniföldu ytra viðhaldi 
Er það eitthvað fyrir þig og þína ?

Tvö raðhús eftir 

Allar nánari upplýsingar á www.buseti.

Húsin standa neðst í Reynisvatnsásnum með óhindrað 
útsýni vestur Úlfarsárdalinn. Örstutt er á Úlfarsfell og í 
óspillta náttúru í kring. Í nokkura hundruð metra fjarlægð, 
er íþróttasvæði Fram og þar er verið að reisa nýjan skóla. 
Sundlaug og bókasafn verða reist þar á allra næstu árum. 

20% Búseturéttur kr. 10.500.000,- (Útb. frá 6.000.000,-)
Mánaðargreiðsla m.v. 20% búseturétt kr. 242.908,-

Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, 
fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóði

Ísleifsgata 32 og 34 í Reynisvatnsási

Hlíðarsmára 2 Kópavogi

Leitum eftir meðleigjanda í glæsilegt húsnæði á jarðhæð   
að Hlíðarsmára 2 Kópavogi. Til ráðstöfunar eru c.a 60 fm.  

Nánari upplýsingar í síma: 562 0300

Aðalstræti 9 Bolungarvík
Fasteignin á fjórum hæðum að kjallara meðtöldum, eignin 
er steypt og samtals 1108 m² að stærð, byggð árið 1985 
samkvæmt fasteignaskrá. Á jarðhæð hefur verið rekinn 
veitingastaður en á efri hæðum eru gistiherbergi. Í kjallara 
er geymslupláss.Húsið er skráð sem verslunarhúsnæði 
í fasteignaskrá   Húsið þarfnast viðhalds en býður upp á 
mikla möguleika, m.a. á sviði ferðaþjónustu. Eignin selst í 
því ástandi sem hún er. Áhugasamir hafi samband við 
Fasteignasölu Vestfjarða – eignir@fsv.is s. 456-3244.

Nánari upplýsingar hjá  
Fasteignasölu Vestfjarða
s.4563244 • eignir@fsv.is • www.fsv.is

TIL SÖLU 
- Tilboð óskast -

Boðaþing 3 - einstök ný útsýnisíbúð

Álheimar 54 - falleg 4ra herbergja íbúð

Rauðalækur 52 - mikið endurnýjuð 4ra

Boðaþing 3 - ný glæsileg 3ja með bílag.

Kaldasel 20 - Aukaíbúð

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 - 13-45.
Einstök um 122 fm útsýnisíbúð á 2. hæð. Óheft útsýni yfir Elliðavatn. 
Íbúðin er í enda með stórum svölum. Tvö herbergi og stór stofa, stæði 
í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus til afhendingar og er fullbúin án 
innréttinga. Verð 49,0 milljónir.  
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 15:30 - 16:00. 
Vel skipulögð og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Stærð 108 
fm. Þrjú góð herbergi og stofa. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. 
Almennt gott ástand á húsinu. Verð 39,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 14:30 - 15:00. 
Falleg og björt um 114 fm íbúð í lítið niðurg. kjallara. Íbúðin var öll 
tekin í gegn að innan fyrir ca 8 árum síðan. Þrjú herbergi og stofa. 
Þvottaaðstaða innan íbúðar. Frábær staðsetning. Verð 39,9 millj. 
Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús á morgun sunnudag frá kl. 13:00 - 13:45. 
Ný um 130 fm íbúð fyrir 55 ára og eldri á 4. hæð með frábæru útsýni 
yfir Elliðavatn. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Tvö rúmgóð her-
bergi og stór stofa. Íbúðin er tilbúin til afhendingar. Afhendist án 
gólfefna. Verð 49,5 millj. Frekari upplýsingar veitir Finnbogi, 895-1098.

Opið hús 16. okt kl 14:00 -14:30 
Vandað og vel byggt 320 fm tengihús á þremur hæðum með inn-
byggðum bílksúr. Húsið er á þremur hæðum með  3ja herb aukaíbúð 
á 1. hæð. Sólpallur með heitum potti og vestursvalir með miklu útsýni.  
Afgirtur bakgarður í suðri í góðri rækt.  Hellulagt bílaplan.  
Á miðhæð stórar stofur.  Á efstu hæð eru fjögur stór svefnherbergi.  
V. 67,5 m.  Upplýsingar veitir Bogi, 699-3444. 

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Bogi 
Péturson
lögg. fasteignasali

GARÐUR – SÉRHÆÐ - 
TIL SÖLU 

100 fm. sérhæð í góðu steinhúsi með sérinn-
gangi og lóð. Stutt í flugvöllinn, golfvöllinn og 
Helguvík. Íbúðin er öll nýstandsett með nýjum 
gólfefnum. Stórt og fallegt eldhús, stofa og 2 

góð herbergi. 
Gott útsýni yfir sjávarsíðuna. Húsgögn og hús-

búnaður geta fylgt með í kaupunum. 

Verð aðeins 23.9 millj. Get tekið nýlegan bíl upp 
í kaupverð. Ekkert áhvílandi. 

LAUS STRAX !  Upplýsingar í síma: 868-3144.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



2ja herbergja útsýnisíbúð á 4.hæð 

Alls 70 fm 

Parket á gólfum 

Svalir eru til suðurs, nýleg svalalokun 

Sléttuvegur 15

Verð : 36,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 
274,2 fm Að auki tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm. 
Nýtt þak, járn og pappi. Húsið yfirfarið að utan ca 
árið 2000. Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 
ný yfirfarin og stækkuð. Hjónasvíta. Þrjú stór 
svefnherbergi með gluggum. Húsið yfirfarið af 
Rut Káradóttur árið 2008.  Falin gullmoli. 

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

46 fm sumarhús við 

Biskupstungubraut rétt við 

Borg í Grímsnesi 

Eignarlóð 0,6 hektari

Heiðarbraut

Verð : 13,5 millj.
Gunnar Helgi Einarsson löggiltur fasteignasali  s. 615 6181

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg 58 fm 2ja-3ja herb íbúð á jarðhæð 

Baðherbergi og eldhús endurnýjað 

Sér afnotaréttur 

Viðhaldslétt hús 

Torfufell

Verð : 24,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

4 glæsileg 227 fm raðhús í Garðabæ 

Tilbúið til innréttinga, fullfrágengin lóð 

Nýbygging á góðum stað í Akralandinu

Byggakur

Verð frá: 72,9 millj.
Gunnar S. Jónsson  löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

.

Austurströnd 8

Verð : 39,5 millj.

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.16:00-16:45

Falleg og björt 3ja herbergja á 6hæð 

Fallegt útsýni til norðurs og vestur 

Lyftublokk í góðu ástandi 

Stæði í bílgeymslu

.

Þorrasalir 5-7
íbúð 301 

Verð : 46,9 millj.

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.17:00-17:30

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð

Útsýni yfir GKG golfvöllinn 

Vandaðar innréttingar 

Stæði í bílageymslu

.

Hörðukór 1
íbúð 602

Verð : 38,9 millj

OPIN HÚS
sunnudaginn 16.okt. kl.12:30-13:00

Falleg 97,5 fm íbúð á 6. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Stæði í bílakjallara

Yfirbyggðar svalir

.

Erluhólar 2

Verð : 78,9 millj.

OPIN HÚS
miðvikudaginn 19.okt. kl.17:30-18:00

Fallegt einbýli á tveimur fastanúmerum
Samtals stærð 331,8 fm
Mikið útsýni
Efri hæðin og bílskúr er skráð 261,2 fm
Neðri hæðin er skráð 70,6 fm og er með sérinngangi
Stór og góður suður pallur, afgirtur
Göngustígur úr götunni í Elliðaárdalinn
Stutt á stofnbraut og stutt í alla þjónustu Húsið 
stendur ofan götu og er þaðan mikið 
útsýni yfir Faxaflóann

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

207 fm iðnaðarbil milli Rvk og Mosó 

157 fm auk 50 fm millilofts 

Innkeyrsluhurð með 4,5 m hæð 

Afgirt lóð

Desjamýri

Verð : 40,0 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 822 02307

Bókaðu skoðun:

Jason Ólafsson, aðstm. fasteignasala
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Gunnar Helgi Einarsson, lögg. fasteignasali
gh@miklaborg.is sími: 615 6181

Falleg og björt 117 fm efri sérhæð 

Fallegt útsýni til suðurs og vesturs 

Þrjú góð svefnherbergi 

Þvottaherbergi á hæðinni 

Lindarbraut 10 

Verð : 47,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s.822 02307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur  865 4120

Nýjar íbúðir á 2. og 3. hæð 

Tvö svefnherbergi 

Lyftuhús - sérgeymsla í kjallara

Lindargata 28 

Verð : 49,7 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

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

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími:  897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Gunnar Helgi Einarsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120

Lágmúla 4  108 Reykjavík  www.miklaborg.is

569 7000
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 697 9300

Helgi Jónsson 
aðstm. fasteignasala
Sími: 780 2700

Bryndís Alfreðsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 569 7024

Páll Þórólfsson 
aðstm. fasteignasala 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515



Glæsileg atvinnuhúsnæðisbil - frábærlega staðsett við Vesturlandsveginn. Stærðir eru frá 180,9 fm. - 205,2 fm.  

Neðri hæð:  Skiptist í 7 bil.  Endabil eru 188,4 fm. og millibil eru 205,2 fm.  Lofthæð 4,8 metrar.  Verð per. bil 39,9 millj.

Efri hæð:  Skiptist í 7 bil.  Endabil eru 184,6 þ.a. milliloft 52,5 fm.  Millibil eru 180,9 fm. þ.a. milliloft 52,7 fm.  Milliloft eru steypt.  Stórar svalir á báðum hæðum og frábært 
útsýni.  Lofthæð 6 metrar.  Verð per. bil 47 millj.

Öll bil eru með 4 metra innkeysluhurð ásamt gönguhurð við hliðina.  Eignin skilast fullbúin að utan og lóð fullfrágenginn.  Að innan skilast eignin á byggingastigi 5. 

Upplýsingar veita:
Þórarinn Thorarensen sölustjóri s. 770-0309 eða th@landmark.is og Magnús Einarsson lögg. fast.  s. 897-8266 eða magnus@landmark.is

Þórarinn Thorarensen
Sölustjóri
Sími 770 0309

Magnús  Einarsson 
Löggiltur fasteignasali

Sími 512 4900

Landmark leiðir þig heim!

LAMBHAGAVEGUR  -  113 REYKJAVÍK

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000

MIKLABORG www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík  

 www.miklaborg.is   5697000

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

Fyrsti áfangi í Garðatorgi 4 er uppseldur

3 íbúðir af 24 íbúðum 

eftir í Garðatorgi 2a

Hilmar Jónasson
aðstm. fasteignasala
Sími: 695 9500
hilmar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
aðstm.fasteignasala
Sími: 775 1515
jason@miklaborg.is

Garðatorg 2

Byggingaraðili á Garðatorgi er ÞG Verk ehf. sem 
ábyrgist traust, gæði og áreiðanleika í viðskiptum

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 16. október frá 14-15



BERUGATA 18 - BORGARNESI.
BÓKIÐ SKOÐUN
• 234,8 fm. raðhús á tveim hæðum, stór bílskúr .
• Góðir útleigumöguleikar, gæti hentað í ferðaþjónustu.
• Mikið útsýni yfir Hafnarfjall og til suðurs.
• Góð staðsetning, stutt í skóla, sundlaug.
• V. 32,7 millj.

FLÉTTURIMI 11 – 112 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.OKT KL.14:30-15:00.
• Endurnýjuð 2ja herbergja íbúð
• Vel skipulögð og snyrtileg
• Íbúð er 70.4 fm auk stæðis í bílgeymslu
• Hús hefur verið endurnýjað að utan í sumar
• LAUS TIL AFHENDINGAR
• V. 28.9 millj. 

SOGAVEGUR 220 – 
108 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAG 16.OKT 
KL.15:30-16:00.
• Rúmgóð 183.4 fm hæð m/bílskúr
• 3 svefnherbergi / 2 rúmgóðar stofur. 
• 2 baðherbergi
• Eign verið endurnýjuð að hluta
• Tvöfaldur bílskúr m/salerni
• Hús í góðu ástandi að utan og gróin lóð
• V.58.5 millj. 

MÁNATÚN 3  -  105 RVK.
• Glæsileg 143,5 fm eign á jarðhæð við Mánatún 3.  
• u.þ.b. 70 fm pallur út af stofu.
• 2 stæði í bílageymslu fylgja. 
•  þvottahús innan íbúðar.
• aus fljótlega.
• V. 59,7 millj.

KLAPPARSTÍGUR 14  -  
101 RVK.
• 89,1 fm. 3 ja herbergja vönduð íbúð í lyftuhúsi 
  við Klapparstíg. 
• 2 svefnherbergi með parketi og skápum.
• Stórir bogadregnir gluggar í stofu.
• Frábær staðsetning.
• Laus fljótlega.
• V. 55 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

KLUKKUBERG 31 - HAFNARFJÖRÐUR.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 18.OKT. FRÁ KL:17:00-17:30
• 75,5 fm. 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með stæði í bílageymslu.
• Sérinngangur, pallur og mikið útsýni.  
• Möguleiki á dýrahaldi.
• Stutt í skóla, leikskóla og ósillta náttúru.
• V. 30,9 millj.

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR 
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Landmark leiðir þig heim!

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 /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

STAFNASEL 1  -  109 RVK
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 17. OKT. KL. 17:30 – 18:00
• Fallegt og mikið endurnýjað hús á góðum stað í Seljahverfinu. 
• Um er að ræða 254,4 fm einbýlishús á tveim hæðum með tvöföldum bílskúr. 
• Möguleiki væri að búa til litla íbúð á neðri hæð hússins. Stutt í alla þjónustu, leikskóla, 
  grunnskóla og græn svæði. Snyrtilegur garður.
• V. 75 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

Hafðu samband 
INGIBJÖRG AGNES JÓNSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Sími 897 6717

BÓKIÐ SKOÐUN



Þ o r l á k u r  Ó m a r  E i n a r s s o n
LÖ G G I LTU R  FA STE I G N A SA L I

535-1000
BORGARTÚNI 30 /  105 REYKJAVÍK
stakfell@stakfell.is / www.stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

  

Við seljum ekki bara hús, 
við finnum þér nýtt heimili

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 14:00-14:30

Bragagata 16, 101 Reykjavík

Tegund:  Hæð

Stærð:   98.7  fm

Svefnherbergi: 2

Verð: 48.700.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

Opin og björt íbúð sem hefur verið töluvert endurnýjuð í hjarta Reykjavíkur.  2 svefnherbergi 
og 2 stofur, með útgengi út á svalir.  Möguleiki á að nýta aðra stofuna sem svefnherbergi. 
Virkilega björt og falleg íbúð á þessum eftirsótta stað í miðbæ Reykjavíkur.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 17:00-17:30

Jórusel  18 – 109 Reykjavík

Tegund: Einbýlishús

Stærð:  326 fm

Svefnherbergi: 4-5

Verð:  69.900.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

MJÖG HAGSTÆTT FERMETRAVERÐ OG FRÁBÆR KAUP Í ÞESSU HÚSI.
326 fm. einbýlishús með 2 bílskúrum.  Möguleiki á 5 svefnherbergjum.  Mjög góð staðsetning 
í litlum barnvænum botnlanga, fyrir framan hús er leikvöllur og fyrir aftan hús er berjamór.  
Róleg og góð gata, nokkra mínútna göngufjarlægð í bæði grunnskóla og leikskóla. 
Seljahverfið er perla í Reykjavík sem ekki margir vita af og þar er sérstaklega gott að búa.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016  KL.16:00-17:00

Hjallabraut 6, 220 Hafnarfj.

Tegund: Fjölbýlishús

Stærð:  145.8  fm

Svefnherbergi: 4

Verð: 42.900.000  Bergrós s: 893-9381

145.8 fm 6 íbúð á 2.hæð með 4 svefnherbergjum, borðstofu, stofu, elshúsi, þvottahúsi innaf 
eldhúsi og tvennum svölum. Góð eign á frábærum stað í Hafnarfirði. Blokkinni hefur fengið 
mjög gott viðhald. Eign sem vert er að skoða. 

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 15:00-15:30

Hlunnavogur 15, 104 Reykjavík

Tegund: Parhús

Stærð: 183,3  fm

Svefnherbergi: 4

Verð:  69.700.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

Parhús á einni hæð með bílskúr og stórglæsilegum garði með pöllum og potti, búið að opna 
hluta bílskúrs inn í húsið og nýta sem hluta af húsinu.  Eldhús og stofa er opið rými, 4 
svefnherbergi og gengið út í garð frá þvottahúsi.  Sólskáli sem er frábær framlengingin af 
stofunni.  Yndisleg eign á góðum stað.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. OKT. 2016  KL.14:00-15:00

Barðastaðir 87, 112 Reykjavík

Tegund:  Einbýlishús

Stærð: 172,4 fm

Herbergi: 4

Verð:  69.700.000   Sigurður s. 899-1987

Einbýli á einni hæð með innbyggðum bílskúr, sólskála og stórum sólpalli, 750 fm lóð.  Eignin 
skiptist í 134,1 fm íbúð og 38,3 fm bílskúr sem er innréttaður sem tveggja herbergja íbúð, 
samtals 172,4 fm.  Skemmtileg eign á góðum stað.  Stutt í alla nauðsynlega þjónustu.

Tjörn - Sumarhús

Tegund: Sumarhús

Stærð: 74,6 fm

Svefnherbergi: 2

Verð:  22.000.000   Sigurður s. 899-1987

Snyrtilegur 74.6 fm sumarbústað í landi Tjarnar við Syðri-Reyki í Bláskógarbyggð.
Sumarhús stendur á 6400 fm lóð og er fallegt útsýni til allra átta úr húsi.
Eign skiptist í gang, tvö svefnherbergi, stofu/borðstofu, eldhús, baðherbergi og svefnrými 
innaf stofu.  Útgengi er á verönd til suð-austurs úr stofu.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16.10.2016 KL. 16:00-16:30

Eskihlíð 14 – 105 Reykjavík

Tegund:  Fjölbýlishús 

Stærð:  97 fm

Svefnherbergi: 2

Verð:  38.500.000  Ásdís Ósk s. 863-0402

3ja herbergja íbúð á 4ju hæð með mjög rúmgóðum svefnherbergjum, að auki er herbergi og 
sérgeymsla á hæðinni fyrir ofan, á þeirri hæð er einnig sameiginlegt salerni þannig að 
auðvelt er að nýta herbergið sem vistarveru.  Bæði íbúð og hús hefur verið töluvert mikið 
endurnýjað.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 16. OKT. 2016  KL.13:00-13:30

Lofnarbrunnur 16 – 113 Rvk.

Tegund:  Fjórbýli

Stærð:  198,9  fm

Herbergi: 5

Verð:  74.700.000  Sigurður s. 899-1987

Glæsileg penthouseíbúð með tvennum svölum, miklu útsýni og stæði í bílakjallara.
Fjórbýli í byggingu. Íbúð í lyftuhúsi sem hefur sér stæði í bílageymslu í kjallara. Íbúðin er á 
þriðju hæð og er skráð 176,2 fm auk þess eru tvær geymslur 18,2 fm og 4,5 fm sem fylgja 
íbúðinni. Heildarstærð íbúðar er 198,9 fm. og er eina íbúðin á hæðinni.

