
—  M e s t   l e s n a   dag b l a ð   á   Í s l a n d i * —2 5 0 .  t ö l u b l a ð  1 6 .  á r g a n g u r l a u g a r d a g u r   2 2 .  o k t ó b e r  2 0 1 6

Sigríður Soffía Níelsdóttir 
setur upp persónulegt 
dansverk. Kveikjan að 
verkinu er upplifun hennar 
af hryðjuverkunum í 
París og því hvernig hún 
skynjaði tímann líða í 
miðju atburðanna. ➛22 plús 3 sérblöð  l atvinna  l Fólk  

l vetrargisting

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Í návígi  
við hrylling

mynd/marino Thorlacius

Svikin loforð 
Obama ➛28

Pressa  
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Opið til 18
í dag

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



Veður

Suðaustlæg átt í dag, um 5-13 m/s. 
Rigning sunnan og vestan til á landinu, 
en skýjað með köflum og úrkomulítið 
um landið norðaustanvert. Milt í veðri. 
sjá síðu 40

ER SKÍÐAFRÍIÐ KLÁRT? 
Allt að seljast upp! Örfá sæti laus á 
nokkrum dagsetningum. 
Nánar á www.vita.is/skidi

fólk „Þessi skrif eru komin út um 
allan heim og ég hef varla fengið 
frið síðan,“ segir Jón Halldórsson, 
landpóstur og ljósmyndari, sem 
birti myndir úr Djúpavík á meðan 
kvikmyndagerðarfólk við Holly-
wood-myndina Justice League var 
þar á svæðinu.

Eins og fram hefur komið í Frétta-
blaðinu fékk Jón harða gagnrýni, 
meðal annars frá aðalvarðstjóra 
lögreglunnar í Hólmavík, fyrir að 
hafa tekið myndirnar á Djúpavík 
og birt á bloggsíðu sinni. Jón var 
sagður vera að skemma fyrir heima-
mönnum sem vildu gjarnan geta 
fengið fleiri slík verkefni á Strandir. 
Hann segir þessa gagnrýni ekki eins 
útbreidda og sumir vilji vera láta.

„Þetta kvikmyndafólk sagði út 
um allan heim að allir í Árneshreppi 
hefðu haft samband við mig og beðið 
mig að taka út þessar myndir. Það er 
ekki rétt. Það hafði enginn sem á 
heima þarna fyrir norðan samband 
við mig – ekki einn,“ fullyrðir Jón. 
Eini maðurinn sem hafi beðið um 
slíkt hafi verið maður sem fór fyrir 
öryggisgæslu á kvikmyndasvæðinu.

„Löggan hefur ekki haft samband 
við mig en ég sá hvað varðstjórinn 
sagði [í Fréttablaðinu] um að þetta 

væri óheppilegt. En á sama tíma og 
ég var þarna voru tugir manna að 
taka myndir út um bílgluggana. Ég 
er einhver meiri ógn en allir hinir. 
Það skil ég ekki. Í mínum huga er 
þetta bara stormur í vatnsglasi,“ 
segir Jón landpóstur. – gar

Jón fær varla frið eftir 
samstuðið við Batman
Jón Halldórsson landpóstur segir fréttir af samskiptum sínum við kvikmynda-
gerðarfólk á Djúpavík komnar út um allan heim. Jón var gagnrýndur fyrir að 
virða ekki myndabann á tökustað en segir þá gagnrýni vera storm í vatnsglasi.

Ég var í fullum rétti
Mikil umræða varð í athugasemda-
kerfi Vísis við umfjöllun Fréttablaðs-
ins undir yfirskriftinni Bréfberi ógn 
við Batmanmynd. Jón bar þar hönd 
fyrir höfuð sér.

„Ég sem heimamaður hér á 
Ströndum og 100 prósent Íslend-
ingur og áhugamaður um að taka 

skammlausar myndir hátt í 40 ár tel 
mig vita hvað má og hvað ekki má. 
Ef á að banna myndatökur svo sem 
þessum í Reykjarfirði þá er það ekki 
hægt nema með lögregluvaldi og 
reglugerð sem hefur verið birt í Lög-
birtingarblaðinu. Það var ekki gert 
og það er bara ekki hægt að rakka 

mig ofan í drullusvaðið vegna þeirra 
mistaka. Ég var í fullum rétti sem 
fullvalda íslenskur þegn þarna að 
taka myndir af fallegri sveit sem ég 
og örugglega allir í heiminum elska 
alveg í tætlur.“
Jón Halldórsson  
í athugsemdakerfi Vísis

 Ríkisráðsfundur var haldinn á Bessastöðum í gær, í síðasta sinn fyrir alþingiskosningar. Fundurinn var fyrsti ríkisráðsfundur Guðna Th. Jóhannes-
sonar sem tók við embætti forseta 1. ágúst. Kosið verður eftir viku og samkvæmt niðurstöðum kannana er stjórnin kolfallin. Fréttablaðið/Eyþór

Ég er einhver meiri 
ógn en allir hinir. 

Það skil ég ekki.
Jón Halldórsson, landpóstur

Jón Halldórsson landpóstur lenti í orrahríð eftir myndbirtingu úr Djúpavík. 

Fyrsti ríkisráðsfundur Guðna

umhverfismál Á síðasta aðalfundi 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga 
(SASS) var undirrituð viljayfirlýsing 
um fimm ára stuðning ríkisins við 
Kötlu jarðvang (Katla UNESCO Glo-
bal Geopark).

Forsætisráðuneytið, í samræmi 
við samþykkt ríkisstjórnar, mun 
beita sér fyrir 20 milljóna króna 
fjárframlagi úr ríkissjóði á ári í 
fimm ár. Með slíku fjármagni má 
ráða tvo starfsmenn og styrkja 
þannig rekstur og starfsemi jarð-

vangsins. Í dag er um eitt stöðugildi 
sem sinnir starfseminni á kostnað 
sveitarfélaganna.

Katla jarðvangur (Katla Geo-
park) var stofnaður sem sjálfs-
eignarstofnun 2010 að frum-
kvæði Háskólafélags Suðurlands 
og sveitar félaganna Rangárþings 
eystra, Mýrdalshrepps og Skaftár-
hrepps. Jarðvangar eru svæði sem 
hafa að geyma jarðminjar á heims-
mælikvarða og er ætlað að stuðla að 
sjálfbærri nýtingu þeirra. – shá

Jarðvangur styrktur
Fjölmargar náttúruperlur eru innan jarðvangsins. Fréttablaðið/PJEtur

reykjavík  Reykjavíkurborg hefur 
keypt tvær eignarlóðir, aðra með 
sumarhúsi og geymsluskúr, við Ell-
iðavatn.

Samkvæmt svari frá Reykjavíkur-
borg er stefnt að því að í framtíðinni 
geti orðið þarna útivistarsvæði. 

Líklegt er að húsin verði rifin 
eftir afhendingu. Lóðirnar sem 
eru við Suðurlandsveg eru 4.045 
fermetrar að stærð. Þær eru þaktar 
miklum gróðri og eru á fögrum 
útsýnisstað.

Kaupverð er 17,7 milljónir króna 
fyrir eignarlóðina með sumar-
húsinu og geymsluskúrnum og 6,5 
milljónir fyrir hina eignar lóðina. – sg

Borgin kaupir 
sumarhús

24,2
milljónir er samanlagt 
kaupverð lóðanna. 
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Gerðu fínt
fyrir jólin

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

1.373kr/m2

2.289kr/m2

PARKET
ÚTSALA

20-40% afsláttur af ÖLLU parketi

1956 - 2016

ÁRA

Jotun vegg- og 
loftamálning 10 ltr.
7119784-86

8.995kr

10 ltr 

59.990kr
76.900

5 ÁRA
ÁBYRGÐ

25%
afsláttur
af OSRAM perum 

og ljósum

Plastbox 60 ltr.
58x38x40 cm.
2007617

SÚPER AFMÆLISTILBOÐ

1.493kr
1.990kr

25%
afsláttur

kynningarafsláttur 
af öllum  ORTHEX 

plastboxum GLÆSILEG
SERÍUDEILD

OPNAR Í 

SKÚTUVOGI

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

ÞÚ SPARAR: 16.910 KR

40%
afsláttur

Sérfræðingur í nagdýrum 
mætir með kanínur og hamstur 

og veitir góð ráð. 20% afsláttur af 
öllum gæludýravörum og fóðri.

Börnin fá að klappa kanínum.

LOTTA
SKEMMTIR

KL. 14

LEIKHÓPURINN

KANÍNU-
KLAPP

KL. 13-16

JÓLA-
LANDIÐ

OPNAR 
Í DAG

Í DAG Í BLÓMAVALI SKÚTUVOGI 
DAGSKRÁ

ALLIR
FÁ ÍS

KL. 12-16

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

25% 



Anna Margrét Ólafsdóttir 
leikskólastjóri
sagði vinnu
veitendur með 
útlendinga í 
vinnu hringja 
og leita stað
festingar á því 
að börn þeirra 
væru ekki í leik
skólanum í þeim tilfellum þegar 
erlendu starfsmennirnir hefðu 
sagst vera með veikt barn heima. 
Þetta væri ekkert annað en for
dómar. Hún hefði aldrei fengið 
slíkt símtal varðandi íslenska 
foreldra.

Sigríður Björk  
Guðjónsdóttir
lögreglustjóri á höfuð-
borgarsvæðinu 
sagði kynferðis
brotadeild lög
reglunnar undir 
miklu álagi. 
Hátt í 200 ný 
mál hefðu komið 
á borð deildarinnar 
á þessu ári sem skiptast á fjóra 
rannsóknarlögreglumenn. Reynt 
væri að fá fleira fólk en hörgull 
væri á lögreglumönnum.

Bragi Guðbrandsson
forstjóri Barnaverndarstofu
sagði ekki mikið 
skipulag hafa 
verið á þjónustu 
við fylgdarlaus 
flóttabörn heilt 
yfir landið. 
Víða væri mis
brestur í þessum 
málum. Þess vegna 
hafi Barnaverndarstofa beitt sér 
fyrir að nýju útlendingalögin, sem 
taka gildi um áramótin, tryggðu 
réttindagæslu fylgdarlausu flótta
barnanna.

Þrjú í fréttum 
Fordómar, 
mannekla og 
flóttabörn

Tölur vikunnar 16.10.2016-22.10.2016

16 
útskrifuðust 
úr Lögregluskólanum í 
síðustu útskrift – sem 
talið er allt of lítið. 3.049 

íbúðir
í Reykjavík voru 
skráðar til útleigu á 
Airbnb í ágúst

10 sinnum 
dýrara er að kaupa lóð á höfuð-
borgarsvæðinu en var árið 2003.

6,84%
Íslendinga telja að það sé ábata-

samt fyrir samfélagið að fyrirtæki 
skili hagnaði.

riðutilfelli hafa greinst á 
Norðvesturlandi síðan í 
febrúar 2015.

8.200.000 
tonna 
framleiðsla á  
norskættuðum laxi  
er boðuð hér við land.

5
40 

konur 
láta lífið að meðal-
tali á hverju ári úr 

brjóstakrabba-
meini.

Bók Úlfhildar Dagsdóttur um Sjón er þarft  

innlegg í sögu íslenskra nútímabókmennta  

og nauðsynleg öllum sem vilja kynna sér  

þær til hlítar.
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STjórnSýSla Þrátt fyrir að framlög 
á fjárlögum til lögreglunnar hafi 
aukist frá árinu 2013 fær lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu um 500 millj
ónum króna lægri fjárveitingu í ár 
en árið 2007.

Innanríkisráðherra hefur sent frá 
sér yfirlýsingu þess efnis að frá árinu 
2013 hafi framlag til löggæslumála 
hækkað um tæplega 1,9 milljarða 
króna á verðlagi ársins 2016 og að 
það hafi verið forgangsmál innan
ríkisráðherra að efla löggæslu í 
landinu. Yfirlýsingin er send til að 
bregðast við fjölmiðlaumfjöllun um 
fjárhagsstöðu lögreglunnar undan
farið en mikið hefur verið fjallað um 
manneklu þar.

Lögregluembættin á höfuð
borgarsvæðinu voru sameinuð í 
eitt þann 1. janúar árið 2007. Frétta
blaðið óskaði eftir upplýsingum 
um fjárveitingar til embættisins frá 
stofnun þess. Séu tölurnar skoðaðar 
sést bersýnilega að framlag til lög
reglunnar, uppreiknað á verðlag 
ársins 2016, er 500 milljónum króna 
lægra í ár en það var árið 2007. Lægst 
var framlagið árið 2011 og 2012 en 
þá var það um milljarði lægra en á 
upphafsári embættisins. Þessi mis
munur er þrátt fyrir innspýtingar
aðgerð innanríkisráðuneytisins til 
lögreglunnar og tekur ekki tillit til 
þeirra kjarasamningshækkana sem 
orðið hafa á tímabilinu.

Halldór Halldórsson, fjármála
stjóri lögreglunnar á höfuðborgar
svæðinu, tók saman tölurnar og 
segir að þær miðist við sömu for
sendur og gefnar séu í yfirlýsingu 
innanríkisráðherra. Í yfirlýsingunni 
sé talað um tæplega 1,9 milljarða 
króna hækkun sem sé samanlögð 

hækkun á þriggja ára tímabili, upp
reiknað á verðgildi ársins 2016.

Framlög tóku að lækka til embætt
isins strax á öðru starfsári þess 2008 
eða um sem nemur 300 milljónum 
króna frá árinu áður. Stærstu dýfu 
tímabilsins tók fjárframlagið árið 
2009 þegar fjárveitingin var lækkuð 
um 400 milljónir á einu bretti frá 
árinu á undan, eða 900 milljónum 
króna lægra framlag en árið 2007. Í 
Fréttablaðinu í gær sagði Úlfar Lúð
víksson, formaður Lögreglustjóra

félags Íslands og lögreglustjóri á 
Vesturlandi, að fjárhagsstaða lög
reglunnar í landinu hefði þó ekki 
verið góð árið 2007.

Framlög til lögreglunnar á höfuð
borgarsvæðinu hófu að hækka aftur 
á síðasta starfsári síðustu ríkis
stjórnar og enn frekar í tíð sitjandi 
ríkisstjórnar.

„Við fáum smá innspýtingu árið 
2014 og þá er mismunurinn kominn 
niður í 800 milljónir. Fjárheimildir 
embættisins árið 2007, á verðlagi 

ársins 2016, voru 4,8 milljarðar 
en eru orðnar 4,3 milljarðar í dag. 
Þarna er mismunur upp á 500 millj
ónir en horfnir út úr rekstrinum á 
þessu tímabili eru samtals sjö millj
arðar króna,“ segir Halldór.

„Það er sagt að lögreglan sé búin að 
fá svo og svo mikla viðbót frá árinu 
2013 og það er alveg rétt. En ef maður 
horfir bara á okkar stofnun frá því 
rétt fyrir hrun þá er útkoman þessi. 
Þetta eru bara hreinar tölur. Svona 
er þetta bara.“ snaeros@frettabladid.is

Lögreglan fær 500 milljónum 
króna minna í ár en 2007
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur 500 milljónum króna minna til að spila úr í ár en árið 2007, þegar 
embættið var stofnað. Lögreglumönnum fækkaði um nærri 100 á landsvísu á tíu árum þrátt fyrir fólksfjölg-
un og fjölgun ferðamanna. Fjármálastjóri lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir tölurnar tala fyrir sig.

Lögreglumönnum hefur fækkað um nærri 100 á öllu landinu á tímabilinu. Á sama tíma hefur fjöldi ferðamanna margfaldast. 
FréttabLaðið/Pjetur
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Það er endalaust pláss fyrir haustsportið í Yaris sem fæst ýmist í bensín-, dísil-  eða hybrid útfærslu. Njóttu þess að 
horfa ískalt á tækifærin og elta þau landshorna á milli með sparneytni og þægindi í hverjum kílómetra. Veldu rétta 
andartakið og renndu þér á svalandi sértilboð á Yaris sem gildir aðeins í takmarkaðan tíma.

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

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

Spurðu söluráðgjafa okkar 
út í svölustu sértilboðin á Yaris.

Yaris – verð frá: 2.490.000 kr.
Yaris Hybrid – verð frá: 2.890.000 kr.

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

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur



xA

…minna fúsk
Vilt þú almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni?

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.

…minni okurvexti
Vilt þú hætta að borga húsnæðislánið þitt

margfalt til baka? Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.

…minni hrútskýringar
Vilt þú að Alþingi verði ekki sveittur karlaklúbbur?

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð.  

…minni sóðaskap
Vilt þú að Íslendingar hætti að gefa skít í umhverfið?

Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð. 

…minni einsleitni 
Vilt þú fjölbreytt samfélag og manneskjulegar

stofnanir? Þá skaltu kjósa Bjarta framtíð. 

Óttarr Proppé
þingmaður

1. sæti
Suðvestur

Björt Ólafsdóttir
þingmaður

1. sæti
Reykjavík norður

Viðskipti Þreifingar munu halda 
áfram milli Virðingar og Kviku 
banka um kaup á hlutabréfum í 
Kviku og sameiningu fyrirtækjanna, 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins.

Undanfarið hefur Virðing rætt 
óformlega við nokkra stærstu hlut-
hafa Kviku og kannað jarðveginn 
fyrir slíkt tilboð og hafa undirtektir 
verið jákvæðar. Í framhaldi af því 
lagði Virðing fram tilboð en sam-
kvæmt heimildum var tilboðið ekki 
sent áfram til hluthafa og því hafn-
að í sinni fyrstu mynd. Það þýðir 
þó ekki að ekki sé vilji til að ræða 
saman áfram, en bendir til þess að 
verðhugmyndir séu enn sem komið 
er ólíkar.

Fyrirtækin eru nokkuð jafn stór 
í umfangi eignastýringar. Virðing 
hefur verið að sækja í sig veðrið í 
fyrirtækjaráðgjöf og er meðal ann-

Enn ber talsvert í milli
Virðing sendi tilboð um kaup á Kviku. Undirtektir jákvæðar en enn langt 
í land að menn nái saman. Þreifingar um sameiningu munu halda áfram.

ars ráðgjafi Lindarhvols, eignar-
haldsfélags í eigu ríkisins, í sölu 
Lyfju. Fyrirtækjaráðgjöf Kviku var 
hins vegar ráðgjafi Novator við sölu 
á Nova. Það sem skilur fyrirtækin 
að er að Kvika er með bankaleyfi 
en Virðing er með tvo framtaks-
sjóði á sínum snærum sem eru með 
fjárfestingar meðal annars í fyrir-
tækjum eins og Domino’s, Íslands-
hótelum, Marorku og Securitas. 

Kvika er banki og endurspeglast 
það í efnahagsreikningnum sem er 
sex sinnum stærri en efnahagsreikn-
ingur Virðingar eða 6,2 milljarðar 
króna. Hagnaður Kviku á fyrstu níu 
mánuðum þessa árs nam rúmum 
milljarði króna.

Hluthafar beggja sjá bæði hag-
ræðingartækifæri og sóknarfæri 
í sameiningu félaganna. Enn er 
staðan sú að ná þarf saman um 
verð og skiptigengi við kaup og 
sameiningu. Verð er þó ekki eini 
þátturinn sem fyrirtækin og hlut-
hafar þeirra þurfa að ná saman um. 
Meðal þess sem menn vilja að liggi 
fyrir er sameiginleg framtíðarsýn og 
stjórnendateymi. Fyrir sameiningu 
Straums og MP banka sem leiddi til 
sameiningar í Kviku fóru fram við-
ræður milli MP og Virðingar sem 
strönduðu meðal annars á þessum 
þáttum. haflidi@frettabladid.is

 Viðgerðir á elstu mosku Þýskalands

 Vinnupallar umlykja Lahore Ahmadiyya-moskuna í Berlín í Þýskalandi, þar sem framkvæmdir standa yfir. 
Byggingu moskunnar lauk árið 1925 og er hún sögð elsta moskan í Þýskalandi. Fréttablaðið/EPa

6,2
milljarðar er eigið fé Kviku 
banka sem hagnaðist um 
rúman milljarð fyrstu níu 
mánuði þessa árs.
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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HANN HORFIR,
SKYNJAR OG BREGST VIÐ
Frumsýnum nýjan Levorg með EyeSight öryggismyndavélabúnaði

Nýtt EyeSight öryggiskerfi Subaru er það fullkomnasta sem völ er á. 
Kerfið aðstoðar ökumenn við að koma í veg fyrir árekstur. 

EyeSight öryggiskerfið tengir saman tvær myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélarnar senda 
litmyndir í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og fjarlægðir með næstum 
sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir einnig greinarmun á gangandi vegfarendum, reiðhjólum, 
mótorhjólum og bílum auk þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt.

Komdu í dag og prófaðu EyeSight 
öryggiskerfið á þar til gerðri 
prófunarbraut hjá BL, Sævarhöfða.
Tæknimenn Subaru hafa sett upp prófunarbraut þar sem gestum gefst 
kostur á að upplifa það sem kerfið getur gert og þér er boðið að prófa.

SUBARU Levorg, bensín, sjálfskiptur
Verð 5.290.000 kr. Eyðsla 6,9 l/100 km* OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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SPARAÐU

AF ÖLLUM
HREKKJAVÖKUBÚNINGUM

Bandaríkin Líkurnar á sigri Hill-
ary Clinton í forsetakosningum 
mælast nú um eða yfir 90 prósent, 
samkvæmt þeim fjölmiðlum, fyrir-
tækjum og stofnunum sem grannt 
fylgjast með skoðanakönnunum.

Bilið á milli hennar og Donalds 
Trump hefur breikkað jafnt og þétt 
síðustu vikurnar. Trump hefur ekki 
tekist að bæta stöðu sína í þrennum 
sjónvarpskappræðum sem nú er 
lokið. Þvert á móti hefur staða hans 
versnað.

Samkvæmt samantekt kosninga-
vefsins fivethirtyeight.com mældist 
Clinton með 1,5 prósenta forskot 
þegar fyrstu kappræðurnar voru 
haldnar þann 26. september síðast-
liðinn. Forskot hennar var komið 
upp í 5,6 prósent þegar kappræðum 
númer tvö var sjónvarpað þann 
9. október. Og þegar þriðju og síð-
ustu kappræðurnar voru haldnar 
nú á miðvikudagskvöldið, þá var 
forskot hennar orðið 6,6 prósent.

Kappræðurnar hafa allar verið 
hatrammar, þar sem forsetaefnin 
hafa skotið fast hvort á annað. 
Trump hefur þó jafnan verið orð-
ljótari og nokkrum sinnum misst 
stjórn á sér, sem greinilega hefur 
ekki hjálpað honum.

Á fimmtudagskvöldið, daginn 
eftir síðustu kappræðurnar, komu 
þau síðan saman á góðgerðarkvöldi 
kaþólsku kirkjunnar í New York og 
gerðu óspart grín að hvort öðru og 
sjálfu sér.

Löng hefð er fyrir uppákomu af 

þessu tagi en brandararnir þóttu 
misvel heppnaðir að þessu sinni.

Aðeins tvær og hálf vika er nú 
til kosninga, sem verða haldnar 
þriðjudaginn 8. nóvember. Afar 
sjaldgæft er að fylgi breytist mikið 
til kosninga þegar svona langt er 

komið. Til þess að svo yrði þá þyrfti 
eitthvað óvænt að koma til. Allt 
bendir því til þess að Trump nái 
ekki einu sinni 200 kjörmönnum 
af 538 á kjörmannasamkomunum í 
desember þegar forseti verður form-
lega valinn.

Fyrirkomulag forsetakosninga 
í Bandaríkjunum er þannig að 
kjósendur í  hverju hinna 50 ríkja 
Bandaríkjanna kjósa svonefnda 
kjörmenn, sem koma síðan saman 
og velja formlega forseta fyrir hönd 
kjósenda. gudsteinn@frettabladid.is

Fátt kemur í veg fyrir sigur Clinton
Donald Trump hefur ekki getað nýtt sér þrennar sjónvarpskappræður til að bæta stöðu sína. Bilið á milli hans og Hillary Clinton 
breikkar jafnt og þétt. Kappræðurnar milli forsetaefnanna hafa allar verið hatrammar. Kosið verður 8. nóvember næstkomandi. 

Brandararnir fuku  
á góðgerðarkvöldi

Ég er að kvefast, sem 
er fullkomlega 

skiljanlegt vegna þess að ég 
hef setið á milli frambjóð-
endanna tveggja á stað sem 
líklegast er sá kaldasti á 
jörðu. Hvar er hlýnun jarðar 
þegar á þarf að halda?
Dolan kardináli

Ég þurfti að hlusta á 
Donald í heilar 

þrennar kappræður og hann 
segir að ég hafi ekkert 
úthald. Þetta eru fjórir og 
hálfur klukkutími. Ég hef 
staðið við hliðina á Donald 
lengur en nokkur af kosn-
ingastjórum hans.
Hillary Clinton

Michelle Obama 
heldur ræðu og allir 

hrífast. Það er frábært. Þeim 
finnst hún vera stórkostleg. 
Konan mín, Melania, flytur 
nákvæmlega sömu ræðuna og 
þá fara allir að jagast í henni.
Donald Trump

Dolan kardináli ásamt Hillary Clinton, Donald Trump og Melaniu, eiginkonu Trumps, á góðgerðarkvöldi kaþólsku kirkjunnar í 
New York, þar sem brandararnir fuku. Löng hefð er fyrir góðgerðarkvöldi af þessu tagi. NorDiCpHoTos/AFp
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook 

Þér er boðið á frumsýningu.
Í dag frumsýnum við nýja GLS og GLC Coupé í Öskju, Krókhálsi, frá kl. 12–16. 
GLS er öflugur 7 manna jeppi þar sem fullkomin tækni, kraftur og sparneytni fara 
saman. GLC Coupé er nýr og spennandi sportjeppi sem sameinar eiginleika jeppans 
og sportbílsins. Báðir eru þeir búnir hinni byltingarkenndu 9G-Tronic sjálfskiptingu og 
4MATIC fjórhjóladrifinu sem hentar vel við íslenskar aðstæður. 
 