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Löggiltur fasteignasali
863-0402 / 519-2600
asdis@husaskjol.is

Bergrós Hjálmarsdóttir
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
893-9381 / 519-2613   
bergros@husaskjol.is

Bylgja Björk Pálsdóttir
Skrifstofustjóri í námi til 
löggildingar fasteignasala
845-5795 / 519-2608 
bylgja@husaskjol.is

Sigurður Gunnarsson
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
899-1987 / 519-2612 
siggunn@husaskjol.is

Úlfar Freyr Jóhannsson
Hdl. og löggiltur 
fasteignasali
692-6906 / 519-2611 
ulfar@husaskjol.is

Sigríður Jónasd.
Aðstoðarmaður fasteigna-
sala í námi til löggildingar 
fasteignasala
661-4141 
sigga@husaskjol.is



NÝTT OG HLÝTT

DOFRI
Slitsterk barnaúlpa sem hrindir 
frá sér vatni. Traustur félagi 
inn í veturinn.

28.990 kr.

DÚNA
Einstaklega hlý úlpa fyrir börn, 
fyllt með hágæða andadúni 
og hrindir frá sér vatni. 

34.490 kr.

DARRI
Vatteraður heilgalli fyrir börn. 
Hlýr, vatnsfráhrindandi og úr 
100% nyloni.

32.990 kr.

DRESS CODE ICELAND

www.cintamani.is | Bankastræti 7 | Aðalstræti 10 | Austurhraun 3 | Smáralind | Kringlan | Akureyri  



Þegar haustar er notalegt að setj-
ast niður með vinum, kveikja á 
kertum og borða saman. 

Maturinn þarf ekki að vera 
flókinn eða tímafrekur. Það er til 
dæmis allt í góðu að bjóða upp á 

matarmikla súpu í aðalrétt og létt-
an forrétt á undan. 

Hér fyrir neðan er uppskrift að 
mjög ljúffengri humarsúpu sem 
getur verið aðalréttur með brauði. 
Á undan er hægt að bjóða upp á 

hráskinku með soðnum perum og 
rjómaostatoppi eða ofnbakaðar 
tortillur með salsa. 

Hér eru uppskriftirnar en þær 
má líka finna á gottimatinn.is

góðir forréttir 
fyrir helgina
Ætlar þú að bjóða gestum í mat í kvöld og ert í vafa um hvað á að vera 
í forrétt? Gott í matinn er matarsíða þar sem er að finna marga 
girnilega rétti, hvort sem það eru forréttir, aðalréttir eða eftirréttir.  
Við fengum leyfi til að birta góða forrétti.

hráskinka með soðnum perum og rjómaostatoppi

6 dl vatn
6 dl þurrt hvítvín
250 g flórsykur
4 perur, meðalstórar, 
afhýddar, kjarnhreinsaðar og 
skornar í sneiðar
Hráskinka (3-4 sneiðar á 
mann), stórar sneiðar, ef 
rétturinn er forréttur

6 msk. mjúkur rjómaostur, 1 
msk. á mann

Setjið vatn, vín og sykur í pott og 
komið upp suðu. Látið perur í vökv-
ann og sjóðið í 15 mínútur. Takið 
upp úr vökvanum þegar þær eru 
mjúkar. Raðið perum og hráskinku-
sneiðum á disk eða fat og setjið ost-

inn í miðjuna. Einnig er gott að setja 
klettasalat undir allt saman og gera 
réttinn matarmeiri. Yfir það má 
dreypa ólífuolíu og sítrónusafa.

*Í stað rjómaosts má nota annan 
mjúkan ost eins og geitaost
*Perurnar eru einnig góðar sem 
eftirréttur með ís eða rjóma

humarsúpa

Cayenne-pipar á hnífsoddi
Maizena-mjöl til þykkingar 
ef vill
Salt og pipar
1 kg humarhalar í skel
1 laukur
3 hvítlauksrif
1 msk. smjör
1 msk. ólífuolía
1 tsk. karrí
½ tsk. paprikuduft
1 stjörnuanís (1-2 stk. eða má 
sleppa)
1 msk. tómatþykkni (pureé)
1½ lítri vatn
1½ msk. grænmetiskraftur
1 msk. olía til steikingar

100 ml (eða góð skvetta) 
af koníaki eða brandíi (má 
sleppa)
250 ml matreiðslurjómi
150 ml rjómi

Skelflettið humarhalana og fjar-
lægið görnina. Saxið laukinn og 
hvítlaukinn. Hitið smjör og olíu í 
potti og brúnið skelina vel. Bætið 
þá lauknum og hvítlauknum út í og 
svo karríi, paprikudufti, cayenne-
pipar, anís og tómatþykkni. Brúnið 
áfram í 1–3 mínútur. Hellið þá vatn-
inu í pottinn og látið suðuna koma 
upp. Látið sjóða niður við lágan 
hita í opnum potti þar til u.þ.b. 

helmingur er eftir. Bætið þá græn-
metiskraftinum út í. Sigtið soðið og 
geymið.

Takið annan pott og hitið vel. Setj-
ið olíu í hann og snöggsteikið hum-
arhalana. Hellið koníakinu yfir og 
því næst humarsoðinu. Hitið að 
suðu og setjið matreiðslurjómann 
út í. Bragðbætið með salti og pipar. 
Einnig getur þurft að bæta við smá-
krafti. Þykkið með maizena-mjöli 
ef vill.Léttþeytið rjómann, ausið 
súpunni á diska og setjið eina skeið 
af rjómanum í miðjuna á hverjum 
diski. Skreytið t.d. með timían eða 
malið svartan pipar yfir.

ofnbakaðar tortillur með salsa

2 tortillakökur
2 tómatar, kjarnhreinsaðir og 
saxaðir
2 vorlaukar, fínsaxaðir
2 msk. kóríander, fínsaxað
1½ dl rifinn mozzarellaostur 
í poka

1. Stillið ofninn á 200°C og skerið 
hvora tortillu í 6-8 sneiðar.

2. Blandið saman í skál tóm-
ötum, kóríander og vorlauk.

3. Leggið tortillasneiðarnar 
á bökunarplötu klædda 
bökunarpappír. Sáldrið osti 
yfir þær og dreifið salsanu 
jafnt yfir. Bakið þar til 
osturinn er bráðnaður og 
gullinn.

Lægra verð 
í Lyfju

lyfja.is

Liðverkir?

 9 Inniheldur glucosamin súlfat
 9 Duft í skammtapokum
 9 Leyst upp í vatni – auðvelt að taka inn
 9 Nær bragðalaust – með sætuefnum
 9 Einn skammtur á dag

Notkunarsvið: Glucosamin LYFIS er notað til að draga úr einkennum vægrar til meðalsvæsinnar 
slitgigtar í hné. Ekki má nota lyfið ef um er að ræða ofnæmi fyrir glucosamini, einhverju öðru 
innihaldsefni lyfsins eða fyrir skelfiski, þar sem glucosamin er unnið úr skelfiski og ef um er 
að ræða meðfæddan efnaskiptasjúkdóm (fenýlketonmigu). Gæta skal sérstakrar varúðar: 
Einstaklingar með sykursýki, astma, alvarlegt lifrar- eða nýrnavandamál, óþol fyrir einhverjum 
tegundum sykurs eða eru á natríumskertu fæði skulu leita ráða hjá lækni áður en lyfið er notað. 
Einnig þarf að útiloka að um sé að ræða annan liðsjúkdóm. Meðganga og brjóstagjöf: Ekki liggja 
fyrir nægilegar upplýsingar um notkun og því skal ekki nota Glucosamin LYFIS á meðgöngu eða 
samhliða brjóstagjöf. Skömmtun: Fullorðnir, einnig aldraðir: Innihald eins skammtapoka á dag, 
helst með mat. Algengustu aukaverkanir: Ógleði, kviðverkur, meltingartruflanir, vindgangur, 
hægðatregða og niðurgangur. Lesið vandlega fylgiseðil sem fylgir lyfinu. SmPC: Febrúar 2014.

Glucosamin LYFIS

Við vægri til meðalsvæsinni slitgigt í hné

1.178 mg glucosamin – 30 skammtapokar

afsláttur
20%
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Öldugata 11
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg íbúð á efstu hæð í virðulegu 
eldra húsi í miðborginni. Tvö góð svefnherbergi, 
mjög stórt baðherbergi, tvær stofu, fallegt eld-
hús. Bílskúr/vinnustofa og sér bílastæði.

STÆRÐ: 124 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

59.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. okt 17:00 – 17:30

Lerkihlíð 7
105 REYKJAVÍK

Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja sérhæð 
á jarðhæð með 20 fm sólpalli við Lerkihlíð 7 í 
Reykjavík.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Naustabryggja 31-33
110 REYKJAVÍK

Lind fasteignasala kynnir:

Síðasta þriggja herbergja íbúðin í Naustabryg-
gju 31-33. Sýnum samdægurs. Fullbúinþriggja 
herbergja íbúð ásamt bílastæði í bílakjallara.

Allar nánari upplýsingar veita:

Kristján, lögg.fasteignasali, s: 696-1122
Gunnar, í námi til lögg.fasteignasala, 
s: 699-3702

STÆRÐ: 90 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.500.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    16. okt 14:00 – 14:30

BÓKIÐ SKOÐUN 

Skipasund 51
104 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð með sérinngangi við 
Hjallabraut 21 í Hafnarfirði.

STÆRÐ: 48,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

26.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    16. okt 15:00 – 15:30

Digranesvegur 63
200 KÓPAVOGUR

Falleg íbúð á jarðhæð ásamt 50 fm bílskúr sem 
er innréttaður sem 2ja herbergja íbúð. Íbúðin er 
laus til afhendingar en bílskúrinn er í útleigu og 
getur sá leigusamningur fylgt.

STÆRÐ: 110,8 fm SÉRBÝLI      HERB: 4

44.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Álfheimar 40
104 REYKJAVÍK

Falleg og björt 4ra herbergja íbúð á  2. hæð 
með 12 fm. herbergi í kjallara auk geymslu.
Nýlega búið að múra og mála húsið að utan og 
gluggar yfirfarnir og skipt um þar sem þurfti. 

STÆRÐ: 120 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

42.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

Fjölnisvegur 1
101 REYKJAVÍK

Risíbúð í virðulegu steinhúsi á rólegum stað í 
hjarta Reykjavíkur.Eignin er samtals 131,3 ferme-
trar að gólffleti, þar af 12 fermetrar undir súð og 
þá er svefnloftið í risinu ótalið.

STÆRÐ: 119,3 fm FJÖL HERB: 5

59.800.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Sölufulltrúi

OPIÐ HÚS    16. okt 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    16. okt 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    16. okt 18:00 – 18:30



BÍLAR &
FARARTÆKI

ALVÖRU TILBOÐ !
M-Benz GL Blueteck 4Matic Diesel 
árg 07/2014 ek 63 þ.km, 7 manna 
með öllu ! Nyvirði ca 18.8 mil OKKAR 
VERÐ 10.9 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND
VW Passat Alltrack 4dw 2.0 diesel 
190hö. Árgerð 2016, ekinn 32 Þ.KM, 
dísel, Sjálfsk. Verð 5.990þ. Rnr.100992. 
Einnig til brúnn á staðnum.

FLUTTIR VIÐ SMÁRALIND
SKODA Octavia Sjálfsk. 5 dyra Árgerð 
2006, ekinn 155 Þ.KM, Verð 890þ 
Rnr.110753. Góð bílakaup, mjög 
rúmgóður !

Bílagallerí bílasala
Hagasmára 2-4 v.Smáralind, 201 

Kópavogur
Sími: 554 6700

www.bílagallerí.is

OFURMOLINN!!!
‘15 JEEP GRAND CHEROKEE LTD. 
EK 19 Þ.KM, SJÁLFSK, BENSÍN 4X4. 
SKOÐAR ELDRI CHEROKEE UPPÍ!!! 
ÁSETT 7.880 ÞÚS. #104327. S: 580 
8900

BORGARSTJÓRINN!!!
‘15 JEEP GRAND CHEROKEE LTD. 
EK 19 Þ.KM, SJÁLFSK, BENSÍN 4X4. 
TÖFFARI MEÐ TOPPLÚGU!!! ÁSETT 
7.980 ÞÚS. #471368. S: 580 8900

EÐAL JASKURINN!!!
‘07 ISUZU D-MAX. EK 123 Þ.KM, 
DÍSEL, SJÁLFSK. ÁSETT 2.380 ÞÚS. 
#460083. S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

VOLKSWAGEN PASSAT Verð: 
1.150.000 Ekinn: 137.000 Raðnúmer: 
26180 http://www.sjalfsalinn.is/

Sjálfsalinn
sjalfsalinn.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

M.BENZ E 200 BLUETEC 
AVANTGARDE nýskr. 03/2015, ekinn 
19 Þ.km, dísel, sjálfskiptur (7 gíra). 
Verð 6.790.000 kr. Raðnr. 255421

M.BENZ C 220D AVANTGARDE nýskr. 
09/2015, ekinn 8 Þ.km, 170 hö diesel, 
sjálfskiptur (7 gíra). Eins og nýr! VERÐ 
6.990.000 kr. Raðnr. 255217

MEISTARAR
RENAULT MASTER DCI100 L2H2 árg. 
2013, eknir 40-53 Þ.km, dísel, 6 gíra. 
TILBOÐSVERÐ 2.888.000 kr + vsk. Til 
sýnis á staðnum!

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Land Cruiser 200 35” 2008 Ekinn:196.
þús Ásett 8.690.000

Volvo XC90 4/2006 Ekinn:214.þús 
Ásett 2.190.000

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000 / 664 8000
http://www.toyotaselfossi.is

FORD Fiesta. Árgerð 2016, ekinn 22 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.450.000. Rnr.120262.  
Á staðnum.

HYUNDAI Ix35 premium.  
Árgerð 2015, ekinn 69 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.750.000. 
Rnr.302136. Á staðnum.

LAND ROVER Discovery se.  
Árgerð 2016, ekinn 17 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 12.880.000. 
Rnr.107727.

MAZDA 3 sport crazy red. Árgerð 
2007, ekinn 141 Þ.KM, bensín, .  
Verð 1.290.000. Rnr.107067.  
Á staðnum.

MMC Outlander disel 2.2.  
Árgerð 2015, ekinn 43 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.790.000. 
Rnr.107722. Á staðnum.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2016, 
ekinn 28 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 1.650.000. Rnr.120271.  
Á staðnum.

NISSAN Qashqai se.  
Árgerð 2013, ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.990.000. 
Rnr.301956. Á staðnum.

RENAULT Kangoo express.  
Árgerð 2015, ekinn 17 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.490.000. Rnr.107286.  
Á staðnum.

SKODA Octavia 4x4 .  
Árgerð 2016, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.790.000. 
Rnr.107719. Á staðnum.

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2013, 
ekinn 23 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  
Verð 2.790.000. Rnr.107511.  
Á staðnum.

VIÐ GEFUM BLEIKU SLAUFUNA 
MEÐ HVERJUM SELDUM BÍL Í OKTÓBER

Opnunartímar: Mán – fös 10-18  • Lau. 12-15  • Sun. Lokað
Korputorgi - www.planid.is – Sími 517 0000

SUZUKI Swift gl 4x4.  
Árgerð 2015, ekinn 50 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.302110.

TOYOTA Aygo h/b.  
Árgerð 2006, ekinn 41 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 790.000. Rnr.107768.  
Á staðnum.

TOYOTA Land cruiser 150 series 7 
manna leður. Árgerð 2016, ekinn 23 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
10.990.000. Rnr.107763. Á staðnum.

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN Í BOÐI

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

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



Skoda Octavia Combi, 9/2016, nýr 
og óekinn bíll, dísel, bsk, 150 hö, 
álfeglur ogfl, ásett verð 3.990 þús, er á 
staðnum, raðnr 152676.

Skoda Octavia Combi, 9/2016, nýr 
og óekinn bíll, dísel, sjk, 150 hö, 
álfelgur ogfl, ásett verð 4.350 þús, er á 
staðnum, raðnr 220952.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

FráBær snattari !!!
Kia Rio LX 2015,1,4 dísel, hvítur, 
beinskiptur, ekinn 53 þús. km. Sumar-
og nagladekk fylgja. Verð 1.950.000,- 
Uppl. í s. 7736898

LandCruiser GX 150
Árg. 2016, ek. 6 þ.km., 33” breyting, 
sóllúga, dr.kr.,ofl. skoða skipti á ód. 
Uppl. í s. 773-3313

Toyota Yaris árg. 2003. Ek. 167.000 km. 
Næsta skoðun 2017. Verðhugmynd: 
490.000 kr. Uppl. 8652544

Land Cruiser 90. Diesel. Árg.08.2001. 
Ek. 161 þús km. 35’’ breyttur. Tilboð. 
8961931

 500-999 þús.

sjáLFskiptur tiLBoð 690
Opel Astra Enjoy 2005 ek.134 þús, ný 
tímareim, sjálfskiptur, ný vetrardekk, 
skoðaður 17, ásett verð 850 þus 
Tilboð 690 þús. S.841 895

 Bílar óskast

BíLL óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

BíLaLyFtur- dekkjaVéLar
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

 Hjólbarðar

Til Sölu Nokian nagladekk 205/55 16” 
ónotuð verð 50,000 Þ. Óskar 894-1705

FráBær dekkjatiLBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

teCHkinG 
VinnuVéLadekk

Vorum að fá nýja sendingu af hinum 
frábæru vinnuvéladekkjum frá 
Techking Búkolludekk-hjólaskófludekk 
Ofl. Ýmsar algengar stærðir. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist á 
okspares@simnet.is

ÞJÓNUSTA

 pípulagnir

pípuLaGnir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069

 Bókhald

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

 Málarar

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

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

 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

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

Getum bætt við okkur verkum í 
múrverki, flísalögn og pípulögnum. 
Vinnum hratt og örugglega og 
heitum fagmennsku og vönduðum 
vinnubrögðum. Hafið samband við 
Sigurð hjá SHG verktökum S:6125590

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

 spádómar

sá síMaspá í 
 s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

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

 rafvirkjun

raFLaGnir, dyrasíMar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

raFLaGnir oG 
dyrasíMakerFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Frábær opnunartilboð í gangi hjá okkur núna!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 897 3035 eða helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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. 
 

PORSCHE Macan s diesel
Árgerð 2014, 
ekinn 24 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. 
19“ felgur. 
Óaðfinnalegur bíll, 
einn eigandi  
Verð 9.490.000.- 
Rnr.115373.

til sölu

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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KEYPT 
& SELT

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 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.