Komdu og kynntu þér GLS og GLC Coupé. Við hlökkum til að sjá þig.



viðskipti Staðan á fasteignamark-
aði á Suðurnesjum hefur gjörbreyst 
á stuttum tíma en eftirspurn er nú 
meiri en framboð. Frágengnir kaup-
samningar á fyrstu níu mánuðum 
ársins eru helmingi fleiri en allt 
árið 2013. Á sama tíma er fordæma-
lausri fjölgun starfa spáð á svæðinu 
á næstu árum og áratugum, með 
fyrirsjáanlegum þrýstingi á fast-
eignamarkaðinn.

Eins og Fréttablaðið sagði frá 
fyrir helgi er því spáð að fjölgun 
starfa á Keflavíkurflugvelli næstu 
tvo áratugina jafngildi að meðal-
tali einu álveri árlega – eða rúmlega 
400 manns. Rætist þessi spá verður 
það gríðarlega flókið verkefni fyrir 
sveitarfélögin á Suðurnesjum, og 
landsmenn alla, að mæta þeirri 
fólksfjölgun sem um ræðir og er 
án fordæma, eins og Kjartan Már 
Kjartansson, bæjarstjóri í Reykja-
nesbæ, benti á.

Í greiningu Íslandsbanka um 
húsnæðismarkaðinn á Íslandi sem 
kynnt var á mánudag, er bent á 
ýmsar ástæður og skýringar sem 
þessu tengjast. Fyrir það fyrsta hefur 
fólksfjölgun hvergi verið meiri en á 
Suðurnesjum síðasta áratug, eða 
25,6 prósent. „Þessi mikla fólksfjölg-
un síðastliðin tíu ár á Suðurnesjum 
skýrist einna helst af uppbyggingu í 
Innri-Njarðvík og nýrri íbúðabyggð 
á Varnarstöðinni, erlendu vinnu-
afli og auknum fólksflutningum af 
höfuðborgarsvæðinu vegna ódýrara 
íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum,“ 
segir þar.

Þar segir einnig að laun hafi 
hækkað á bilinu tíu til 22 prósent 

eftir landshlutum frá 2010 og hefur 
mesta launahækkunin átt sér stað 
á Suðurnesjum, eða 22 prósent, 
en þar á eftir kemur höfuðborgar-
svæðið með sautján prósent. Sé 
launaþróun á Suðurnesjum skoðuð 
í samhengi við þróun á íbúðaverði 
sést að laun hafa hækkað 29 pró-
sentustigum umfram íbúðaverð, 
segir í greiningunni.

Ingólfur Bender, forstöðumaður 
Greiningar Íslandsbanka, segir 
þróunina á Suðurnesjum sérstak-
lega áhugaverða í því ljósi að svæð-
ið hefur gengið í gegnum miklar 
sveiflur á nokkurra ára tímabili 
– frá mesta atvinnuleysi á lands-
vísu eftir hrun, yfir í blómstrandi 
ferðaþjónustu dagsins í dag með til-
heyrandi uppbyggingu. „Nú bregður 
svo við að hverfandi atvinnuleysi 

er á svæðinu og innflutningur á 
vinnuafli töluvert mikill. Nú þegar 
er skortur á húsnæði sem þrýstir 
verðinu upp og ljóst að fasteigna-
markaðurinn mun ekki halda í við 
vöxtinn nema talsvert verði byggt af 
húsnæði,“ segir Ingólfur og bætir við 
að sérstaðan sé ekki síst sú að þrýst-
ingur á fasteignamarkaðinn kemur 
frá auknu vinnuafli á svæðinu, en 
minna frá ferðamanninum beint 
sjálfum eins og í Reykjavík þar sem 
rúmlega þrjú þúsund eignir voru 
skráðar til útleigu á Airbnb í ágúst. 
svavar@frettabladid.is

Fordæmalausri fjölgun er spáð
Eftirspurn á fasteignamarkaði á Suðurnesjum er meiri en framboð. Helmingi fleiri kaupsamningar hafa 
verið gerðir það sem af er þessu ári en allt árið 2013. Launin hækkað 29 prósentustigum umfram íbúðaverð.

samfélag Alþjóðlegu fyrirtækin 
Amel Group og Gallani Consultans 
vilja hefja viðræður við Ísafjarðarbæ 
um að kaupa af bænum vatn. Gísli 
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
Ísafjarðarbæjar, segir að fyrirtækin 
vilji setja vatnið á skip.

„Við setjum þann fyrirvara á þess-
ar viðræður að það þurfi að tryggja 
sjálfbærni fyrir sveitarfélagið og að 
magnið sé ekki of mikið, þannig að 
íbúar og fyrirtæki finni ekki fyrir 
því,“ segir Gísli.

Amel Group er kanadískt en Gall-
ani Consultans er ráðgjafarfyrirtæki 
í London. Segir Gísli að bærinn 
hafi skoðað fyrirtækin og þau séu 
traustsins verð.

„Við erum ekki að gera okkur 
neinar grillur með þetta en erum 

opin fyrir viðræðum. Í fyrsta 
bréfi þeirra töluðu fyrir-

tækin um að setja vatnið 
á stór tankskip en hvort 

það sé endanlegt 
markmið veit ég 
ekki. Þau vilja alla-
vega fá vatnsforða 
til útflutnings,“ 
segir bæjarstjór-
inn. Bærinn þurfi 
þó að passa að 
eiga nægt vant 
fyrir sig. – bbh

Erlenda þyrstir í 
vatn frá Ísafirði

Evrópusambandið Theresa May, 
forsætisráðherra Bretlands, fékk 
aðeins fimm mínútur til að gera 
leiðtogum annarra Evrópusam-
bandsríkja grein fyrir áformum 
sínum um útgöngu Bretlands.

Á tveggja daga leiðtogafundi 
Evrópusambandsins í Brussel, sem 
hófst á fimmtudag og lauk í gær, 
vildu hinir leiðtogarnir lítið ræða 
við hana um þetta mál.

May hafði gert ráð fyrir því 
að ræða útgöngu Bretlands yfir 
hádegisverði á fimmtudag, en 
að sögn breska dagblaðsins The 
Independent var hún látin bíða 
þangað til klukkan var orðin eitt. 
Það var „löngu eftir að þjónarnir 
voru farnir að bíða eftir því að fá 
að taka diskana af borðunum“ er 
haft eftir sjónarvotti á fréttavef The 
Independent.

Þegar hún lauk svo máli sínu eftir 
fimm mínútur, þá bað enginn hinna 

leiðtoganna um orðið til að svara 
henni.

Skýringin er sögð sú að form-
legar viðræður um útgöngu Breta 
megi ekki hefjast fyrr en Bretar hafa 
virkjað 50. grein stofnsáttmála Evr-
ópusambandsins með því að óska 
formlega eftir útgöngu.

Það hefur Theresa May sagt að 
muni gerast í mars á næsta ári. Eftir 
það tekur við tveggja ára samnings-
ferli, þar sem samið verður um skil-
mála útgöngunnar. – gb

May fékk fimm mínútur 
til að ræða útgöngu Breta

Eftirspurn meiri  
en framboð

l	 Þinglýstir kaupsamningar 
íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum 
voru 361 árið 2013, sýna tölur 
Þjóðskrár Íslands.

l	 Árið eftir voru þeir 522 og 733 í 
fyrra. Í lok september í ár voru 
þeir 723 og útlit fyrir að þeir 
verði jafnvel yfir þúsund. 

l	 Slá verður þó þann varnagla að 
Íbúðalánasjóður seldi 106 íbúðir 
á Suðurnesjum á árinu.

Næstu fjögur árin verða til 876 ný störf á ári á Keflavíkurflugvelli – eftirspurn er 
þegar meiri en framboð á húsnæði á Suðurnesjum. Fréttablaðið/SteFáN

theresa May kemur til fundar við aðra leiðtoga eSb í brussel. NordicphotoS/aFp 

Nú þegar er skortur 
á húsnæði sem 

þrýstir verðinu upp, og ljóst 
að fasteignamarkaðurinn 
mun ekki halda í við vöxtinn 
nema talsvert verði byggt af 
húsnæði.
Ingólfur Bender, 
forstöðumaður 
Greiningar Íslands-
banka

Fólksfjölgun hefur hvergi 
verið meiri en á Suður-
nesjum síðasta áratug, eða 
25,6 prósent.

Veldu margverðlaunuð finnsk gæðadekk sem eru sérstaklega 
hönnuð fyrir krefjandi aðstæður norðlægra slóða 

 ein öruggustu dekk sem völ er á
 ítrekað valin bestu dekkin í gæðakönnunum 
 breitt úrval nagla-, vetrar- og heilsársdekkja
 eigum dekk fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla

Skoðaðu dekkjaleitarvélina á MAX1.is

MAX1 býður 20% afslátt af hágæða Nokian dekkjum og hluti söluágóða 
rennur til Krabbameinsfélagsins.

SENDUM UM ALLT LAND
Flutningur með Flytjanda

500 kr. hvert dekk

Bíldshöfða 5a, Reykjavík
Jafnaseli 6, Reykjavík
Dalshrauni 5, Hafnarfirði
(Knarrarvogi 2, Reykjavík 
Ath. ekki dekkjaþjónusta)

Aðalnúmer: 
515 7190

Opið: 
Virka daga kl. 8-17  
Laugardaga: sjá MAX1.is

Fáðu 20% afslátt af  
NOKIAN dekkjum og styrktu  

Bleiku slaufuna um leið

Max1_BleikaSlaufan_3x19_20150914_END.indd   1 19.9.2016   13:34:36

Við setjum þann 
fyrirvara á þessar 

viðræður að það þurfi að 
tryggja sjálfbærni fyrir 
sveitarfélagið og 
að magnið sé 
ekki of mikið. 
Gísli Halldór  
Halldórsson,  
bæjarstjóri 

Theresa May hefur sagt 
að Bretar ætli að virkja 50. 
grein stofnsáttmála Evrópu-
sambandsins í mars á næsta 
ári. Þá fyrst geta formlegar 
viðræður um útgöngu Breta 
úr ESB hafist.
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Sheer
Driving Pleasure

BMW X5

www.bmw.is
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Í tilefni af 100 ára afmæli BMW bjóðum við nokkra BMW X5 25d xDrive og 30d xDrive á sérstöku afmælisverði. 
Auk leðurinnréttingar og 8 þrepa Steptronic sjálfskiptingar eru allir bílarnir búnir bakkmyndavélum, rafdrifnum 
sætum með minni, dráttarbeislum og Bi-Xenon aðalljósum svo eitthvað sé nefnt.

KYNNIÐ YKKUR AFMÆLISVERÐ Á NÝJUM
BMW X5 HJÁ SÖLUMÖNNUM BMW. 

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
LESS CONSUMPTION. MORE DRIVING PLEASURE.

SETTU Í xDRIVE OG TRYGGÐU
ÞÉR NÝJAN BMW X5.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR.
OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Þriðjudaginn 25. október 2016 klukkan 
15–17 stendur Umhverfisstofnun fyrir  

málþingi um mikilvægi samvinnu í  
málefnum náttúruverndar.

Ef þú vilt fara hratt, ferðu einn,  
ef þú vilt ná árangri, förum við saman.

DAGSKRÁ
15:05–15:15  Samtal og samvinna í héraði, störf Önnu Kristínar. 

Kristín Linda Árnadóttir forstjóri Umhverfisstofnunar.

15:20–15:35  Umhverfissamskipti. Brita Berglund umhverfissam-
skiptafræðingur.

15:40–15:50  Samvinna um friðlýsingu „í feltinu“. Hákon Ásgeirsson 
sérfræðingur.

15:55–16:05  Tækifæri í nýjum náttúruverndarlögum. Sigrún 
Ágústsdóttir sviðsstjóri.

16:10–16:25  Lýðræði og náttúruvernd. Ólafur Páll Jónsson lektor.

16:30–16:40  Samvinna um stofnun og í starfi Vatnajökulsþjóð-
garðs. Þórður Ólafsson framkvæmdastjóri.

16:40–17:00  Þórunn Sveinbjarnardóttir, ávarp og samantekt.

 17:00  Fundarslit og kaffiveitingar.

 
Fundarstjóri verður Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri á Akureyri.

Málþingið er haldið í minningu Önnu Kristínar Ólafsdóttur, 
stjórnsýslufræðings, sem hefði orðið fimmtug á árinu. 

Yfirskrift málþingsins er „Ef þú vilt fara hratt, ferðu einn, ef þú 
vilt ná árangri, förum við saman“ en Anna Kristín lagði ríka 

áherslu á markvisst samstarf við verndun svæða.  Málþingið 
fer fram í salnum Gullteigi B á Grand Hóteli.

SAMVINNA  
TIL ÁRANGURS

- Í NÁTTÚRUVERND

StjórnSýSla „Það er einfaldlega 
þannig að það er ráðherra sem skipar 
í stjórnina. Ég taldi rétt að gera þessar 
breytingar, fá inn fólk með aðra nálg-
un og sýn en það fólk sem áður sat í 
stjórninni. Án þess að það sé neitt að 
því fólki. Það er ágætt að breyta til,“ 
segir Gunnar Bragi Sveinsson, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, um 
þá ákvörðun sína að skipta um þrjá 
stjórnarmenn í Matís, aðeins ellefu 
dögum fyrir kosningar. 

Gunnar Bragi segir eina ástæðu 
mannabreytinganna þá að hann 
hafi viljað laga kynjahlutföll í 
stjórninni. Meðal nýrra stjórnar-
manna í Matís er Sunna Gunnars 
Marteinsdóttir, sem hefur starfað 
sem aðstoðarmaður Gunnars Braga 

í rúm þrjú ár, og er mágkona Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar, 
fyrrverandi forsætisráðherra og for-
manns Framsóknarflokksins.

„Það er alls ekkert óeðlilegt að 
skipa aðstoðarmann sinn í stjórn 
félags ef viðkomandi er eins og 
Sunna. Hún er vel menntuð, með 
góða reynslu af stjórnsýslunni, 
erlendum samskiptum og hinu og 
þessu,“ segir Gunnar Bragi um ráðn-
inguna.

Ásamt Sunnu var Viggó Jónsson 
einnig skipaður í stjórnina. Hann 
hefur setið í sveitarstjórn Skagafjarð-
ar fyrir hönd Framsóknarflokksins 
síðan árið 2010 en hann á einnig sæti 
sem varamaður í stjórn Kaupfélags 
Skagafjarðar. Spurður út í skipun 

Viggós segir Gunnar Bragi hann vel 
hæfan. „Hann er einhvers konar raf-
magnsfræðingur, minnir mig. Auk 
þess hefur hann mikla reynslu af 
atvinnuþróun og af atvinnulífinu.“
– þh

Ráðherra segir ekki óeðlilegt að skipa 
aðstoðarmann ef hann er eins og Sunna

umhverfiSmál Magn blábaktería í 
Mývatni í sumar fór á tímabili vel 
yfir það magn sem talið er varasamt 
í leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar (WHO). Hins 
vegar var magn blábaktería mun 
minna en tvö síðastliðin sumur 
þegar bakteríurnar hreinlega yfir-
tóku lífríkið. Lífríki vatnsins hefur 
tekið við sér að nokkru leyti.

Árni Einarsson, forstöðumaður 
Náttúrurannsóknastöðvarinnar 
við Mývatn (RAMÝ), segir að strax 
í júní hafi bakteríurnar gert vart 
við sig í Ytriflóa (norðurhluta 
Mývatns) og blóminn hafi ekkert 
látið á sér kræla í Syðriflóa fyrr 
en óvenju seint. Um miðjan ágúst 
náði hann þangað. Í byrjun sept-
ember hafi hann þó rokið upp og 
mælingar í útfalli Laxár hafi farið 
yfir 60 [míkró grömm af blaðgrænu 
í hverjum lítra vatns] þegar mest 
var. Tölur yfir 50 er talið varasamt í 
leiðbeiningum WHO. Árni segir að 
mörkin sem WHO setur varði það 
hvort vatnið geti verið varasamt 
fyrir heilsu fólks sem baðar sig í 

vatninu eða drekkur það. Hvorugt 
eigi þó við í Mývatni í dag.

Árni segir að þó mun minna sé af 
bakteríum í sumar en árin á undan 
þá breyti það ekki nauðsyn þess að 
grípa til aðgerða. Vatnið hafi ekki 
náð að verða tært í 15 ár og botn-
gróður að mestu horfinn þess vegna 
með neikvæðum áhrifum á lífríkið.

„Þegar dregur úr bakteríublóm-
anum hjarnar lífríkið við, og það 
gerðist í sumar. Það voru greinileg 
batamerki á átu, andarungar kom-
ust fleiri á legg og það er að koma 
upp smásilungur í vatninu aftur,“ 

segir Árni en segir að hornsílataln-
ing sumarsins hafi verið sú lægsta 
síðan þær rannsóknir hófust 1989. 
Því hefur þriðja sumarið bæst við þá 
sögulegu lægð sem hornsílastofninn 
er í. Til marks um það sást fiskætan 
toppönd ekki á vatninu í sumar að 
kalla, en fækkun hennar hefur fylgt 
hruni hornsílisins.

Eins og Fréttablaðið hefur fjallað 
um sýnir lífríki Mývatns augljós og 
alkunn merki um ofauðgun. Þau 
merki fóru að sjást fyrir mörgum 
árum og talin tengjast athöfnum 
manna sem hafa breytt næringar-
efnaflæði í vatnið. Mývatn er mjög 
næringarríkt frá náttúrunnar hendi 
og fræðilega séð getur smá viðbót 
farið með lífríkið í annan og óæski-
legan farveg. Helst hefur verið litið 
til fráveitumála við Mývatn og nið-
urstaða samstarfshóps umhverfis-
ráðherra um málefni vatnsins er að 
rétt sé að ríkisvaldið og Skútustaða-
hreppur vinni saman að umbótum í 
fráveitumálum og öðrum aðgerðum 
til að draga úr innstreymi næringar-
efna í Mývatn. svavar@frettabladid.is

Greinileg batamerki 
sjást á lífríki Mývatns
Blábakteríur í Mývatni fóru yfir varúðarmörk WHO í sumar. Magnið var mun 
minna en tvö síðastliðin sumur. Betri staða í lífríki vatnsins miðað við fyrri ár 
breytir því ekki að aðgerða er enn þá þörf. Til að mynda í fráveitumálum.

Grænum lit slær á Mývatn þegar bakteríurnar ná sér á fullan skrið, eins og hér 5. september í sumar. Mynd/ÁE/RAMÝ

fjármál Íslensk heimili greiða lang-
minnst fyrir orku- og veituþjónustu 
á Norðurlöndum. Samanlagt greiða 
Íslendingar rúmum 400 þúsund 
krónum minna fyrir kalt og heitt 
vatn, rafmagn og fráveitu á hverju 
ári en þar sem þjónustan er dýrust.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá Samorku, samtökum orku- og 
veitufyrirtækja á Íslandi.

Þar segir að sé miðað við heildar-
reikning fyrir 100 fermetra íbúð og 
meðalnotkun á ári, greiðir íslenskt 
heimili um 247.000 krónur fyrir 
orku- og veituþjónustu. Í Kaup-
mannahöfn greiða íbúar í sams 
konar íbúð 655.000 krónur, sem er 
hæsta verðið á Norðurlöndunum 
og tæpum 34 þúsundum meira á 
mánuði en á Íslandi.

Næstmest borga Finnar, eða um 
588.000 á ári hverju og Svíar borga 
480.000. Orku- og veituþjónusta 
kostar næstminnst í Noregi, en þar 
kostar hún 431.000 krónur árlega, 
sem er þó tæpum 184.000 krónum 
meira en á Íslandi.

Á heildarreikningi heimilanna 
munar mestu um verð á heitu vatni. 
Íslendingar greiða langtum minna 
fyrir það en aðrir íbúar Norður-
landa. – shá

Íslensk heimili borga 
minnst fyrir orkuna

Þegar dregur úr 
bakteríublómanum 

hjarnar lífríkið við, og það 
gerðist í sumar.
Árni Einarsson,  
forstöðumaður 
RAMÝ

✿ Orku- og veitukostnaður 
heimila á norðurlöndum
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HEiMiLD: SAMORKA
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Ég taldi rétt að gera 
þessar breytingar, fá 

inn fólk með aðra nálgun og 
sýn en það fólk 
sem áður sat í 
stjórninni. 
Gunnar Bragi 
Sveinsson, sjávarút-
vegs- og landbún-
aðarráðherra 
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Lægri kostnaður
við íbúðakaup

49.900 kr. lántökugjald og
ekkert gjald við fyrstu kaup

Nú greiða allir sem taka íbúðalán hjá okkur sama 
lántökugjaldið og það fellur niður hjá þeim sem 
eru að kaupa sína fyrstu eign. 

Með þessu viljum við létta fólki fasteignakaupin og 
færa viðskiptavinum okkar umtalsverða kjarabót.

Skoðaðu hvaða kostir henta þér best með 
reiknivélinni á arionbanki.is
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LÝKUR UM HELGINA

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.

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.

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%

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%

AFSLÁTTUR
25%
HLÝLEGAR HAUSTVÖRUR

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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Gunnar

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Við Íslendingar teljum okkur vera friðsama þjóð. 
Við eigum þó okkar eigið framlag til vopnabúrs 
veraldarinnar. Nú þegar vika er til kosninga má 

velta fyrir sér hvort ekki sé þörf á að munda það á nýjan 
leik.

Í kálgörðum bænda
Um aldamótin 1900 birtust við strendur Íslands risastór 
erlend skip úr stáli sem voru knúin áfram af gufuafli. Þetta 
voru mikil ferlíki í samanburði við litlu fiskibátana sem 
Íslendingar notuðust við. Um var að ræða breska togara. 
Þeir ruddust inn á fiskimiðin með botnvörpur – netpoka 
sem dragast eftir sjávarbotni og hreinsa upp allan fisk eins 
og ryksugur – eftir að hafa gert út af við þorskstofninn við 
eigin strendur.

Ágangur þessara erlendu togskipa var svo mikill að 
Íslendingar höfðu á orði að við lægi að togararnir toguðu 
uppi í kálgörðum bænda.

Árið 1905 eignuðust Íslendingar sinn fyrsta togara. 
Togaraflotinn óx hratt og á fyrstu þremur áratugum 
20. aldar fimmfaldaðist fiskafli Íslendinga.

Fiskveiðar voru kraftaverkið sem kippti Íslandi loks út 
úr hinum myrku miðöldum inn í nútímann. Fiskveiðar 
voru undirstaðan að efnahag landsins og nýfengnum auð-
æfum þess. Landsmenn voru staðráðnir í að leyfa engum 
að ógna helsta lífsviðurværi sínu.

Á árunum 1958-1976 háðu Íslendingar þrjú þorska-
stríð, aðallega við Breta. Það var í stríðinu um þann gula 
sem fyrsta íslenska vopnið varð til.

Sigur unninn, eða hvað?
Togvíraklippurnar voru vopn Landhelgisgæslunnar í 
þorskastríðunum. Þær voru hugmynd Péturs Sigurðs-
sonar, þáverandi forstjóra Gæslunnar, og var þeim beitt 
á árunum 1972 til 1976. Hönnunin var einföld: Klipp-
urnar voru eins og ankeri í laginu en voru í raun fjórir 
hnífar. Hnífarnir héngu aftan í varðskipunum og skáru á 
togvírana sem drógu upp botnvörpur togaranna. Þannig 
glataðist bæði veiðarfærið og aflinn sem fékk bresku 

útgerðarfélögin til að hugsa sig tvisvar um áður en þau 
sendu skip sín aftur á Íslandsmið.

Með aðstoð togvíraklippanna höfðu Íslendingar betur í 
þorskastríðunum gegn Bretum. Auðæfum lands og þjóðar 
var borgið. Eða hvað?

Pólitísk botnvarpa
Fyrir viku mátti lesa í Fréttablaðinu viðtal við formenn 
fjögurra stjórnmálaflokka sem eru í framboði til Alþingis; 
Sjálfstæðisflokks, Pírata, Viðreisnar og Samfylkingar. Voru 
þeir spurðir að því hvað þeim fyndist um kvótakerfið. 
Flestir virtust formennirnir sammála um að landsmenn 
nytu ekki nægjanlega góðs af auðlindinni sem fiskurinn er 
og vildu þeir breytingu þar á. Einn skar sig hins vegar úr.

Um kvótakerfið hafði Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, þetta að segja: „Kerfið okkar skilar 
gríðarlegum verðmætum og þá eiginleika verðum við að 
tryggja áfram. Við eigum að taka sanngjarnt gjald af auð-
lindinni en ekki margfalda það.“

Sjálfstæðisflokkurinn er eins og pólitísk botnvarpa. 
Kjörtímabil eftir kjörtímabil ryksugar hann upp verð-
mæti íslensks samfélags og færir útvöldum á silfurfati. En 
nú er mál að linni.

Eitt stærsta sanngirnismál komandi kosninga er spurn-
ingin um hvað verður um kvótakerfið; hvernig ráðstafa 
skuli aflahlutdeildunum og innheimta arð af auðlindinni. 
Íslendingar háðu þrjú „stríð“ um fiskinn í hafinu kringum 
landið. Það er komið að því fjórða.

Flestir flokkanna sem eru í framboði til Alþingis aðrir 
en núverandi stjórnarflokkar hafa breytingar á kvóta-
kerfinu á stefnuskrá sinni. Fjórða þorskastríðið fer fram í 
kjörklefunum um næstu helgi. Tökum fram togvíraklipp-
urnar og klippum á vírinn sem gerir Sjálfstæðisflokknum 
og meðreiðarflokki hans kleift að fara með auðæfi 
landsmanna sem auðæfi sín. Það er löngu orðið tíma-
bært að allir njóti góðs af þjóðareigninni en ekki aðeins 
fáir. Kjósum með okkur sjálfum næstkomandi laugardag 
– annars hefðum við alveg eins getað látið Bretum eftir 
fiskimiðin.

Íslensk vopn  
í yfirstandandi stríði

Innritun í framhaldsskóla 
á vorönn 2017

Sameiginlegt umsóknartímabil framhaldsskóla sem bjóða upp á innritun 
fyrir nám á vorönn 2017 verður dagana 1.- 30. nóvember nk. 

Fjar- og dreifnám og nám í kvöldskóla
Innritun í fjar- og dreifnám og í kvöldskóla fer fram samkvæmt  
fyrirkomulagi sem einstakir framhaldsskólar auglýsa.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 514 7500 eða með því að 
senda tölvupóst á netfangið innritun@mms.is

Starfsfólk Menntamálastofnunar

Þekkið þið 
einhvern, 
einhvers-
staðar? er 
spurt.

Á mánudaginn er kvennafrídagurinn 
haldinn hátíðlegur í fertugasta og fyrsta 
sinn. Af því tilefni biðja leikskóla-
kennarar í leikskólum landsins foreldra 
um að sækja börnin sín eilítið fyrr svo 
að kennararnir geti komið saman á 

baráttufundum.
Kannski finnst mörgum foreldrum það hálfgerð 

kvöð og jafnvel óþægindi að trufla þurfi daginn hjá 
þeim með þessum hætti.

Hvað eru þessir leikskólakennarar alltaf að vilja upp 
á dekk? Ekki nóg með að oft og tíðum þurfi að sækja 
börnin fyrr vegna manneklu og eilífra starfsdaga, þá 
á nú að slíta sundur vinnudag foreldranna í enn eitt 
skiptið með tilheyrandi óþægindum fyrir vinnustaði 
og atvinnurekendur.

Leikskólakennarar hafa hins vegar góðar ástæður til 
að koma saman á baráttufundum. Laun og aðbún-
aður allur er samfélagi okkar því miður til skammar. 
Á sama tíma eru gerðar sífellt strangari kröfur um 
háskólamenntun og sérfræðiþekkingu. Er nema furða 
að leikskólastjórar eigi það til að auglýsa eftir starfs-
kröftum á foreldrafundum.

Þekkið þið einhvern, einhvers staðar? er spurt.
Á sama tíma gera foreldrar sífellt meiri kröfur til 

fólksins sem að stórum hluta sér um uppeldi barna 
þeirra. Á foreldrafundum er kvartað undan því að 
ekki berist nægar upplýsingar úr starfinu heim til 
foreldranna, kennararnir eru gagnrýndir fyrir að til-
kynna ekki um starfsdaga með nægjanlegum fyrirvara 
og jafnvel skammaðir fyrir að taka ekki nógu margar 
myndir af krökkunum. Þetta bætist við álagið sem 
fylgir starfinu.

Allir foreldrar vita að barnauppeldi er ekki eilífur 
dans á rósum. Ímyndið ykkur að börnin væru ekki 
þrjú heldur þrjátíu. Álagið á leikskólakennurum er 
meira en í flestum öðrum störfum.

Einstæðir foreldrar greiða nú um 15 þúsund krónur 
á mánuði fyrir heilan dag á leikskóla. Foreldrar í sam-
búð ríflega það. Á sama tíma byrja grunnlaun leik-
skólakennara og leiðbeinenda í réttum þrjú hundruð 
þúsund krónum. Mikið vantar á að endar nái saman.

Engan skyldi því undra að sífellt færri vilji gegna 
starfinu. Laun eru lág og starfsskilyrði erfið. Foreldrar 
ættu því að hugsa sig tvisvar um áður en þeir gagnrýna 
leikskólakennara barna sinna. Í þeirra tilviki er langt í 
frá að laun endurspegli ábyrgð.

Er eitthvað að því að spyrja hvort ekki sé rétt að 
foreldrar greiði meira fyrir þjónustuna? Þá fyrst væri 
hægt að hækka laun, bæta aðstöðu og aðbúnað og 
gera kröfur til kennaranna.

Ef borgaryfirvöld hafa ekki hugrekki eða vilja til þess 
ættu aflögufærir foreldrar einfaldlega að taka höndum 
saman. Rétta hjálparhönd í manneklu, og sjá til þess 
með samskotum að börnin hafi leikföng og með því.

Í leikskólum landsins er unnið frábært starf, en þar 
eins og annars staðar sannast, að það er ekki hægt að 
ætlast til að fá allt fyrir ekkert.

Allt fyrir ekkert
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SKOÐUN



Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, fullkomið fjórhjóladrif og 
sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum 
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð. Hyundai Tucson - verð frá 4.490.000 kr.

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

Hyundai Tucson / Dísilvél 2,0 lítrar, 136 hestöfl, eldsneytisnotkun 6,1 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl, 
eldsneytisnotkun 7,6 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Glæsilegur

Hyundai Tucson.
Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil. 
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OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16



Í kassanum
Laugardagur
11.20 Bournem. -  Spurs  Sport 
13.25 Freiburg - Augsburg  Sport 2
13.50 Arsenal - Middlesb.  Sport   
13.55 Bristol - Blackburn Sport 5 
14.10 Valencia - Barcelona Sport 4 
14.55 Formúla 1 - æfing  Sport 3 
16.10 Burnley - Everton Sport 3 
16.20 Liverpool - WBA  Sport  
16.20 Njarðvík - Keflavík  Sport 4 
16.25 Bayern - Möncheng.  Sport 2 
16.25 Nott. Forest - Cardiff  Sport 5 
17.50 Formúla 1 - tímataka Sport 3 
18.30 Leicester - Palace Sport 2 
18.30 West Ham - Sunder.  Sport 4 
18.30 Swansea - Watford  Sport  
19.30 Hull - Stoke  Sport 3 
03.00 CIMB Classic  Golfstöðin 

Sunnudagur: 
12.20 Man. City - Southam.  Sport  
13.30 LA Rams - NY Giants  Sport 2 
14.50 Chelsea - Man. Utd Sport  
18.30 Formúla 1 - keppni Sport  
18.40 Real M. - Athletic Sport 
20.20 Steelers - Patriots Sport 2

dómararöfl er krabbamein  
Talsverð umræða hefur skapast 
um dómgæsluna hér heima eftir 
að einar Jónsson, þjálfari karlaliðs 
Stjörnunnar, gagnrýndi dómara
parið arnar Sigurjónsson og Svavar 
Pétursson eftir leik Stjörnunnar og 
aftureldingar á dögunum.

einar fékk að líta rauða spjaldið 
eftir leikinn og fór í eins leiks 
bann. Hann fékk svo annan leik í 
bann eftir að hann gagnrýndi þá 
arnar og Svavar í samtali við Vísi. 

logi Geirsson fór hörðum 
orðum um framgöngu einars og 
fleiri þjálfara í föstudagsboltanum, 
nýjum vikulegum handboltaþætti 
á rÚV, í gær.

„mér finnst þetta vandræðalegt. 
Það vita það allir hér heima að 
dómararnir eru að gera sitt besta. 
mér finnst að við eigum að taka 
körfuboltann til fyrirmyndar, þar 
er borin þvílíkt mikil virðing fyrir 
dómurunum,“ sagði logi og bætti 
því við að dómarastarfið hér á 
landi væri mjög faglegt.

„Þessi umræða er svo leiðinleg. 
önnur hver frétt um handbolta á 
Íslandi er um lélega dóma. Þetta er 
þreytt og það á að útrýma þessu. 
Þetta er svo vandræðalegt fyrir þá 
sem væla yfir þessu.“

logi segir að svona 
dómaraumræða 
sé ekki til staðar í 
stærstu og bestu 
deildum evrópu.

„Þetta 
er orðið 
krabba
mein í 
þessari 
deild, að 
væla yfir 
dómum,“ 
segir logi.

Nýjast

Domino’s-deild karla 
 
Haukar - Þór Þ. 77-82 
Haukar: Aaron Brown 18, Kristján Sverris-
son 15, Finnur Atli Magnússon 14. 
Þór: Tobin Carberry 29, Maciej Baginski 13, 
Halldór Hermannsson 10. 
 
Njarðvík - Stjarnan 83-94 
Njarðvík: Stefan Bonneau 28, Logi Gunn-
arsson 23, Björn Kristjánsson 16. 
Stjarnan: Justin Shouse 16, Devon Austin 
16, Hlynur Bæringsson 15. 

Efri
KR 6
Stjarnan 6 
Keflavík 4
Tindastóll 4
Þór Þ. 4 
Grindavík 4 

Neðri 
Haukar 2
Njarðvík 2 
ÍR 2
Skallagrímur 2  
Þór Ak. 0 
Snæfell 0

að það þarf lítið til að þetta skoppi 
í báðar áttir. Það er stutt á milli 
fimmtán bestu þjóðanna. nú þarf 
Ísland að ná upp góðum varnarleik 
og það er enginn betri í það en Geir 
Sveinsson. Sóknarleikurinn er enn 
mjög sterkur og Ísland er með leik
mann eins og aron sem getur búið 
til mörk upp úr engu,“ segir dagur.

Í allri umræðunni um endurnýj
un á íslenska liðinu bendir dagur 
á mikilvægi reynslunnar hjá strák

unum okkar. „reynslan í íslenska 
liðinu er líka svo mikil að það er 
óþægilegt. Ég hef spilað nokkrum 
sinnum á móti því og þó maður 
skipti til dæmis um vörn veit maður 
að það tekur íslenska liðið enga 
stund að finna lausnir á henni. Þessi 
reynsla er mikils virði og því finnst 
mér ekkert skrítið að þjálfarar eins 
og Geir og aron og fleiri vilji ekki 
henda þessu út þegar þeir koma 
inn,“ segir hann.
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HAnDboLti dagur Sigurðsson, 
landsliðsþjálfari Þýskalands í hand
bolta, hefur átt stórt ár. Hann gerði 
ungt lið Þjóðverja að evrópumeist
urum í Póllandi í janúar og varð 
þjóðhetja á einni nóttu. Hann náði 
síðan í brons á ólympíuleikunum 
en fyrir utan verðlaunin hefur árið 
verið annasamt hjá Valsmanninum.

dagur þeyttist um álfuna og víðar 
til að halda fyrirlestra en ýmis stór
fyrirtæki eru áhugasöm um að 
heyra um stjórnunarhætti íslenska 
þjálfarans sem er orðinn gríðarlega 
vinsæll í heimalandinu. Þetta kom 
allt fram í einkaviðtali Guðjóns 
Guðmundssonar, íþróttafrétta
manns 365, við dag Sigurðsson sem 
var tekið í hádeginu á föstudaginn.

Guðjón fékk dag til að leggja mat 
á íslenska landsliðið og framtíð 
þess en strákarnir okkar hafa verið 
í mikilli lægð undanfarin misseri 
eftir frábær ár þar á undan. Ísland 
féll úr keppni í 16 liða úrslitum Hm 
í katar og komst ekki upp úr riðli á 
em í Póllandi í janúar.

kallað hefur verið eftir því að Geir 
Sveinsson landsliðsþjálfari yngi 
upp liðið og það var einnig í gangi 
þegar aron kristjánsson stýrði því 
á undan Geir. dagur þekkir það vel 
að yngja upp landslið en það gerði 
hann með þýska liðið í byrjun árs, 
meðal annars vegna meiðsla. Það 
er þó stór munur á því að yngja upp 
þýska liðið og það íslenska.

Treystum þjálfurunum
„Ég þekki þessa umræðu ágæt
lega. menn eru fljótir að stökkva á 
þann vagn að það sé alltaf eitthvað 
grænna hinum megin,“ segir dagur. 
„Ég endurnýjaði þýska liðið töluvert. 
Það má samt ekki gleyma því að 
þótt þeir séu ekki með marga lands
leiki á bakinu er um að ræða leik
menn sem spila í þýsku 1. deildinni. 
Því eru því vanir því að spila á móti 
þeim bestu og undir pressu. Þeir 
ungu leikmenn eru allir tiltölulega 
reynslumiklir.“

dagur segist treysta Geir fullkom
lega fyrir því að meta hvenær og 
hvernig hann endurnýjar íslenska 
landsliðið en ef það er eitthvað sem 
dagur vill ekki er það að láta leik
mennina sjálfa ráða því hvenær 
landsliðsferli þeirra er lokið. Það sé 
einnig undir þjálfaranum komið.

„Við eigum að treysta þjálfaran
um fyrir því að taka þessa ákvörð
un. Það á ekki að láta leikmenn 
sem hafa spilað yfir 200 landsleiki 
taka ákvörðun um hvort þeir hætti 
eða ekki. Við eigum bara að þakka 
fyrir á meðan þeir gefa kost á sér og 
þakka þeim svo fyrir þjónustuna 
þegar þeirra tími er liðinn,“ segir 
dagur og bendir á alexander Pet
ersson sem tilkynnti í vikunni að 
hann muni ekki spila oftar með 
landsliðinu.

„alexander Petersson er búinn að 
vera töluvert meiddur og þá er hart 
að dæma hann ef hann stendur sig 
ekki í leik. menn verða að sjá það, 
að það er þjálfarinn sem verður 
að taka þessa ákvörðun fyrir leik
mennina, hvort þeir haldi áfram 
með landsliðinu eða ekki,“ segir 
dagur.

Áfram í heimsklassa
Ísland náði í silfur á ólympíuleikun
um í Peking og brons á Hm í austur
ríki. Það var líklegt til sigurs á ól 
2012 og náði fimmta sætinu á em 
2014 með góðri frammistöðu. liðið 
var á meðal þeirra 6 til 10 bestu í 7 
til 8 ár en nú hefur fallið verið ansi 
mikið. dagur er samt bjartsýnn á 
framtíðina hjá Íslandi og sér fram á 
að Íslandi geti verið á meðal þeirra 
tíu bestu.

„Ég held að það sé alveg mögu
leiki. Við megum samt ekki gleyma 

Dagur Sigurðsson bendir á að hann og Ólafur Stefánsson fóru út 23 ára sem fimmfaldir Íslandsmeistarar. FRéTTABLAðIð/EYÞÓR 

Menn 
vanmeta 

það að standa sem 
burðarás í sínu liði 
fyrst og taka svo 
skrefið út.

Dagur Sigurðsson

Dagur Sigurðsson hefur fulla trú á því að íslenska 
landsliðið geti komist í gegnum lægðina sem það er 
í og verið á meðal tíu bestu þjóða heims. Strákar hér 
heima þurfi að vera fullmótaðir áður en þeir fara út.

endurnýjun er líka erfið þegar 
leikmennirnir sem eru fyrir eru 
einfaldlega betri en þeir sem eru að 
koma inn. „Það þarf að fara í gegn
um ákveðna endurnýjun en það 
verður að vera með leikmönnum 
sem eru tilbúnir. Það er ekki hægt 
að gefa sér tíma til að bíða eftir þeim 
í landsliðið,“ segir dagur.

Fara of snemma út
dagur vill að menn verði þolin
móðari þegar kemur að því að fara 
í atvinnumennsku. Hann segir ekki 
nóg að „hoppa yfir til danmerkur 
og halda að maður sé kominn í 
alþjóðlegan klassa“. menn þurfi að 
vera orðnir stöðugir lykilmenn og 
burðar ásar í liðum sínum hér heima 
áður en þeir fara út. Þetta þekkir 
hann af eigin reynslu.

„ef við horfum bara á okkur ólaf 
Stefánsson. Við vorum orðnir 23 ára 
gamlir þegar við fórum út, búnir að 
vinna fimm Íslandsmeistaratitla 
og vera burðarásar í okkar liðum 
og spila yfir 50 landsleiki en samt 
fórum við bara í þýsku 2. deildina,“ 
segir dagur og heldur áfram:

„menn vanmeta það að standa 
sem burðarás í sínu liði fyrst og taka 
svo skrefið út. liðin úti eru ekki að 
leita að farþegum. Sumir halda 
að þjálfunin sé mikið betri úti en 
þjálfaratölfræðin segir nú ýmislegt 
annað. Hún segir að bestu þjálfar
arnir séu hérna heima. Við getum 
treyst á það að leikmenn séu aldir 
vel upp,“ segir dagur Sigurðsson. 

Ísland getur  
 áfram verið
í topp10

Óli og Dagur áður en þeir fóru út
5 Íslandsmeistaratitlar 1 Bikarmeistaratitill Um 50 landsleikir

Dagur Sigurðsson og Ólafur Stefánsson voru 23 ára 
þegar þeir fóru í atvinnumennsku til Wuppertal í Þýska-
landi. Þeir voru þá búnir að vinna Íslandsmeistaratitilinn 
1991 og svo fjögur ár í röð 1993-1996. Einnig urðu þeir 

bikarmeistarar árið 1993. Ólafur var að auki búinn að 
spila 47 leiki með landsliðinu frá árinu 1992 og Dagur 
fleiri landsleiki, en hann var valinn á undan Ólafi. Báðir 
urðu fyrirliðar landsliðsins áður en ferlum þeirra lauk.
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Tómas Þór  
Þórðarson
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

NÝR PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 er draumabíll þeirra sem vilja glæsilegan og sportlegan bíl sem hentar fjölbreyttum aðstæðum. 
Útlínurnar eru mjúkar og ásýndin falleg. Peugeot 2008 er einnig mjög praktískur. Farangursrýmið er stærra en  
í mörgum sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil, eða 16,5 cm undir lægsta punkt. Innstigið er þægilegt því þú 
situr hærra. Hann er fimm dyra og fáanlegur beinskiptur eða sjálfskiptur með margverðlaunuðum Puretech vélum.

Verð frá 2.690.000 kr.

peugeotisland.is

FRUMSÝNING Í DAG
NÝR PEUGEOT 2008

KOMDU Í BRIMBORG Í DAG MILLI KL. 12 OG 16

peugeotisland.is

Peugeot_2008_frumsýning_5x38_20161013_END.indd   1 19.10.2016   09:50:49



Vikunámskeið 6.-13. nóvember

Úr fjötrum kvíðans
Kvíði er eðlileg mannleg tilfinning sem knýr okkur til að vera á varðbergi,  
tilbúin að bregðast við yfirvofandi hættu.

Hjá mörgum verður þó kvíðaviðbragðið of virkt, þ.e. hættuástandið er ofmetið og 
manneskjan finnur oftar fyrir kvíða en tilefni eða aðstæður eru til. Markmið námskeiðsins 
er að draga úr einkennum, auka skilning á kvíða, læra að beita eigin hugsunum til að líða 
betur og róa hugann.
Verð 154.000 kr. á mann
146.300 kr. á mann í tvíbýli

- berum ábyrgð á eigin heilsu

Heilsustofnun 
Náttúrulækningafélags 
Íslands

Nánari upplýsingar og skráning á heilsustofnun.is 
eða í síma 483 0300.

Námskeið
6.-13.

nóvember

Nú standa yfir vetrarfrí í grunn-
skólum borgarinnar og víða um 
land. Af því tilefni bjóða frístunda-

miðstöðvar og menningarstofnanir 
upp á fjölbreytta dagskrá fyrir fjöl-
skylduna. Í Reykjavík er til dæmis 

ókeypis inn á söfn borgarinnar fyrir 
fullorðna í fylgd með börnum. Þá 
bjóða frístundamiðstöðvar, sund-

Gott að taka sér frí frá daglegri rútínu
Margt er í boði fyrir börn og fjölskyldur í vetrarfríi sem nú stendur yfir í grunnskólum borgarinnar. Barnasálfræð-
ingur segir mikilvægt að gefa huganum frí frá daglegu amstri. Þannig verði samverustundirnar betri. 

Gunnar Páll ráðleggur foreldrum að taka sér frí frá daglegu amstri til þess að gera sam-
verustundir með börnum betri. Gefa huganum frí og heimilisverkum líka. 

Hungurleikar voru haldnir á Klambra túni í vikunni og nutu krakkarnir sín vel. Myndir/Ernir

laugar, bókasöfn og menningar-
stofnanir upp á ýmsa skemmtun 
fyrir fjölskylduna.

Gunnar Páll Leifsson barnasál-
fræðingur segir lykilinn að góðri 
samveru að kúpla sig út úr daglegri 
rútínu. „Margir foreldrar geta ekki 
leyft sér að taka frí frá vinnu, þá er 
lítið annað að gera en að gera það 
besta úr stöðunni. Það gerir meira 
úr samverunni til dæmis að taka frí 
frá daglegri rútínu,“ segir hann.

„Það er gott að fara eitthvað út 
af heimilinu. Þannig að hugurinn 
sé ekki við þvottinn, matargerðina 
og þannig lagað. Það er gott að gefa 
huganum frí frá amstrinu,“ segir 
Gunnar og leggur til ferð í sumar-
bústað, fjöruna eða í bæinn. „Ekki í 
búðir eða til að sinna einhverju sem 
þarf að gera,“ segir hann.  

Eva Einarsdóttir, borgarfulltrúi og 
stjórnarformaður Bjartrar framtíð-
ar, reynir að gleyma daglegu amstri 
og ætlar að njóta borgarinnar í 
vetrarfríi.

„Þar sem ég er í framboði er 
nokkuð augljóst að það er ekki mjög 

viðamikil dagskrá í vetrar fríinu 
þetta árið,“ segir Eva sem er á leið 
í Nexus að kaupa skemmtilegt spil 
fyrir fjölskylduna. „Við ætlum að 
njóta borgarinnar, fá okkur ís, fara 
út að borða og kannski í bíó og spila. 
Við förum á bókasafn og reynum að 
fara í fjöruferð á milli þess sem ég 
hoppa frá og sinni kosningaundir-
búningi,“ segir hún.

Hildur Knútsdóttir rithöfundur 
skrifaði bókina Vetrarfrí sem kom 
út á síðasta ári. Bókin fjallar um 
óhugnanlega framvindu í vetrarfríi 
unglinga, en hverju skyldi Hildur 
taka upp á í vetrarfríinu með eigin 
fjölskyldu? Varla nokkru óhugnan-
legu? „Börnin mín eru í leikskóla 
svo það er ekkert vetrarfrí. En þessu 
er stillt saman, svo það var starfs-
dagur í gær. Ég er á fullu í kosn-
ingabaráttu. Stend einmitt núna 
þegar ég tala við þig í Kringlunni að 
afhenda kosningabæklinga,“ segir 
Hildur sem hefur greinilega nóg 
fyrir stafni enda hittir vetrarfríið á 
heldur annasaman tíma í þjóðlífinu. 
kristjanabjorg@frettabladid.is
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>  Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast   
 viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra

Saman náum við árangriSamskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla 
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

www.samskip.is

Það er gott að 
vera í viðskiptum 
við Samskip

Erna Gísladóttir
forstjóri BL ehf
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S igríður Soffía Níelsdóttir, 
dansari og danshöfundur, 
setur upp dansleikhúsið 
FUBAR í Gamla bíói. 
Verkið, sem er styrkt af 
Menningarsjóði VÍB og 

Reykjavíkurborg, er afar persónu-
legt og kveikjan er upplifun hennar 
af hryðjuverkunum í París í nóvem-
ber 2015. Þar var hún stödd í návígi 
við hryðjuverkin og óttaðist um 
líf sitt og dóttur sinnar. Í verkinu 
vinnur hún út frá skynjun á tíma og 
segir sögur, bæði frá París og hvers-
deginum.

Heiti dansverks Siggu Soffíu, 
FUBAR, er vel þekkt slangur banda-
rískra hermanna og lýsing á aðstæð-
um á vígvellinum yfir eitthvað svo 
fáránlegt að orð fá ekki lýst.

Verkið er unnið út frá skynjun á 
tíma. Tilfinningum tengdum tíma 
sem Sigga Soffía fann fyrir í hryðju-
verkaárásunum í París nóvember 
2015 þar sem hún var stödd með 
kærasta sínum og fimmtán mánaða 
gamalli dóttur.

„Maður dettur inn í tómarúm þar 
sem ríkir skelfing. Þegar eitthvað 
hendir sem er frávik frá því hvernig 
við lifum lífinu annars, þá finnum 
við fyrir tímanum á mismunandi 
hátt,“ segir hún og segir verkið 
persónulegt. Þótt það fjalli ekki 
að meginþræði um hryðjuverkin í 
París þá sé kveikjan að því upplifun 
hennar þar. 

Verkið er dansverk og það er 
mikill dans í því að hennar sögn. 
Frá „floor work“ til klassísks ball-
etts. „Mig langaði að skoða tilfinn-
ingaleg áhrif á hreyfingu. Hvernig 
sama hreyfing getur þýtt allt annað 
þegar tilfinningin er önnur,“ segir 
Sigga Soffía.

Veik í París
Sigga Soffía og fjölskylda dvöldu 
á hóteli um fjögur 400 metra frá  
kambódískum veitingastað þar 
sem hryðjuverk voru framin og 
400 metra frá Bataclan-tónleika-
staðnum í hina áttina. 

„Ég var veik þennan dag sem 
árásirnar voru gerðar, ég hafði 
nýverið lokið við verk og ég veikist 
alltaf þegar slíkum álagstíma lýkur. 
Þannig að eins og vanalega var ég 
hundveik, komin með þrjátíu og 
níu stiga hita í flugvélinni. Ég píndi 
mig samt út á föstudeginum, en líð-
anin var svo slæm um kvöldið að ég 
treysti mér ekki út. Sem er eins gott 
því áður ætluðum við út að borða í 
námunda við kambódíska staðinn. 
Maðurinn minn fór út og náði í mat 
handa okkur, 20 metra frá staðnum. 
Þegar hann kemur aftur til baka á 
hótelið með matinn þá byrjar skot-
hríðin,“ segir Sigga Soffía.

Útgöngubann
Sigga Soffía og kærastinn hennar, 
Marínó Thorlacius, höfðust við í 
hótelherberginu næstu tvo daga og 
fylgdust með fréttum nánast allan 
sólarhringinn. „Fyrir utan hótel-
veggina sveimuðu þyrlur og sírenu-
vælið var stanslaust. Fólk var hrætt 
við fleiri árásir. Það hefur ekki verið 
útgöngubann í París síðan í seinni 
heimsstyrjöldinni svo þetta var 
sérstök upplifun, Það mátti enginn 
fara út. Anddyri hótelsins var fullt 
af fólki sem leitaði sér skjóls af göt-
unni, þetta var algjörlega hræðilegt. 
Allt var lokað.“

Fólki í París var tilkynnt að það 
þyrfti ekki endilega að mæta til 
vinnu. Í borginni var lýst yfir hættu-
ástandi. „Það voru endalausar fréttir 
af mögulegum árásum í kjölfarið en 
á þriðja degi þá var fólk farið að fara 
út. Það færðist líf á götur borgarinn-
ar,“ segir Sigga Soffía, sem segir þau 
hafa ákveðið að fara út og freista 
þess að fá sér að borða.