 Hljóðfæri

HYUNDAI PíANÓ + LeðUR 
STÓLL

HYUNDAI píanó til sölu ( h:120cm 
b:150cm ), ásamt bólstruðum leður 
stól. Verð 220þús eða tilboð. Uppl. í s. 
663 3313 / 863 4291

 Ýmislegt

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Kennsla

Korepetycje z islandzkiej gramatyki 
dla dzieci i m³odie¿y z polskich rodzin. 
Dojazd Gratis! Janina, tel. 865 5712

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Námskeið

íSLeNSKA f. ÚTeNDINGA
ICELANDIC I , II, III ENSKA f. fullorðna/
ENGLISH f. Adults. Byrja/Start: 17/10, 
7/11, 5/12, 9/1. Morgna/ Síðdegi /
Kvölds. Morn/Afternoon/ Evening. 4 
vikur x 5 daga - 4 weeks x 5 days. 2-5 
nem/1-5 students - www.iceschool.
is- ff@icetrans.is. Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KeRRUSTYKKI 
oG SKIPTITASKA

 Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL SÖLU VeGNA 
fLUTNINGA 

SKRIfSTofUHÚSGÖGN Af 
LÖGMANNSTofU, KeYPT 

í GKS.
Skrifborð, L 210cm., B90cm, 

skrifborðsstóll, 4 hillur skápum 
niðri, B80cm, H185, D42cm með 

skápum neðst, 2 kúnnastólar, 
glæsilegt hnotuskrifborð úr Tekk, 

Bisley eldvarinn skjalaskápur, 
peningaskápur, möppur. 

Verð tilboð. 

Nánari upplýs. S. 8983669 eða 
Helga@helgalogmenn.is myndir 
sendar í e maili eða velkomin 

koma að skoða

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.

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja herb.íbúð sem allra 
fyrst. Greiðslugeta 150þús per/mán 
og 4 mán fyrirframm ( 600þ.) Uppl. í 
s. 869 1657

 Atvinnuhúsnæði

Herbergi til atvinnureksturs, er 9,5 
fermetrar. Hentar fyrir hárgreiðslu, 
snyrtifræðinga, naglafræðinga, 
nuddara ofl. Mánaðarleiga er 67.000 
kr (enginn virðisauki í leigu) rafmagn 
og hiti er innifalinn, gsm: 897 3317

 Geymsluhúsnæði

www.BUSLoDAGeYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeYMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Píratar bjóða frjálsar handfæraveiðar 
öfugt við XD. XB og viðreisn.

Vantar kokk, pizzabakara og 
þjónustustúlku fyrir veitingastað og 
kaffibar. Upplýsingar í síma 6633239.

Óska eftir húsnæði fyrir erlenda 
starfsmenn. Uppl. Í s: 899-9177

Starfsmaður með kranaréttindi 
óskast í byggingavinnu. 

Meklejam darbinieku uz krana ar 
sertifikatu. 

Poszukujemy operatora dzwigu 
do firmy budowlanej.
Uppl. í s: 783 6006

TILKYNNINGAR

 einkamál

SíMADÖMUR 908 1666
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.

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 Klettar 
Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 15. okt
13:50 Arsenal - Swansea City
16:20 Crystal Palace - W.H.United

Mánudaginn 17. okt
19:00 Liverpool - Man.United

Rúnar Þór,  
Rúnar Vilbergs, 
Björgvin Gísla  
og Siggi Árna 
spila í kvöld.

Allir velkomnir

skemmtanir

til sölu
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Diego Costa, markahæsti leikmaður 
enska boltans með sex mörk,  er 
fæddur í Brasilíu í bænum Lagarto. 
Hann spilar þó fyrir Spán. Hann er 
einn umdeildasti leikmaður ensku 
Úrvalsdeildarinnar og nánast allir 

sófastuðningsmenn hér heima hafa skoðun á 
honum. Hvort hann sé frábær framherji eða hrein-
lega vond manneskja.

Faðir Diegos Costa, Jose de Jesus, skírði hann í 
höfuðið á Diego Maradona sem er svolítið undar-
legt þar sem Argentína og Brasilía hafa oftar en ekki 
eldað grátt silfur, sérstaklega á fótboltavellinum. 

Fjölskyldan var fátæk en pabbinn vann mikið og 
sá um mat á borðið. Í heimildarmynd Canal Plus 
kemur fram að Costa var mjög ör sem barn og mjög 

ákveðinn. „Oftar en ekki enduðu málin hjá honum 
með því að hnefarnir voru látnir tala,“ sagði faðir 
hans í myndinni.

Þar kom fram að í bænum voru engir fótbolta-
vellir og ekkert íþróttastarf þegar Costa var að alast 

upp. Til að spila fótbolta þurftu guttarnir því að spila 
á götunni. Þar voru reglurnar aðeins öðruvísi. Í við-
tali við El País árið 2012 sagði Costa um uppvaxtar-
árin að hann hefði þurft að hafa fyrir hlutunum og 

hverjum einasta bolta í hverri einustu sókn. „Ég 
hélt að það væri eðlilegt að gefa öðrum leik-
mönnum olnbogaskot þegar ég byrjaði að æfa.“ 

Sextán ára flutti hann frá Lagarto til Sao Paulo 
og sá fyrir sér með því að selja ódýrar eftirlíkingar í 
verslunarmiðstöðvum. Hann gekk þó í raðir Barcelona 
Esportivo Capela til að sjá fyrir sér. Hann fékk fljót-
lega fjögurra mánaða bann fyrir að kýla andstæðing 
og ætla hreinlega í dómarann sem gaf honum rauða 
spjaldið. En leikstíll hans hafði vakið athygli og einn 

af útsendurum ofurumboðsmannsins Jorge Mendez 
kom til að horfa á hann spila. Ótrúlegt en satt var 
banninu aflétt, Costa spilaði og var í kjölfarið seldur 
til Sporting Braga í Portúgal. Það er oft stutt á milli 
hláturs og gráts, sérstaklega í íþróttum. Fjölskyldan 
var þó ekki á því að hleypa drengnum til Portúgals en 
móðir hans, Josileide, rifjaði upp í heimildarmyndinni 
að Costa lét orð þeirra sem vind um eyru þjóta. „Þetta 
var erfiður dagur. Hann stóð upp og sagði við okkur: Ef 
þið leyfið mér ekki að fara þá strýk ég. Ég ætla að fara.“ 
Diego Costa var á leið til Evrópu.

Leiðin á toppinn hefur ekki verið eftir rauða dregl-
inum hjá Costa, hann hefur þurft að hafa fyrir hlut-
unum. Þótt hann sé markahæstur í deildinni núna 
og skoraði í landsleikjunum með Spáni í vikunni 
kom smá tími þar sem allt gekk á afturfótunum. 
Eftir ágætan tíma hjá Braga var hann seldur til Atle-
tico Madrid á Spáni. Þar voru þeir Diego Forlan og 
Sergio Aguerro fyrstu kostir í framherjastöðurnar. 
Costa var sendur á lán til Celta Vigo, Albacete og 
Real Valladolid þar sem hann varð þekktari fyrir 
afrek sín í spjaldasöfnun frekar en markaskorun. 
Loks þegar tækifærið kom hjá Atletico hefur Costa 
aldrei litið um öxl. Diego Simeone setti sitt traust á 
hann árið 2013 þrátt fyrir að Costa hafði aldrei skorað 
meira en tíu mörk á tímabili. Liðið endaði sem meist-
ari og Costa skoraði 27 mörk. Leikstíll hans hentaði 
liðinu og loks þurfti hann ekki að breyta sér. Hann 
var svo seldur í kjölfarið til Chelsea þar sem enginn 
skortur hefur verið á mörkum eða spjöldum hvort sem 
þau eru gul eða rauð.

Þrátt fyrir að vera trúlega einn hataðasti leikmaður 
knattspyrnunnar lýsa þeir sem standa honum næst 
sem frekar rólegu gæðablóði. Mario Suarez, fyrrver-
andi samherji hans, sagði að um leið og hann færi út á 
völl þá breyttist hann í þann Diego Costa sem heimur-
inn þekkti. Annars væri hann frekar rólegur. Eftir að 
Costa ákvað að spila með Spáni í stað Brasilíu var hann 
langt í frá vinsælasta persóna Brasilíu. En hann heldur 
í ræturnar og stofnaði knattspyrnuskóla í Lagarto þar 
sem um 200 börn æfa. Og nú eru reglurnar í fótbolt-
anum í Lagarto ekki lengur samdar á götunni. Í mynd-
inni sagði æskuvinur hans, Junior Menezes sem sér um 
daglegan rekstur skólans, að einu skilyrðin fyrir inn-
göngu í skólann væru að börnin sinntu einnig náminu. 
„Við erum að reyna að hjálpa fólki sem hefur enga 
drauma, enga stefnu og þurfa aðstoð við flest. Þarna 
koma börn sem hafa ekki efni á að kaupa sér fótbol-
taskó. Við gerum kröfur til þeirra með námsárangur en 
ekkert annað.“ Í myndinni stóð Diego Costa við hlið 
hans og sagði silkimjúkur: „Það skiptir nefnilega máli 
að búa til góða samfélagsþegna.“ Þess má geta að Costa 
greiðir allan kostnað við knattspyrnuskólann.

Karamellumoli 
     í konfektkassa 

Það eru ekki margir sem tengja Diego Costa við neitt 
sem er rólegt og rómantískt. En hann leynir á sér og er 
grjótharður að utan en silkimjúkur hið innra. 

Spænskur Brassi
Í september 2013 sótti Spánn um leyfi hjá FIFA til að kalla Costa í 

landsliðshóp sinn. Hann hafði orðið spænskur ríkisborgari í júlí sama 
ár. Costa hafði aðeins spilað æfingaleiki með landsliði Brasilíu og því 
mátti hann skipta um landslið. Þáverandi landsliðsþjálfari Brasilíu, 
Luis Felipe Scolari, sagði að Costa væri að snúa baki við þjóðinni. 
„Að spila með fimmföldum heimsmeisturum er draumur milljóna. 
Hann snýr baki við þjóð sinni með því að neita að klæðast gulu 
treyjunni.“ 
Spánverjar bjuggust við miklu en fengu lítið til að byrja með. Costa 
var meira að segja ekki í lokahópnum sem fór á EM. En hann sann-

aði í vikunni að hann er kominn í markaskóna á ný.

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is
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Diego Costa er þekktur ólátabelgur. En þeir sem 
standa honum nærri segja að raunin sé önnur þegar hann fer úr 

takkaskónum og í borgaraleg föt. Þá sé hann hvers manns hugljúfi. Hjá Chelsea hefur hann 
safnað nokkrum spjöldum, bæði gulum og rauðum.

Ljúfur sem Lamb utan vaLLar
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Eldborg, Hörpu
4. desember kl. 20:00

Boney M, ein stærsta hljómsveit diskótímabilsins 
heimsækir Hörpu á aðventunni. Með í för er sjálf 
söngdívan Liz Mitchell. Það er óhætt að lofa góðri 
skemmtun í Eldborg á meðan Mary's Boy Child, 
Rivers of Babylon, Rasputin og allir hinir smellirnir 
koma salnum á hreyfingu. Tryggðu þér miða 
á stórkostlega skemmtun og komdu þér í réttu 
stemninguna fyrir jólin.

Miðasala er hafin á tix.is, harpa.is 
og í síma 528 5050.



Marga fýsir að 
vita hvað um þá 
verður sagt eftir 
dauðann. Ýmsar 
sögur hafa jafn
vel verið sagðar 

af fólki sem sviðsett hefur dauða sinn 
í því skyni að kanna viðbrögð eftirlif
enda og mætinguna í útförina. Ekki 
er hægt að mæla með þeirri hegðun 
og ekki er gott ef niðurstaðan kemur 
óþægilega á óvart.

Árið 1888 lést sænski verkfræð
ingurinn Lúðvík Nóbel á ferðalagi í 
Frakklandi. Hann var umsvifamikill 
í olíuiðnaði og lagði raunar grunninn 
að olíuiðnaði Rússa í Bakú í Aser
baídsjan, sem framleiddi um tíma 
helming allrar olíu sem unnin var 
í veröldinni. Franskur blaðamaður 
hljóp hins vegar illilega á sig þegar 
hann flutti fregnir af andlátinu og 
sló Lúðvík saman við bróður hans, 
Alfreð.

Alfreð Nóbel var ekki síður vell
ríkur en bróðirinn. Hans auðlegð 
byggðist hins vegar á framleiðslu 
sprengiefnis og þá einkum dínamíti 
sem hann hlaut einkaleyfi á árið 
1867. Sprengiefni kom vitaskuld 
að gagni við hvers kyns verklegar 
framkvæmdir, en það mátti einnig 
nota í öðrum tilgangi: til að skapa 
sífellt stærri og öflugri sprengjur. 
Franski blaðamaðurinn einblíndi 
á stríðsþáttinn og kallaði Nóbel því 
„sölumann dauðans“ í minningar
greininni.

Fréttin varð verulegt áfall fyrir 
Alfreð Nóbel og það sem eftir var 
ævinnar kappkostaði hann að 
tryggja sér betri eftirmæli. Í því skyni 
setti hann á stofn gríðaröflugan verð
launasjóð sem veita skyldi viður
kenningar fyrir uppgötvanir á sviði 
helstu raunvísindagreina en einnig 
fyrir bókmenntir og störf að friðar
málum.

Flest Nóbelsverðlaunanna eru 
veitt af sérstakri akademíu í Stokk
hólmi. Friðarverðlaun Nóbels 
eru hins vegar á vegum norska 
stórþingsins. Þau verðlaun hafa í 
gegnum tíðina vakið hvað harð
astar deilur. Ein ástæðan er sú að 
mörgum þykir dómnefndin teygja 
sig ansi langt í útnefningum sínum 
og fara þar á svig við stofnskrána 
sem setur mjög stíf skilyrði um 
að þeir einir komi til greina sem 
verðlaunahafar sem beinlínis hafi 
unnið að afvopnun eða stuðlað að 

friði í deilum ríkja eða þjóðernis
hópa.

Þannig heimilar stofnskráin ekki 
að verðlaunin séu veitt almennum 
mannréttinda eða náttúruverndar
samtökum, hversu verðug sem þau 
kunna annars að vera. Á sama hátt 
má það teljast hæpin ráðstöfun að 
veita Obama Bandaríkjaforseta verð
launin í blábyrjun embættistíðar 
hans, að því er virðist í hvatningar
skyni til að láta gott af sér leiða frekar 
en fyrir raunveruleg afrek.

Friðarverðlaunahafi ársins 2016 
fellur þó vel að skilyrðum stofn
andans. Juan Manuel Santos, forseti 
Kólumbíu, hlaut þau fyrir þátt sinn 
í samkomulagi milli ríkisstjórnar 
sinnar og FARCskæruliða. Því var 
ætlað að ljúka meira en hálfrar aldar 
langri borgarastyrjöld í landinu sem 
kostað hefur meira en 200 þúsund 
mannslíf.

Alþýðuhetja myrt
Þótt hefð sé fyrir að miða upphaf 
kólumbísku borgarastyrjaldarinnar 
við miðjan sjöunda áratuginn, liggja 
rætur hennar mun dýpra. Árið 1928 
fóru verkamenn á bananaplantekr
um United Fruitauðhringsins í verk
fall. Bandaríkjastjórn leit á aðgerðir 
þeirra sem kommúníska 
valdaránstilraun og setti 
kólumbískum stjórn
völdum afarkosti: annað 
hvort myndu þau sjálf 
brjóta verkfallið á bak 
aftur eða bandarískir 
hermenn tækju það að 
sér. Stjórnin í Bogotá lét 
ekki segja sér það tvisv
ar. Herinn var látinn 
skjóta á verkfallsmenn 
og margir létu lífið.

Fjöldamorðin höfðu 
mikil áhrif á ungan lög
fræðing, Jorge Gaitán að 
nafni. Gaitán var vax
andi stjórnmálamaður í 
Frjálslynda flokknum og 
varð hann á skömmum 
tíma helsti talsmaður 
smábænda og landlausra íbúa Kól
umbíu sem misst höfðu jarðnæði sitt 
til stórbænda og erlendra landbún
aðarfyrirtækja.

Deilan um ræktarlandið varð stóra 
málið í kólumbískum stjórnmálum. 
Gaitán og hugsjónasystkini hans 
hófu baráttu fyrir endurskiptingu á 
ræktarlandi á kostnað landeigenda
aðalsins. Minnti baráttan í þessu 
efni um margt á öflugar popúlískar 
hreyfingar þessara ára í Rómönsku 
Ameríku, svo sem Perónista í Argent
ínu. Líkt og í tilviki Peróns, byggðu 
vinsældir Gaitáns að verulegu leyti 
á ræðusnilld hans og persónutöfrum.

Gaitán var valinn forsetaefni 
Frjálslynda flokksins árið 1947 og 
var talinn eiga vísan sigur í kosning
unum árið eftir. Áður en til þess kom 
var Gaitán skotinn til bana. Enginn 
veit nákvæmlega hvað morðingj
anum gekk til, því áður en lögreglu 
gafst færi á að yfirheyra hann náði 
æstur múgur í ódæðismanninn og 

drap hann með höggum og spörkum. 
Hafa atburðirnir upp frá því verið 
uppspretta endalausra tilgátna um 
hvað legið hafi að baki. Allt frá því að 
um verk sturlaðs einstaklings væri 
að ræða yfir í samsæriskenningar 
sem gera ráð fyrir aðild pólitískra 
andstæðinga, CIA, sovéskra stjórn

valda eða kólumbískra 
kommúnista. Þeir síðast
nefndu litu á Gaitán sem 
sérstakan andstæðing 
sinn því hann hafnaði 
vopnaðri byltingu en 
talaði fyrir því að vinstri 
menn næðu völdum í 
kosningum.

Hver svo sem stóð 
á bak við morðið, létu 
afleiðingarnar ekki á sér 
standa. Við tók tíu ára 
tímabil sem kallað hefur 
verið „óöldin“ (La Viol
encia), þar sem vopnaðar 
fylkingar Íhaldsflokksins 
og Frjálslynda flokksins 
börðust á banaspjót. 
Mannfall varð gríðarlegt 
á báða bóga og fræjum 

ofbeldis var sáð til langrar framtíðar.
Utan Kólumbíu hafði morðið á 

Gaitán ekki síður mikil áhrif, því það 
sannfærði marga íbúa Rómönsku 
Ameríku um að róttækum vinstri 
öflum yrði ekki leyft að komast til 
valda í kosningum. Þannig mun Kúb
verjinn Fídel Kastró hafa sannfærst 
um nauðsyn vopnaðrar byltingar 
vegna morðsins.

Stríð og friður
Óöldinni lauk árið 1958, í það 
minnsta í bili. Þá náðu hinar stríð
andi fylkingar saman um myndun 
þjóðstjórnar. Stjórnin var þó gjör
spillt frá fyrsta degi, enda var límið 
í henni það eitt að báðir stjórnar
flokkarnir gátu notað völdin til að 
maka krókinn og hjálpa flokksgæð
ingum að auðgast.

Á sjöunda áratugnum freistaði 
ríkisstjórnin þess að umbylta land
búnaðinum og ýta undir stórfram
leiðslubú með útflutning í huga. 

Fjöldi smábænda var hrakinn frá 
býlum sínum og þeirra beið hlut
skipti fátækra landbúnaðarverka
manna eða snauðra íbúa stórborg
anna. Með tímanum myndaðist 
jarðvegur fyrir nýja borgarastyrjöld, 
að þessu sinni milli hægrisinnaðrar 
valdastéttar og vopnaðra hreyfinga 
sem játuðu ýmsar undirtegundir 
kommúnisma. Í mörgum tilvikum 
voru skæruliðasveitirnar viðbragð 
við dauðasveitum sem ríkir landeig
endur komu upp til að standa vörð 
um eignir sínar og berja niður óróa 
meðal verkafólks.