Földu sig í verslun
„Við ákváðum að hafa allan vara á 
okkur og drífa okkur til baka fyrir 
myrkur því okkur fannst óþægi-
legt að vera á ferli. En þá lendum 
við allt í einu í því að vera í miðju 
hundrað manna hóps sem hleyp-
ur öskrandi að það sé að koma 
maður í sprengjuvesti með riffil að 
sprengja sig í loft upp. Ég var með 
dóttur mína í kerru og kærastann 

„Þegar eitthvað hendir sem er frávik frá því hvernig við lifum lífinu annars þá finnum við fyrir tímanum á mismunandi hátt,“ segir Sigga Soffía og segir verkið persónulegt. 
Þótt það fjalli ekki að meginþræði um hryðjuverkin í París þá sé kveikjan að því upplifun hennar.  Mynd/Marino ThorlaciuS

við hlið mér. Við hlupum til að bjarga lífi okkar. 
Svo endum við í einhverri fataverslun með fjöru-
tíu öskrandi og grátandi ferðamönnum. Það var 
búið að slökkva ljósin, búðarkonan trylltist og það 
eina sem var á milli okkar og mannsins sem við 
héldum að stæði fyrir utan með riffil og í sprengju-
vesti var glerveggur. Það var helst á þessari stundu 
sem við Marínó skynjuðum tímann mismunandi. 
Ég trúði því að við hefðum verið í felum í búðinni 
í 3-5 mínútur en Marínó telur að það hafi verið 
allt að hálftími. Hvorugt okkar gerir sér grein fyrir 
því hvernig tíminn raunverulega leið. Á meðan við 
földum okkur þarna hugsaði ég mest um hvernig 
ég gæti skýlt dóttur minni fyrir riffilkúlu. Ég var 
að reyna að setja mjaðmagrindina á mér fyrir 
hana því ég ímyndaði mér að þannig færi kúlan 
ekki í gegnum mig og í hana. Ég var komin í mjög 

Óður til 

lífsins
Sigríður Soffía Níelsdóttir, dansari og dans-
höfundur, setur upp dansleikhúsið FUBAR 
í Gamla bíói. Verkið er afar persónulegt og 
kveikjan er upplifun hennar af hryðjuverkun-
um í París í nóvember 2015. Þar var hún stödd 
með fjölskyldu sinni í návígi við hryðjuverkin.  

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Ég var með dóttur míNa í kerru
og kæraStaNN við hlið mÉr. við
hlupum til að bjarga lífi okkar. 
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

A F S L ÁT T U R
25-50%
EKKI MISSA AF ÞESSU

R ÝM I N G A R S A L A

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM
Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum og öðrum 
vörum með veglegum afslætti.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum 

vörum og rýmum til með því að selja 

eldri gerðir og sýningareintök með  

veglegum afslætti.

S T I L L A N L E G  R Ú M H E I L S U R Ú M  O G  R Ú M G A F L A R S V E F N S Ó FA R
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úthugsaðar pælingar um það hvern-
ig ég ætti að bjarga lífi barnsins 
míns,“ segir hún frá.

Ógnin var flugeldur
„Okkur leið eins og okkur hefði 
verið stillt upp við aftökuvegg. Með 
einu skoti hefði hryðjuverkamaður-
inn getað komist inn til okkar. Við 
ákváðum að fara út um bakútgang. 
Fólki í versluninni fannst við brjál-
uð. En við vildum ekki bíða eftir 
því að vera tekin af lífi. Maðurinn 
minn tók dóttur okkar undir hand-
legginn og við fórum út. Allar götur 
voru tómar og einu hljóðin ómur 
af þyrlum sem nálguðust,“ segir 
hún. „Það er erfitt að útskýra það 
hvernig andrúmsloftið var þarna, 
þetta hljómar eins og handrit að 
einhverri ýktri bíómynd, ekki raun-
veruleikinn minn.

Svo eftir að lögreglan og her-
inn höfðu grandskoðað svæðið í 
klukkustund kom tilkynning á BBC 
um að ekkert hefði gerst og enginn 
hefði verið þarna. Bara einhver sem 
kveikti flugelda á Republic-torginu 
og í framhaldi kom hjörð af fólki 
hlaupandi inn í hverfið, svo þessi 
stóra dramatíska lífreynsla mín er í 
raun sagan um þegar ekkert gerðist.“

Ekki fórnarlamb
„Dansverkið fjallar að hluta til um 
þessa atburði og kveikjan að því er í 
þessari upplifun. Það fjallar um lífið 
og alls kyns sögur og tímann. Þessi 
tilfinning fyrir afstæði tímans sat 
föst í mér og ég byrjaði að gera texta 
út frá henni. Ég hef þennan atburð 
með í verkinu en á mjög abstrakt 
máta. Ég segi persónulegar sögur af 
alls kyns hlutum sem ég hef lent í. 
Ekkert öllum hræðilegum, sumum 
skemmtilegum, sumum hversdags-
legum. Sögurnar innihalda kannski 
eitthvað sem undirmeðvitundin 
tengir við þessa tilfinningu.

Þetta er persónulegt en á sama 
tíma er ég ekki fórnarlamb eða þol-
andi í þessum aðstæðum. Það er svo 
auðvelt að láta atburði eins og þessa 
snúast um sjálfan sig. Við sluppum. 
Það kom ekkert fyrir okkur. Þarna 
dó fólk og margir vinir mínir horfðu 
á fólk deyja.

En ég missti ákveðið sakleysi. Núna 
er ég aldrei beint róleg. Sama hvar ég 
er. Það að trúa því einlægt að einhver 
ætli að drepa mig og alla fjölskylduna 
mína með hríðskotabyssu án þess að 
við hefðum nokkuð gert hefur ekki 
sérstaklega góð áhrif á mann.

Ég, barnalegi Íslendingurinn, 
hugsa: Ég hef ekkert gert, af hverju 
ætti einhver að vilja meiða mig? 
Ég hef aldrei upplifað það að vera í 
návígi við hrylling og eðli árásanna 
að ráðast á svona ólíka staði gerði það 
að verkum að manni fannst maður 
hvergi óhultur,“ segir Sigga Soffía.

Lífið sem kokteill
Verk Siggu Soffíu verður frumsýnt 
þann 26. október í Gamla bíói. Það 
er samvinnuverkefni með Jónasi 
Sen tónlistarmanni, myndlistar-
manninum Helga Má Kristinssyni 
og búningar eru gerðir af tísku-
hönnuðinum Hildi Yeoman. „Ég er 
að gera það sem mér finnst spenn-
andi, ég dansa, ég syng, ég segi sögur. 
Verkið er allt unnið í spuna með 
Jónasi Sen.“

Aftur að heiti verksins. FUBAR. 
Hvers vegna þetta heiti? „Það er af 
því að þetta verk er óður til lífsins og 
mér finnst lífið vera svo súrrealískt 
konsept. Lífið býður upp á ömur-
legar og æðislegar kringumstæður. 
Það deyja margir, það fæðast margir. 
Þessi hringiða sem lífið er, er bæði 
svo hræðileg og svo falleg. Þetta allt 
færðu í einum kokkteil sem er fleygt 
framan í þig. Svo eru allir að reyna 
að melta þennan tormelta kokkteil. 
Svo er bara spurning hvernig við 
spilum úr því,“ segir Sigga Soffía.

Líkami þjálfaður til átaka
Sigga Soffía hefur vakið mikla 
athygli fyrir verk sín. Þjóðin þekkir 
hana kannski helst fyrir hugvitssam-
legar flugeldasýningar sínar á Menn-
ingarnóttum Reykjavíkur.

Hún útskrifaðist af samtíma-
dansbraut frá Listaháskóla Íslands 
árið 2009 en á lokaári sínu var hún 
í skiptinámi við sirkusskólann 
École Superior des Arts de Circue 
í Brussel.  Sigga Soffía hefur unnið 
bæði sem dansari og danshöfundur 
í fjölmörgum uppfærslum bæði 

hérlendis og erlendis. Verk hennar 
Svartar fjaðrir opnaði Listahátíð í 
Reykjavík árið 2015. Síðasta verk 
Siggu Soffíu var sett upp í Borgar-
leikhúsinu og bar heitið Stjörnu-
brim og himinninn kristallast. Í því 
vann hún einnig með Helga Má og 
Hildi Yeoman.

Æfingaferlið hefur einkennst af 
líkamlegum átökum. Það er kannski 
ekki merkilegt fyrir atvinnudansara 
að lesa slík orð. En fyrir amatör að 
fylgjast með Siggu Soffíu fleygja sér 
í gólfið og þekjast út í marblettum er 
það stórmerkilegt. „Ég byrjaði á því 
að klæða mig í varnarbúnað, hné-
hlífar og sérstaka hanska fyrir kross-
ara, brynju og fleira. En svo komst ég 
að því að líkami minn er þjálfaður til 
átaka. Ég meiddist eiginlega frekar í 
öllum þessum varnarbúnaði en án 
hans,“ segir hún.

Fer í krossferð um landið
Sigga Soffía dvelur langdvölum á 
sveitabæ á Vestfjörðum. „Við reynum 
að vera eins mikið úti í sveit og við 
getum. Ég vonast til þess að geta 
verið með dansstúdíó þar,“ segir 
hún en segist láta sér nægja að dansa 
heima eða í fjörunni eða hvar sem 
er á meðan þess nýtur ekki við. „Það 
má segja að við séum með listrænan 
búskap, Marínó er ljósmyndari og fer 
á milli til að sinna verkefnum sínum 
og þegar ég var að túra um heiminn í 
dansinum þá fannst mér lítið mál að 
bæta einu flugi við í rúntinn Bíldu-
dalur-Reykjavík-Keflavík.

Dansverkið FUBAR ætlar hún 
með á ferð um landið. „Það er svo 
mikil synd hvað það hefur verið lítið 
rennerí af danssýningum á lands-
byggðinni. Mig hefur lengi langað 
til að fara með sýningu hringinn í 
kringum landið. Ein besta vinkona 
mín ólst upp á Vopnafirði en hún 
var ákveðin í að verða ballerína. 
Engin ballettkennsla var á þeim 
tíma og höfum við talað um það í 
mörg ár að í framtíðinni yrði nú að 
taka hringinn og gefa öllum ungum 
dansáhugamönnum tækifæri til að 
sjá það sem er að gerast í senunni í 
dag. Nú er sá tími kominn, ég lagði 
drög að krossferð um landið og var 
svo heppin að komast í samstarf við 
List fyrir alla,“ segir Sigga Soffía sem 
mun sýna FUBAR bæði á Egilsstöð-
um og Patreksfirði á vegum List fyrir 
alla og vera með dansvinnusmiðjur 
fyrir krakka á unglingastigi.

Frumsýning á hverju kvöldi
Sýningar Siggu Soffíu verða sex talsins 
í Gamla bíói og eins og áður sagði er 
dansverkið flutt með Jónasi Sen tón-
skáldi. Hana langaði til að gera enn 
meira úr sýningarkvöldinu og fékk 
því fleiri listamenn til liðs við sig.

„Eftir allar sýningar verður lista-
mannaspjall leitt af listamönnum, 
Stefán Jónsson leikstjóri, Saga Garð-
arsdóttir leikkona og fleiri taka þátt. 
Þá mun Jazzband flytja gjörninginn 
Compousals undir stjórn Haralds 
Ægis Guðmundssonar. Hugmyndin 
er að allar sýningar verði svolítið 
eins og frumsýning og að fólk geti 
fengið sér drykk eftir sýningu, 
spjallað, hlustað á djass eða tekið 
þátt í spjalli um listina. Það verða 
sex sýningar í Gamla bíói í október 
og út nóvember en auk þess verða 
sýningar á Egilsstöðum, Rifi og á 
Airwaves,“ segir Sigga Soffía. „Við 
munum flytja brot úr sýningunni 
í Kaldalóni þann 2. nóvember og 
munum einnig spila svona „deleted 
scenes“. Við erum með nokkur frá-
bær lög, sem við urðum því miður 
að klippa úr sýningunni, sem fá að 
njóta sín á Airwaves,“ segir hún.

Persónulegra verk
Spurð um innblástur segist hún 

drifin áfram af áráttukenndri hegð-
un. „Ég er í ákveðnu mynstri. Ég er 
mjög intensív týpa og kann ekki 
annað en að sveiflast á milli þess að 
vera alveg á fullu eða í algjörri lægð 
og ró. Þetta er áráttukennd hegðun 
sem er bara persónuleiki minn og ég 
verð bara að sætta mig við. Í þessu 
verki er innblásturinn einfaldlega 
líf mitt og tragíkómískar hliðar 
þess að vera sviðslistamaður. Ég hef 
lagt stund á dans og hreyfingu í 23 
ár og hef núna frekar mótaðar hug-
myndir um hvað mér finnst spenn-
andi hreyfiefni og langar til að deila 
því með persónulegri hætti en ég hef 
áður gert,“ segir hún frá.

Að gleyma stund og stað
„Ég er búin að eiga í listrænni krísu 
en ég held að ég geti ekki verið neitt 
annað ef ég vil vera hamingjusöm. 
Listin velur þig. Þannig líður mér. 
Mér finnst þetta fáránlega skemmti-
legt. Ég fæ hamingjutilfinningu af 
spenningi þegar ég er að búa til nýtt 
hreyfiefni eða ég fæ hugmynd sem 
ég framkvæmi. Eða ég næ að skrifa 
einhvern texta. Ég er mjög oft að 
yrkja fyrir vestan, þá er ég að hlaupa 
upp og skrifa upp eitthvert ljóð. Svo 
er einhver barnsleg gleðitilfinning 
sem fylgir, sem ég sækist eftir. Ég hef 
stundum átt erfitt með að finna til-
ganginn með öllum þessum tímum 
í dansstúdíóinu. Það eru svo margir 
sem hafa skýran tilgang með sinni 
vinnu, eins og læknar eða lögreglu-
menn. Svo gerist svo margt hræði-
legt í heiminum að mér hefur oft 
fundist ég þurfa að leggja allt til 
hliðar og fara í hjálparstarf eða gera 
meira gagn. En svo hef ég upplifað 
dásamlegar stundir sem áhorfandi á 
dans- og sirkussýningum í Belgíu, þar 
sem ég hef ekki trúað eigin augum. 
Horfandi á fólk og verk sem hefur 
haft svo mikil áhrif á mig að ég hef 
gleymt bæði stund og stað. Það er 
hægt að búa til ógleymanlega kvöld-
stund og heill salur getur orðið fyrir 
hughrifum. Mér mun vonandi takast 
það einhvern tíma. Búa til verk sem 
lætur klukkutíma líða sem mínútu. 
Ætli mitt hlutverk sé ekki fólgið í því 
að ég get gefið fólki frí frá hversdeg-
inum, leitt það eitthvað annað.“

Í þessu verki er 
innblásturinn
 einfaldlega lÍf mitt 
og tragÍkómÍskar 
hliðar þess að vera
sviðslistamaður. 

 „Við reynum að vera eins mikið úti í sveit og við getum,“ segir Sigga Soffía. „Það má segja að við séum með listrænan búskap.“  Mynd/MArino ThorLAciuS
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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 2.290.000 KR.

BEINSKIPTUR

FR
Á 2.690.000 KR.

SJÁLFSKIPTUR

Ford_Fiesta_Vinsælasti_5x38_20161020_END.indd   1 20.10.2016   13:51:02



Kvennafrídagurinn 
24. október 1975 
varð sögulegur 
atburður í íslensku 
þjóðlífi og vakti 
líka heimsathygli. 

Karlar sátu eftir á vinnustöðum 
og margir með börnin með sér. 
Fyrir daginn hafði verið fjallað 
um það í blöðum hvort taka ætti 
laun af konum ef þær legðu niður 
vinnu þennan dag og sumir 
vinnuveitendur hótuðu því.

Ingibjörg, Guðrún og Silja eru sammála um að það gangi hægt að koma á kjarajafnrétti. FréttablaðIð/GVa

Þetta er 
arðrán
Guðrún Margrét Guðmunds-
dóttir mannfræðingur

Guðrún Margrét segir kom-
inn tíma á meira pönk og 
óhlýðni í baráttunni.

„Ef að við gefum okkur að pen-
ingar þýði völd og frelsi til athafna, 
þá bera konur skarðan hlut frá borði 
á Íslandi, með aðeins 70 prósent af 
meðaltekjum karla. Þannig er staðan. 
Ef svo allar mögulegar breytur eru 
hreinsaðar í burtu stendur a.m.k. 10 
prósenta óútskýrður launamunur 
eftir. Hann byggir á engu öðru en 
fornu hugarfari um að konur séu 
minna virði en karlar, þetta er arð-
rán og ekkert annað. 

Ég segi eins og ein klár vinkona 
mín að konur ættu að fá tvöföld laun 
í desember til að jafna út skekkjuna. 
Við erum í mörg ár búin að vera 
að rjúka úr vinnu þarna í kringum 
14.30 til að taka þátt í „Kvennafrí-
inu“. Aðgerðin sem var ofurtöff fyrir 
mörgum árum er nú pínu sorgleg. 
Hvað eigum við lengi að nota sömu 
aðferðir án árangurs?“ segir Guðrún 
og vill gera eitthvað róttækara. 

„Þó að ég elski mínar konur í 
kvennahreyfingunni þá hefði ég 
viljað að við skrópuðum í vinnunni í 
heilan dag. Eins og 1975. Samfélagið 
myndi raunverulega finna fyrir því, 
það væri hægt að greina tapið í hag-
tölum því þennan dag er engin fram-
leiðsla frá helmingi landsmanna,“ 
segir hún og vill kalla aðgerðir 
kvenna eitthvað annað en Kvennafrí.  

„Það að kalla þetta frí er hálfpart-
inn móðgun. Þetta á að vera verkfall 
og aðgerðir eiga að hafa brodd,“ segir 
hún ákveðin. 

2068? 
Með þessu áframhaldi þurfa 
konur að bíða í 52 ár eftir því 
að fá sömu laun og kjör og 
karlar. Eða til ársins 2068. 

Konur hafa aðeins grætt 
30 mínútur á 11 árum 

2068?
Í ár eru konur eru hvattar til að 
leggja niður vinnu kl. 14.38 mánu-
daginn 24. október og fylkja liði á 
samstöðufund á Austurvelli. Hægt 
hefur gengið að vinna á launamun 
kynjanna. Með þessu áframhaldi 
þurfa konur að bíða í 52 ár eftir 
að fá sömu laun og sömu kjör og 
karlar, til ársins 2068.

Jöfn kjör
Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

14:08
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14:25
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14:38
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29,7% 
lægri tekjur 
Meðalatvinnu
tekjur kvenna eru í 
dag 70,3% af meðal
atvinnutekjum karla. 
Konur eru með 29,7% 
lægri tekjur að meðal
tali og hafa unnið fyrir 
sínum launum eftir 5 
klukkustundir og 38 
mínútur miðað við 
fullan vinnudag kl. 917. 
Því leggja konur sem 
taka þátt í kvennafríi í 
ár niður störf kl. 14.38. 

Konur hafa 
unnið fyrir sín

um launum 
eftir 5 klst. og 

38 mínútur

17

9
2016

20102005

Það að kalla Þetta frí 
er hálfpartinn móðg-
un. Þetta á að vera 
verkfall og aðgerðir 
eiga að hafa brodd.

„Karllægni tilverunnar er normið, 
eða „default“ hugsunar. Það kom 
hingað karlmaður fyrir nokkru, 
Svíi sem hafði séð ljósið. Hann var 
atvinnurekandi og útskýrði hvernig 
hann hafði mismunað konum. Það 
var ekki meðvitað, strákarnir voru 
meira með honum, honum fannst 
þeir skemmtilegri og mat vinnu 
þeirra meira. En svo þegar hann 
rankaði við sér þá fór hann að átta 
sig á því hvernig hann hafði hlunn-
farið konur, einungis á forsendum 
kyns,“ segir Guðrún og segir þörf 
á því að leggja  ábyrgð á fólk sem 
tekur ákvarðanir um laun, biðja það 
að hætta að gefa sér að það sé sann-
gjarnt og vera í staðinn sjálfsgagn-
rýnið. 

„Við erum alin upp í karllægri 
menningu og sýn okkar á tilveruna 
því rammskökk. Það er ósköp eðli-
legt en við verðum að átta okkur á 
því,“ segir hún enda geri hún sjálf 
oft mistök. 

„Ég sem femínisti geri líka mistök. 
Læt glepjast, stend mig að því að 
finnast hávaxinn karl með dimma 
rödd traustvekjandi,  þó hann sé 
það ekki fyrir fimm aura. Þessi baggi 
og menningarlega uppeldi fylgir 
okkur, við verðum að taka mið af 
því og reyna að afrugla okkur, þetta 
er orðið svo þreytt,“ leggur Guðrún 
Margrét áherslu á. 

Gleðitíðindin segir hún vera þau 
að ungar stelpur séu ekki svona, eða í 
miklu minni mæli en konur á hennar 
aldri. „Þær kaupa þetta ekki. Að karl-
ar séu eitthvað merkilegri. Það er það 
besta,“ segir Guðrún Margrét. 
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Ekki komin 
langt
Ingibjörg Eyþórsdóttir tón-
listarfræðingur og íslensku-
fræðingur

Ingibjörg var sautján ára gömul á 
kvennafrídeginum 1975.

„Bærinn var troðinn af konum á 
öllum aldri og það ríkti mikil gleði og 
samstaða þvert á aldurshópa. Það er 
sú tilfinning sem situr eftir,“ segir Ingi-
björg. „Það var mikill hugur í konum, 
ekki síst þeim ungu eftir þennan dag, 
að nú færi eitthvað að gerast og jafn-
réttið gæti ekki verið langt undan. En 
þetta var víst ekki alveg svona einfalt.“

Þegar Ingibjörg er spurð að því 
hvað hún telji að hafi áunnist í 
kvennabaráttu með fundinum svarar 
hún:  „Þegar frídagurinn var haldinn í 
fyrsta sinn voru konur enn að berjast 
fyrir því að það þætti eðlilegt að þær 
væru á vinnumarkaði og vistun á leik-
skóla. Giftar konur fengu varla inni 
fyrir börn sín á leikskóla og verka-
skipting á heimilum var þannig að 
uppeldi og húsverk hvíldu á konum. 
Fundurinn kveikti von um að konur 
gætu breytt hlutunum og haft sjálfar 
áhrif á gang mála, bara ef þær stæðu 
saman. Nú er eðlilegt að konur séu á 
vinnumarkaði, en samt erum við ekki 
komin mikið lengra í dag. Konur eru 
ódýrt vinnuafl. Það er mikið búið að 
ræða launamálin, setja þau á oddinn 
margoft og það virðist ganga ótrúlega 
illa að ná settum markmiðum.

Konur eru of valdalitlar í sam-
félaginu og þurfa sífellt að berjast 
fyrir sömu hlutum, sem er vitanlega 
lýjandi. Við erum því ekki komin 
nógu langt þótt konur hafi jöfn rétt-
indi samkvæmt lagabókstafnum. Það 
þarf að halda vökunni, það er auðvelt 
að týna áunnum réttindum og marg-
oft hefur komið bakslag í stöðuna, 
viðhorf og lagabókstafur er tvennt 
ólíkt. Þá er glerþakið enn til staðar 
í mörgum starfsgreinum og réttur 
kvenna til að skilgreina sig sjálfar er 
ekki virtur, sem er kannski það sem er 
mest pirrandi, enda er samfélagið rót-
gróið karlasamfélag og leikreglurnar 
skrifaðar af þeim.“ 

 Ingibjörg er hrifin af krafti ungra 
kvenna í jafnréttisbaráttu og segir 
það færa sér trú á að breytinga gæti 
verið að vænta, þrátt fyrir allt. „Ungu 
konurnar eru að minnsta kosti ekki 
tilbúnar til þess að láta valta yfir sig, 
sem er það sem skiptir máli til að 
halda vökunni. 

Staða kvenna í samfélaginu hefur 
gengið mikið í bylgjum síðan 1975.  
Stundum er kraftur í baráttunni og 
meðvitund í samfélaginu en svo koma 
tímar þar sem maður skilur ekki hvað 
er að gerast. Mér hefur fundist barátta 
ungra kvenna mjög öflug og þær nota 
frísklegar og skemmtilegar aðferðir til 
að vekja samfélagið til umhugsunar. 
Druslugangan er t.d. frábær aðferð til 
þess að beina skömminni í kynferð-
isafbrotum til gerenda og sömuleiðis 
frelsun geirvörtunnar, þar sem konur 
vildu endurheimta brjóstin á sér úr 
klóm klámvæðingarinnar og netof-
sókna, í báðum þessum tilvikum eru 
konur að berjast fyrir yfirráðarétti yfir 
eigin líkama og gegn því að verið sé að 
skilgreina konur fyrir þær.“

Rekin heim úr skólanum berbrjósta
Silja Snædal menntaskólanemi

Silja stundar nám í Menntaskól-
anum í Hamrahlíð og tekur 
ríkan þátt í femínísku starfi.

„Ég fékk mjög femínískt uppeldi. Er 
alin upp af móður minni, Drífu Snæ-
dal, og hún kom inn hjá mér þessari 
réttlætistilfinningu. Ég hef alltaf verið 
ósátt við ójafna stöðu kynjanna í sam-
félaginu. Þegar ég var komin í Mennta-
skólann í Hamrahlíð bauð ég mig fram 
í stjórn femínistafélagsins. Sat þar í tvö 
ár. Svo þegar byltingin Free the Nipple 
hófst þá tók ég þátt í henni af miklum 

krafti. Meðal annars með því að mæta 
berbrjósta í skólann. Ég var rekin út og 
fannst það að sjálfsögðu mjög óréttlátt 
og gerði mikið mál úr því. Ég skrifaði 
grein og hélt erindi um það mál.“  

Henni finnst ójafnrétti stöðugt 
finna sér nýjan farveg. Nú brjótist 
það til dæmis út með ofbeldi og 
kúgun gegn konum á netinu. „Einu 
sinni birtist það helst í staðalmyndum 
kynjanna sem voru í hlutverkum. 
Konur áttu að vera heima við. Karl-
menn á vinnumarkaðnum. Svo þegar 

þær koma á vinnumarkaðinn verður 
mótstaða, þær fá ekki jafnhá laun og fá 
ekki enn, sem er kveikjan að kvenna-
frídeginum.

En ójafnréttið virðist finna sér nýja 
farvegi. Nú erum við að glíma við 
klámvæðingu, stafrænt ofbeldi og 
hrelliklám. Það er mjög mikilvægt 
að þótt það virðist sem við ofurefli 
sé að etja að láta ekki deigan síga. Við 
þurfum alltaf að láta heyra í okkur og 
vera vakandi og berjast við hvert tæki-
færi. Því það er þess virði,“ segir Silja.

Mér hefur fundist
barátta ungra kvenna
Mjög öflug og þær
nota frísklegar og
skeMMtilegar aðferðir
til að vekja saMfélagið
til uMhugsunar. 

nú eruM við að glíMa
við kláMvæðingu, 
stafrænt ofbeldi
og hrellikláM.

Á S T I N  Í  
Ö L L U M  S Í N U M 

M Y N D U M

„Stundum finnst 

manni Steinar Bragi

hafa meiri hæfileika í litla 

putta en margir aðrir 

í öllum skrokknum.““

Egill Helgason / Kiljan
(um Himininn yfir Þingvöllum)
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Tvö kjörtímabil Baracks Obama
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4. nóvember 2008 
er Obama kosinn  
forseti Bandaríkjanna með  
52,9 prósentum atkvæða.

20. janúar 2009 
tekur Obama formlega við emb-
ætti Bandaríkjaforseta.

22. janúar 2009 
gefur Obama út tilskipun um að 
Guantanamo-fangabúðunum verði 
lokað.

22. janúar 2009 
gefur Obama út tilskipun um að 
pyntingar á vegum bandarískra 

stjórnvalda heyri sögunni til.

17. febrúar 2009 
undirritar Obama lög um  
787 milljarða dala  
framlag úr ríkissjóði til að koma 
efnahagslífinu í gang á ný eftir 
kreppuna.

27. febrúar 2009 
fullyrðir Obama að bandaríski 
herinn sé hættur öllum hernaðar
aðgerðum í Írak. Tugir þúsunda 
bandarískra hermanna eru þó 
áfram Írökum til ráðgjafar til árs-
loka 2011.

Fjöldi fanga í Guantanamo

Vinsældir Obama Hlutfall þeirra sem segjast ánægðir með frammistöðu hans
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22. júLÍ 2011 
staðfestir Obama að samkyn-
hneigðir hermenn þurfi ekki lengur 
að fara leynt með kynhneigð sína.

20. nóvember 2014 
gefur Obama út forsetatilskipun 
um innflytjendur, sem meðal 
annars auðveldar ólöglegum inn
flytjendum að fá dvalarleyfi. Í júní 
2016 ógildir Hæstiréttur að hluta 
þessa tilskipun.

14. júLÍ 2015 
gerir Bandaríkjastjórn samning við 
Íran, sem gerir Írönum kleift að 
koma sér upp kjarnorkubúnaði í 
friðsamlegum tilgangi en 
bannar þeim að koma 
sér upp kjarnorku-
vopnum.

16. mars 2016 
útnefnir Obama merick Garland 
í embætti hæstaréttardómara 
eftir fráfall antonins scalia. Þingið 
hefur enn ekki staðfest útnefn-
inguna.

3. september 2016 
staðfestir Obama loftslags-
samninginn sem gerður var í París í 
desember 2015.

8. nóvember 2016 
verður kosinn nýr forseti í Banda-
ríkjunum.

20. janúar 2017
tekur nýr forseti við völdum.

4. júnÍ 2009 
heldur Obama ræðu í Kaíró sem 
átti að verða upphafið að bættum 
samskiptum vesturlanda við mús-
limaríki.

9. október 2009 
er tilkynnt að Obama hljóti  
friðarverðlaun nóbels.

23. mars 2010 
samþykkir Bandaríkjaþing lög 
um víðtæka heilbrigðisþjónustu 
(Obama care).

1. maÍ 2011 
drepa banda-
rískir sérsveitar-
menn hryðju-
verkaforingjann 
osama bin 
Laden í pakistan.

22. júnÍ 2011 
tilkynnir Obama að herlið banda
ríkjanna í afganistan verði smám 
saman kallað heim og afganski her-
inn taki við hlutverki þess að fullu 
árið 2014. enn eru þar þúsundir 
bandarískra hermanna.

2009–2011 2011–2013 2013–2015 2015–2016
Öldungadeild

Fulltrúadeild

1. kjörtÍmabiL 2. kjörtÍmabiL
Meirihlutavald í deildum 
Bandaríkjaþings

Barack Obama hafði verið 
forseti Bandaríkjanna í 
aðeins tæpa tíu mánuði 
þegar honum var til
kynnt að hann fengi 
friðarverðlaun Nóbels.

Mörgum þótti þessi ákvörðun 
norsku Nóbelsnefndarinnar undar
leg en hún sýnir hve miklar vonir 
voru bundnar við Obama í byrjun. 
Kosningabarátta hans einkenndist 
af mikilli bjartsýni og loforðum um 
umbætur og endurnýjun stjórnmál
anna.

„Yes, we can!“ var slagorðið og 
heimsbyggðin hreifst með. Þar á 
meðal norska Nóbelsnefndin sem 
veitti honum verðlaun fyrir viðleitn
ina, áður en búið var að framkvæma.

Obama hefur nú búið í Hvíta hús
inu í nærri átta ár, tvö kjörtímabil. 
Hann hverfur þaðan á braut í janúar 
þegar nýr forseti tekur við keflinu.

betri heimur í vændum
Obama ætlaði að loka fangabúðunum 
alræmdu í Guantanamo á Kúbu. Hann 
ætlaði að stöðva allar pyntingar á 
vegum bandarískra stjórnvalda.

Með ræðu sem hann hélt í Kaíró 
í Egyptalandi 4. júní 2009, þá ekki 
búinn að sitja hálft ár á forseta
stól, vakti hann vonir um betri tíð á 
alþjóðavettvangi. Bandaríkin mundu 
beita sér fyrir betri samskiptum 

við múslimaríki, hætta hernaði 
sínum bæði í Afganistan og Írak og 
reyna virkilega að gera sitt besta til 
að sætta Ísraela og Palestínumenn. 
Með þessu mundu hryðjuverkahópar 
smám saman lognast út af: „Því fyrr 
sem öfgamennirnir verða einangraðir 
og óvelkomnir í samfélögum múslima, 
því fyrr verðum við öll öruggari,“ sagði 
forsetinn.

norska hjálparhöndin
Þessi ræða og fleiri svipuð orð, sem 
Obama lét falla við ýmis tækifæri, áttu 
ekki síst þátt í því að Nóbelsnefndin 
ákvað að treysta honum fyrir hinum 
virtu verðlaunum. Nefndin vildi styðja 

Obama til góðra verka, þótt þau væru 
ekki orðin að veruleika.

Sex árum síðar, haustið 2015, sendi 
norski sagnfræðingurinn Geir Lunde
stad frá sér æviminningar sínar, en 
hann var framkvæmdastjóri norsku 
Nóbelstofnunarinnar þegar Obama 
fékk verðlaunin. 

Þar segist hann hafa efasemdir um 
að þessa ákvörðun: „Eftir á að hyggja 
getum við sagt að rökin fyrir því að 
rétta ætti Obama hjálparhönd hafi 
aðeins að hluta til verið rétt,“ skrifar 
Lundestad. Árangurinn hafi ekki orðið 
sá sem Nóbelsnefndin hafði vonast til.

jafn ófriðvænlegt og áður
Stóru loforðin runnu sum harla fljótt 

út í sandinn. Honum hefur ekki tek
ist að loka Guantanamobúðunum 
alræmdu á Kúbu.

Og þótt Bandaríkjaher hafi verið 
kallaður heim að mestu frá Afganistan 
og Írak þá geisa þar enn harðvítug átök 
og hin grimma borgarastyrjöld í Sýr
landi braust út í beinu framhaldi af 
ólgunni í Írak.

Ekkert hefur þokast í harmleiknum 
í Palestínu, þar sem Ísrael á enn í sínu 
eilífa stríði við Palestínumenn.

andsnúinn meirihluti á þingi
Að undanskildum tveimur fyrstu 
árum forsetatíðar Obama hefur hann 
þurft að kljást við meirihlutavald and
stæðinga sinna á þingi.

Forseti Bandaríkjanna hefur í raun 
lítil völd heima fyrir nema hafa þing
heim á sínu bandi og geta treyst á 
stuðning þar við þau mál sem hann 
vill hrinda í framkvæmd.

Ímyndin af Obama hefur því mótast 
mjög af því hve litlu hann hefur getað 
áorkað. Í samanburði við stóru lof
orðin í upphafi verða efndirnar enn 
átakanlegri, sem eflaust hefur átt þátt í 
því að vinsældir hans minnkuðu hratt 
og hafa haldist frekar litlar lengst af.

Heima fyrir getur hann þó státað af 
ýmsum afrekum, þrátt fyrir andbyr
inn, ekki síst á innanlandsvettvangi 
bandarískra stjórnmála.

sumt heppnaðist
Þar má helst nefna að eitt mikilvæg
asta loforðið innanlands var að koma 
á heilbrigðisþjónustu fyrir alla Banda
ríkjamenn á viðráðanlegu verði, en 
þessu höfðu Demókratar reynt að ná 
í gegn á þingi áratugum saman.

Andstæðingar hans hamra hins 
vegar á því að þetta afrek hans sé eitt 
það allra versta sem Obama hafi gert á 
öllum sínum ferli.

Hvað sem því líður þá hafa vinsæld
ir Obama aukist töluvert nú á síðustu 
mánuðum, undir lok seinna kjörtíma
bilsins. Nú er svo komið að rúmlega 
50 prósent aðspurðra segja hann hafa 
staðið sig vel í embætti. Þetta er minna 
en í byrjun, þegar meira en 60 prósent 
voru ánægð með hann, en megnið af 
ferlinum hefur ánægja Bandaríkja
manna með hann verið nálægt 40 pró
sentum, eða rétt rúmlega það.

Ætlaði að breyta svo miklu
Miklar vonir voru bundnar við Barack Obama þegar hann var kosinn forseti Bandaríkjanna fyrir átta árum. Stóru 
loforðin runnu sum út í sandinn en vinsældir forsetans hafa verið að aukast á ný síðustu vikur hans í embættinu. 

Eftir á að hyggja gEt-
um við sagt að rökin 
fyrir því að rétta ætti 
Obama hjálparhönd 
hafi aðEins að hluta
til vErið rétt.
Geir Lundestad, 
fyrrverandi 
framkvæmdastjóri 
norsku Nóbel-
stofnunarinnar

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

Demókratar Demókratar repúblikanarDemókratar

Demókratar repúblikanar repúblikanar repúblikanar

barack obama á skrifstofu sinni í Hvíta húsinu 28. janúar 2009.  norDicpHotos/afp
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KENNARASAMBAND ÍSLANDS

Alþýðufylkingin
Um nýliðunarþörf í kennarastétt
Skólafólk þarf að geta nýtt hæfileika sína í starfi og fengið mannsæmandi laun fyrir það. Menntun skólafólks á öllum 
skólastigum þarf að meta drjúgt til að umbuna þeim sem sækja sér aukna þekkingu á uppeldis- og menntamálum.

Björt framtíð
Um aldurstakmarkanir í framhaldsskólum 
Velji einstaklingur sem er kominn yfir þrítugt að fara í framhaldsskóla á honum að gefast tækifæri til þess að velja þann 
skóla eða þá leið sem honum hugnast. Ekki má hindra aðgang að úrræðum út frá aldri, kyni, eða annarri breytu.

Dögun
Um nýliðunarþörf í kennarastétt 
Dögun telur mikilvægt að bæta kjör kennara á öllum skólastigum – um leið og starfsskilyrði þeirra verða bætt. 
Launaþróun er algert lykilatriði til þess að eðlileg endurnýjun verði í skólastarfi og nýir kennarar fáist til starfa.

Flokkur fólksins
Almenn stefna í menntamálum
 Þó að Flokkur fólksins búi ekki yfir fullmótaðri stefnu þegar kemur að menntamálum þá er alveg ljóst að við munum 
berjast fyrir stórlega bættum kjörum kennara til að endurspegla verðmæti þeirra fyrir samfélagið allt.

Framsóknarflokkurinn
Um nýliðunarþörf í kennarastétt 
Leggja þarf meiri áherslu á starfsnám á vettvangi og skoða hvort skynsamlegt væri að hluti af mastersnáminu væri 
launað starfsnám. Bæta þarf kjör kennara og til þess þarf samfélagslega sátt til lengri tíma um launakjör.  

Píratar
Um nýliðunarþörf í kennarastétt
 Samþykkt stefna Pírata er að nota finnsku leiðina sem viðmið. Í því felst að haldið verði áfram að leggja áherslu á gæði í 
menntun kennara og að klára þann hluta breytingarinnar sem snýr að launum kennara, þar sem laun kennara þyrftu að 
vera um þriðjungi hærri miðað við OECD gögn.

Samfylkingin
Um kostnað vegna námsgagna 
Fjárhagur má ekki koma í veg fyrir að fólk sæki sér menntun. Samfylkingin vill fella niður kostnað námsmanna vegna 
námsgagna og Samfylkingin veit að ríkissjóður er aflögufær þegar kemur að því að tryggja jafnrétti til náms. 

Sjálfstæðisflokkurinn
Um sveigjanleika milli skólastiga 
Það er í samræmi við stefnu Sjálfstæðisflokksins að nám sé einstaklingsmiðað og þjóni sem best hagsmunum hvers 
nemanda, hvort sem hann þarf á auknum stuðningi að halda eða fleiri krefjandi verkefnum til að þroskast og dafna.

Viðreisn
Um mat á menntun og störfum tónlistarkennara 
Tónlistarkennarar ættu ekki að búa við lakari kjör en sambærilegir kennarahópar. Innan skólanna er unnið áhrifaríkt starf 
sem hefur mikið forvarnar- og lýðheilsugildi. Tilkoma og rekstur tónlistarskóla um allt land er ein af undirstöðum 
blómlegs tónlistarlífs á Íslandi.

Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Um nýliðunarþörf í kennarastétt 
Gera þarf kennarastarfið að fýsilegri kosti, til dæmis með því að efla faglegt sjálfstæði kennara og leggja áherslu á 
skólaþróun á öllum skólastigum og tryggja fjármuni til hennar. Þá er rétt að skoða leiðir til að gera hluta af 
kennaranáminu að launuðu vettvangsnámi sem og aðrar leiðir til að laða fleiri í námið.

Menntamál hafa ekki verið mikið til umræðu í yfirstandandi kosningabaráttu þrátt fyrir að margvísleg vandamál 
blasi við í skólum landsins. Kennarasamband Íslands hefur lagt nokkrar lykilspurningar fyrir stjórnmálaflokkana 
sem bjóða fram til þings og eru svör þeirra birt á vefsíðu KÍ, www.ki.is. Með þessu vill Kennarasambandið 
leggja sitt af mörkum til að uppýsa kjósendur um helstu áherslur flokkanna í menntamálum. 

Stjórnmálamenn verða að láta sig menntamál varða. 
Mennt er máttur.

HVAÐA HAFA FLOKKARNIR
AÐ SEGJA UM MENNTAMÁL?



Það er kannski spurning fyrir 
Paul Pogba að hætta að reyna 
vinna Saloon D’or og setja 
metnað sinn á Baloon D’or,“ 
skrifaði reiður stuðnings-
maður Manchester United 

á Twitter eftir leik liðsins gegn Liver-
pool. Pogba hefur nú spilað 10 leiki með 
Manchester-liðinu og lítið sýnt að hann 
sé peninganna virði, þó hann hafi vissu-
lega skorað tvö í Evrópudeildinni í vik-
unni. Hann er dýrasti knattspyrnumaður 
heims og hefur fengið að vera djúpur 
miðjumaður, sóknarsinnaður og jafnvel 
Wayne Rooney hefur þurft að setjast á 
bekkinn til að koma Pogba í gang.

Vissulega sást því bregða fyrir í leikn-
um gegn Liverpool hvað hann er ofboðs-
lega góður í fótbolta. En heilt yfir var 
hann slakur líkt og það sem af er tíma-
bilinu. Kannski eru væntingarnar sem 
gerðar eru til hans bara allt of miklar. 
Hann er jú ekki nema 23 ára.

 #Pogback snerist um endurkomu 
hans til Old Trafford en það sem af er 
leiktíðinni hefur lítið verið að frétta. 
Það er allavega meira að frétta af hárinu 
á honum en frammistöðunni á vellinum, 
svo mikið er ljóst. Þess má geta að hárið 
á honum hefur verið ljóst. Þaðan kemur 
reiði stuðningsmanna. Glyslegur lífsstíll 
hans og sífelldar breytingar á hárstíl er 
farið að fara í taugarnar á stuðnings-
mönnum. Rétt eins og í svo mörgu öðru 
þá þarf að vinna sér inn montrétt.

Mourinho byrjaði að nota Pogba sem 
frekar varnarsinnaðan miðjumann í 4-2-
3-1 leikkerfinu. Hann var frábær í einum 
hálfleik gegn Leicester þar sem hann 
skoraði sitt eina mark í deildinni fyrir 
rauðu djöflana með skalla. Hann hefur 
ekki enn búið til mark. Gegn Liverpool 
spilaði hann í tíunni, eins og það kallast. 
Hann virtist ekki í neinum takti við leik-
inn og aðrir leikmenn bíða eftir tækifæri 

sínu til að spila í þessari skemmti-
legustu stöðu knattspyrn-

unnar. Það var líkt 
o g  þ e g a r 

Pogba mætti til að taka þátt í sóknar-
leiknum, þá var sóknin búin að færa sig 
annað. Hann var alltaf skrefi á eftir.

Kröfurnar eru miklar til Pogba en það 
er enginn að búast við að hann skori yfir 
20 mörk á hverju tímabili. Mourinho 
sagði sjálfur þegar Pogba var kynntur til 
leiks að hann byggist við góðri frammi-
stöðu. Allt annað væri bónus. „Ég er ekki 
að búast við að hann sóli fimm varnar-
menn og þrumi boltanum upp í skeytin. 
Ég býst við að hann velji rétta möguleik-
ann og haldi tempói á okkar sóknarleik 
með einföldum hætti.“

Því miður fyrir Mourinho er ekkert 
af þessu að gerast. Og það er svolítið 
áhyggjuefni að leikmaður sem kostaði 
12,5 milljarða króna skuli vera svona 
slakur á kostnað annarra sem þurfa að 
sætta sig við tréverkið. Þess má geta að 
Öryrkjabandalagið reiknaði eitt sinn að 
frítt heilbrigðiskerfi hér á landi myndi 
kosta um 6,5 milljarða á ári.

Pogba hefur aðeins fundið netmöskv-
ana einu sinni í deildinni. Það er ekki 
góð tölfræði en mörk hafa svo sem aldr-
ei verið hans aðalsmerki. Áður en hann 
gekk í raðir Manchester-liðsins hafði 
hann skorað 34 mörk í 178 leikjum með 
Juventus.

Hann hefur heldur ekki lagt upp mark 
það sem af er þótt hann hafi vissulega 
reynt. Zlatan Ibrahimovic hefði auðvitað 
átt að skora gegn Liverpool eftir tilþrif 
Pogba. Hann var með 32 stoðsendingar 
í 178 leikjum með Juventus.

Hann er ekki einu sinni grófur það 
sem af er. Hann er með eitt gult spjald 
og hefur brotið af sér 15 sinnum. Í ein-
vígjum hefur hann aðeins unnið 66 af 
120. Miðað við styrk hans þá má gera 
meiri kröfur. Miklu meiri.

Af 465 sendingum hans hefur hann 
hitt á samherja í 82,5% tilfella en aðeins 
12 sendingar hafa búið til færi. Pogba 
er frábær með boltann og þegar hann 
kemst á ferðina stoppa hann fáir þótt 
margir hafi reynt. Fimm af 21 skoti hans 
hafa ratað á rammann og eina markið 
hans í deildinni kom með höfðinu. Þó 
að fótbolti sé ekki tölfræðiíþrótt þá eru 
tölurnar ekki góðar hjá Pogba og hann er 
langt frá því að standa undir 89 milljóna 
punda verðmiðanum. Stuðningsmenn 
Man chester-liðsins vona að frammistaða 

hans í Evrópudeildinni snúi þessu 
við og Pogba sé loksins kom-

inn til baka. 

Dýrt spaug 
sem enginn 

hlær að

Á leikvanginum

Tölurnar gegn liverpool

Benedikt Bóas  
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

NafN: Paul Pogba
félag: Manchester United

TreyjuNúmer: 6
aldur: 23 ára  

15-03-1993
Hæð: 191 cm
ÞyNgd: 84 kg

laNd: Frakkland

paul pogba hefur ekki 
látið ljós sitt skína í bún-
ingi Manchester United 

það sem af er tíma-
bili. Mörkin tvö í 
Evrópudeildinni 
gætu þó róað 

stuðningsmenn..

38  
sendingar

71%  
heppnaðar

63 
 snertingar

46%  
einvígi unnin

2 skot

1  
færi skapað

1  
snerting inni  
í vítateig  
liverpool

Pogba er ekki hræddur 

við að skarta nýju og 

óhefðbundnu útliti. 
Pogba var stórkostlegur 

gegn Íslandi í 8 liða úr-

slitum á EM. Pogba skrifaði undir samning við Man. 

Utd sem færir honum um 290 þúsund 

pund, 41 milljón króna, á viku.
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Vetrarríkið Ísland
Fossar í klakaböndum undir dansandi norðurljósum eru heilmikið sjónarspil. 
Ísland getur skartað sínu fegursta yfir vetrartímann, ekki síður en á sólríkum 
sumardögum. Kjörið er að demba sér í ferðalög um landið þótt frostið bíti. 

Kirkjufell í Eyrarsveit við grundarfjörð er stundum kallað sérkennilegasta og jafnvel fegursta fjallið á Snæfells-
nesi. Hægt er að ganga hringinn í kringum fjallið á þremur klukkutímum.

aldeyjarfoss er einnig í Skjálfandafljóti og er umlukinn stórbrotnu stuðla-
bergi sem tekur á sig alls kyns kynjamyndir.

búðir á Snæfellsnesi eru meðal elstu verslunarstaða landsins og þaðan var 
stunduð útgerð og hákarlaveiðar. Búðakirkja var endurreist 1848 en flutt 
til og byggð eftir upprunalegum teikningum á árunum 1984-86.

brúarfoss í brúará er umlukinn fallegu birkikjarri og þangað er um tveggja 
kílómetra göngutúr frá Laugarvatnsvegi.

Eskifjörður er rúmlega þúsund manna sjávarþorp sem gaman er að heim-
sækja. Sjóminjasafn Austurlands er til húsa á Eskifirði og áhugavert 
steinasafn Sigurborgar og Sörens þar sem sjá má hrafntinnu, ópalberg-
kristal og fleiri tegundir.

goðafoss í Skjálfandafljóti í bárðardal er tilkomumikill hvenær ársins sem. Hann er um 30 metra breiður og fyrir 
neðan hann rennur fljótið um hrikaleg klettagljúfur. Nýuppgert útsýnisplan er við fossinn og áhugaverður 
handverksmarkaður á bakkanum við brúna.

Dyrhólaey er sögð paradís fuglaskoðara og var frið-
lýst árið 1978. Mikilfenglegur stapinn stendur út í sjó 
og flæðir undir gatið, sem kallað er Tóin. Vitinn var 
reistur árið 1910.

akureyri er rómantískur bær að heimsækja allan árs-
ins hring og alls ekki leiðinlegt ef allt er á kafi í snjó. 
Þá laðar skíðasvæðið í Hlíðarfjalli marga að og úti-
vistarparadís að finna í Kjarnaskógi.



Hótelið er falin 
perla í náttúru-

paradís. Stutt er að aka 
frá Akureyri. Allt um 
kring er fallegt útivistar-
svæði, jafnt að sumri 
sem vetri. Hótelið býður 
upp á upphitaða 
geymslu fyrir skíða-
búnað.

Hildur Magnúsdóttir

Hildur Magnúsdóttir hótelstýra.

Hildur Magnúsdóttir hótelstýra 
segir að náttúran umvefji hótel-
ið sem er fjölskyldurekið. „Hér er 
auðvelt að endurnærast í snertingu 
við náttúruna,“ segir hún. „Hót-
elið er í jaðri Kjarnaskógar sem 
er eitt vinsælasta útivistarsvæði 
Akureyringa. Í Kjarnaskógi, rétt 
ofan við hótelið, er meðal ann-
ars að finna upplýstar gönguleið-
ir, blakvöll, leiktæki og sérhann-
aða fjallahjólabraut svo dæmi sé 
nefnt. Á veturna er troðin göngu-
braut fyrir skíðagöngufólk í fal-
legu umhverfi,“ upplýsir hún. Geta 
má þess að hótelið er með upphit-
aða geymslu fyrir skíðabúnað.

Hægt er að velja um vel búin 
einstaklings-, tveggja og þriggja 
manna herbergi. Þau eru frá 12 fm 
upp í 50 fm svítu. Í svítunni geta 
sex gist en hún er mikið tekin sem 
fjölskylduherbergi. Í anddyri er 

bar og setustofa. Inni á hótelinu er 
sauna sem gestir hafa aðgang að. 
Hótelið er á fjórum hæðum. Gott 
aðgengi er fyrir fatlaða.

„Við erum með veitinga- og 
fundarsali með frábæru útsýni 
yfir fjörðinn. Salir sem henta vel 
til funda en auk þess hafa þeir 
verið leigðir fyrir árshátíðir og 
aðrar veislur. Einnig henta þeir 
vel fyrir fyrirtækjahópa.