Sumar skæruliðahreyfingarnar 
höfðu stjórn á sínum eigin landsvæð
um, ráku þar samfélög og skeyttu 
lítið um skipanir ríkistjórnarinnar. 
Árið 1964 reyndi stjórnarherinn að 
uppræta eitt þessara óopinberu sjálf
stjórnarsvæða með stórfelldri árás 
sem naut dyggrar aðstoðar banda
rísku leyniþjónustunnar. Ekki tókst 
þó að ganga milli bols og höfuðs á 
skæruliðunum sem endurskipu
lögðu sig í kjölfarið og til varð FARC
hreyfingin.

Þótt FARC hafi í upphafi einungis 
talið fáeina tugi meðlima óx hún 
hratt. Tilraunir stjórnarhersins til að 
ráða niðurlögum skæruliðanna með 
loftárásum og stuðningi við dauða
sveitir sem kostuðu fjölda óbreyttra 
borgara lífið voru einungis til þess 
fallnar að afla hreyfingunni nýrra 
liðsmanna. Skæruliðarnir, sem í 
fyrstu höfðu neitað að fjármagna 
sig með eiturlyfjasölu ákváðu að 
lokum að stökkva á kókaínlestina, en 
Kólumbía hefur löngum séð Banda
ríkjamönnum fyrir drjúgum hluta 
eiturlyfja sinna.

Á níunda áratugnum virtist ætla 
að rofa til í samskiptum skæruliða 
og stjórnarinnar. Komið var á vopna
hléi árið 1984 og árið eftir stofnuðu 
FARCliðar ásamt nokkrum öðrum 
hreyfingum róttækra vinstrimanna 
stjórnmálaflokk, Bandalag föður
landsvina (Union Patriótica). Frið
urinn var þó brothættur og ýmsir 
aðilar sem unnu að því að grafa 
undan honum.

Eftir að ríkisstjórnin barði með 
hörku niður allsherjarverkfall á 
árinu 1985 og lýsti yfir neyðarlögum 
tóku ýmsar skæruliðahreyfingarnar 
upp vopn sín á ný. FARC hélt þó 
tryggð við vopnahléið lengst allra, en 
eftir því sem frambjóðendur Union 
Patriótica týndu tölunni af völdum 
dauðasveita og eiturlyfjahringa fór 
þolinmæði þeirra þverrandi. Í októ
ber 1987 var forsetaframbjóðandi 
flokksins úr röðum FARC skotinn 
til bana af fjórtán ára morðingja á 
vegum Medelineiturlyfjahringsins. 
Þar með var friðurinn endanlega úti 
og stríðið hófst á ný af endurnýj
uðum krafti.

Næsta aldarfjórðunginn reyndu 
stjórnvöld árangurslaust að sigra 
skæruliða, bæði með beinum eigin 
hernaðaraðgerðum en ekki síður 
með lítt duldum stuðningi við 
dauðasveitir hægrimanna sem fóru 
um með morðum og eyðileggingu. 
Allt kom fyrir ekki og þegar komið 
var fram á árið 2011 höfðu FARC
liðar um þriðjung landsins á valdi 
sínu.

Á árinu 2012 sneri Manuel Santos 
forseti við blaðinu og hóf friðarvið
ræður við FARC. Slíkar viðræður 
höfðu ótal oft verið reyndar og 
jafnoft runnið út í sandinn, en San
tos sagðist reiðubúinn að seilast 
lengra í von um að koma á lífvæn
legum friði. Hann sigraði í forseta
kosningum árið 2014 með minnsta 
mögulega mun (50,95% atkvæða) 
á grunni loforða um að ná friðar
samningum.

Sú stefna virtist ætla að bera árang
ur í júní á þessu ári, þegar samningar 
náðust sem gerðu ráð fyrir að FARC 
legði niður vopn og yrði viðurkennd
ur aðili í stjórnmálalífi landsins. Fyrir 
það samkomulag fær Santos friðar
verðlaunin nú.

Illu heilli var samkomulagið fellt í 
þjóðaratkvæðagreiðslu á dögunum 
með örlitlum mun. Athygli vekur að 
þau svæði sem orðið hafa mest fyrir 
barðinu á stríðinu studdu samkomu
lagið en íbúar friðsamari svæða 
felldu það. Því miður gefur staðan í 
landinu litla ástæðu til bjartsýni.

Friður í    
  uppnámi

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um stríðið endalausa.

náði æStur
 múgur í 
ódæðiSmann-
inn og  draP
 hann með 
höggum og 
SPörkum

1 5 .  o k t ó b e r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r38 h e L G i n   ∙   F r É t t A b L A ð i ð



Á
R
N
A
S
Y
N
IR

utilif. is

Afsláttur
af öllum vörum

25%

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND

í Smáralind og glæsibæ
Flutningapartí

13. - 20. október

Verslanirnar sameinast í nýrri og glæsilegri
verslun í Smáralind í byrjun nóvember.

Núverandi verslun í Smáralind lokar
20. október og verslunin í Glæsibæ
í byrjun nóvember.

*

*Gildir aðeins í verslunum Útilífs í Smáralind og Glæsibæ.*Gildir aðeins í verslunum Útilífs í Smáralind og Glæsibæ.



Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

 Matthías Grindvík 
Guðmundsson 
fæddur 02.03.1948 

Norðurvör 2, Grindavík,
 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 

sunnudaginn 9. október 2016. Útförin fer fram frá 
Grindavíkurkirkju miðvikudaginn 19. október kl. 14. 00.                           

Sigríður Berta Grétarsdóttir 
börn, tengdabörn og barnabörn.

Innilega þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Magnúsínu Sigurðardóttur
Vogartungu 89, 

Kópavogi.
Starfsfólki líknardeildar LSH í Kópavogi færum við þakkir 

fyrir góða umönnun og elskulegheit við hana. 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
Klara Sveinbjörnsdóttir  Helgi Valgeirsson
Sigríður Sveinbjörnsdóttir
Kim Brigit Sorning Guðm. Baldursson
Lára G. Vilhjálmsdóttir
Þór Vilhjálmsson  Elsa K. Helgadóttir
Hjördís Vilhjálmsdóttir  Anton Sigurðsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær faðir minn og afi, 
Ragnar Árnason 

mælingaverkfræðingur, 
lést á heimili sínu miðvikudaginn  
12. október. Útför hans fer fram  

frá Fella- og Hólakirkju fimmtudaginn  
                          20. október kl. 11. 00.

Guðný Ragnarsdóttir  
Ragnar Árni Ólafsson

Alúðarþakkir fyrir stuðning, virðingu 
og kærleika, sem við höfum notið 

vegna andláts 
Ragnheiðar Guðjónsdóttur

flugstjóra, 
Lækjasmára 6, Kópavogi.

 Orð ykkar, kveðjur, nálægð og umhyggja 
hafa gefið okkur styrk og von. 

Verið öll umvafin ljósi og kærleika Guðs.

Alexander Berg Ragnheiðarson
Sigríður Valdimarsdóttir og Guðjón Ólafsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs föður okkar,
Kára Einarssonar

frá Kaldrananesi í Mýrdal.
Sérstakar þakkir fá þeir aðilar er stóðu að 

útförinni en helsta má nefna Sigurð 
Jónsson, sóknarprest í Áskirkju, Hilmar Örn Hilmarsson 

allsherjargoða og Harald M. Kristjánsson, sóknarprest í Vík.

Sólveig Klara og Ragnhildur Þóra Káradætur 

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Rafn Ingólfur Jensson

verkfræðingur, 
Sunnuflöt 37, Garðabæ,
verður jarðsunginn frá 

Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn  
     19. október klukkan 13. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hans 

er bent á minningarsjóði Landspítalans.

Auður Rafnsdóttir Peder Langelund Pedersen
Herdís Björg Rafnsdóttir Þorsteinn G. Gunnarsson

Vala Dögg, Louisa, Mikkel Andri, 
Rafn Viðar og Gunnar Smári

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Erla Eyrún Eiríksdóttir 
lést að hjúkrunarheimilinu  

Skjóli 10. október.

Ásta Sif Erlingsdóttir Gunnar Steinn Jónsson
Valdimar Erlingsson Unnur Þórðardóttir
Viðar Erlingsson María Magnúsdóttir
Erling. R. Erlingsson Þóra R. Stefánsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Sigríður Guðbergsdóttir
leikskólakennari, 

Blómahæð 5, Garðabæ,
lést á líknardeildinni í Kópavogi 

sunnudaginn 9. október. Útför hennar 
fer fram frá Vídalínskirkju í Garðabæ fimmtudaginn 
20. október kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
líknardeildina í Kópavogi.

Símon Kristjánsson
Kristján Símonarson  Guðríður Helga Þorsteinsd.
Guðbjörg Huld Símonard. Rafn Einarsson

Birgitta og Dagbjört Kristjánsdætur

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ingimundur Jón Einarsson
húsasmiður, 

Blikahólum 8, Reykjavík,
lést á Landspítalanum Hringbraut 

þriðjudaginn 11. október sl. Útförin fer 
fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 20. október kl. 13.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á Hjartavernd.

Alfa Kolbrún Þorsteinsdóttir
Jóhann Örn Ingimundarson Agla Sigríður Björnsdóttir
Svava Eyrún Ingimundard. Jónas Mikael Pétursson
Jón Ingi Ingimundarson Soffía H. Weisshappel

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður, tengdaföður og afa, 

Halldórs Ejner Malmberg 
áður  Otrateig 6.

Sigríður O. Malmberg
Anna María Malmberg

Oddur Malmberg Susan Gollifer
Halldór Björn, Oddur Máni, Herta Sól og Marina Embla

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar

ástkærrar móður minnar, dóttur, 
systur og mágkonu,

Svanlaugar Ingvadóttur
Karen Líf Brynjarsdóttir

Arnrún Antonsdóttir,  Ingvi Þór Sigfússon
Anton L. Ingvason,  Guðrún Lilja Lýðsdóttir

Þórður G. Ingvason, Hrönn Brandsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigurbergur Baldursson
Helluvaði 11, Reykjavík,

lést þann 10. október síðastliðinn  
á Landspítalanum. Útförin fer fram  
frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn  

20. október kl. 15.00 .

Lára Leósdóttir
Ástvaldur Leó Sigurbergsson Carla Foran
Sandra Sigurbergsdóttir Reynir Þ. Viðarsson
Oddný Ósk Sigurbergsdóttir  Sigurður Björnsson

og barnabörn.

Það voru „postularn-
ir  tólf“  sem stofnuðu 
Krýsuvíkursamtökin 

fyrir 30 árum, hópur af 
áhugafólki sem hafði  allt 
reynslu af alkóhólisma, sumir 
sem alkar, aðrir sem aðstand-
endur,“ segir Sigurlína Dav-
íðsdóttir, prófessor emerita. 
Hún er ein stofnendanna, var 
þar lengi í forystu og starfar 
nú sem handleiðari starfs-
fólks á meðferðarheimilinu 
í Krýsuvík.

Húsið í Krýsuvík er stórt 
og var í niðurníðslu þegar 
samtökin tóku við því af 
ríkinu fyrir 30 árum. Óx 
félagsmönnum það ekkert í 
augum?

„Jú, jú. Húsið var búið að 
standa autt í tvo áratugi, þar 
var búið að brjóta allar rúður 
og stela öllu steini léttara. Það 
var bákn úti í eyðimörk. Við 
ákváðum að loka því svo það 
héldi ekki áfram að skemm-
ast og taka það svo í notk-
un smátt og smátt.“

Í Krýsuvík innritar fólk sig 
til sex mánaða dvalar. Hinn 
langi meðferðartími er meðal 
þeirra þátta sem Sigurlína 
segir skila góðum árangri, 
enda sé stíf sporavinna allan 
tímann. „Við notum AA-
sporin. Ég er alltaf jafn hissa 
hversu fáar meðferðarstofn-
anir nýta það kerfi, það er svo 
flott meðferðartæki,“ segir 

hún.
Auk kaffiboðsins  sem 

Krýsuvíkursamtökin efna 
til dag milli 14 og 17 hafa þau 
gefið út afmælisritið Krýsu 
handa hollvinum. „Það er 
fólk sem styrkir okkur einu 
sinni í mánuði og oft hafa 
framlög þeirra komið sér 
meira en vel,“ segir Sigurlína.  
gun@frettabladid.is

Krýsuvík 
fagnar í dag 
Meðferðarheimilið Krýsuvík fagnar 30 ára 
afmæli Krýsuvíkursamtakanna í dag og 
býður hollvinum og gestum í kaffiboð. 

Sigurlína styður við starfsemina 
í Krýsuvík með vikulegri heim-
sókn, ræðir við ráðgjafana og 
útbýr efni í hendur þeirra.
Fréttablaðið/Ernir

Húsið var búið 
að standa autt í 

tvo áratugi, þar var 
búið að brjóta allar 
rúður og stela öllu 
steini léttara.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
afi og langafi, 

Helgi Sigurður Haraldsson
Sléttuvegi 19, Reykjavík 

 lést þann 11. október sl. á Hrafnistu, 
Reykjavík. 

Guðlaug Halldóra Guðmundsdóttir 
Signý Halla Helgadóttir  Hjörtur H. r. Hjartarson 
Vilberg Grímur Helgason  Kristjana Guðlaugsdóttir 
Ásta Sigrún Helgadóttir  Þorsteinn Einarsson 

börn, barnabörn og barnabarnabörn. 
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Stöð 2 Maraþon NOW er ný streymisveita fyrir 
snjallsíma, spjaldtölvur, Apple TV og vefspilara.*

2now.is      

2.990 KR. Á MÁNUÐI

*Þjónustan er einnig aðgengileg á myndlyklum Símans.
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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 saman birtist merkileg 
skepna sem mannskepnan stefnir í stórhættu (12). Sendið lausnarorðið í 
síðasta lagi 14. september næstkomandi  
á krossgata@frettabladid.is merkt „8. október“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af íslensk ofurfæða 
eftir Áslaugu snorradóttur frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Hanna þórunn axels-
dóttir  

Lausnarorð síðustu viku var
s a m L o k u r g r i L L

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Öllum er kunnugt að Jón Baldursson og Sigurbjörn 
Haraldsson eru meðal sterkustu para landsins, bæði 
í sveitakeppni og tvímenningi. Þeir félagar gerðu 
sér lítið fyrir og unnu tvímenning Northern Bridge 
Festival á Siglufirði með nokkrum yfirburðum, 59,8% 
skori sem var meira en 2% hærra skor en annað 
sætið fékk. Sveit þeirra félaga, Kvika, var í forystu eftir 
fyrstu 3 umferðirnar í aðalsveitakeppni Bridgefélags 
Reykjavíkur. Þegar þessi orð eru skrifuð er hún í öðru 
sæti með 90 stig, einu stigi minna en sveit JE Skjanna, 
núverandi Íslandsmeistara, eftir 6 umferðir. Á fyrsta 
kvöldinu í keppninni voru þeir einu sem náðu í þessu 
spili, með mikilli sagnnákvæmni, réttri slemmu í AV. 
Spilið kom fyrir í fyrstu umferð keppninnar, norður 
gjafari og NS á hættu:

Norður
106
652
106543
D87

Vestur
ÁK84
ÁKDG3
87
104

Austur
D92
74
D
ÁKG9653

Suður
G753
1098
ÁKG92
2

Nákvæmar sagnir

Eftir pass frá norðri opnaði Sigurbjörn á 2  í austur – precision-kerfi. Jón Baldursson 
spurði með 2  sögn og Sigurbjörn sagði 2  sem sýndi 3-4 . Jón spurði aftur með 2 
gröndum og Sigurbjörn sagði 3  til að sýna lengd í lauflitnum. Jón spurði frekar með 
3  og Sigurbjörn sagði 3  sem sýndi stuttan tígul og neitaði 4 . Jón var með svar-
höndina og vissi skiptinguna í austur upp á hár. Opnarinn gat ekki verið með 3  því þá 
hefði hann sagt 2  við 2 . Skiptingin var örugglega 3217. Þar sem opnunin var ekki 
3 grönd – vissi Jón að það var gat í lauflitnum (Sharif sagnvenja). Jón valdi 6  – og var 
sá eini í salnum sem valdi þann lokasamning. Nokkrir reyndu 6  en fóru flestir niður 
þegar þeir tóku 2 hæstu í litnum. Hjartaslemman þoldi 4-2 legu og var því mjög góð. 

Hvítur á leik
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LÁrétt 
1  Andlaust hjal um Skota mætir engri andstöðu (13)
10  Heilt bandaríki undir einn afmyndaðan kanarass? (8)
11  Ég og fiskarnir sem veiða skal, það er málið (13)
12  Lægðirnar og peningarnir að utan (8)
13  Litaði köflóttar mussur með blóði (13)
16  Tókum á þessum skepnum (6)
18  Sískakkur sjóari tignar Haile Selassie (9)
19  Held ég máli þessa gaura með rokgjörnu snyrtidóti (10) 
20  Finnum fjársjóð ríka karlsins (11) 
26  Broddstafur sló hann út, sagði sá vakandi (7)
27  Allrahanda sætabrauð með kanil (9)  
31  Huslar leifar ákveðni hjálparlaust (8)
32  Vísur eru sungnar um þennan þokkapilt (5)
33  Slá burt! Svo verðurðu bara á sveimi (7)
34  Vefnaðarvöruvísindin standa við sínar kenningar (10)
35  Ætli ég skeri ekki serki vegna flakks (5)
37  Hreyfing hjarnsins skýrir jakaburðinn (9)
38  Glæpur gegn reglum um stefnubreytingu ljóss (10)
41  Steinrunnið geðrof í því fasta skrefi (12)
42  Hitti náunga með rétta hugarfarið og mildina (9)
43  Set spilið í kvörnina (7)
44  Rugla einhenta AA-merðina í ríminu (9)
45  Sé grilla í höfuðföt (5) 

Lóðrétt 
1  Bað þunga að fara með fullkominni gát (9)
2  Pálminn sá ber sætan ávöxt (9)
3  Reif kjaft og annan, enda gapuxar í röðum (10)
4  Falsa kvittun (5)
5  Steinunn S olli uppnámi Steina (9)
6  Ekki vantar skítinn frá þessum sauði (10)
7  Kostar sitt að kenna greiðslu heila önn (10)
8  Skynja tákn um árangur í ruðningi (10)
9  Voðaleg gaulin í bjöguðum söngnum (6)
14  Skoðar vel hve horað það er (6)
15  Ljóðahópur yrkir um ákveðið höfuðból (6) 
17 Á við hvort tveggja frjálsa og fróma (10)
21  Innan við buxur og blússu má búast við þessu (12)
22 Hvarf í hulu hörmunga vegna hamfara (12)
23  Til Grænlands með letingjum frá Alaska og 

nágrenni (12) 
24  Skósveinn Fróða ákveður spjall (8)
25  Þetta suð hefur skemmt skemmt húsið (9)
27  Áma smámenna í stjórnsýslunni (11)
28  Setjum aukagír í kassann, þá næst ríflegur hraði (11)
29  Dr. Öguð ruglast fyrir morgunmat (6)
30  Fratið er að þið haldið aftur af ruglinu (6) 
36  Út af fyrir sig má mála alsvarta mynd af þessu (7)
39  O, gildir einu hvað Bin Laden segir (5)
40  Alltaf bundið og allra barna brjálaðast (5)
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Keres átti leik gegn Szabo í Búda-
pest árið 1955.