Boðið er upp á hlaðborð alla 
daga á sumrin og jólahlaðborð 
í nóvember og desember. Þá er 
matur í boði fyrir hópa. Veitinga-
salurinn tekur 100 manns í sæti. 
Frá honum er gífurlega fallegt út-
sýni. Á sumrin er hægt að njóta 
veitinga utanhúss. Norðurljósin 
sjást mjög vel hjá okkur þar sem 
lítil ljósmengun er, við slökkv-
um einnig öll útiljós svo við fáum 
þau beint í æð í heitu pottunum,“ 

segir Hildur. Nýbúið er að setja 
upp heita potta við hótelið þar sem 
fólk getur slakað á og notið sín í 
náttúrunni. Þá má geta þess að 
fjölskrúðugt dýralíf er í kringum 

hótelið, kanínur og fuglar.
Húsið hafði staðið autt í þrjú ár 

þegar fjölskyldan keypti það. Þau 
fluttu burt 400 tonn af steypu, 
sundlaug sem aldrei hafði verið 
tekin í notkun en með því gátu 
þau bætt við 22 nýjum herbergj-
um. „Við vildum gefa þessari földu 
perlu aftur líf enda er staðsetning-
in ævintýri líkust.“

Fyrir þá sem vilja komast í jóla-
skap þá er Jólagarðurinn skammt 
frá hótelinu. Við Hrafnagil er góð 
sundlaug og einnig eru frábærar 
sundlaugar á Akureyri. Þá er stutt 
að fara í skíðaparadísina í Hlíðar-
fjalli.

Á hótelinu er lögð áhersla á 
notalega og persónulega þjónustu.  
Hægt er að skoða myndir á heima-
síðunni www.kjarnalundur.is og á 
Facebook-síðunni Hótel Kjarna-
lundur, Akureyri.

Glæsilegt hótel í Kjarnaskógi
Hótel Kjarnalundur var opnað í Kjarnaskógi sumarið 2015. Hótelið er með 59 herbergi og stendur í helstu náttúruperlu Norðurlands, í 
aðeins 3,5 km fjarlægð frá Akureyri. Notalegt og afslappandi umhverfi með einstakri aðstöðu hvað varðar útiveru, heilsu og vellíðan. 

Hótel Kjarnalundur stendur í jaðri Kjarnaskógs, stutt frá Akureyri. Þar er mikil útivistarperla jafnt að 
sumri sem vetri. 

Norðurljósasýning er algeng við hótelið. Hægt er að njóta hennar frá heitum pottum við hótelið. 

Herbergin á hótelinu eru öll vel búin og falleg.

Herbergin eru hvert með sínu lagi. Hægt er að velja um mismunandi stærðir. 

Veislusalurinn á hótelinu tekur 100 manns. Frá honum er gríðarlega fallegt útsýni. 

VetrArGiStiNG Kynningarblað
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Í fyrstu tók ég bara eitt hylki á dag eða þegar 
ég fann að ég fékk einkennin, en núna tek ég 

tvö hylki um leið og ég finn fyrir óþægindum og 
stundum nokkrum sinnum yfir daginn þegar ég er 
verst. Ég finn að Bio Kult Pro Cyan gerir mér gott, 
ég er í betra jafnvægi, meltingin er betri og ég er 
öll mun betri.“ 
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Guðlaug Jóna tekur Bio-Kult Pro Cyan þegar hún finnur fyrir einkennum þvagfæraóþæginda. MYND/GVA

Margar konur þjást af þvagfæra-
óþægindum og er algengt að það 
sé af völdum E. coli-bakteríunnar.

Ein af hverjum þremur 
konum hefur þjáðst af þvagfæra-
óþægindum fyrir 24 ára aldur og 
að minnsta kosti helmingur allra 
kvenna fær þvagfæra óþægindi 
einu sinni á ævinni. Fjórðungur 
þeirra fær endurteknar sýkingar. 
„Ég hef verið með krónísk óþæg-
indi í blöðrunni í rúmlega tvö ár 
og hefur það valdið mér mikilli 
vanlíðan og óþægindum. Ég gat 
til dæmis aldrei farið í heitan pott 
eða verið úti í miklu frosti því það 
olli mér strax mikilli vanlíðan. Þar 
sem ég stunda hestamennsku og 
þarf oft að vera á ferðinni í vinnu 
þá var þetta mjög óþægilegt og 
haml andi fyrir mig,“ segir Guð-
laug Jóna Matthíasdóttir.

Henni var ráðlagt að fara á með-
höndlandi kúr í tólf mánuði en hún 
var ekki alveg tilbúin til þess. „Því 
ákvað ég að prófa Bio Kult Pro 
Cyan þegar ég sá umfjöllun um 
það í blöðunum og fann ég fljót-
lega að það virkaði mjög vel gegn 
þessum króníska vanda mínum. Í 
fyrstu tók ég bara eitt hylki á dag 
eða þegar ég fann að ég fékk ein-
kennin, en núna tek ég tvö hylki 
um leið og ég finn fyrir óþæg-
indum og stundum nokkrum 
sinnum yfir daginn þegar ég 
er verst. Ég finn að Bio Kult 
Pro Cyan gerir mér gott, ég er 
í betra jafnvægi, meltingin er 
betri og ég er öll mun betri,“ 
segir Guðlaug ánægð.

Tryggir  
heilbrigða þvagrás
Orsakir óþæginda í þvagrás 
geta verið nokkr ar, meðal 
annars utanaðkomandi áhrif 
á þarmaflóruna, breyttur lífs-
stíll, aukið stress, ýmsir sjúk-
dómar og aukin lyfja notkun. 
Einkennin eru meðal annars 
tíð þvaglát, aukin þörf fyrir 
þvaglát án þess að kasta af sér 
þvagi, verkir við þvaglát og 
óeðlileg lykt og litur á þvag-
inu. Trönuber hafa löngum 
verið þekkt fyrir að virka 
vel sem fyrir byggjandi með-
höndlun gegn þvagfæra sýkingum. 

Trönuber hindra að 
E. coli-bakterían nái 
fótfestu við slímhúð 
þvag rásar og skola 
bakteríunni út með 
þvaginu.

Bio -Kult P ro 
Cyan inniheldur þrí-

virka formúlu, sem hefur verið 
vísindalega þróuð og staðfest, og á 
hún að tryggja heilbrigða þvag rás. 
Hylkin innihalda trönuberja-ex-
trakt, vinveitta gerla og A-vítamín. 
Hlutverk gerlanna og A-vítamíns 
í Bio Kult Pro Cyan er að hjálpa 
líkamanum að viðhalda eðlilegu 

bakteríumagni í þörmum, einnig 
til að viðhalda eðlilegri starfsemi 
í þvagrásarkerfinu.

Bio-Kult Pro-Cyan er sérstak-
lega hannað fyrir barnshafandi 
konur en alltaf er mælt með því 
að ráðfæra sig við fagfólk áður en 
inntaka hefst. Börn mega líka nota 
Bio Kult Pro Cyan en þá er mælt 
með hálfum skammti af ráðlagðri 
skammtastærð fyrir 
fullorðna.

Mælir heilshugar Með bio KulT
Icecare kynnir Bio Kult Pro Cyan er háþróuð þrívirk formúla sem tryggir heilbrigða þvagrás. Guðlaug Jóna 
Matthíasdóttir hefur endurtekið haft þvagfæraóþægindi en er nú betri eftir að hún fór að taka Bio-Kult Pro Cyan.

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 

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

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

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



Vandræði í Vetrarfríi
Vetrarfrí standa yfir í skólum í Reykjavík og víðar. Þetta er gleðiefni fyrir suma foreldra en áhyggjuefni fyrir aðra. Ekki 
búa allir svo vel að geta tekið frí á þessum annasömu haustmánuðum og því enda börnin oft hjá vandamönnum eða 
hreinlega í vinnunni með foreldrum sínum. Hér svara nokkrir einstaklingar því hvað þeir gera í vetrarfríum barna sinna.

 Í októberfríunum 
höfum við ýmist 

fengið þau eldri til að líta 
eftir þeim yngri, leitað á 
náðir ömmu og afa eða 
samið við aðra foreldra 
um að skiptast á.

Hrannar Pétursson

Karen og fjölskyldan taka sig vel út í  Star Wars búningum.

Katrín Jakobsdóttir með fjölskyldu sinni á Djúpavogi. MynD/AnDréS SKúlASon

Ólafur með tveimur yngri börnum sínum, Stefáni Birni og Mörtu Maríu.

Hrannar og kona hans eiga samtals fjögur börn.

ÓlAfur StepHenSen 
framkvæmdastjóri Félags atvinnu-
rekenda
Börn: Tvö á grunnskólaaldri. Stefán 
Björn 11 ára og Marta María 15 ára.

„Vetrarfríið í grunnskólum kemur 
iðulega á versta tíma þegar mest 
er að gera í vinnunni. Hugsun
in um að fjölga samverustundum 
með börnunum er eflaust falleg, 
en það vantaði allt samráð við at
vinnulífið og samtök á vinnumark
aði þegar þessum fríum var komið 
á. Það eina sem gerist er að fólk 
ýmist tekur frí sem það hefði ella 

notað með börnunum að sumri og 
notar það í hressilega samveru í 
haustlægðunum eða það þarf að 
finna önnur úrræði.

Á ár fór stelpan til útlanda að 
heimsækja vinkonu sína. Strákur
inn er orðinn nógu stór til að dunda 
sér sjálfur og nördast með vinum 
sínum og eitthvað verður hann líka 
hjá afa sínum og ömmu. Ég næ 
ekki að taka frí allan tímann, en 
ætla að reyna að taka mér frí einn 
seinnipart þannig að við feðgarn
ir getum gert eitthvað skemmti
legt saman. Því miður er veður
spáin hálfgerð hörmung.“

KAren KJArtAnSDÓttir
Samskiptastjóri Samtaka fyrirtækja í 
sjávarútvegi.
Börn: Askur 13 ára, Una 7 ára og 
Kjartan 5 ára.

„Vetrarfrí geta verið alveg 
sérlega skemmtileg ef maður 

hefur á annað borð tíma til að 
nýta þau með börnunum sínum. 
Líklega hef ég ekki verið nógu 
dugleg að skipuleggja eitthvað 
skemmtilegt í gegnum tíðina en 
í fyrra fórum við norður á Akur
eyri á skíði og gerði það mikla 
lukku.“

KAtrín JAKoBSDÓttir 
alþingismaður
Börn: Jakob 10 ára, Illugi 8 ára og Ár-
mann Áki 5 ára.

„Ég er mjög hrifin af hugmyndinni 
um vetrarfrí en mér hefur aldrei 
tekist að skipuleggja neitt vinnufrí 

í vetrarfríi! Ég þykist vita að það 
sé nú þannig hjá mörgum öðrum.

Oft hafa börnin fylgt okkur for
eldrunum í vinnuna en þau hafa nú 
reyndar stundum haft gaman af 
því, ótrúlegt en satt. Svo reynum 
við að sprengja þetta upp með ein
hverju skemmtilegu, bíóferð eða 

einhverju menningarlegu. Tala nú 
ekki um ef vel viðrar, þá er auðvit
að upplagt að fara í góða gönguferð 
og upplifa fallegt íslenskt haust. 
Fyrst og fremst er mikilvægt að 
ná að vera saman sem tekst nú 
kannski ekki í miðri kosningabar
áttu!“

HrAnnAr péturSSon  
aðstoðarmaður utanríkisráðherra
Börn: Signý Sóllilja 6 ára, Dagur 13 
ára, Máni Örn 17 ára og Eva Lena 
19 ára.

„Vetrarfrí að hausti kemur okkur 
alltaf jafn mikið á óvart, enda 
finnst manni varla kominn vetur 
um miðjan október þegar fríið 
skellur á. Í gegnum tíðina höfum 
við oftar en ekki lent í hálfgerð
um vandræðum að hausti, en frek
ar haft tækifæri til að gera eitt
hvað skemmtilegt í seinna vetr
arfríinu, í lok febrúar eða byrjun 
mars. Þá höfum við reynt að fara á 
skíði norður í land eða verða okkur 
úti um orlofshús. Í októberfríunum 

höfum við ýmist fengið þau eldri 
til að líta eftir þeim yngri, leitað á 
náðir ömmu og afa eða samið við 
aðra foreldra um að skiptast á því 

að taka frí frá vinnu. Mér sýnist 
það verða raunin í ár, þar sem eldri 
krakkarnir hafa aðrar skuldbind
ingar og verða ekki heima við.
Skoðanir mínar á vetrarfríinu 
eru satt að segja nokkuð skiptar. 
Það er sannarlega gaman þegar 
fjölskyldunni tekst að eiga gæða
stund saman í vetrarfríinu, en á 
hinn bóginn eru fjölmargir sem 
hafa ekki tök á slíku. Fá ekki frí 
frá vinnu eða hafa ekki tækifæri 
til að gera sér dagamun. Þannig 
finnst mér stundum eins og vetrar
fríið ýti undir stéttaskiptingu eða 
teikni að minnsta kosti upp skil
in á milli þeirra sem eru í aðstöðu 
til að njóta þess og hinna sem geta 
það ekki.“

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum. 

Frábært til að bæta hormónajafnvægi 
fyrir konur á öllum aldri

Heilbrigðari og grennri
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
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N
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Vetrar dekkjatilboð
Stærðir og Tegundir Tilboðsverð   Verð áður 

14” Dekk  
175/65R14 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  29.000 kr.   40.000 kr. 
175/65R14 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  35.000 kr.   48.000 kr. 
175/65R14 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  45.000 kr.   62.000 kr. 
185/65R14 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  32.000 kr.   44.000 kr. 
185/65R14 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  38.000 kr.   52.000 kr. 
185/65R14 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  51.000 kr.   70.000 kr. 
185/70R14 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  35.000 kr.   48.000 kr. 
185/70R14 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  38.000 kr.   52.000 kr. 
185/70R14 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  51.000 kr.   70.000 kr. 

15” Dekk  
185/60R15 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  35.000 kr.   48.000 kr. 
185/60R15 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  42.000 kr.   58.000 kr. 
185/60R15 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  48.000 kr.   66.000 kr. 
185/65R15 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  35.000 kr.   48.000 kr. 
185/65R15 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  40.000 kr.   55.000 kr. 
185/65R15 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  51.000 kr.   70.000 kr. 
195/65R15 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  38.000 kr.   52.000 kr. 
195/65R15 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  43.000 kr.   59.000 kr. 
195/65R15 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  54.000 kr.   74.000 kr. 
195/70R15C Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  54.000 kr.   74.000 kr. 
205/70R15 GoodRide SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  48.000 kr.   66.000 kr. 
205/70R15 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  70.000 kr.   96.000 kr. 
215/70R15 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  58.000 kr.   79.000 kr. 
215/70R15 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  67.000 kr.   92.000 kr. 
225/70R15C Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  67.000 kr.   92.000 kr. 

16” Dekk  
205/55R16 Goodride SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  42.000 kr.   58.000 kr. 
205/55R16 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  51.000 kr.   70.000 kr. 
205/55R16 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  67.000 kr.   92.000 kr. 
215/65R16 Goodride SW601 Vetrar/Heilsárs Óneglanleg  48.000 kr.   66.000 kr. 
215/65R16 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  67.000 kr.   92.000 kr. 
215/65R16 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  76.000 kr.   104.000 kr. 
215/70R16 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  61.000 kr.   84.000 kr. 
235/70R16 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  67.000 kr.   92.000 kr. 
235/70R16 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  93.000 kr.   127.000 kr. 
245/70R16 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
245/70R16 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  102.000 kr.   140.000 kr. 

17” Dekk  
215/45R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
215/50R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
215/50R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  99.000 kr.   136.000 kr. 
215/60R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  86.000 kr.   118.000 kr. 
225/50R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
225/50R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  96.000 kr.   132.000 kr. 
225/55R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
225/55R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  102.000 kr.   140.000 kr. 
225/60R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
225/60R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  96.000 kr.   132.000 kr. 
225/65R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  77.000 kr.   105.000 kr. 
225/65R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  102.000 kr.   140.000 kr. 
235/45R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  90.000 kr.   123.000 kr. 
235/65R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  90.000 kr.   123.000 kr. 
235/65R17 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  106.000 kr.   145.000 kr. 
265/70R17 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  99.000 kr.   136.000 kr. 

18” Dekk  
225/45R18 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  99.000 kr.   136.000 kr. 
235/55R18 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  102.000 kr.   140.000 kr. 
235/60R18 BlackBear Tri Ace Winter Grip Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  96.000 kr.   132.000 kr. 
245/50R18 Westlake IceComfort Korna Vetrar/heilsárs Óneglanleg  134.000 kr.   184.000 kr. 
275/65R18 Westlake FrostExtreme Vetrar/Heilsárs Neglanleg  125.000 kr.   171.000 kr. 

19-20-21 og 22” Dekk  
235/35R19 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  112.000 kr.   153.000 kr. 
255/35R20 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  141.000 kr.   193.000 kr. 
255/40R20 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  141.000 kr.   193.000 kr. 
255/45R20 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  150.000 kr.   205.000 kr. 
275/45R20 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  150.000 kr.   205.000 kr. 
275/45R21 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  198.000 kr.   271.000 kr. 
295/35R21 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  186.000 kr.   255.000 kr. 
295/40R21 BlackBear Tri Ace SnowWhite II Harðskelja Vetrar/Heilsárs Neglanleg  237.000 kr.   325.000 kr. 

Hægt er að sjá allar stærðirnar 
og verðlista á vefsíðuni okkar 

dekkverk.is

SKEMMTILEGA ÓDÝR
Dreifðu greiðlsunni eða borg-

aðu eftir 14 daga



 Það var mjög hörð 
lending þegar mér 

mistókst í fyrsta skipti. 
Það heyrðist ekkert nema 
dynurinn í loftræstingunni 
og glamrið í klökunum í 
drykkjunum meðan ég 
reyndi að vera fyndin. Ég 
varð þurr í munninum og 
hvít í framan. Fór svo 
beint heim og grenjaði 
ofan í viskíflösku. 

Snjólaug Lúðvíks

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

 „Það var gott að byrja á þessu í London, þar sem enginn þekkti mig og ekkert 
félagslegt sjálfsmorð þó ég gerði mig að fífli.“ Snjólaug Lúðvíks uppistandari 
treður upp á Café Rosenberg í kvöld.  Mynd/AnnA MAggý

„Við heitum því hógværa nafni, 
„Haha, voða fyndið“, en þetta er 
engin kaldhæðni, við erum svaka
lega fyndin,“ segir uppistand
arinn Snjólaug Lúðvíksdóttir en 
hún kemur fram á Rosenberg í 
kvöld ásamt meðgrínurum sínum, 
Bylgju Babýlons, Ara Eldjárn, Jon
athan Duffy, Andra Ívars og Jó
hannesi Inga.

„Jóhannes Ingi er litla barnið 
okkar, við erum að kenna honum á 
lífið. Ari er svona kempan í hópn
um, Andri er með sönguppistand 
og Bylgja talar um píkuna á sér í 
korter! Ég er lang fyndnust, það 
er engin spurning,“ segir Snjólaug 
svellköld, spurð út í dagskrána. 
Hún skellir síðan upp úr, er auðvit
að að grínast og segist taka sjálfa 
sig miskunnarlaust fyrir á sviðinu.

„Ég geri grín að því hversu 
mikill hálfviti ég er, gengur ekk
ert á Tinder hjá mér og svo tala 
ég líka um það sem fer í taugarn
ar á mér. Stundum grínast ég fyrir 
neðan beltisstað svo það er bann
að að mæta með börnin. Þetta er 
fullorðins.“

Snjólaug byrjaði í uppistandi 
fyrir þremur árum í London, þar 

sem hún lærði handritagerð. Eng
inn hafi hins vegar viljað sjá hand
ritaskrifin hennar svo hún ákvað 
að prófa uppistand. Hún sló í gegn 
á fyrsta kvöldi og sveif í gleðivímu 
marga daga á eftir.

„Mér gekk rosalega vel. Vann 
meira að segja einhverja keppni. 
Kannski byrjendaheppni en uppi
standið er eins og fíkn. Ég var glöð 
í viku á eftir og gat ekki hætt. Það 
var mjög hörð lending þegar mér 

mistókst 
í  f y r s t a 
skipti,“ 
r ifjar Snjó 
laug upp. „Algjör niðurlæging. 
Eins og að standa ein og alls
ber á Miklubrautinni. Það heyrð
ist ekkert nema dynurinn í loft
ræstingunni og glamrið í klökun
um í drykkjunum meðan ég reyndi 
að vera fyndin. Ég varð þurr í 
munninum og hvít í framan. Fór 
svo beint heim og grenjaði ofan í 
viskíflösku. En, af því að ég vissi 
hversu dásamleg tilfinningin er 
þegar vel tekst, gat ég ekki hætt. 
Það var líka gott að byrja á þessu í 
London þar sem enginn þekkti mig 
og ekkert félagslegt sjálfsmorð þó 
ég gerði mig að fífli.“

En hér þekkist þú. Hvað segir 
fjölskyldan við dónabröndurun
um?

„Ætli ég eigi ekki bara svo 
klikkaða fjölskyldu því þau fíla 
þetta bara!“ segir Snjólaug og 
hlær. „Mamma mætir á hvert ein
asta uppistand og segir bara: „flott 
hjá þér!“ þó ég sé að tala um eitt
hvað kynlífsdót. Það getur auðvit
að verið vandræðalegt að vita af 
henni í salnum. En líka gott ef það 
gengur illa. Hún lýgur alltaf blá
kalt að mér að ég hafi staðið mig 
frábærlega.“

Dagskráin hefst klukkan 22.

Bannað að mæta 
með Börn, þetta 
er fullorðins

Eplakaka er alltaf mjög góð. 
Hvernig væri að baka eina slíka 
um helgina með kaffinu. Best er 
að bera hana fram volga með ís 
eða rjóma. Kakan hentar líka vel í 
barnaafmæli því þetta er stór upp
skrift.

7 epli
Safi úr einni sítrónu
500 g mjúkt smjör
500 g sykur
8 egg
500 g hveiti
3 tsk. vanillusykur
3 tsk. lyftiduft
Smjör til að smyrja 
ofnskúffuna
Ofan á kökuna fer:
2 msk. sykur
1 msk. kanill

100 g grófhakkaðar möndlur 
og hnetur

Hitið ofninn í 190°C. Skrælið eplin, 
skerið þau til helminga og kjarn-
hreinsið. Skerið í fínar sneiðar. 
Leggið eplasneiðarnar í sítrónu-
vatn. Þeytið saman smjör og sykur 
þar til blandan verður létt og ljós. 
Bætið einu eggi í einu saman við 
og hrærið. Sigtið hveiti, vanillusyk-
ur og lyftiduft og bætið út í smjör-
kremið. Hrærið allt vel saman.

Smyrjið form sem er um 25x40 
cm. Setjið deigið í formið og raðið 
síðan eplasneiðunum í það. Dreif-
ið kanilsykri, möndlum og hnetum 
yfir. Bakið kökuna í 40-45 mínútur. 
Berið fram volga með vanilluís eða 
þeyttum rjóma.

eplakaka í ofnskúffu

Snjólaug Lúðvíksdóttir uppistandari með meiru verður 
með grín á Café Rosenberg í kvöld. Hún sló í gegn á sínu 
fyrsta uppistandi í London fyrir þremur árum en hágrét 
ofan í viskíflösku þegar það það hló ekki sála. Hún segir 
uppistand eins og fíkn sem ekki er hægt að hrista af sér 
og tekur sjálfa sig miskunnarlaust fyrir á sviðinu. 

2 2 .  o k t ó b e r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r4 F ó L k    ∙   k y n n i n G A r b L A ð  ∙   X X X X X X X XF ó L k   ∙   k y n n i n G A r b L A ð   ∙   L í F s s t í L L



Úrsmíðameistari okkar 
missir aldrei einbeitinguna
Vegna annálaðrar einbeitingar, nákvæmni og 45 ára 
reynslu, tryggir úrsmíðameistarinn gæði íslensku úranna.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
grandskoðar hvert einstakt úr áður en það yfirgefur verkstæði 
okkar.

JS úrin eru íslensk hönnun og framleiðsla, sett saman á 
úrsmíðaverkstæði Gilberts, þar sem viðskiptavinir geta 
komið og hitt úrsmiðina sem setja saman úrin þeirra.

Úrvalið af JS úrum hefur aldrei verið meira og ættu flestir að 
geta fundið íslenskt úr við sitt hæfi en úrvalið má skoða á 
vefsíðu www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

www.gilbert.is

KLASSÍSK ÍSLENSK ÚR
FYRIR ÖLL TÆKIFÆRI



Helgin hjá Snorra Sigurðssyni 
fer að mestu í að skipuleggja þá 
næstu en þá heldur Mótettukór 
Hallgrímskirkju ásamt Alþjóðlegu 
barokksveitinni í Hallgrímskirkju 
tvenna tónleika í tilefni af 30 ára 
vígsluafmæli kirkjunnar. Tónleik-
arnir eru haldnir í samstarfi við 
Listvinafélag Hallgrímskirju.

Snorri starfar sem verkefna-
stjóri í umhverfismálum á um-
hverfis- og skipulagssviði Reykja-
víkurborgar. Hann hefur eðli 
málsins samkvæmt mikinn áhuga 
á umhverfismálum, skipulagsmál-
um og náttúruvernd en líka fugla-
skoðun, pólitík og dægurmálum. 
„Í frístundum horfi ég á og spila 
tennis en er svo á kafi í tónlist 
og þá aðallega kórtónlist,“ segir 
Snorri, sem hefur gegnt starfi for-
manns Mótettukórs Hallgríms-
kirkju síðastliðið ár. „Ég hef verið 
í kórnum í samtals sex ár en þó 
ekki samfleytt,“ segir Snorri sem 
tók pásu á meðan hann stundaði 
doktorsnám í New York um fimm 
ára skeið. Hann segir virkilega 
skemmtilegt að syngja í kór en 
ekki síður að taka þátt í skipulagi 

verkefna kórsins sem eru jafnan 
mörg og stór og þá ekki síst það 
sem nú er fram undan.