1. Hxg7!! Kxg7 2. Df6+  Kg8 (2...
Kf8 3. Bg6 He7 4. Dh8#) 3. Dxh6 
1-0. Svartur á enga vörn gegn 
hótuninni  4. Bh7+ Kh8 5. Bg6+ 
Kg8 6. Dh7+. Úrslit Hraðskák-
keppni taflfélaga fara fram á Sólon 
í dag kl. 14. Flestir sterkustu skák-
menn landsins. 
www.skak.is:  Allt um Haustmót 
TR.

KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG 
LANDSMÁLIN MEÐ KRISTJÁNI KRISTJÁNSSYNI
SUNNUDAGA MILLI KL. 10:00   12:00

SPRENGISANDUR
Á BYLGJUNNI
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MIÐAVERÐ: 5.900 kr., afsláttarverð 4.900 kr. fyrir eldri borgara, 50 % afsláttur fyrir 
öryrkja og námsmenn 26 ára og yngri og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

LAUGARDAGINN 29. OKTÓBER KL. 19 & SUNNUDAGINN 30. OKTÓBER KL. 17

HÁTÍÐARTÓNLEIKAR Í TILEFNI AF 30 ÁRA VÍGSLUAFMÆLI HALLGRÍMSKIRKJU

HALLGRÍMSKIRKJA 1986-2016
LISTVINAFÉLAG HALLGRÍMSKIRKJU 34. STARFSÁR

FLYTJENDUR:

Mótettukór Hallgrímskirkju

Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir mezzósopran

Oddur A. Jónsson bassi

Auður Guðjohnsen alt

Thelma Hrönn Sigurdórsdóttir sópran

Guðmundur Vignir Karlsson tenór  

Stjórnandi: Hörður Áskelsson

M. A. CHARPENTIER: Marche de Triomphe et Second 
Air de Trompettes H 547
J.S. BACH: Missa í F-dúr, “Lúthersk messa” BWV 233
M. A. CHARPENTIER: Te Deum H 146

Hátíðlegur lúðraþytur og pákuslög ásamt glæsilegum söng og hljóðfæraslætti 
fylla hvelfingar Hallgrímskirkju þegar Mótettukór Hallgrímskirkju og 
Alþjóðlega barokksveitin í Hallgrímskirkju (áður Den Haag) flytja glæsileg 
hátíðarverk í tilefni af 30 ára vígsluafmæli Hallgrímskirkju, en kirkjan var vígð 
26. október 1986. Einsöngvararnir hafa allir tengst listastarfi Hallgrímskirkju 
um árabil og eru þrír þeirra m.a. meðlimir í Schola cantorum.

Upphafsstef forleiksins að Te Deum eftir franska barokkmeistarann M.A. 
Charpentier er hin heimsþekkta tónlist sem allir þekkja sem kynningarstef 
í útsendingum Eurovision. Lofsöngurinn (Te Deum) er hrífandi verk, 
dæmigert fyrir tónlist barokktímans, þar sem kór og einsöngvarar skiptast 
á að flytja textann við fjölbreyttan hljómsveitarundirleik, þar sem ólíkir litir 
blásturshljóðfæranna, trompeta, óbóa og hinna viðkvæmu blokkflauta 

undirstrika stemmningar lofsöngsins.

Messa í F-dúr er heillandi meistaraverk sem J.S. Bach byggði á völdum köflum 
úr öðrum verkum sínum og skiptast þar á glæsilegir kórar og gullfallegar aríur. 
Verkið er ein af fjórum svokölluðum lúterskum messum sem Bach setti saman 
í kringum 1740. Fullyrða má að þær séu meðal minnst þekktu meistarasmíða 
hins fullþroska Bachs og hefur F-dúr messan til að mynda aldrei áður hljómað 
á tónleikum á Íslandi.

Upphafsverkið á tónleikunum, Marche de triomphe (Sigurmars) eftir 
Charpentier, kemur öllum í hátíðarskap.

Það verður því sannkölluð hátíðarstemmning í Hallgrímskirkju um 
kosningahelgina!   

*****               „Mikill er máttur tónlistarinnar. Tónlistarlífið í Hallgrímskirkju stendur sannarlega í blóma”. „Algerlega dásamlegir tónleikar með hrífandi söng og glæsilegum hljóðfæraleik”. (Salómon eftir Händel, Mótettukór Hallgrímskirkju og Alþjóðlega barokksveitin). J.S. Fbl.18.8. 2015 



Listaverkið Þessi mynd er eftir hana  
Kötlu Hlíf Eyþórsdóttur

„Þetta er leikrit með söngleikja-
ívafi. Við Arnór Björnsson, vinur 
minn, skrifuðum það saman. Það 
byrjaði sem leikrit og svo gerðum 
við bara það sem okkur datt í hug. 
– Hey, það væri geggjað að hafa 
söngatriði þarna – og settum það 
inn. Þannig þróaðist þetta,“ segir 
Óli Gunnar Gunnarsson. Þetta er 
annað leikritið sem þeir félagar 
semja. Hitt heitir Unglingurinn 
og það varð mjög vinsælt.

Óli Gunnar segir samt að þeir 
Arnór eigi ekki heiðurinn einir 
að þessu nýja leikriti, enda taki 
fjórtán leikreyndir snillingar þátt 

í því. „Það var sumarvinnan okkar 
Arnórs að semja leikritið, síðan 
þegar samlesturinn byrjaði og 
æfingarnar þá breyttist það mjög 
mikið til batnaðar.“

Móðir Óla Gunnars, Björk 
Jakobs dóttir er leikstjórinn. „Hún 
er eins og hver annar leikstjóri 
nema ég get ekki baktalað hana 
þegar ég kem heim,“ segir hann í 
gríni og hrósar svo mömmu sinni 
fyrir að vera frábær leikstjóri.

En leika þeir félagar aðalhlut-
verkin í Stefán Rís? „Nei. Þetta 
er frekar flókið því sagan byrjar 

á okkur þar sem við erum rit-
höfundar að skrifa leikrit. En í 
leikritinu okkar er svo aðalhlut-
verk. Áhorfandinn fær aðeins 
víðara sjónarhorn þannig, hann 
kemst að því hvað við vorum að 
pæla þegar við vorum að skrifa 
handritið.

Óli Gunnar segir Stefán Rís 
gamanleik fyrir alla fjölskylduna, 
þar með talda unglinga. „Oft eru 
leikrit skrifuð fyrir börn og þá 
fara fullorðnir með þeim en við 
fókuserum líka á unglingana. Við 
viljum fá ungmennin í landinu í 
leikhús.“

Gerðum það sem 
okkur datt í hug
Skólapilturinn Óli Gunnar Gunnarsson er á æfingu í Gaflaraleikhús-
inu. Hann er 17 ára og skrifaði leikritið sjálfur, ásamt Arnóri Björns-
syni. Það heitir Stefán Rís. Höfundarnir leika báðir ásamt fleirum.

„Þegar samlesturinn byrjaði og æfingarnar þá breyttist allt mjög mikið til batnaðar,“ segir Óli Gunnar.
Fréttablaðið/EyÞÓr Árnason

Þegar regnið lemur á rúðunum og 
ekki er hundi út sigandi getur verið 
gott að kunna einhverja góða inni-
leiki. Hér kemur einn. 

Allir þátttakendur standa í einni 
röð nema einn.

Hann stillir sér upp framan við 
hina og gerir þar ýmsar grettur, 

fettur og brettur til að reyna að fá 
þá til að brosa eða hlæja.

Allir fylgjast með honum og sá 
sem fyrst brosir eða hlær á að verða 
stjórnandi næst. Þá er komið að 
honum að gretta sig sem best hann 
getur.

Leikurinn

Ekki brosa eða hlæja

221

Bragi Halldórsson

„Jæja félagar,“ sagði Kata. „Þið eruð svo góðir í stærðfræði er það ekki?“ 
sagði hún háðsk. „Þrautin er þessi,“ sagði hún og ræskti sig. „Raðið þessum 
6 tölum inn í hringina svo að samanlagðar tölurnar á hverri hlið séu allar eins.“ 
Hún glotti enda viss um að hún gæti þetta. En svo sá hún smáa letrið neðst. 
„Tölurnar geta verið fjórar, 9, 10, 11 eða 12.“ Nú var hún ekki lengur eins 
viss um að hún gæti þetta. Róbert var alveg viss um að hann gæti þetta ekki 
en Konráð beið ekki boðanna heldur byrjaði að raða tölunum inn í hringina.

Getur þú leyst þessa þraut og fundið allar fjórar tölurnar? 

www.puzzles.com

Permission is granted for personal use only . This puzzle may not be duplicated for personal pro�t.

Place all the numbers from 1 to 6 in th e circles along the sides of 
the triangle (one number per circle), so that three numbers on each 
side add up to the same total - a magic sum.

There are four dif ferent magic sums that could be reached for this 
puzzle. All these sums are from 9-12 number range. Can you �nd 
all of them?

Magic T riangle 3X

August 28 , 2003

Copyright © 2003 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.    webmaster@ThinkFun.com
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Fræðslufundur Samtaka sykursjúkra
Í Setrinu á Grand Hótel við Sigtún

Þriðjudaginn 18. október kl.20

Eiríkur Örn Arnarson, sálfræðingur, ræðir um áhrif þess að vera með 
langvinnan sjúkdóm eins og sykursýki á andlega líðan.

Umræður og fyrirspurnir
Kaffiveitingar

ALLIR VELKOMNIR

Sykursýki – 
andlega hliðin
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veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn
egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

veðurspá Laugardagur

Í dag er útlit fyrir hæga austlæga eða breytilega átt. Skýjað eða skýjað með 
köflum sunnan- og vestantil og úrkomulítið, en lengst af þurrt og bjart veður 
fyrir norðan. Bætir í vind suðaustanlands annan kvöld. Hiti 4 til 10 stig að 
deginum.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Þér segið að þér 
viljið mig feigan, en 
eigi leyna augu ef 
ann kona manni.

Líttu 
aftur.

Ahh! NÚ skil ég. 
Ég hélt fyrst að 
þú værir að rífa 

mig úr skyrtunni.

Sjáðu núna, 
ég er búin 

að kveikja á 
vélsöginni.

Hæ Sara. 
Hæ Jonni. 

Hvað segiði?

Þetta er ástæðan 
fyrir því að ég kinka 
alltaf bara kolli og 

brosi.

Ég er betri 
en þú í 
golfi!

Hvað með 
það? Ég er 
duglegri í 
skólanum!

Krakkar! 
Krakkar!

Hættið að keppa hvort 
við annað. Gerið bara 

ykkar besta!

Allt í lagi, 
pabbi.

Gott 
uppeldi.

Takk. Og ég 
vann þig 

með fimm 
höggum.

Hvað með 
það? Ég er 

betri en þú að...
hrjóta!

HEFST Á MORGUN

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

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

06.33
3,82m
06.45
3,87m

12.25
0,24m
12.40
0,21m

10.57
1,44m
11.08
1,41m

04.37
0,29m
05.09
0,28m

08.34 
2,12m
08.36 
2,17m

02.47
0,24m
03.02
0,21m

Flóð Fjara

Vaxandi 

97%

Sólarupprás:

08.18
Sólarlag: 

18.05

&
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26. nóvember kl. 20.00
Hera Björk • L	a Angell • Kr	tinn Sigmundsson • Greta Salóme • Friðrik Dór 

Karlakór Kjaln�inga og sönghópurinn Harmonia �amt hljómsveit 
undir stjórn Óskars Einarssonar

Mið�ala á miði.�

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju



Þeir voru að upp-
götva hvað Það var 

að vera Íslendingur og 
hjálpa okkur sem Þjóð við 
að skapa okkar eigin 
sjálfsmynd.

Bækur

Nýja Breiðholt
HHH�HH
Kristján Atli Ragnarsson
Útgefandi: Draumsýn
Kápa: Kristinn Geir Pálsson
Bls: 270
Prent: Prentmiðlun/Pólland

Spurnir berast af yfirvofandi efna-
vopnaárás á Reykjavík. Þeir sem eru 
í efri lögum samfélagsins flýja land 
í ofboði á nokkrum dögum og eftir 
situr fólk sem ekki hafði efni á að 
flýja eða var of seint. 
Með árásinni þurrkast út öll sam-
skipti við útlönd, enginn innflutn-
ingur á sér stað og þeir sem eftir sitja 
verða að læra að bjarga sér eftir því 
sem best þeir geta í nýjum heimi 

þar sem allir innviðir samfélagsins 
hafa þurrkast út og lögmál náttúr-
unnar, eða götunnar, gilda. Sagan 
Nýja Breiðholt gerist þrjátíu árum 
eftir að þessir atburðir eiga sér 
stað og á höfuðborgarsvæðinu er 
töluvert öðruvísi umhorfs en við 
eigum að venjast. Smáralindin er 
enn verslunarstaður en þar fara nú 
fram vöruskipti þar sem ekkert fjár-
málakerfi er til staðar. 
Höfuðborgarsvæðinu er skipt upp 
í yfirráðasvæði glæpagengja sem 
stjórna af miskunnarleysi. Í þess-
ari dystópíu býr þó enn þá fólk 
sem þykir vænt hvoru um annað 
og þegar dóttur Núma er rænt af 
þekktum raðmorðingja svífst hann 
einskis til að reyna að bjarga henni.

Bókin er að mörgu leyti vel skrif-
uð. Dregin er upp áhugaverð mynd 

af höfuðborgarsvæðinu þar sem fólk 
gengur flestallra sinna ferða og þar 
sem verðmætin eru lítið slitin úlpa 
eða ónotað par af leðurhönskum. 
Söguþráðurinn er einnig spenn-
andi og heldur við efnið og gæti 
vel virkað sem kvikmynd eða sjón-
varpsþáttaröð.

Það er þó ýmislegt sem ekki 
gengur upp enda ekki auðvelt að 

halda um alla þræði í 
tilbúnum heimi sem 
byggir á ákveðnum for-
sendum. Þannig eru 
börn til dæmis nestuð 
með ávexti í plastskál 
þrjátíu árum eftir að öll 
samskipti við útlönd 
leggjast niður og fólk 
á bæði krem, kaffi 
og kerti þó ekkert af 
þessum lífsins lysti-
semdum standist 
þrjátíu ára tímatönn. 

Þ a ð  k e m u r 
reyndar hvergi fram 
hvernig Akureyri 
eða Egilsstöðum 
reiðir af í þessari 
árás á miðborg-
ina sem að öllum 

Breiðhyltsk dystopia

	 	 Dagskrá:

13:30 -13:40	 Setning	málþings	

	 	 Björn	Bjarki	Þorsteinsson,	varaformaður	Samtaka	fyrirtækja	í		 	
	 	 velferðarþjónustu	og	framkvæmdastjóri	Brákarhlíðar

13:40-13:55		 Umhverfi	og	staða	fyrirtækja	í	velferðarþjónustu		 	

	 	 Pétur	Magnússon,	formaður	Samtaka	fyrirtækja	í	velferðarþjónustu			
	 	 og	forstjóri	Hrafnistuheimilanna

13:55-14.25		 Stutt	erindi	frá	stjórnmálaflokkum	

	 	 Eygló	Harðardóttir,	Framsóknarflokki

	 	 Hanna	Katrín	Friðriksson,	Viðreisn	

	 	 Sigrún	Gunnarsdóttir,	Björt	framtíð	

	 	 Óli	Björn	Kárason,	Sjálfstæðisflokki

	 	 Sigríður	Ingibjörg	Ingadóttir,	Samfylkingu	

	 	 Steinunn	Þóra	Árnadóttir,	Vinstri	græn	

	 	 Jón	Þór	Ólafsson,	Pírötum

	 	 Að	framsögum	loknum	verða	pallborðsumræður.	

	 	 Fundarstjóri:	Sigmar	Guðmundsson,	fjölmiðlamaður

Er	vilji	til		
	breytinga?	
Er	raunverulegur	vilji	hjá	stjórnmálaflokkum	að	bæta	
þjónustu	við	veika	einstaklinga	og	aldraða?

Málþing	á	vegum	Samtaka	fyrirtækja	í	velferðarþjónustu.

Björn	Bjarki	
Þorsteinsson

Pétur	Magnússon Eygló	Harðardóttir Hanna	Katrín
Friðriksson

Sigrún	Gunnarsdóttir

Óli	Björn	Kárason Steinunn	Þóra	
Árnadóttir

Sigríður
Ingibjörg	Ingadóttir

Jón	Þór	Ólafsson Sigmar	
Guðmundsson

Allir	velkomnir,	
aðgangur	ókeypis

Málþingi	verður	haldið	á	Hótel	Natura	(áður	Hótel	Loftleiðir)	
Þingsal	2,	þriðjudaginn	18.	október	kl.	13:30-15:30	

Málþing
Hótel	Natura
Þriðjudaginn	
18.	október
13:30-15:30	

Ég hef lengi fengist við eitt 
afmarkað náttúrufyrir-
brigði í einu,“ segir Sig-
tryggur Bjarni Baldursson 
myndlistarmaður sem í 

dag opnar sýningu í Hverfisgalleríi 
undir yfirskriftinni Mýrarskuggar. 
„Ég hef átt við straumvötn, vatns-
fleti, gróður og svona hitt og þetta. 
En að þessu sinni er það þetta 
afmarkaða fyrirbrigði mýrarskugg-
ar, en það er skuggaspilið sem má 
finna í votlendi landsins. Þetta er 
stórmerkilegur og frekar óuppgötv-
aður fjársjóður forma og dulúðar, í 
mýrunum sem eru nú að fá uppreisn 
æru sem mikilvægir bjargvættir 
mannkyns. Eða að minnsta kosti 
bjargvættir Íslendinga í sambandi 
við kolefnisjöfnun.“

Umhverfið og málverkið
Sigtryggur Bjarni segir að það sé 
skemmtilegt að finna svona fyrir-
brigði sem hefur ekki verið gert 
skil í málverki og eiga að auki skýrt 
erindi inn í umræðuna um framtíð 
heimsins. „Vitund manna um hvert 
stefnir í umhverfismálum er sífellt 
vaxandi og þessi hugsun er farin 
að smygla sér inn í málverkin hjá 
mér. Verkin mín voru reyndar farin 
að færast sífellt í átt sem einhverjir 
myndu flokka sem náttúruróman-
tík en það er í þessum nýju verkum 
ákveðinn þungi. Í litaspilinu má 
skynja alvöruna í þessum málum og 
að það er ákveðin ástæða fyrir að ég 
er að takast á við þetta viðfangsefni.“

Eins og Sigtryggur Bjarni bendir 
á þá máluðu frumherjar íslenskrar 
myndlistar náttúruna á ákveðnum 
forsendum. „Þeir máluðu lands-
lagsverk til þess að efla með okkur 
þjóðernisvitund og aðgreina okkur 
frá hinni flötu Danmörku. Þeir voru 
að uppgötva hvað það var að vera 
Íslendingur og hjálpa okkur sem 
þjóð við að skapa okkar eigin sjálfs-
mynd.