Aðspurður segist Snorri þó ekki 
eingöngu hrifinn af kórtónlist. 
„Ég hlusta líka á raftónlist, indí 
og popp. Þá finnst mér gaman að 
uppgötva nýja íslenska tónlist og 
var til dæmis á fínustu tónleikum 
á vegum Kíton á Kexi í vikunni. 
Þar komu Rósa Guðrún og Myrra 
Rós fram en þær eru mjög flottar 
tónlistarkonur.“

Þar sem fáir tengja saman bar-
okk og popp kann að koma ein-
hverjum á óvart að upphafsstef 
forleiksins að Te Deum, eftir 
franska barokkmeistarann M.A. 
Charpentier, sem verður flutt á 
tónleikunum, er hin heimsþekkta 
tónlist sem allir þekkja sem kynn-
ingarstef í útsendingum Eurovisi-
on. „Nú er tækifæri til að heyra 
allt verkið sem er mjög hátíðlegt,“ 
segir Snorri.

Að sögn Snorra eru mikil há-
tíðahöld fram undan hjá kórn-
um og kirkjunni, en fram að því 
þarf að hnýta marga lausa enda. 
„Á tónleikadagskránni verður 

fyrrnefnt verk eftir Charpentier 
og Messa nr. 1 í F-dúr eftir Bach. 
Barokksveit Hallgrímskirkju, sem 
er að mestu skipuð erlendum bar-
okkhljóðfæraleikurum, er vænt-
anleg, en stór hluti af undirbún-
ingnum er að taka á móti henni. 
Þá mun einvalalið ungra íslenskra 
einsöngvara stíga á svið en allir 
hafa þeir tengst listastarfi í Hall-
grímskirkju um árabil.“

Inn á milli hyggst Snorri reyna 
að hlaða batteríin. „Það geri ég 
helst með því að spila tennis og 
fara í góða göngutúra. Ég er líka 
mikið matargat og geri gjarnan 
vel við mig á því sviði. Svo er líka 
eitthvað dásamlegt við að fá sér 
ís um helgar og þá helst bragða-
ref með hindberjum og oreo-
kexi. Snorri hefur líka gaman af 
því að flakka á milli bara og veit-
ingastaða. „Skrifstofur Reykja-
víkurborgar eru í Borgartúni og 
þaðan er stutt að fara á marga 
góða staði. Það er mikil gróska í 
veitingahúsageiranum og það er 
gaman að kíkja á happy hour með 
vinnufélögunum og uppgötva nýj-
ungar.“

Eurovision-stEfið 
í fullum skrúða
Snorri Sigurðsson, líffræðingur og formaður Mótettukórs 
Hallgrímskirkju, mun verja helginni í að undirbúa mikla barokkveislu 
sem boðið verður upp á í Hallgrímskirkju um næstu helgi. Hann hleður 
batteríin með því að spila tennis og gæða sér á bragðaref með oreo.

Snorri segir mikil hátíðarhöld fram undan hjá Mótettukórnum og Hallgrímskirkju. MYND/GVA

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%

Heimagert hrökkbrauð er bæði 
hollt og gott. Það er sniðugt að 
hafa það í nesti í skóla eða vinnuna. 
Alls kyns smurostar og grænmeti 
passar vel með hrökkbrauðinu.

Það sem þarf:
2 dl haframjöl
2 dl rúgmjöl, gróft
2 dl sólblómafræ
2 dl hafrar
2 dl sesamfræ
1 dl graskersfræ
1 dl hörfræ
1 dl hveitiklíð
2 tsk. salt
7 ½ dl vatn

Stillið ofninn á 150°C. Bland-

ið öllum þurrefnum saman. Hell-
ið vatni yfir og hrærið vel saman. 
Látið blönduna standa í að minnsta 
kosti 10 mínútur.

Breiðið bökunarpappír á bökun-
arplötu. Dreifið deiginu jafnt yfir, 
Notið sleif og dýfið henni í vatn ef 
þörf krefur.

Bakið í klukkustund. Það er ágætt 
að taka plötuna út þegar hálftími er 
liðinn af bökunartíma og skera kök-
urnar út með pitsuhjóli. Setjið aftur 
í ofninn.

Látið kólna. Geymist vel í lokuðu 
boxi.

HEimagErt Hrökkbrauð

2 2 .  o k t ó b e r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r6 F ó L k    ∙   k y n n i n G A r b L A ð  ∙   X X X X X X X XF ó L k   ∙   k y n n i n G A r b L A ð   ∙   h e L G i n



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

Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs

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

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

RARIK hefur á undanförnum áratugum unnið 
jafnt og þétt að uppbyggingu rafdreifikerfisins 
og er nú svo komið að meir en helmingur 
þess er jarðstrengir.

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

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	eða	
rafmagnstæknifræði

•	Reynsla	af	rafveitustörfum
•	Farsæl	stjórnunarreynsla	
•	Reynsla	af	verklegum	framkvæmdum
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	góðir	samstarfshæfileikar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ábyrgðarmaður	rafdreifikerfis
•	Yfirumsjón	með	rekstri	og	viðhaldi	dreifikerfa	
og	hitaveitna	RARIK

•	Rekstrar-	og	framkæmdaáætlanir	í	samvinnu	
við	deildarstjóra	sviðsins	og	aðra	starfsmenn	

•	Ábyrgð	á	starfsmannamálum	sviðsins
•	Situr	fundi	framkvæmdaráðs
•	Samskipti	við	ytri	aðila	og	starfsmenn	RARIK
•	Veitir	Neyðarstjórn	RARIK	forstöðu

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	rekstrarsviðs.	Meginverkefni	sviðsins	eru	
hönnun,	nýframkvæmdir,	breytingar,	viðhald	og	rekstur	rafdreifikerfis	RARIK.	Rekstrarsvið	
ber	einnig	ábyrgð	á	rekstri	og	viðhaldi	hitaveitna	og	varaaflstöðva	í	eigu	RARIK.

Leitað	er	að	drífandi	og	metnaðarfullum	einstaklingi	til	að	stýra	rekstri	sviðsins.														
Næsti	yfirmaður	er	forstjóri	RARIK	og	er	starfsstöðin	í	Reykjavík.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík.

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.

S É R F R Æ Ð I N G U R  Á  S V I Ð I 
R E I K N I N G S H A L D S  O G  U P P G J Ö R A

Helstu verkefni eru greining og undirbúningur gagna til uppgjörs, 
almennt rekstrar- og  kostnaðareftirlit, ýmis sérverkefni á sviði 
reikningshalds, innleiðing umbótaverkefna á fjármálasviði, 
eftirfylgni og skýrslugerð í samráði við stjórnendur.

Hæfniskröfur:
•  Háskólamenntun í viðskiptafræði er skilyrði
•  Góð þekking á upplýsingatækni og greiningarvinnu í Excel
•  Reynsla og þekking á Navision er kostur

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 :
RE YK JANE SBÆR

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

U M S Ó K N I R
ISAVIA. IS/ATVINNA

Isavia hlaut gullmerki PwC fyrir launajafnrétti í jafnlaunaúttekt PwC 2015 og 2016.  
Við erum stolt af þeirri niðurstöðu og er hún í takt við jafnréttisáætlun félagsins  
sem hefur það að markmiði að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls  
án þess að kynbundin mismunun eigi sér stað.
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Hringur er flugumferðarstjóri í 
flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. 
Hann er hluti af góðu ferðalagi.
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LANDSPÍTALI ... LÍFLEGUR VINNUSTAÐUR!

Starf yfirlæknis á móttökugeðdeild 33C við Landspítala er laust til 
umsóknar. Starfið er leiðtogahlutverk sem felur í sér faglega ábyrgð, 
starfsmannaábyrgð og rekstrarábyrgð. 

Leitað er eftir sérfræðilækni með víðtæka reynslu og hæfni til að vera  
í forystu fyrir þjónustu við sjúklinga, umbótastarf, öryggismál og 
upp  byggingu mannauðs á deildinni, í nánu samstarfi við fram kvæmda
stjóra og annað starfsfólk. Gerð er krafa um helgun í starfi yfirlæknis. 
Deildin er 16 rúma og þjónar einstaklingum sem þurfa greiningu og 
meðferð vegna geðrænna sjúkdóma. Áhersla er lögð á teymisvinnu  
og einstaklingsmiðaða þjónustu.

YFIRLÆKNIR

Móttökugeðdeild

Viltu vinna með skemmtilegu fólki þar sem þú færð tækifæri til að öðlast 
víðtæka þekkingu innan fagsins? Við óskum eftir 3 iðjuþjálfum í 
afleys ingarstörf við iðjuþjálfun á Landspítala. 

Lögð er áhersla á fagþróun, rannsóknir og kennslu heilbrigðisstétta  
og þverfaglegt samstarf. Í starfinu felast tækifæri til að öðlast breiða 
þekkingu innan fagsins. Við leggum ríka áherslu á að taka vel á móti 
nýjum starfsmönnum.

IÐJUÞJÁLFAR/ AFLEYSING

Iðjuþjálfun

Starf verkefnastjóra á innkaupadeild er laust til umsóknar. Við leitum 
eftir einstaklingi með háskólamenntun sem nýtist í starfi, hjúkrunarfræði 
er kostur.

Á meðal helstu verkefna deildarinnar eru útboð, verðfyrirspurnir, 
samskipti við fagfólk LSH og heilbrigðisstofnana vegna vöruvals  
og gæðamála, samskipti við birgja og stjórnun vöruflæðis frá pöntun  
til vörunotkunar.

VERKEFNASTJÓRI

Innkaupadeild

Vilt þú vinna með samhentum hópi að meðferð einstaklinga með 
krabbamein? Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingum til starfa á 
krabbameinslækningadeild, reynsla er kostur. Ráðgert er að halda stutt 
námskeið áður en starf er hafið þar sem farið verður yfir helstu 
einkenni og meðferð krabbameinssjúklinga.

Starfsfólk deildarinnar eru um 55 manns og lögð er mikil áhersla á góð 
samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Krabbameinslækningadeild

Landspítali vill ráða öflugan hjúkrunarfræðing með áhuga á geðhjúkrun  
til starfa á móttökugeðdeild 32A. 

Deildin er 17 rúma en starfsfólk hennar sinnir móttöku, greiningu og 
meðferð sjúklinga með geðraskanir. Deildin sérhæfir sig m.a. í greiningu  
og meðferð á einstaklingum sem kljást við átraskanir. Í boði er góð 
einstak lingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært 
starfsumhverfi.

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Móttökugeðdeild 32A

Laust er til umsóknar dagvinnustarf hjúkrunarfræðings í brjóstateymi 
Landspítala. Starfið felst m.a. í stuðningi við konur sem eru að greinast 
með krabbamein í brjóstum. Við sækjumst eftir hjúkrunarfræðingi með 
sterka faglega sýn og áhuga á þátttöku í faglegri framþróun.

Á deildinni ríkir góður starfsandi sem einkennist af vinnugleði, metnaði 
og sveigjanleika og þar eru mikil tækifæri til að vaxa í starfi og dýpka 
þekkingu sína. 

HJÚKRUNARFRÆÐINGUR

Brjóstateymi

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.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Á HEIMASÍÐU LANDSPÍTALA;  
WWW.LANDSPITALI.IS/MANNAUDUR OG STARFATORGI; WWW.STARFATORG.IS
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SÉRFRÆÐINGUR  
Á SKRIFSTOFU MATVÆLA, 
LANDBÚNAÐAR  
OG BYGGÐAMÁLA
Við förum ekki fram á lítið ...
Við leitum að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi  
til að vinna með okkur að verkefnum sem snúa að  
matvælaframleiðslu, matvælaöryggi, dýraheilbrigði  
og landbúnaði.  

Starfið felur í sér mikið samstarf við stofnanir,  
hagsmunaaðila og önnur ráðuneyti auk þátttöku  
í norrænu og alþjóðlegu samstarfi.

 

 

... en starfið er líka fjölbreytt, krefjandi 
og skemmtilegt!
Umsóknarfrestur er til 31. október nk. Tekið skal fram að umsóknir  
geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.  
Jafnt konur sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. janúar 2017. 

Umsóknir skulu sendar til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis,  
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík eða á netfangið postur@anr.is.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu  
hefur verið tekin. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Friðriksson,  
skrifstofustjóri (olafur.fridriksson@anr.is).

Nánari upplýsingar eru á Starfatorg.is.

•  Meistaraprófi í dýralækningum, 
matvælafræði, líffræði eða öðrum 
háskólagreinum sem nýtast í starfi. 

•  Góðu valdi á íslensku, ensku og einu 
norðurlandamáli.

•  Þekking og reynsla af opinberri 
stjórnsýslu er kostur.

Viðkomandi þarf að búa yfir réttri menntun og hæfileikum:
•  Staðgóðri þekkingu og/eða starfsreynslu 

varðandi matvælaframleiðslu, 
matvælaöryggi, dýraheilbrigði og 
landbúnað.

•  Skipulagshæfni og sjálfstæði í 
vinnubrögðum.

•  Hæfni í mannlegum samskiptum.
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á 
Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir útboð 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun (BS gráða, 180 ECTS einingar), 
 sem nýtist í starfi 
• Æskileg  er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefnastjórnun 
 er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um 
að tjá sig í ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er 
að lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar Davíðsson, 
forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 530 1419 eða á 
netfanginu: ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa  
eða sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en  
7. nóvember n.k. 

Verkefnastjóri  
á Þjónustusvið

Vinnueftirlitið

Sviðsstjóri almenns eftirlits 

Capacent — leiðir til árangurs

Vinnueftirlitið er miðstöð 
vinnuverndarstarfs í landinu og 
byggir starf sitt á  samþættingu 
eftirlits, fræðslu og rannsókna. 
Vinnueftirlitið starfar 
samkvæmt lögum um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á 
vinnustað nr. 46/1980. Sjá 
nánari upplýsingar á heimasíðu 
www.vinnueftirlit.is. 
 
Frumkvæði - Forvarnir - 
Fagmennska 
 
Um fullt starf er að ræða og 
felur það í sér ferðalög. Laun 
eru skv. kjarasamningum 
opinberra starfsmanna. Konur 
jafnt sem karlar eru hvött til að 
sækja um starfið.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4006 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf sem nýtist í starfinu.
Stjórnunarþekking og -reynsla.
Reynsla á sviði vinnuverndar eða eftirlits.
Góð íslenskukunnátta, kunnáttu í ensku og Norðurlandamáli 
æskileg.
Frumkvæði, skipulagshæfni og öguð vinnubrögð.
Leiðtogahæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum.
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Umsóknarfrestur

7. nóvember 

Viðfangsefni
Dagleg stjórnun og rekstur sviðsins. 
Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð. 
Að leiða þróun aðferða til árangurs við eftirlitsstarf.
Að taka þátt undirbúningi að setningu reglna og reglugerða  
sem varða starfið.
Þátttaka í alþjóðastarfi á verksviði sviðsins.

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða sviðsstjóra almenns eftirlits. Sviðsstjóri leiðir nýtt svið innan stofnunarinnar þar sem eru 
4 deildir sem annast eða koma að eftirliti með aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustöðum. Viðkomandi er jafnframt 
deildarstjóri eftirlitsdeildar sem fer með daglegt eftirlit á vinnustöðum. 
 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Kröfur um menntun og hæfni
• Háskólamenntun og reynsla sem nýtist í starfinu

• Þekking og reynsla af almannatengslum og markaðssetningu á erlendum mörkuðum

• Reynsla af verkefnisstjórnun skilyrði

• Reynsla af ferðaþjónustu kostur

• Framúrskarandi ensku- og íslensku kunnátta skilyrði, önnur tungumálakunnátta kostur 

• Menningarlæsi, frumkvæði, samskipta og samstarfshæfni, jákvæðni og hugmyndaauðgi

Ábyrgð og helstu verkefni
• Þróa og leiða samstarfsverkefni með ferðaþjónustufyrirtækjum og tengdum hagaðilum

• Markaðssetning á áfangastaðnum Íslandi erlendis

• Almannatengsl og upplýsingamiðlun, innanlands og erlendis

Verkefnisstjóri á sviði ferðaþjónustu og skapandi greina

INNBLÁSIN AF ÍSLANDI?
Hlutverk Íslandsstofu er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu 

íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og 

fjárfestingu til landsins. Jafnframt veitir Íslandsstofa fyrirtækjum faglega aðstoð 

við sölu á vörum, þjónustu og þekkingu erlendis og styður við kynningu á íslenskri 

menningu ytra.

Upplýsingar veitir Rannveig J. Haraldsdóttir,  

rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 13. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Vélahönnuður 

Starfssvið:
• Hönnun, útfærsla og 

teikning á lausnum 
tæknideildar Héðins

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Iðn-, tækni- eða vélaverkfræðingur
• Lausnamiðuð nálgun á verkefni
• Yfirsýn og skipulagsfærni
• Gott vald á íslensku og ensku

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. okt. nk.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 öfluga starfsmenn með 
fjölbreytta menntun og reynslu. Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði 
og Rolls-Royce Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði. 

Héðinn hf. óskar eftir að ráða hugmyndaríkan vélahönnuð til starfa. Verkefnin snúa flest að eigin 
framleiðsluvörum fyrirtækisins en einnig sérlausnum fyrir viðskiptavini. Viðskiptavinir Héðins starfa 
á alþjóðavettvangi og því fylgja starfinu alþjóðleg samskipti.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Konur jafnt sem sem karlar eru hvött til að sækja um starfið.

BAUHAUS leitar að fólki í helgarstörf

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 1. nóvember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að veita sem besta þjónustu. 
Til að mæta mikilli aukningu viðskiptavina í verslun leitum við nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.

BAUHAUS er ein af stærstu verslunarkeðjum á byggingasviði í Evrópu og rekur fleiri en 260 verslanir í 19 
löndum. Hjá BAUHAUS er viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi, stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til dáða. 

Sölumenn í verslun, vaktstjórar á þjónustuborð, 
afgreiðslugjaldkerar
Ertu brosandi og þjónustulundaður einstaklingur með reynslu af afgreiðslustörfum?
Eitt mikilvægasta verkefni starfsmanna Bauhaus er að þjónusta viðskiptavininn með bros á vör.

Ef þú ert með létta lund og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.



www.landsvirkjun.is

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

Við leitum að stöðvarstjóra
í Fljótsdalsstöð 

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

Starfið felst í umsjón með rekstri, eftirliti og viðhaldi aflstöðva og veitu-
mannvirkja. Viðkomandi ber einnig ábyrgð á samskiptum við hagsmuna-
aðila og að öryggiskröfum Landsvirkjunar sé framfylgt í daglegum rekstri. 
Við leitum að einstaklingi sem býr yfir hæfni til að miðla upplýsingum, 
sýna frumkvæði og leiðtogahæfileika og vera sjálfstæður í vinnubrögðum.

• Tæknimenntun á rafmagns- eða vélasviði

• Stjórnunarþekking og reynsla af rekstri

• Reynsla á sviði viðhaldsstjórnunar, gæðastjórnunar  
og áætlanagerðar

• Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti  

• Hæfni í samskiptum

Sótt er um starfið hjá Capacent,capacent.is. Nánari upplýsingar veita Hilmar Garðar 
Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Sturla Jóhann Hreinsson (sturla.johann.
hreinsson@landsvirkjun.is). Umsóknarfrestur er til 30. október.  
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Bílabúð Benna leitar eftir drífandi, 
metnaðarfullu og skipulögðu fólki í hópinn.

Verkstæðismóttaka
Helstu verkefni:
• Móttaka viðskiptavina
• Verkbókanir
• Reikningagerð
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Skipulagshæfni
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á bílum

Upplýsingar um starfið veitir Guðfinnur Þór Pálsson,
framkvæmdastjóri þjónustusviðs í síma 590 2000.
Umsókn ásamt ferilskrá, merkt verkstæðismóttaka,
sendist í síðasta lagi mánudaginn 31. október, á
netfangið: gudfinnur@benni.is. Fullum trúnaði er heitið.

Verkefnastjóri 
fasteignar
Harpa leitar að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að  

starfa í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Verkefnastjóri  

fasteigna heyrir undir framkvæmdastjóra fasteignasviðs.  

Starfið telst fullt starf og unnið er á vöktum.

Starfssvið

    Almenn húsumsjón og húsvarsla

    Umsjón og viðhald hreinlætistækja

    Umsjón með sorpmálum

    Umsjón með útisvæði 

    Tengiliður við birgja

Hæfniskröfur

    Reynsla af viðhaldi nauðsynleg

    Reynsla af húsumsjón kostur

    Reynsla af stjórnun húskerfa og öryggiskerfa kostur

    Vinnuvélaréttindi æskileg

    Góð tölvukunnátta

    Góð íslensku– og enskukunnátta 

    Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og metnaður í starfi

www.harpa.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sunna Hrönn 

Sigmarsdóttir: sunna@harpa.is. Umsóknarfrestur er til 

31. okt. 2016. Umsóknum skal skilað til Huldu Kristínar 

Magnúsdóttur: huldakristin@harpa.is. Þeim skal fylgja 

ítarleg ferilskrá og mynd.

Viltu vinna með okkur?

Umsóknarfrestur er til 01.11.16. Nánari upplýsingar veitir Árdís Hulda Eiríksdóttir 
forstöðumaður Hrafnistu í Hafnarfirði í síma 693 9502 eða á netfanginu 
ardishulda@hrafnista.is. Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun
• Viðbótarnám er kostur

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Rík samskipta- og samstarfshæfni

Hrafnista Hafnarfirði leitar að metnaðarfullum aðstoðardeildarstjóra með áhuga á öldrunarhjúkrun og 
stjórnun. Aðstoðardeildarstjóri er staðgengill deildarstjóra í fjarveru hans og aðstoðar hann að jafnaði með 
ýmis verkefni tengd rekstri og stjórnun deildarinnar. Um er að ræða 100% starf.

Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði 
þeirrar þjónustu sem veitt er. Störfin hjá Hrafnistu eru fjölbreytt og skemmtileg.

Getum bætt við hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum í okkar frábæra starfsmannahóp, starfshlutfall 
samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar 
þjónustu sem veitt er.

Aðstoðardeildarstjóri á hjúkrunardeild

Hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarnemar

HRAFNISTA
Reykjavík  I 

Kópavogur  I  Reykjanesbær

HRAFNISTA    HAFNARFIRÐI  

• Góð þekking og reynsla af Rai-mælitækinu kostur
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

• Heiðarleiki, dugnaður og góð framkoma
• Sjálfstæði og stundvísi

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Rekstur Íslenska kalkþörungafélagsins er í stöðugri framþróun. 
Félagið framleiðir hágæða fóðurbæti og fæðubótarefni úr 
kalkþörungum úr Arnarfirði og er árleg framleiðsla félagsins um 
50 þúsund tonn af mismunandi kalkafurðum. Eigendur félagsins 
eru frumkvöðlar á sínu sviði sem einkum vinna að þróun ýmissa 
afurða úr kalkþörungum fyrir fæðubótarmarkað og til sýrustill-
ingar og vatnshreinunar á mörkuðum víða um heim.  
Eru framtíðarmöguleikar því miklir.

Í boði er krefjandi starf í fallegu umhverfi Vestfjarða þar sem fjöl- 
margar af helstu náttúruperlum landsins eru í næsta nágrenni. 
Á Bíldudal er vaxandi atvinnulíf ásamt gróskumiklu mannlífi 
þar sem íbúatalan fer hækkandi. Á Bíldudal er góður leik- og 
grunnskóli ásamt íþróttaaðstöðu auk þess sem sundlaugar og 
heilsugæsla eru í næsta nágrenni ásamt tækifærum til marg- 
víslegra vetraríþrótta.

Kynntu þér málið

Allar nánari upplýsingar veitir framleiðslu- 
stjóri fyrirtækisins, Jóhann Magnússon, í 
síma 863 7558. Einnig má senda fyrirspurnir  
á johann@iskalk.is 

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Íslenska 
kalkþörungafélaginu ehf. á sama netfang, 
merkt Viðhaldsstjóri fyrir 12. nóvember. 

Viðhaldsstjóri óskast á Bíldudal
Í boði er krefjandi og skemmtilegt starf hjá traustu og vel reknu fyrirtæki

Íslenska kalkþörungafélagið leitar að hæfum, áhugasömum, metnaðarfullum og lífsglöðum einstaklingi 
í starf viðhaldsstjóra í verksmiðju félagsins á Bíldudal. Viðkomandi þarf að vera árangursmiðaður, sýna 
frumkvæði og hafa áræði til að takast á við krefjandi starf sem felst í umsjón með eftirliti og viðhaldi á 
vélbúnaði verksmiðjunnar ásamt vinnuvélum sem notaðar eru á vinnusvæðinu.

Hlutverk viðhaldsstjóra
• Þú tekur þátt í gerð áætlana og tekur þátt í undirbúningi og framkvæmd breytinga og viðhalds á  
 vélbúnaði verksmiðjunnar og vinnuvélum.
• Þú gegnir mikilvægu hlutverki varðandi kröfur um öryggi og umhverfismál enda eru öryggismál og  
 velferð starfsfólks í forgangi.
• Þú hefur yfirumsjón með skipulagi og verkstjórn á verkstæði.
• Þú vinnur að stöðugum umbótum og fyrirbyggjandi viðhaldi. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Menntun, reynsla og hæfni sem nýtist í starfi. 
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur en ekki krafa.
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er kostur en ekki krafa.
• Góð íslensku- og enskukunnátta er nauðsynleg.
• Lipurð í mannlegum samskiptum er nauðsynleg.
• Áhugi og metnaður fyrir gæða-, umhverfis- og öryggisstjórnun.  

Ert þú leiðtogi  
í stafrænum heimi?