Í dag er allt önnur ástæða fyrir því 
að mála náttúruna en það er ekki 
minna brýnt. Það er kannski ennþá 
pólitískt, en við skulum vona að það 
sé minna þjóðernislegt, vegna þess 
að þetta hefur ekkert að gera með 
okkur sem Íslendinga sérstaklega 
heldur mannkynið. Þó að ég leiti 
þarna reyndar í jarðarblett sem ég 
á sjálfur norður í landi þá er hann 
meira eins og samnefnari fyrir það 
sem er ósnortið og fyrir það sem við 
þurfum að passa.

Gvasslitir Karls Kvaran
Mér finnst það sem ég get gert vera 
að gera þessu sem best skil í mál-
verkum og við þurfum að sinna  
þessu í ljósmyndum, ljóðum og tón-
list og öllu því. Setja þessa skynjun 
listamannsins inn í þessa umræðu 
um allt rask og allt umhverfismat 

Það er margt 
sem verður 
aldrei mælt með 
reglustiku
sigtryggur Bjarni Baldursson opnar sýn-
ingu í hverfisgalleríi í dag. viðfangsefnið 
sækir hann í skuggaveröld mýrlendisins 
sem er mikilvægara en nokkru sinni fyrr.
Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Það er Þó ýmislegt sem 
ekki gengur upp enda 

ekki auðvelt að halda um 
alla Þræði Í tilBúnum heimi 
sem Byggir á ákveðnum 
forsendum. 
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BRÚ LÍFEYRISSJÓÐUR starfsmanna sveitarfélaga býður 
sjóðfélögum sínum upp á tvo kosti:

Óverðtryggð lán, nú með 6,44% breytilegum vöxtum
Verðtryggð lán með 3,7% vöxtum

— Fasteignaveðlán, allt að 50 milljónir með 75% hámarksveðhlutfalli*
— Aðeins 0,5% lántökugjald
— Ekkert lántökugjald við endurármögnun á lánum frá sjóðnum **
— Ekkert uppgreiðslugjald
 
Hvernig lán hentar þér best? 
Skoðaðu lánareiknivélina á www.liru.is
Sjóðfélagar eru þeir sem hafa grei� iðgjöld í Brú lífeyrissjóð starfsmanna sveitarfélaga, 
Lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar og Lífeyrissjóð starfsmanna Kópavogsbæjar.
*Skilyrði fyrir lánveitingu umfram 65% veðhlutfall er 1. veðré�ur og takmarkast við 35 ára lánstíma.
**Skilyrði að lán séu eldri en 12 mánaða. 

Hagstæðir 
LÁNAKOSTIR í boði
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Sigtúni 42  I  105 Reykjavík  I  sími 540 0700  I   lanamal@li�ru.is

Nú stendur yfir launakönnun meðal félagsmanna MATVÍS.
Mikilvægt er að þeir sem valdir eru í útrakinu nýti sér það og taki þátt.

Því fleiri sem svara, þeim mun marktækari verður könnunin.
TÖKUM ÞÁTT.

MATVÍS
LAUNAKÖNNUN

líkindum þurrkaði út Reykjavíkur-
flugvöll svo kannski sjá þessi svæði 
Breiðhyltingum fyrir munaðar-
varningi af þessum toga með land-
póstinum. En saga er saga og alls 
ekki víst að allir lesendur láti svona 
atriði standa í vegi fyrir sér.

Staða kvenna í þessum heimi 
er fyrirsjáanleg. Eins og í næstum 
öllum glæpasögum eru þær vett-
vangur glæpa, konum er rænt, 
nauðgað og þær myrtar til að knýja 
söguþráðinn áfram með hefndar-
þorsta þeirra sem eiga þær, hvort 
sem það eru feður, eiginmenn eða 
aðrir fjölskyldumeðlimir. 

Baráttan stendur um líkama 
kvenna en þeirra eigin yfirráð yfir 
honum eru ekki endilega aðalat-
riði og í sögunni er ýjað að nýjum 
siðferðisviðmiðum þar sem karlar 

ganga til dæmis að eiga fósturdætur 
sínar, athugasemdalaust frá þeim 
eiginkonum sem þeir eiga fyrir.

Nýja Breiðholt er fyrsta bók Krist-
jáns Atla Ragnarssonar og sýnir um 
margt góða takta. Hann hefur vald á 
því að flétta saman spennandi sögu 
og Nýja Breiðholtið er áhugavert 
sögusvið og ekki síður Nýja Íslandið 
sem blasir við eftir flóttann mikla.

Það hefði verið gaman að fá meira 
að vita um þennan heim og sjá meiri 
og betri úrvinnslu úr honum í stað 
þess að hann sé nánast eingöngu 
baksvið fyrir nokkuð hefðbundna 
mafíu/hefnendasögu.
Brynhildur Björnsdóttir

Niðurstaða: Um margt áhugaverð 
framtíðarsaga en ekki nógu vel unnið 
úr safaríkum efnivið.

Sigtryggur Bjarni fyrir framan eitt af verkum sínum á sýningunni Mýrarskuggar. 
FréttaBlaðið/anton Brink

því það er svo margt sem verður 
aldrei mælt með reglustiku.“

Í verkunum sem Sigtryggur er að 
sýna að þessu sinni notast hann við 
olíuliti, vatnsliti og gvassliti. „Gvass-
litir hafa reyndar verið lítið notaðir 
í þessu klassíska málverki síðan á 
tímum strangflatarlistamannanna 

á borð við Karl Kvaran. Hann kemur 
einmitt þarna við sögu því mér 
áskotnuðust ein 5-6 kíló af gömlum 
gvasslitum frá honum sem ég hef 
verið að endurnýta. Vonandi er það 
í samhljómi við það sem við þurfum 
að gera í heiminum, að nýta allt vel. 
Ég er alveg ótrúlega grænn núna.“
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 Það sem er sér-
stakt við Þetta er 

að söngvararnir skiptast á 
að syngja, Þannig að við 
syngjum ekkert saman

18

Farandskáld

Hann átti það ætíð víst

ef hann settist um kyrrt
og hugði sig hólpinn

að fjarskinn mikli
færðist ögrandi
nær,

og nísti hann síðast.

Það deyfði sviðann að dvelja
sífellt skemur
í sama stað,

halda sem oftast
heiman að

og vera gestur sem víðast.
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Þetta er svo krefjandi. 
Ætli það lýsi þessu ekki 
best og sé helsta skýr-
ingin á því að þetta er 
ekki flutt oftar en raun 
ber vitni,“ segir Hallveig 

Rúnarsdóttir sópransöngkona um 
tónleika í tónleikaröðinni Tíbrá, 
í Salnum í kvöld klukkan átta. Þar 
ætlar Hallveig að flytja Ítölsku ljóða-
bókina, eftir Hugo Wolf, ásamt þeim 
Ágústi Ólafssyni baritón og Gerrit 
Schuil píanóleikara.

Ítalska ljóðabókin eða Italien-
isches Liederbuch eftir Hugo Wolf, 
við þýðingar Paul Heyes á ítölskum 
þjóðkvæðum, er eitt af meistara-
verkum þýsku ljóðasöngbók-
menntanna. Hallveig segir að þetta 
sé vissulega hátt fjall að klífa sem 
ekki ýkja margir leggja til atlögu við 
en þau hafi þó ákveðið að gera það. 
„Ítalska ljóðabókin samanstendur 
af 46 smálögum sem fjalla að 
mestu um ástina, svik og samskipti 
kynjanna í raun og veru. Það sem er 
sérstakt við þetta er að söngvararnir 
skiptast á að syngja, þannig að við 

syngjum ekkert saman.
Þetta eru ítölsk alþýðuljóð, 

sungin á þýsku með íslenskum þýð-
ingum fyrir ofan og allt eru þetta í 
raun ástarljóð nema fyrsta ljóðið. 
Snilldin í þessum ljóðum er fólgin 
í því að þau eru í raun lítil hvert um 
sig en engu að síður er hvert og eitt 
þeirra eins og óperuaría í raun og 
veru. Wolf tekst að pakka svo svaka-
lega miklu innihaldi í lögin sem eru 
flest aðeins í kringum mínútu að 
lengd.

Það sem er svo magnað við Wolf 
er að hann skrifar ekki síður pían-
istann en söngvarana. Píanistinn í 
raun og veru jafngildir söngvaran-
um ef ekki meir og hvert og eitt og 
einasta ljóð er ótrúlega mikil perla. 
Þetta er eins og ítölsk perlufesti en 
ekki eins og ljóðaflokkur eins og 
oftast tíðkast þar sem ljóðin eru 
ekki tengd með beinum hætti þó 
svo umfjöllunarefnið sé svipað, þar 
sem þemað er ástin og samskipti 
kynjanna.“

Hallveig segir að Wolf hafi verið 
eitt helsta sönglagaskáld heims, fyrr 
og síðar, þótt hann hafi aðeins náð 
fjörutíu og tveggja ára aldri. „Hann 
samdi engu að síður um 300 ljóða-
söngslög. Paul Heyes þýddi um 200 
ítölsk alþýðuljóð yfir á þýsku og 
Wolf samdi við 46 þessara ljóða í 
tveimur bindum og þetta er það 
sem við erum að fara að takast á 
við. Við ákváðum líka að leyfa okkur 
að vera með hlé á tónleikunum þar 
sem ljóðin eru ekki samfelld frásögn 
heldur sjálfstæð.

Það sem einkennir þetta þó 
umfram margt annað er hversu 
gríðarlegur húmor er í þessu. Bæði 
eru ljóðin mörg hver alveg rosalega 
fyndin en svo er líka Wolf alveg sér-
staklega skemmtilegur húmoristi. 
Þannig að fólk skellihlær oft á 
þessum tónleikum sem er ólíkt því 
sem fólk þekkir frá flestum stórum 
ljóðatónleikum sem hafa oftar en 
ekki alvarlegra yfirbragð.

Fólk þarf ekki heldur að hafa 
áhyggjur af því að þetta verði of 
langt því tónlistarlega er þetta hefð-
bundin lengd fyrir svona tónleika 
eða um sjötíu mínútur. Þannig að 
það verður bara gaman fyrir fólk að 
koma og fá sér rauðvínsglas í hléinu, 
slaka svo á og njóta tónlistarinnar.“

Húmor og samskipti kynjanna
Ítalska ljóðabókin eftir Hugo Wolf er hátt fjall að klífa í heimi 
ljóðasöngsins og því fáir sem takast á við það erfiða verk.

Ágúst Ólafsson, Hallveig Rúnarsdóttir og Gerrit Schuil í Salnum þar sem hin vinsæla tónleikaröð Tíbrá er hafin. FRéTTablaðið/GVa

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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mynd sem þú mátt ekki missa af

-  v a r i e t y

-  E n t e r t a i n m e n t  w e e k l y

“emily blunt gives rachel
multiple dimensions”

“solid thriller”
“superb job”

“the girl on the train is
sexy and brutal”

“emily blunt is perfect”

“vivid performances
 from the cast”



FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA smarabio.is
midi.is

x
FPO

FRÁ MANNVERUNUM SEM GERÐU AULINN ÉG

TRÖLL
FORSÝND
Í AFMÆLISVEISLU

 SMÁRABÍÓS
Á LAUGARDAGINN
KL. 13.00 OG 15:10

ATH! EINNIG FORSÝND
Á SUNNUDAG

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2 SÝND KL. 2

SÝND KL. 2 og 4

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

ÁLFABAKKA
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10 - 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN VIP       KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:20
STORKAR ÍSLTAL   KL. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 8
SULLY   KL. 5:50 - 8 - 10
MECHANIC: RESURRECTION KL. 10:20
WAR DOGS   KL. 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1:40 - 3:40
PETE’S DRAGON  KL. 12:40 - 3
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 12 - 2 - 4 - 6

KEFLAVÍK
INFERNO   KL. 8 - 10:35
TRÖLL ÍSLTAL   KL. 2
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8 - 10:35
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2 - 4 - 6
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20

AKUREYRI
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2 - 4 - 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 6
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 2 - 4

THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:40
DEEPWATER HORIZON  KL. 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 12 - 2 - 3 - 4 - 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 1 - 3:20
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20 - 8 - 10:10
SULLY   KL. 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
CAN’T WALK AWAY  KL. 6 - 8 - 10
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 5:30 - 8 - 10:20
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
SULLY   KL. 8 - 10:10
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 3
PETE’S DRAGON  KL. 1 - 3:15

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood
SEATTLE TIMES


CHICAGO SUN-TIMES


VARIETY


HOLLYWOOD REPORTER


EMPIRE


THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER


HOLLYWOOD REPORTER


THE WRAP


Ein magnaðasta stórmynd ársins

Sýnd með íslensku
og ensku tali

ENTERTAINMENT WEEKLY


VARIETY


Byggð á samnefndri metsölubók

Emily Blunt
            Justin Theroux

Mynd sem þú mátt ekki missa af

EMPIRE


ENTERTAINMENT WEEKLY


Sýningartímar á miði.is og smarabio.is

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

„FYNDIN OG HEILLANDI“
- GUARDIAN

KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON

FORSÝNINGAR ALLA HELGINA

TRÖLL FORSÝND
Í AFMÆLISVEISLU SMÁRABÍÓS
LAUGARDAG KL. 13 OG 15:10
ATH! EINNIG FORSÝND Á SUNNUDAG

VERÐUR HALDIN
VEISLA ÞANN

15. OKTÓBER!

Í TILEFNI AF

15 ÁRA
AFMÆLI

SMÁRABÍÓS 

AL
LI

RBORGRR AGG BABB RNAVAA

ERÐRR

990KR.
aðeins

TRÖLL 2D ÍSL.TAL 2, 4

INFERNO 8, 10:30

MIDDLE SCHOOL 2, 4, 6

MAGNIFICENT 7 9, 10:30

BRIDGET JONES’S BABY 8

FRÖKEN PEREGRINE 6

STORKAR 2D ÍSL.TAL 2, 4, 6

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Captain Fantastic  17:30, 22:30
Sundáhrifin / The Together Project ENG SUB  18:00
Brotið  18:00
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children  20:00 
Innsæi / The Sea Within     20:00
The Deep Blue Sea - National Theatre Live  20:00 
Ransacked ENG SUB  22:00

  

Góða skemmtun í bíó

enær

Hvað?           
Hvenær?          
Hvar?         
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

15. október 2016

Viðburðir
Hvað?  Fundin fjöll
Hvenær?  14.00
Hvar?  Mjólkurbúðin í Listagilinu
Þórgunnur Oddsdóttir opnar 

myndlistarsýninguna Fundin fjöll 
– tilraunastofa í landslagsmálun í 
Mjólkurbúðinni í Listagilinu. Þór-
gunnur vinnur oft með fundna 
hluti í verkum sínum og leikur sér 
að því að setja þá í nýtt samhengi. 
Á sýningunni í Mjólkurbúðinni 
eru gamlar og flagnaðar máln-
ingarflyksur útgangspunkturinn 
en Þórgunnur notar liti þeirra og 
form sem innblástur að landslags-
málverkum. Opnunin markar í 
raun upphaf vikulangs gjörnings 
því Þórgunnur hefur sett upp 
vinnustofu í galleríinu og hyggst 
vinna að verkunum á staðnum. 
Afrakstur vinnunnar verður sýnd-
ur dagana 22. og 23. október. Þór-
gunnur lauk BA-námi í myndlist 
frá Listaháskóla Íslands árið 2010. 
Hún starfar sem dagskrárgerðar-
maður hjá RÚV á Akureyri.

Hvað?  Þórir Úlfarsson
Hvenær?  22.00

Hvar?  Græna herbergið, Lækjargötu
Þórir Úlfarsson píanóleikari held-
ur uppi samsöng og stemningu á 
efri hæðinni í Græna herberginu 
fram yfir miðnætti. Frítt inn.

Margrét Eir söngkona flytur okkur tónlist Lindu Ronstadt, sem hefur um áratugi verið ein af ástsælustu söngkonum Banda-
ríkjanna, á Græna hattinum á laugardagskvöldið kl. 22.00. 

Þórir Úlfarsson tónlistarmaður.
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Þann 15. október næstkomandi kl. 15:00 mun Viðreisn 
opna kosningamiðstöðina sína í Höfðatorgi með prompi 
og prakt. Boðið verður upp á gómsætar veitingar, 
frábæran félagsskap og skemmtiatriði fyrir börnin. 

Verið Velkomin í Borgartún 16.

Opnun kOsningamiðstöðvar viðreisnar

Hvað?  Margrét Eir syngur Lindu Ron-
stadt
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Margrét Eir flytur okkur tónlist 
Lindu Ronstadt sem hefur um 
áratugi verið ein af ástsælustu 
söngkonum Bandaríkjanna. Linda 
skilur eftir sig langa slóða af eftir-
minnilegum lögum, svo sem Blue 
Bayou, Its so easy og Don’t know 
much. Öll þessu lög hafa sterkt 
minningarlegt gildi fyrir marga 
og Margrét Eir mun leiða okkur 
í gegnum hennar þekktustu lög. 

Linda Ronstadt hefur um áratugi 
verið ein af ástsælustu söngkonum 
Bandaríkjanna. Ferill hennar var 
gríðarlega farsæll og eftir stendur 
ógleymanleg tónlist sem spannar 
nokkra áratugi. Afrakstur samstarfs 
hennar við The Eagles, Eric Clap-
ton, Neil Young og Dolly Parton 
er löngu orðinn rótgróin klassík í 
amerískri þjóðlagatónlist.

Hvað?  Ragga Gröndal
Hvenær?  20.00
Hvar?  Háskólabíó
Ragnheiður Gröndal er ein ást-

sælasta söngkona og tónlistarhöf-
undur þjóðarinnar. Hún heldur 
sérstaka hausttónleika í Háskóla-
bíói í kvöld þar sem hlýleg íslensk 
vetrarstemning ríkir og seiðandi 
rödd Ragnheiðar nýtur sín til fulls. 
Efnisskráin er tvískipt og fyrir hlé 
flytur Ragnheiður rammíslensk 
þjóðlög ásamt sérstakri þjóðlaga-
sveit sem sett var saman af þessu 
tilefni. Eftir hlé munu svo allar 
helstu perlur Ragnheiðar fá að 
hljóma, sem hafa fyrir löngu öðlast 
sinn sess í hjörtum þjóðarinnar, 
eins og Ást, Með þér, Þú bíður alla-
vegana eftir mér, Tvær stjörnur, 
Það styttir alltaf upp, Flowers in 
the Morning og ótal fleiri.

Hvað?           
Hvenær?          
Hvar?         
Sunnudagur
hvar@frettabladid.is

16. október 2016

Viðburðir
Hvað?  Leirum saman – vinnustofa
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hafnarborg
Vinnustofa fyrir börn og fullorðna 
í tengslum við sýninguna Tilraun 
– leir og fleira sem nú stendur yfir 
í aðalsal Hafnarborgar. Þar verður 
þátttakendum boðið að móta hina 
ýmsu gripi í mjúkan- og/eða sjálf-

harðnandi leir, sem gestir fá svo 
að taka heim með sér að vinnu-
stofunni lokinni.

Hvað?  Dans
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ásgarði, Stangarhyl
Hljómsveit hússins leikur fjöl-
breytta dansmúsík. Veitingar við 
flestra hæfi.

Hvað?  Hljóðön – Níu bjöllur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarborg
Sunnudaginn 16. október kl. 20 
hefst fjórða starfsár tónleika-
raðarinnar Hljóðön í Hafnarborg 
en þá koma fram Frank Aarnink, 
slagverksleikari og Laufey Jens-
dóttir fiðluleikari. Á tónleikunum 
verða flutt 
tónverk 
sem 
virkja 
og 
nýta 
tón-
leika-
rýmið 
til hins 
ýtrasta 
er flytj-
endurnir 
ferðast um 
rýmið en öll hverfast 
verkin um líkamann 
á einn eða annan 
hátt. Höfundar á 
borð við Morton 
Feldman og Albert 
Schnelzer eiga verk 
á efnisskránni sem og 
Tom Johnson, höfundur 
verksins Níu bjöllur sem 
er jafnframt yfirskrift tón-
leikanna. Frumflutt verður 
nýtt verk eftir Sigrúnu Jóns-
dóttur en það er samið fyrir 
fiðlu, slagverk og rafhljóð.

Uppákomur
Hvað?  Tangó praktika Tangóævintýra-
félagsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hressó
Svanhildur Vals er DJ kvöldsins 
auk þess að sjá um leiðsögn í arg-
entínskum tangó. Aðgangseyrir er 
700 krónur.

Hvað?  Partíbingó með Siggu Kling.
Hvenær?  21.00
Hvar?  Sæta svínið – Gastropub
Partíbingó með drottningunni 
og bingóstjörnunni Siggu Kling í 
kjallaranum á Sæta svíninu. Svíns-
lega skemmtilegt og veglegir vinn-
ingar í boði. Það kostar ekkert inn 
en bingóspjaldið kostar 300 kr.

Ragnheiður Gröndal  verður með hausttónleika í Háskólabíói á laugardagskvöldið 
kl. 20.00.

Partíbingó með 
drottningunni og 
bingóstjörnunni  

siggu kling í  
kjallaranum á sæta 

svíninu kl. 21. á 
sunnudagskvöld.
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Laugardagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
Strumparnir og Kjartan galdrakarl 
fara á kostum í ævintýrum sínum í 
Strumpabæ. 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Tindur 
08.20 Elías 
08.30 Með afa 
08.40 Blíða og Blær 
09.05 Stóri og Litli 
09.20 Ævintýraferðin 
09.35 Mæja býfluga 
09.50 Pingu 
10.00 Grettir 
10.15 Ævintýri Tinna 
10.40 Víkingurinn Viggó 
10.55 Beware the Batman 
11.20 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.25 Bold and the Beautiful 
12.50 Bold and the Beautiful 
13.15 Bold and the Beautiful 
13.40 Bold and the Beautiful 
14.05 The X-Factor UK 
15.30 The X-Factor UK 
16.15 Þær tvær 
16.45 Two and a Half Men (14.16) 
17.15 Árbakkinn 
17.35 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Friends 
19.35 Spilakvöld 
20.25 The Age of Adeline 
00.15 Deliverance Creek 
01.40 Chappie Spennutryllir frá 
2015 sem gerist í náinni framtíð 
þegar lög- og hergæslu er sinnt af 
öflugum vélmennum sem fylgja 
skipunum yfirvalda út í hörgul og 
hiklaust. En eitt vélmennið er öðru-
vísi. Það er mannlegt. Það er Chappie. 
Ungur forritari sem komist hefur yfir 
eldri tegund af löggæsluvélmenni 
og ákveður að forrita það upp á nýtt 
með þeim eiginleikum að vélmennið 
geti bæði hugsað, talað og lært eins 
og manneskja. Forritunin heppnast, 
en um leið og yfirvöld komast að 
þessu verður fjandinn laus því þau 
óttast að vélmenni sem tekur eigin 
ákvarðanir geti markað upphafið að 
endalokum mannkyns. Þau ákveða 
því að eyða Chappie, eins og vél-
mennið heitir, sem allra fyrst og 
koma um leið í veg fyrir að martröð 
þeirra verði að veruleika. En kannski 
er það of seint 
03.40 The Quiet Ones 

07.50 Masterchef USA 
08.30 Masterchef USA 
11.25 Masterchef USA 
12.10 Masterchef USA 
12.50 Silicon Valley 
13.20 Silicon Valley 
16.35 Silicon Valley 
17.05 Silicon Valley 
17.35 Baby Daddy 
17.55 Mike and Molly 
18.15 Two and a Half Men 
18.40 New Girl 
19.05 Modern Family 
19.30 Fóstbræður 
20.00 The Amazing Race. All Stars 
20.45 Lýðveldið 
21.10 Legends of Tomorrow 
21.55 Supergirl 
22.40 Flash 
23.25 The Vampire Diaries 
00.05 Bob's Burgers 
00.30 American Dad 
00.50 Fóstbræður 
01.20 The Amazing Race. All Stars 
02.05 Lýðveldið 
02.25 Tónlist 
06.45 Masterchef USA

07.40 The Grand Budapest Hotel 
09.20 Pixels 
11.05 Away & Back 
12.40 Ocean's Twelve 
14.45 The Grand Budapest Hotel 
16.30 Pixels 
18.15 Away & Back 
19.55 Ocean's Twelve 
22.00 Horrible Bosses 
23.50 Magic Mike XXL Gamanmynd 
með Channing Tatum frá 2015. Þrjú ár 
eru nú liðin síðan Magic Mike ákvað 
að segja skilið við strippdansferilinn 
og þar með félaga sína í The Tampa 
Kings-dansflokknum. Þeir hafa hins 
vegar haldið áfram að dansa en 
fundið um leið fyrir því að aðalstjörn-
una vantar.
01.45 Sex Tape 
03.20 Horrible Bosses 
06.35 Eat Pray Love

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 
08.41 Úmísúmí 
09.04 Tré Fú Tom 
09.25 Uss-Uss! 
09.37 Skógargengið 
10.02 Alvinn og íkornarnir 
10.15 Vísindahorn Ævars 
10.30 EM í hópfimleikum 
17.05 Vikan með Gísla Marteini 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Krakkafréttir vikunnar 
18.20 Skömm 
18.40 Ahmed og Team Physix 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.50 Sjónvarp í 50 ár: Íþróttir 
21.25 Shopgirl 
23.10 Arne Dahl 
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
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 starring 
Jimmy Fallon 
13.00 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
13.40 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon 
14.20 Life Unexpected 
15.05 90210 
15.50 Gordon Ramsay Ultimate 
Home Cooking 
16.15 Jane the Virgin 
17.00 Parks & Recreation 
17.25 Men at Work 
17.50 Difficult People 
18.15 Everybody Loves Raymond 
18.40 King of Queens (6.22) 
19.05 How I Met Your Mother 
19.30 The Voice USA 
21.00 Margin Call 
22.50 Bad Lieutenant 
00.55 I Now Pronounce You Chuck 
And Larry 
02.50 The New World 
05.05 Pepsi MAX tónlist

08.50 Safeway Open 
12.50 Golfing World 
13.40 Ryder Cup 
16.10 Golfing World 
17.00 Safeway Open 
21.00 Safeway Open

07.45 Undankeppni HM 
09.30 Markaþáttur Undankeppni 
HM 
10.20 Þýski boltinn - 
12.00 Enska 1. deildin 
13.40 La Liga Report 
14.10 Spænski boltinn 
16.25 Enska 1. deildin 
18.30 Premier League 
20.10 Dominos deild karla 
21.50 Körfuboltakvöld 
23.30 Premier League 
01.10 Premier League

07.00 Dominos deild karla 
08.40 Körfuboltakvöld 
10.20 PL Match Pack 
10.50 Premier League Preview 
11.20 Premier League 
13.50 Premier League 
16.20 Premier League 
18.40 Spænski boltinn 
20.45 Þýski boltinn 
22.25 UFC Now 
23.05 Premier League 
00.45 Premier League

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
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 Zigby 
09.10 Ævintýraferðin 
09.25 Latibær 
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 Sveins 
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 Zigby 
13.10 Ævintýraferðin 
13.25 Latibær 
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 Sveins 
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 Zigby 
17.10 Ævintýraferðin 
17.25 Latibær 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Hrúturinn Hreinn

Laugardagur 15. október

Chelsea Leicester City11:20
#CHELEI

#enski365#PL

Laugardagur 15. október

Arsenal Swansea City13:50
#ARSSWA

Mánudagur 17. október

Liverpool Man. United19:00

#LIVMAN

365.is    Sími 1817
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA

LÆRI
TÆKIFÆRI

SS LÆRI
FROSIÐ

1.199
Kr. Kg.

Verð



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 2

krakkaStöðin

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   Skemmtilegir 
þættir um tvo uppátækjasama 
félaga sem lenda í alls kyns ævin-
týrum.
08.55 Ævintýraferðin  Litríkir og 
skemmtilegir þættir um Bjögga, 
Vagn, Sólmund, kúna Geirþrúði, 
Dugg, snigilinn Brján, stúlkuna 
Flóru og hundinn hennar Sám.
09.10 Zigby 
09.20 Heiða   Skemmtilegir þættir um 
stúlkuna Heiðu og ævintýri hennar.
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 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Logi 2016 
14.40 Grey’s Anatomy 
15.25 Spilakvöld 
16.15 Sendiráð Íslands 
16.40 Gulli byggir
17.10 60 Minutes 
18.00 Any Given Wednesday 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Simpsons 
19.35 Borgarstjórinn  Gamanþátta-
sería um daglegt líf Borgarstjórans 
í Reykjavík og fólksins í ráðhúsinu.
20.05 Rizzoli & Isles  
20.50 Gåsmamman  Hörkuspenn-
andi nýir sænskir þættir sem fjalla 
um Sonju sem hingað til hefur 
lifað afar góðu og áhyggjulausu lífi 
með eiginmanni sínum og þremur 
börnum í úthverfi Stokkhólms. En 
þegar líf hennar tekur skyndilega 
stakkaskiptum og öryggi hennar 
og barnanna er ógnað eru góð ráð 
dýr. Hún gerir því allt sem í hennar 
valdi stendur til að standa vörð um 
þá sem hún elskar þótt það þýði 
að hún dragist inn í undirheimana 
til að draga björg í bú.
21.40 60 Minutes 
22.25 Aquarius 
23.15 The Night Shift 
00.05 Quarry 
01.00 Westworld 
01.55 Frost/Nixon 
03.55 Blended 
05.50 Better Call Saul

11.50 Community 
12.15 Last Man Standing
12.35 One Big Happy 
13.00 Drop Dead Diva 
13.45 My Dream Home
14.30 Ground Floor 
14.55 Baby Daddy 
15.15 Schitt’s Creek 
16.05 Hollywood Hillbillies 
16.25 The Last Man on Earth 
16.50 Comedians 
17.15 Two and a Half Men 
17.40 Mike and Molly 
18.00 Modern Family 
18.25 New Girl 
18.50 Fóstbræður 
19.20 The X-Factor UK 
20.55 The X-Factor UK 
21.45 Bob’s Burgers 
22.10 American Dad 
22.35 Cold Case 
00.10 Pretty Little Liars 
00.55 The Vampire Diaries 
01.35 Fóstbræður 
02.05 Bob’s Burgers 
02.25 American Dad
02.50 Tónlist 

06.35 Eat Pray Love 
08.55 Semi-Pro 
10.30 Annie 
12.25 The Rewrite 
14.15 Eat Pray Love 
16.35 Semi-Pro 
18.10 Annie 
20.10 The Rewrite  
22.00 Inglourious Basterds 
00.35 Fifty Shades of Grey  
02.40 X-Men. The Last Stand 
04.25 Inglourious Basterds

07.00 KrakkaRÚV 
07.42 Vinabær Danna tígurs 
07.52 Hæ Sámur 
08.00 Hvolpasveitin 
08.24 Lilli 
08.29 Friðþjófur forvitni 
08.53 Klaufabárðarnir 
09.00 Disneystundin 
09.01 Finnbogi og Felix 
09.24 Sígildar teiknimyndir 
09.30 Gló magnaða 
09.53 Undraveröld Gúnda 
10.06 Chaplin 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
12.15 Áttundi áratugurinn – 
Alvörusjónvarp 
13.00 Netfíkill 
14.15 Heimur mannkynsins 
15.15 Hillary Clinton: Kona á ystu 
nöf 
16.10 Steinsteypuöldin 
16.40 Kiljan 
17.25 Menningin 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Basl er búskapur 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Orðbragð 
20.50 Poldark 
21.50 Íslenskar sjónvarpsmyndir: 
Glerbrot 
22.45 Gullkálfar 
23.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Black-ish 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.50 How I Met Your Mother 
10.15 Cooper Barrett's Guide to 
Surviving Life 
10.35 Jennifer Falls 
11.00 Dr. Phil 
12.20 Dr. Phil 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 The Voice USA 
15.50 Superstore 
16.10 Hotel Hell 
16.55 Royal Pains 
17.40 Parenthood 
18.20 Everybody Loves Raymond 
18.40 King of Queens 
19.30 The Voice USA 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special Victims 
Unit 
21.45 Secrets and Lies 
22.30 Ray Donovan 
23.15 Fargo 
00.00 Hawaii Five-0 
00.45 Shades of Blue 
01.30 Law & Order. Special Victims 
Unit 
02.15 Secrets and Lies 
03.00 Ray Donovan 
03.45 Under the Dome 
04.30 The Late Late Show 
05.10 Pepsi MAX tónlist

08.10 Safeway Open
12.00 Safeway Open
15.00 Alfred Dunhill Links 
Championship
18.00 Safeway Open
21.00 Safeway Open

07.40 Werder Bremen - Bayer 
Leverkusen 
09.20 Bournemouth - Hull 
11.00 WBA - Tottenham 
12.40 Premier League World
13.10 Chelsea - Leicester
14.50 Crystal Palace - West Ham 
16.30 Real Betis - Real Madrid 
18.10 Barcelona - Deportivo 
19.50 NFL Gameday  
20.20 Borussia Dortmund 
22.00 Middlesbrough - Watford 
23.40 Southampton – Burnley

09.00 Arsenal - Swansea 
10.40 Man. City - Everton 
12.20 Middlesbrough - Watford 
14.50 Southampton - Burnley 
17.00 Aston Villa - Wolverhampton 
18.40 Körfuboltakvöld  
20.20 Seattle Seahawks - Atlanta 
Falcons 
23.25 Grindavík - Haukar 
01.05 Keflavík - Haukar

07.00 Zigby
07.10 Ævintýraferðin
07.25 Latibær
07.47 Mæja býfluga
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar r
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Svampur Sveins
09.25 Áfram Diego, áfram!
09.49 Lalli
09.55 Rasmus Klumpur og félagar
10.00 Strumparnir
10.25 Gulla og grænjaxlarnir
10.37 Stóri og Litli
10.49 Hvellur keppnisbíll
11.00 Zigby
11.10 Ævintýraferðin
11.25 Latibær
11.47 Mæja býfluga
12.00 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Svampur Sveins
13.25 Áfram Diego, áfram!
13.49 Lalli
13.55 Rasmus Klumpur og félagar
14.00 Strumparnir
14.25 Gulla og grænjaxlarnir
14.37 Stóri og Litli
14.49 Hvellur keppnisbíll
15.00 Zigby
15.10 Ævintýraferðin
15.25 Latibær
15.47 Mæja býfluga
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Svampur Sveins
17.25 Áfram Diego, áfram!
17.49 Lalli
17.55 Rasmus Klumpur og félagar
18.00 Strumparnir
18.25 Gulla og grænjaxlarnir
18.37 Stóri og Litli
18.49 Hvellur keppnisbíll
19.00 Loksins heim

BORGARSTJÓRINN
Stórskemmtileg gamanþáttasería um 
daglegt líf borgarstjórans í Reykjavík og 
starfsfólksins í ráðhúsinu sem er ekki alltaf 
á eitt sátt með störf borgarstjórans. 
Sprenghlægilegir og allt öðruvísi 
gamanþættir með Jóni Gnarr og Pétri 
Jóhanni í aðalhlutverkum.

Skemmtilegur sunnudagur

 

OPIN DAGSKRÁ
ALLA HELGINA

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

RIZZOLI & ISLES
Frábær þáttur um ofurlögguna 
Jane Rizzoli og réttarmeina-
fræðinginn Mauru Isles sem 
leysa flókin glæpamál eins og 
þeim einum er lagið.

GÅSMAMMAN
Sonja hefur lifað afar góðu og áhyggjulausu lífi með fjölskyldu 
sinni í úthverfi Stokkhólms. Þegar líf hennar tekur stakkaskiptum 
og hætta steðjar að gerir hún allt sem í hennar valdi stendur til 
að standa vörð um þá sem hún elskar. Hörkuspennandi sænskir 
sakamálaþættir eins og þeir gerast bestir!

NÝTT Á STÖÐ 2

60 MÍNÚTUR
Vandaður þáttur í virtustu og 
vinsælustu fréttaskýringa-
þáttaröð í heimi þar sem úrvals 
fréttaskýrendur fjalla um 
mikilvægustu málefni líðandi 
stundar.

INGLOURIOUS BASTERDS
Stórkostleg kvikmynd sem 
segir söguna af hópi banda-
rískra gyðinga í síðari heims-
styrjöldinni sem hafa það eitt 
að markmiði að myrða nasista.

NÝR SKEMMTIÞÁTTUR

Stöð 2 Sport

Strumparnir kl. 10.00, 14.00 
og 18.00
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MIÐASALA HEFST EFTIR

5 DAGA

MIÐASALA HEFST EFTIR

5 DAGA
FJARÐARKAUP OG GÓA KYNNA MEÐ STOLTI

10. desember
í höllinni

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR · STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GRETU SALÓME ·  REYKJAVÍK GOSPEL COMPANY UNDIR STJÓRN ÓSKARS EINARSSONAR

KARLAKÓRINN ÞRESTIR UNDIR STJÓRN JÓNS KARLS EINARSSONAR ·  BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ÞÓRUNNAR BJÖRNSDÓTTUR

DANSARAR ÚR DANSSKÓLA SIGURÐAR HÁKONARSONAR HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

AFMÆLISTÓNLEIK
ARAFMÆLISTÓNLEIK
AR

ÁGÚSTA EVA · EYÞÓR INGI · FRIÐRIK DÓR · GISSUR PÁLL · JÓHANNA GUÐRÚN
Ragga GÍSLA · SVALA BJÖRGVINS · jólasTJARNAN 2016

SÉRSTAKUR GESTUR Thorsteinn Einarsson

Viðkomum með           jólin til þín!

Ert þú næsta

Taktu þátt á
JÓLASTJARNA?

vísir.is

Ert þú næsta

Taktu þátt á
JÓLASTJARNA?

vísir.is
Veldu lögin á

BYLGJAN.is

Hvaða
lag vilt þú heyra?

Þú gætir unnið miða
á tónleikana!

Miðasala fer fram á Tix.is og í síma 551-3800

Póstlistaforsölur Senu Live og Jólagesta fara fram 19. október kl. 10

Skráðu þig á póstlista Jólagesta á www.jolagestir.is

Nánar á www.sena.is/jolagestir

www.jolagestir.is
Jolagestir

www.visir.is/jolastjarnan

MIÐASALA HEFST Á FIMMTUDAGINN 20. október kl. 10



LJÓS OG PERUR

25%
AFSLÁTTUR

byko.is

NORTH
Loftljós, 15cm, hvítt með  
ljósum eða dökkum viði, E27.

7.495kr.
52269356-7            
Almennt verð:  9.995 kr.                                                    

PURE
Loftljós, svart, E27.

11.245kr.
52269355            
Almennt verð:  14.995 kr.                                                    

DESERT
Loftljós, gult  
eða grænt, E27.

6.745kr.
52269361-2            
Almennt verð:  8.995 kr.                                                    

GIRAFFE
Gólflampi, svartur  
og gylltur, 3xE27.

37.495kr.
52269486            
Almennt verð:  49.995 kr.                                                    

Guðný Helgadóttir, frá umboðsaðila OSRAM á  
Íslandi, aðstoðar viðskiptavini við val á perum  
laugardaginn 15. október milli 12 og 16.

FÁÐU AÐSTOÐ SÉRFRÆÐINGS
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AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS

Málum  
saman

EINAR LOFTSSON  
MÁLARAMEISTARI,  
VERSLUN BREIDD

PROFF 
LOFTAMÁLNING 
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og umhverfis-
væn mött plastmálning. Notast 
á loft eða sem grunnur á alla 
fleti innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

7.295kr.
80602809

PROFF  
INNIMÁLNING 
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og 
umhverfisvæn plastmálning. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

7.295kr.
80602509

AFSLÁTTUR AF 
ICOPAL ÞAK RENNUM

25%
MYGLUSVEPPAPRÓF             

5.295kr.
41132003                                           

AÐEINS
5MÍN

Alexeter’s IAQ Pro 
greiningarprófið er einfalt í 
notkun og gefur nákvæmar 
niðurstöður á 5 mínútum. 
Það greinir margar tegundir 
myglusveppa sem líklegt 
er að hafi slæm áhrif á 
heilsu fólks þegar þær vaxa 
innanhúss.

MYGLU- OG  
SVEPPAEYÐIR  
500ml             

675kr.
80624580                                           

JÁRNHILLA 
SMARTY, 138x70x30cm,  
4 hillur, hámark 50 kg.

2.495kr.
38910030                             

JÁRNHILLA 
FUTUR, 180x90x45cm,  
5 hillur, hámark 150 kg.

5.995kr.
 38910044 
Almennt verð: 8.295 kr.ALLT Í 

RÖÐ OG 
REGLU

AFSLÁTTUR AF 
HAUSTLAUKUM25%

MÁLNINGARRÚLLA 
og skaft, 25 cm, FIA.

1.995kr
84100150 

MÁLNINGARRÚLLA
og bakki, 25 cm, FIA.

995kr
84100160 

PENSILL 
25, 38, 50 eða 75 mm.
Verð frá:

395kr
83072110-30

SENDUM ÚT UM ALLT LAND
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Fyrrverandi borgarstjórinn Jón Gnarr og sá núverandi, Dagur B. Eggertsson, réðu sér vart fyrir kæti á sýningunni. FréttaBlaðið/anton Brink

leikhúsmennirnir Þórhallur Sigurðsson og kristján Franklín Magnús.leikkonurnar arndís Hrönn Egilsdóttir og María reyndal. -

katla Margrét Þorgeirsdóttir og Ólafía Hrönn Jónsdóttir.

Það var margt um 
manninn á forsýningu 
sjónvarpsþáttarins 
Borgarstjórans sem 
hefur göngu sína á Stöð 
2 á sunnudagskvöldið. 
Þátturinn er það nýjasta 
úr smiðju Jóns Gnarrs. 
Að Borgarstjóranum 
koma margir af fremstu 
gamanleikurum þjóðar-
innar. Má búast við að 
í þættinum verði tekið 
á pólitíkinni af mikilli 
þekkingu og með beitt-
um húmor. Enda var 
Jón lengi innsti koppur 
í búri í Ráðhúsi Reykja-
víkur þegar hann gegndi 
sjálfur embætti borgar-
stjóra.

 Forsýning  
Borgarstjórans

Sveppi og Sigurjón kjartansson 
fengu sér popp og kók.  

Gunnar Hansson og Friðrik Friðriksson. 
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BOXIð.IS

Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu
ef verslað er fyrir 10.000 kr. eða meira

ÞÚ VERSLAR á boxið.is
VIÐ SENDUM HEIM á þínum tíma

Veldu vörur í boxið þitt Veldu afhendingartíma Gakktu frá öruggri greiðslu

Neutral lyktarlaust þvottaduftCheerios Tvenna

1.099kr
2.579 kr

5,2 kg1,1 kg

Gott verð              alla leið heim

Lotus Royal wc pappír

 999 kr

16 stk
2 L Coca-cola

1.599kr

6 stk
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LIFAÐ Í  
BEINNI

„... verðugur fulltrúi sinnar kynslóðar ...“
F R I Ð R I K A  B E N Ó N Ý S D Ó T T I R  /  F R É T T A B L A Ð I Ð  

(  U M  K V Í Ð A S N I L L I N G A N A  )

Gráglettin skáldsaga um Úlf og 
Dísu, sprenghlægilegt (kannski) 
samband þeirra og kynslóðina sem 
lifir lífi sínu á samfélagsmiðlunum.

Skemmtifélagið hafði sam-
band við mig sem gamlan 
hljómsveitarstjóra og 
stakk upp á að Hljóm-
sveit Hauks yrði með í 50 
ára afmælissýningu Hót-

els Hafnar, hún var svo oft búin 
að spila þar fyrir dansi. Við vorum 
þakklát fyrir heiðurinn en niður-
staðan varð sú að ég kæmi einn 
fram fyrir hönd sveitarinnar,“ segir 
Haukur Þorvaldsson, netagerðar- 
og  tónlistarmaður á Höfn.  „Það 
er nú ekki mín sterkasta hlið að 
syngja en ég læt mig hafa það að 
taka tvö lög,“ bætir hann við glað-
lega.

Sýningin, sem frumsýnd er í 
kvöld, nefnist Þannig týnist tím-
inn og er sú fimmtánda sem Horn-
firska skemmtifélagið setur upp á 

Haukur og Selma Hauksdóttir (samt ekki 
feðgin) syngja saman. Bak við þau eru 
Heiðar Sigurðsson og Bjartmar Ágústsson.

á Hótel Höfn
Afmælissýning

Sýningin Þannig týnist tíminn sem Horn-
firska skemmtifélagið frumsýnir á Hótel 
Höfn í kvöld er tileinkuð fimmtíu ára af-
mæli hótelsins.  Haukur Þorvalds veit meira.
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„Sýningin hefur gengið gríðarlega 
vel og uppselt á allar sýningar. 
Fólk sækist greinilega í gleðina, 
tónlistina og stuðið sem er í 
sýningunni,“ segir Alexía Björg 
Jóhannesdóttir, kynningarfulltrúi 
Borgarleikhússins, spurð út í vel-
gengni sýningarinnar.

Hundraðasta sýning söngleiksins 
Mamma mia fór fram í Borgarleik-
húsinu í gærkvöldi og hafa nú yfir 
fimmtíu og fimm þúsund manns séð 
sýninguna.

„Það hafa margir komið tvisvar 
eða þrisvar sinnum. Við vitum um 
einn karlmann sem hefur komið níu 
sinnum,“ segir hún.

Sýningin hefur heillað leikhús-
gesti og gagnrýnendur og í lok sýn-
ingarinnar í gærkvöldi var mikil 
stemning og fagnaðarlæti enda 
hátt í áttatíu manns sem starfa við 
sýninguna.

„Núna er nóvember nánast upp-
seldur og desembersýningar komn-
ar í sölu þannig að partíið á grísku 
eyjunni heldur áfram í fullu fjöri,“ 
segir Alexía glöð yfir velgengni sýn-
ingarinnar. gudrunjona@frettabladid.is

Rýfur 100 
sýninga 
múrinn

Sýningin hefur heillað leikhúsgesti og 
gagnrýnendur Mynd/GríMur BjarnaSon

Hollywood-leikarinn Brad Pitt hefur 
hitt nokkur af börnunum sínum í 
fyrsta sinn frá því að fréttir bárust 
af skilnaði hans og leikkonunnar 
Angelinu Jolie. E! News greinir frá 
því að Pitt hafi heimsótt börnin fyrir 
viku, þann 8. október.

Vika er síðan greint var frá því að 
Pitt og Jolie hefðu komist að tíma-
bundnu samkomulagi um að Jolie 
fengi forræði yfir börnum þeirra, 
sem eru sex. Samkomulagið mun fela 
í sér að Pitt hefur rétt á því að heim-
sækja börnin. Samkvæmt heimildar-
manni E! News samþykktu bæði Pitt 
og Jolie að fara til ráðgjafa og að sál-

fræðingur myndi fylgja Pitt í heim-
sóknir hans til barnanna. Pitt mun 
einnig hafa boðist til þess að gangast 
undir eiturlyfja- og áfengismælingu 
fyrir heimsóknir, en slíkt mun ekki 
hafa þótt nauðsynlegt.

Sami heimildarmaður segir að 
Pitt muni gera allt sem í hans valdi 
stendur til að skilnaðurinn hafi 
sem minnst áhrif á börnin og vilji 
helst leysa málin í sameiningu og án 
afskipta heimspressunnar. Jolie mun 
vera sama sinnis og gera sér grein 
fyrir því að í framtíðinni reynist 
það nauðsynlegt að börnin geti hitt 
pabba sinn þegar þau vilja.

Brad hittir börnin sín aftur

Brangelina fyrir nokkrum árum þegar allt virtist leika í lyndi. FréttaBlaðið/aFP

Fullkomnaðu augnablikið með ljúffengri sælkeraköku.
– Láttu það eftir þér!
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Hótel Höfn. Þar verða flutt vinsæl, 
íslensk lög frá árunum 1966 til 
2016 í bland við gamanmál. Hauk-
ur segir um  20 manns koma að 
henni og að kynnar verði Erna 
Gísladóttir og Björn Sigfinnsson. 

„Í tilefni af 50 ára afmæli sínu 
býður hótelið gestum upp á for-
drykk fyrir sýningar. Þá tekur 
við þriggja rétta kvöldverður, 
síðan sýningin sjálf og að henni 
lokinni leikur hljómsveitin Kusk 
fyrir dansi. Í tengslum við  sýn-
ingar býður hótelið tveggja nátta 
gistingu með morgunmat á verði 
einnar,“ lýsir hann.

Haukur segir Hótel Höfn hafa 
haft mikið gildi fyrir staðinn og 
héraðið í heild. „Það var ótrúlegt 
afrek hjá þeim Árna Stefánssyni 
og Þórhalli Dan Kristjánssyni og 
þeirra konum, Svövu og Ólöfu 
Sverrisdætrum, að koma hótelinu 
upp á sínum tíma. Salurinn tók 
120-30 í sæti og herbergin voru 
20 í fyrstu en var fljótlega fjölgað 
um helming. Þetta var áður en 
vegurinn opnaðist sunnanlands 
og ekki margir á ferð yfir vetrar-
tímann en þá fékk fiskvinnslufólk 
inni á hótelinu og salurinn var vin-
sæll fyrir fundi, árshátíðir og hvers 
kyns mannfagnaði.“  

Hafnarkirkja og Lionsklúbbur 
Hornafjarðar  eru líka  50 ára á 
árinu, að sögn Hauks, svo 1966 var 
merkisár á Höfn. gun@frettabladid.is

Það eR nú ekki 
mín steRkasta 

hlið að syngja en ég 
læt mig hafa Það að 
taka tvö lög.
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Nýtir sér duLúðiNa

Leikstjórinn 
Þórhallur 
Sævarsson 
stefnir 
að því að 
hefja tökur 
á hroll-
vekjunni The 
Hidden uppi á 
hálendi Íslands næsta sumar. 
Framleiðendur The Hidden 
eru frá íslensku framleiðslu-
fyrirtækjunum True North og 
Mystery og hinu breska Iron 
Box Films

rokkuð rómaN-
tík á tískuvik-
uNNi í París
Tískuvikan í París er 

afstaðin. Sýningar 
Louis Vuitton, Ba-
lenciaga, Valentino 
og Céline, stóðu 
upp úr, en þar var 
leikið með hinar 
ýmsu síddir og 
mismunandi rokk-
aðan fatnað sem 
þótti bera af.

daNshöfuNdur BeyoNcé 
keNNir ísLeNdiNgum
„Þegar fréttist af komu dansaranna 
Hollywood og KK Harris til landsins 
urðu sumir dansararnir í Dansstúdíói 
World Class svo spenntir að þeir fóru 
að gráta.“ Stella Rósenkranz hjá DWC.

við getum 
haft áhrif á 
matarsóuN
Landvernd ásamt 
Vakandi hafa nú gefið 
út myndbönd 
þar sem Dóra 
Svavarsdóttir 
kokkur kennir 
okkur hvernig 
betur er hægt 
að fara með 
mat.

„Ég hef verið að dóla mér við 
leikjagerð í svona þrjú ár. 
Það hefur eitthvað farið 
á netið frá mér, en ég 
er bara búinn að vera 
fastur í því að æfa mig. 
Ég hef alltaf verið svo 
hræddur við að mis-
takast að ég hef aldrei 
skellt mér almennilega í 
djúpu laugina. Það var ekki 
fyrr en á þessu ári að ég fór að 
taka mig á. Leikurinn fyrir þessa 
keppni er það stærsta sem ég hef 
gert,“ segir Skúli Óskarsson, einn af 
þeim Íslendingum sem taka þátt í 
keppninni.

„Fólk virðist 
vera mjög hrifið 
af leiknum sem 

ég gerði fyrir þessa 
keppni og margir 

hafa spurt hvort ég 
ætli að gefa út fleiri 

borð fyrir hann. Ég mun 
samt líklega hafa hann eins og hann 
er, en mig langar að þróa hann aðeins 
meira og gera hann stærri og flottari,“ 
segir Skúli spurður um hvernig hann 

metur sigurlíkur sínar í keppninni og 
hvað sé fram undan hjá honum.

Hvernig er staðan í tölvuleikjagerð 
hér á landi?

„Leikjasamfélagið á Íslandi er alveg 
frábært, þó að það hafi verið í dvala 
í smá tíma er komin mikil gróska, 
fleiri fyrirtæki og það eru hittingar 
í hverjum mánuði. Við erum líka 
með samskiptarás á Slack með yfir 
90 meðlimum sem er mjög virk. Á 
meðan keppnin var í gangi þá vorum 
við fimm sem tókum þátt í að senda 
skjáskot og pælingar alveg á fullu. 
Ferlið frá upphafi til enda var alveg 
ótrúlega skemmtilegt,“ segir Skúli að 
lokum.  stefanthor@frettabladid.is

íslendingar gera  
     gameBoy leiki
Fimm Íslendingar taka þátt í BGJAM-keppninni þar sem keppt er 
um hver býr til besta leikinn í GameBoy þema. Skúli Óskarsson er 
einn þeirra en hann hefur fiktað við tölvuleikjagerð í nokkur ár. 

Skúli Óskarsson keppir 
með leikinn Wild 

Goose Chase . FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VILhELM

Yoko Ono, 13 daga danshátíð

Yoko Ono 13 daga danshátíð. Reykjavík 2016 © Yoko Ono Dance Company. Listasafn Reykjavíkur.

sjöundi dagur klukkan átta að kvöldi

horfðu

sjóddu vatn og horfðu á meðan það
gufar upp

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Þú finnur afmælisbæklinginn  
okkar á www.dorma.is

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins  79.920 kr.

Nature’s Rest heilsudýna  
með botni.
Stærð: 160x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

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

Aðeins 19.950 kr.

Svart eða brúnt PU-leður 

Stærð: 80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

Polo
hægindastóll

stóllinn
Afmælis-

50%
AFSLÁTTUR

 

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Við eigum afmæli 
og nú er veisla

NATURE’S REST
heilsurúm

Aðeins  79.920 kr.

Nature’s Rest heilsudýna  
með botni.
Stærð: 160x200 cm.

Fullt verð: 99.900 kr.

Smáratorg  |  Holtagarðar  |  Akureyri  |  Ísafjörður  www.dorma.is

Aðeins  7.800 kr.

Fibersæng & fiberkoddi

PURE COMFORT
PURE COMFORT  koddi
Fullt verð: 3.900 kr.
Aðeins kr. 1.900 kr.
PURE COMFORT  sæng 
Fullt verð: 9.900 kr.
Aðeins kr. 5.900 kr.

Sæng + koddi
20%

AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Vetrardagar HEKLU
Opið í dag milli kl. 12 og 16

5 ára ábyrgð

Nú eru Vetrardagar í HEKLU þar sem við sýnum úrvalið af fjórhjóladrifnum 
bílum frá Volkswagen, Audi, Skoda og Mitsubishi – auk frábærra tilboða á 

bílum og aukabúnaði. Komdu í reynsluakstur í dag milli kl. 12 og 16 og nýttu 
þér tilboðin. Við gerum betur í vetur og hlökkum til að sjá þig!
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þér tilboðin. Við gerum betur í vetur og hlökkum til að sjá þig!



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
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195,-
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Frægasta barnakvæði 
liðinnar aldar voru Gutta-
vísur eftir Stefán Jónsson. 
Þær fjölluðu um hrak-
fallabálkinn Gutta sem 

aldrei hlýddi foreldrum sínum, reif 
nýja jakkann sinn og datt beint á 
nefið. Mamma hans Gutta ákallaði 
almættið yfir þeirri mæðu að eiga 
svona börn. Gutti var dæmigert 
barn sem fór sínar eigin leiðir og 
kannaði heiminn á eigin for-
sendum. Hann var reyndar lítið 
frábrugðinn öllum hinum því að líf 
barna einkenndist af allt of mikilli 
athafnasemi og frjálsræði.

En nú er öldin önnur. Síminn 
og spjaldtölvan hafa blessunar-
lega tekið við uppeldi barnanna. Í 
öllum stórmörkuðum má sjá börn í 
kerrum og vögnum, starandi alsæl 
á æpadd-skjáinn meðan mamma 
og pabbi geta verslað í friði. Heima 
fyrir þurfa börnin ekki að láta 
sér leiðast. Þau geta setið fyrir 
framan sjónvarpið eða tölvuna 
fleiri klukkustundir á dag og notið 
barnaefnis og spennandi tölvu-
leikja. Þau þurfa ekkert að reyna 
á litla kollinn sinn því að þau eru 
viðtakendur upplýsinga eða áreitis 
án nokkurrar eigin þátttöku. 
Eldri börn geta unað sér við hvert 
myndbandið á fætur öðru á You-
tube og þurfa ekki að hafa neinar 
áhyggjur af líðandi stund. Enginn 
þarf að óttast fótboltameiðsl því að 
börnin eyða meiri tíma í fótbolta-
leikjum á tölvunni en nokkru sinni 
á vellinum sjálfum. Barnið verður 
altalandi á enska tungu sem verður 
tamari en móðurmálið. Foreldrar 
þurfa ekki að pirrast á barnsgráti 
og væli því að tölvan er besti hugg-
ari sem völ er á.

Þetta er stórkostlegasta tilraun 
í barnauppeldi í sögu þjóðar-
innar. Er enskumælandi tölva betri 
uppalandi en foreldrar og afi og 
amma? Nú er bara að sjá hvernig til 
tekst en svör fáum við ekki fyrr en 
eftir 20 til 30 ár.

Gutti, Gutti
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