Nánari  upplýsingar: 

Björgvin Ingi Ólafsson, framkvæmdastjóri  
Viðskipta og þróunar, 844 2707,  
bjorgvin.ingi.olafsson@islandsbanki.is 

Ásta Sigríður Skúladóttir, ráðgjafi á mannauðssviði,  
440 4186, asta.skuladottir@islandsbanki.is 

Íslandsbanki er á vegferð til stafrænnar forystu, hvort sem er með öflugri innri stafrænni þróun sem 
byggir á endurhögun allra grunnkerfa eða samstarfi við spræka sprota.  Við leggjum allt í að veita bestu 
bankaþjónustuna með frábærum stafrænum lausnum. Við auglýsum nú eftir forstöðumanni Dreifileiða og 
nýsköpunar sem ber ábyrgð á stafrænni viðskiptaþróun bankans og samstarfi við nýsköpunarfyrirtæki. 
Dreifileiðir og nýsköpun bera einnig ábyrgð á vefjum bankans, netbanka, appi, fyrirtækjabanka og 
stafrænni sókn, hvort sem er meðal einstaklinga fyrirtækja eða fagfjárfesta.

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

Umsóknarfrestur er til og með 30. október

Við leitum að leiðtoga sem…

• Brennur fyrir persónumiðaðri stafrænni þjónustu

• Hefur eldmóð fyrir framtíð fjármálaþjónustu

• Býr yfir framúrskarandi skipulags-  
og stjórnunarhæfni

• Hefur dug til að drífa áfram sterkan hóp  
sérfræðinga til sóknar í spennandi umhverfi

Dreifileiðir og nýsköpun er ein fimm eininga 
sviðsins Viðskipta og þróunar. Sviðið ber meðal 
annars ábyrgð á stefnumörkun, viðskipta-
þróun, markaðsmálum, viðskiptatengslum og 
viðskiptagreiningu.

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 

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið www.capacent.is

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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SÉRNÁMSSTÖÐUR Í  
HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir 2 sérnámsstöður í heimilis-
lækningum lausar til umsóknar. Aðalstarfsstöð er á Egilsstöðum og yfirlæknir 
þar er næsti yfirmaður.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema 
í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu fyrir sérnámslækna 
í heimilislækningum. Við útfærslu marklýsingarinnar verður lögð áhersla á 
þann fjölbreytileika sem héraðslækningar kalla eftir og samtímis að tryggja 
aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu / námi fyrir sérfræðinemana.  

Báðar stöður eru auglýstar til þriggja ára og á  námstímanum er gert ráð  
fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi og Norður-Noregi, eina viku á  
hvorum stað. Kennslustjóri HSA aðstoðar nema við skipulag sjúkrahúss 
hluta námsins með áherslur héraðslækningar (Rural Medicine) í huga.

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, umsóknarfrestur er til 30.11. 
2016 og stöðurnar lausar  frá 15.01. 2017 eða eftir samkomulagi.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skila 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. Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Garðarsdóttir, heimilislæknir og kennslustjóri, 
s. 470 3000 og 865 4710, netf. hronn@hsa.is  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, 
s. 470 3050 og 860 6830, netf. petur@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, 
s. 470 3050 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur

• Almennt lækningaleyfi er skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki,  
 jákvæðni og sveigjanleiki
• Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
• Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og  
 faglegur metnaður
• Íslenskukunnátta áskilin.

www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög og stofnunin þjónar rúmlega 
11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Heilsugæsla HSA hefur ellefu  starfsstöðvar og Umdæmis- 
sjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Ýmis konar sérfræðileg læknisþjónusta er reglulega í boði í HSA og húðsjúkdómalæknir er þar í föstu starfi, á 
aðalkennslustöðinni Egilsstöðum. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.

Starf umsjónarmanns mannauðs- og launakerfis í Kjaradeild 

Fjármálaskrifstofa/Kjaradeild

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

Kjaradeild sinnir launavinnslu Reykjavíkurborgar og hefur eftirlit með framkvæmd kjarasamninga. Deildin ber ábyrgð á túlkun kjarasamninga 
og vinnuréttar og fer með fyrirsvar þeirra mála gagnvart viðsemjendum og aðilum vinnumarkaðar.  Deildin sinnir auk þess ráðgjöf á sviði  
vinnuréttar og kjarasamninga innan Reykjavíkurborgar og hefur umsjón með og ber ábyrgð á launa- og  mannauðsupplýsingakerfi  
borgarinnar og þróun þess. Hjá Kjaradeild starfa 25 starfsmenn og hefur deildin aðsetur að Borgartúni 12.  

Óskað er eftir öflugum starfsmanni til starfa við umsjón á launa- og mannauðskerfi Reykjavíkurborgar.  Leitað er að einstaklingi sem býr 
yfir mikilli samskiptahæfni, sýnir frumkvæði og hefur tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.  Unnið er með SAP  mannauðs- og launakerfi auk 
undirkerfa og krefst vinnan skipulagshæfni og þekkingar á stórum fjárhagsupplýsingakerfum.

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

Umsóknarfrestur er til og með 6. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar veitir Atli Atlason, deildarstjóri kjaradeildar í netfangi atli.atlason@reykjavik.is 

Helstu verkefni:
• Þróun, viðhald, eftirlit og bilanagreining mannauðs- og launakerfa
• Greining og úrvinnsla á launa- og mannauðsgögnum
• Skýrslu- og upplýsingagjöf til innri og ytri aðila
• Innsetning og viðhald launaforsendna 
• Aðstoð við notendur

Hæfniskröfur: 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Góð þekking á gagnagrunnum, SQL forritunarmálinu og rekstri
   tölvukerfa
• Þekking og reynsla af stórum fjárhagsupplýsingakerfum 
• Reynsla af framsetningu á mannauðs- og launaupplýsingum 
  er kostur
• Skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Góðir samskiptahæfileikar og lipurð í mannlegum samskiptum

www.rumfatalagerinn.is

ATVINNA
STARFSKRAFTUR ÓSKAST Í 

VERSLUN OKKAR Á SMÁRATORGI
Óskum eftir að ráða lífsglaða og duglega starfs-

menn til starfa í verslun okkar á Smáratorgi. 
Um er að ræða starf á kassa og starf við áfyllingar. 

Um fullt starf er að ræða.

Vinsamlegast sendið ferilskrá á 
ivar@rfl.is eða fyllið út umsókn 

á staðnum.  

Við leitum af hressum einstakling með mikla 
þjónustulund í starf móttökuritara í Domus 
Medica í 100% starf frá 8:00-16:00 virka daga.
Í boði er skemmtilegt og líflegt starf sem felst 
m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana og 
móttöku sjúklinga fyrir einstakling sem býr yfir 
góðri samskiptahæfni, almennri tölvukunnáttu 
og góðri íslensku- og enskukunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá á 
netfangið domusmedica@domusmedica.is 
Umsóknarfrestur er til 29. október 2016.

Í Domus Medica, sem fagnar 50 ára starfs afmæli 
í ár, eru starfræktar læknastofur, skurð stofur 
og rannsóknarstofur sem hjá starfa hátt í 80 
sérfræðilæknar.   

MÓTTÖKURITARI

DOMUS MEDICA
EGILSGÖTU 3 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 563 1000 • domusmedica.is

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

Vilt ÞÚ bætast í hópinn?
Fjölbreytt störf í boði - sendu okkur umsókn! 

»    Íþróttakennari í Öldutúnsskóla
»    Heimilisfræðikennari í Setbergsskóla
»    Skólaliði í Setbergsskóla
»    Pólskumælandi kennari í Víðistaðaskóla
»    Frístundaleiðbeinendur í Víðistaðaskóla
»    Sérkennari í Víðistaðaskóla
»    Samfélagsfræðikennari í Áslandsskóla
»    Leikskólakennari í Álfasteini
»    Starf á heimili fatlaðs fólks
»    Forstöðumaður í Berjahlíð
»    Aðstoðarleikskólastjóri í Hlíðarbergi
»    Leikskólakennari í Bjarkalundi
»    Sérkennari í Hvaleyrarskóla

Erum við að leita að þér?
Hafnarfjarðarbær er þriðja stærsta sveitarfélag 
landsins með um 2000 starfsmenn. 

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnar�ordur.is

hafnarfjordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF



Byggingafræðingar/  
byggingariðnfræðingar 

VSB Verkfræðistofa leitar að byggingafræðingi eða bygg-
ingariðnfræðingi til starfa sem fyrst á sviði burðarvirkja. 

Starfið felst í þátttöku í hönnun burðarvirkja hverskonar 
mannvirkja.  Starfsreynsla og þekking á AutoCAD og  
Revit er nauðsynleg. Frekari upplýsingar gefur  
Hannes Örn Jónsson (hannes@vsb.is).

Umsókn um starf með upplýsingum um menntun,  
hæfni og starfsreynslu óskast skilað til skrifstofu VSB  
eða á ofangreint netfang eigi síðar en 31. október nk.   
Fyllsta trúnaðar er gætt.

VSB Verkfræðistofa ehf. veitir fjölbreytta verkfræðilega ráðgjöf  
með einkunnarorðunum hagkvæmni, fagmennska og áreiðanleiki.  
Stofan rekur sögu sína aftur til ársins 1987 og í dag starfa þar 25 manns.  
Vel er búið að starfsfólki á skrifstofu VSB að Bæjarhrauni 20 í Hafnarfirði.

Störf í framleiðsludeild
Starfssvið: Lyfjaframleiðsla, þrif, skýrsluhald.

Hæfniskröfur: Góð skrif- / málfærni í íslensku,  
samskiptahæfileikar, sjálfstæð vinnubrögð,  
sveigjanleiki og reglusemi.

Reynsla af störfum í matvæla- eða lyfjaframleiðslu  
er kostur

Umsóknir ásamt ferilskrá óskast sendar á  
sigsig@isteka.com.

Umsóknarfrestur er til 31. október 2016

Hjá Ísteka ehf. er unnið við þróun og framleiðslu á próteinlyfjum 
(biologics) og mælisettum (diagnostic kits) fyrir erlenda markaði. 
Starfsemin er GMP vottuð og framleiðsluferlar og starfshættir 
samþykktir af lyfjastofnunum út um allan heim, m.a. af FDA í 
USA. Ísteka er á lista Creditinfo um framúrskarandi fyrirtæki.

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. 

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.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is bryndis@talent.is

  www.talent.is  |  talent@talent.is

Viltu vinna með okkur?
Getum bætt við hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarnemum í okkar frábæra starfsmannahóp á hjúkrunar- 
og hvíldarinnlagnadeild á Hrafnistu Reykjavík. Starfshlutfall samkomulag. Þekking, reynsla, frumkvæði og 
ánægja starfsmanna Hrafnistuheimilanna tryggir gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Frumkvæði og metnaður í starfi

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

• Sveigjanleiki og sjálfstæð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar og jákvætt viðmót. 

Umsóknarfrestur er til 01.11.16. Nánari upplýsingar veitir Sigrún 
Stefánsdóttir forstöðumaður Hrafnistu í Reykjavík í síma 664 9400 
eða á netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is 
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.
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Mannauðsstjóri Ísafjarðarbæjar
Ísafjarðarbær auglýsir laust til umsóknar starf mannauðsstjóra 
sveitarfélagsins. Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi starf. 
Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með mannauðsmálum sveitar-
félagsins, vinnur náið með bæjarstjóra og sinnir alhliða ráðgjöf 
til stjórnenda. Meginhlutverk hans er að útfæra mannauðsmál í 
samræmi við stefnu og áherslur sveitarfélagsins. Mannauðs- 
stjóri ber ábyrgð á framkvæmd starfsmannastefnu og hefur mikil 
samskipti við aðra starfsmenn Ísafjarðarbæjar. Næsti yfirmaður 
er bæjarstjóri.

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi sem er jákvæður, 
þjónustulundaður, flinkur í samskiptum, fróðleiksfús og óhræddur 
við að sýna frumkvæði. 

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Vinna að mannauðsstefnu og eftirfylgni með starfsmannastefnu 

Ísafjarðarbæjar
• Samþætting mannauðsstjórnunar við aðra stjórnun og 
 samræming vinnubragða
• Almenn ráðgjöf og aðstoð við stjórnendur í mannauðsmálum og 

ráðningum starfsmanna
• Gerð starfsgreininga og starfslýsinga í samvinnu við starfs-

menn og yfirmenn
• Samskipti og samvinna við ýmsa utanaðkomandi aðila
• Framkvæmd kannana, úrbætur og eftirfylgni.

Menntun, reynsla og hæfni:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfinu
• Framhaldsmenntun á sviði mannauðsmála eða tengdum 

greinum
• Starfsreynsla á sviði stjórnunar- og mannauðsmála
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Leiðtogahæfni og geta til að hvetja aðra til árangurs
• Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði og geta til að hrinda 

hlutum í framkvæmd
• Skipulags- og greiningarhæfni og gagnrýnin hugsun 
• Rík þjónustulund
• Þekking á sviði stjórnsýsluréttar og vinnuréttar
• Góð almenn tölvuþekking
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í 

ræðu og riti

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2016. 

Umsóknir ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem greinir frá 
ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast 
til mannauðsstjóra á netfangið herdis@isafjordur.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Rós Kjartansdóttir 
mannauðsstjóri í síma 450-8000 eða í tölvupósti. 

ÍSAFJARÐARBÆR

Starfsfólk óskast.
Starfsfólk óskast til ýmissa starfa í vaktavinnu hjá  
Ísfugli ehf. í Mosfellsbæ. 

Um breytilegan vinnutíma getur verið að ræða bæði  
heilar eða hálfar vaktir, seinnipart dags og/eða á kvöldin. 

Upplýsingar veitir Kristmar Ólafsson í síma 566-6103 
og á netfanginu kristmar@isfugl.is

Bílastæðasjóður óskar eftir að ráða metnaðarfullan og drífandi einstakling í starf fulltrúa á skrifstofu sjóðsins. Um fjölbreytt og 
krefjandi starf er að ræða.

Vakin er athygli á því markmiði mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar að jafna
kynjaskiptingu innan starfsgreina og eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um.

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
•	 Háskólapróf	sem	nýtist	í	starfi	,	s.s.	viðskiptafræði,	

viðskiptalögfræði eða lögfræði
•	 Þekking	á	opinberri	stjórnsýslu	og	þjónustu,	æskileg
•	 Góða	tölvukunnáttu,	nauðsynleg
•	 Góð	færni	í	íslensku	og	ensku
•	 Skipulag	í	vinnubrögðum	auk	hæfileika	til	að	taka	virkan	

þátt í teymisvinnu
•	 Lögð	er	áhersla	á	mannleg	samskipti,	vandvirkni,	

frumkvæði og ríka ábyrgðartilfinningu

Bílastæðasjóður - Fulltrúi

Helstu verkefni:
•	 Meðferð og afgreiðsla erinda vegna stöðvunarbrotagjalda
• Samskipti	við	íbúa	vegna	nýrra	gjaldsvæða
• Þátttaka	í	samráði	við	íbúa	um	þróun	lausna	á	

bílastæðamálum í íbúahverfum
• Ritstýrir	heimasíðu	Bílastæðasjóðs	og	samskiptamiðlum
• Stjórnarseta	í	húsfélögum	sem	Bílastæðasjóður	er	aðili	að
• Verkefnastjórnun

Launakjör	eru	samkvæmt	kjarasamningum	viðkomandi	stéttarfélaga	og	Reykjavíkurborgar.	Um	fullt	starf	er	að	ræða.	Æskilegt	
er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari	upplýsingar	veitir		Kolbrún	Jónatansdóttir,	framkvæmdastjóri		Bílastæðasjóðs	í	síma	411	1111	og	með	tölvupósti	til	
kolbrun.jonatansdottir@reykjavik.is
Sótt	er	um	starfið	á	heimasíðu	Reykjavíkurborgar	undir	flipanum	„Störf í boði“.	Umsóknarfrestur	er	til	og	með	7.	nóvember	2016.  

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

Hugfi mi býður upp á þjónustu á sviði gagnavinnslu, gagnatengingar 
og gagnaframsetningar. Félagið selur og þróar EYK hugbúnaðinn sem 
er vefl ægt gagnavinnslukerfi  sem býður upp á miðlægt aðgengi að 
gagnasöfnum fyrirtækja með sérsniðinni framsetningu. Hugfi mi er 
dótturfélag Mannvits sem er leiðandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar 
ráðgjafar og nýsköpunar.
 
Verkefni starfsmanna Hugfi mi eru fjölbreytt, sem dæmi má nefna 
uppsetningu vefþjóna, þróun API endapunkta og hönnun viðmóta. Félagið 
býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, möguleika á að vaxa í starfi  og 
tækifæri til að taka þátt í stefnumótun og vöruþróun.
 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði.

 
Hæfnikröfur
• Þekking og reynsla af notkun Javascript, CSS, HTML, Git og Unix 

skipanalínu.
• Þekking á React og Redux er kostur.
• Þekking á Django (Python), PostgreSQL, Rabbit MQ, CentOS, 

eða Ansible er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Bjarki Ásbjarnarson, 
framkvæmdastjóri Hugfi mi (s. 661-3092, bjarki@hugfi mi.is).
 
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi  skal senda á netfangið umsokn@hugfi mi.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Hugfi mi leitar að hugbúnaðarsérfræðingi til vinnu á starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi eða á Akureyri.

Ertu hugbúnaðarsérfræðingur

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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Viltu þú starfa í 
ævintýraferðamennsku? 
Mountaineers of Iceland 
leita eftir líflegum og öflugum liðsauka

STÓRSKEMMTILEGUR STARFSMAÐUR 
Í SÖLUDEILD 

HELSTU VERKEFNI:
• Sala og tilboðsgerð
• Aðkoma að vöruþróun
• Ábyrgð á sölu og bókunum dagsferða
• Samskipti við viðskiptavini, viðhald og þróun 
viðskiptatengsla
• Aðkoma að framkvæmd ferða
• Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
• Reynsla af störfum í innlendri ferðaþjónustu 
  er kostur
• Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum 
• Geta til að vinna undir álagi og unnið í teymi
• Mjög góð enskukunnátta í rituðu og töluðu máli
• Söluhæfileikar og vilji til að ná árangri í starfi

JEPPALEIÐSÖGUMAÐUR Í DAGS-
FERÐIR ÚT FRÁ REYKJAVÍK
Við leitum að hressum og jákvæðum einstakling 
sem býr yfir óseðjandi ævintýraþorsta og elskar að 
segja sögur. 

HÆFNISKRÖFUR:
• Aukin ökuréttindi
• Þekking á landi og þjóð
• Góð enskukunnátta
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Ekki sakar ef viðkomandi er í skemmtilegri 
  kantinum og vanur fjallaloftinu!

TRUKKABÍLSTJÓRI MEÐ VINNU-
VÉLARÉTTINDI
Við eigum glæsilegan flota af stærstu trukkum 
landsins sem keyrðir eru um hálendi Íslands.
Við leitum að einstaklingi sem þrífst best utan 
byggða og er ekki hræddur við stór tæki.

HÆFNISKRÖFUR: 
• Vinnuvélaréttindi
• Aukin ökuréttindi
• Reynsla af akstri trukka
• Enskukunnátta

Umsóknir og fyrirspurnir sendist á: 
atvinna@mountaineers.is

Mountaineers of Iceland er rótgróið og framsækið 
ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í snjó- 
sleða- og jeppaferðum á hálendi Íslands.

Brimborg er í hópi stærstu og mest vaxandi bílaumboða landsins þar sem fást nýir og notaðir bílar 
frá Ford, Volvo, Mazda, Citroën og Peugeot auk Volvo vörubíla, vinnuvéla, hópferðabíla og bátavéla. 
Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla og að sjálfsögðu er bílafjármögnun í boði. Brimborg rekur 
verkstæði fyrir bíla og tæki og kappkostar að veita þar framúrskarandi þjónustu. Bílaleiga er hluti af 
þjónustuframboði Brimborgar þar sem hægt er að leigja bíla til styttri eða lengri tíma.

ÖFLUGUR 
BIFVÉLAVIRKI
Við leitum að öflugum bifvélavirkja/vélvirkja í 
okkar sterka teymi. 

Í starfinu felst vinna við bilanagreiningu og
viðgerðir á vörubílum og rútum ásamt þátttöku
í þjálfun og símenntun.

Hæfniskröfur:

• Réttindi í bifvélavirkjun/vélvirkjun 
 eða reynsla í vörubílaviðgerðum
• Gilt bílpróf, meirapróf æskilegt
• Góð þjónustulund og vilji til að vera 
 hluti af góðri liðsheild

ÁBYRGÐAR- OG
TÆKNIFULLTRÚI
Við leitum að öflugum ábyrgðar- og tæknifulltrúa í 
okkar sterka teymi. 

Í starfinu felast úrlausnir og eftirfylgni í tækni- og 
ábyrgðamálum ásamt gerð og eftirliti með 
þjónustusamningum auk ráðgjafar.

Hæfniskröfur:

• Almenn þekking á atvinnubifreiðum og tækjum
• Gilt bílpróf
• Góð þjónustulund og vilji til að vera hluti af 
 góðri liðsheild

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um
á www.volvotrucks.is.
Umsóknarfrestur er til 7. nóvember 2016

Þú færð allar upplýsingar hjá Jóhanni Rúnari, 
þjónustustjóra, í síma 515 7072.
Hringdu núna!

Við byggjum nýtt og sérstaklega vel tækjum búið 
atvinnutækjahúsnæði með frábærri starfsmannaaðstöðu 
að Hádegismóum 8 sem verður tilbúið haustið 2017. 
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið 
– við viljum þig í hópinn núna.

VIÐ VILJUM ÞIG Í HÓPINN NÚNA
í NÝTT og GLÆSILEGT
ATVINNUTÆKJAHÚSNÆÐI

Volvo Atvinnutæki atvinnuauglýsing 20161019_END.indd   1 20/10/16   15:39

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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LEIKSKÓLAKENNARAR
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði auglýsir eftir  
leikskólakennurum á nýja 5 ára deild sem staðsett 
er í húsnæði Tónlistarskólans við Austurveg.

Nánari upplýsingar á www.isafjordur.is

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sviðsstjóri almenns eftirlits Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1370
Verkefnastjóri á Þjónustusviði Ríkiskaup Reykjavík 201610/1369
Verkefnisstjóri, samfél.verkefni Háskóli Íslands Reykjavík 201610/1368
Héraðsprestur, Austurl.prófastsd. Biskup Íslands Austurland 201610/1367
Dósent í tölvuverkfræði HÍ, Rafmagns- og tölvuverkfræðideild Reykjavík 201610/1366
Verkefnastjóri Háskóli Íslands, Þjónustuborð Reykjavík 201610/1365
Yfirlæknir LSH, móttökugeðdeild 33C Reykjavík 201610/1364
Deildarstjóri á hagdeild LSH, fjármálasvið Reykjavík 201610/1363
Lektor í safnafræði Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið Reykjavík 201610/1362
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands, Hagfræðistofnun Reykjavík 201610/1361
Mannauðsstjóri Vinnueftirlitið Reykjavík 201610/1360
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201610/1359
Sjúkraliðar/nemar Heilbrigðisstofnun Norðurlands Reykjavík 201610/1358
Iðjuþjálfar/afleysingarstörf LSH, iðjuþjálfun Reykjavík 201610/1357
Alþjóðaritari Alþingi Reykjavík 201610/1356
Hjúkrunarfræðingur LSH, brjóstateymi Reykjavík 201610/1355
Fjármálastjóri Stofnun Árna Magnúss. í ísl. fræðum Reykjavík 201610/1354
Sérfræðingur Matvælastofnun Vestfirðir 201610/1353
Hjúkrunarfræðingar LSH, krabbameinslækningadeild Reykjavík 201610/1352
Hjúkrunarfræðingar Sólvangur hjúkrunarheimili Hafnarfjörður 201610/1351
Verkefnastjóri LSH, innkaupadeild Reykjavík 201610/1350
Hjúkrunarfræðingur LSH, móttökugeðdeild Reykjavík 201610/1349
Lögfræðingur Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201610/1348
Vélamaður í brúarvinnuflokki Vegagerðin Vík 201610/1347
Aðstoðardeildarstjóri LSH, speglunardeild Reykjavík 201610/1346

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. 

Bókari / aðstoðamaður Framkv.stjóra

Hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist
• Hefur unnið við bókhald
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Talar og skrifar framúrskarandi ensku, 
   önnur tungumál kostur

Helstu verkefni:
• Bókhald – yfirferð reikninga og útgáfa reikninga
• Margvísleg önnur tilfallandi verkefni

Starf við skipulagningu og framleiðslu ferða: 
Ferðaráðgjafi

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða ensku eða þýsku
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið mikið yfir sumartímann
• Hefur gaman af því að skipuleggja
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Starf við sölu og framleiðslu hópferða

Hæfniskröfur:
• Talar og skrifar mjög góða frönsku
• Menntun sem nýtist 
• Góð tölvukunnátta
• Hefur reynslu úr ferðaþjónustu
• Getur unnið undir álagi
• Hefur skipulagshæfileika
• Með ríka þjónustulund

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða
• Samskipti við erlenda viðskiptavini
• Samskipti við innlenda birgja

Áhugasamir sendi inn umsókn á
 daniel@adtravel.is fyrir 1. Nóvember 2016.

Störf í Ferðaþjónustu
AD Travel auglýsir eftir starfsfólki.

T R A V E L

AD Travel er ferðaskipuleggjandi sem sérhæfir sig í ferðum fyrir erlenda ferðamenn. 
Við erum að leita að hressum og skipulögðum starfskrafti sem vill vinna í litlu en 

skemmtilegu fjölskyldufyrirtæki þar sem unnið er náið með erlendum sam- 
starfsaðilum að skapa ógleymanlega lífsreynslu fyrir viðskiptavininn.



Snyrtivöruheildssala  leitar eftir samviskusömu  
og áreiðanlegu starfsfólki.

Við leitum að sölumanni/bílstjóra í útkeyrslu. Kynningar, la-
gervinna 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 óskast sendar á sgunnbj@simnet.is

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup óska eftir að ráða verkefnastjóra í fullt starf á 
Þjónustusvið. Starfið er fjölbreytt, spennandi og krefjandi og 
felst m.a. í miklum samskiptum við viðskiptavini Ríkiskaupa. 

Meðal helstu verkefna eru:
• Ráðgjöf og greining á þörfum og markmiðum fyrir útboð 
 og innkaup opinberra stofnana og fyrirtækja
• Gerð útboðsgagna – stjórnun útboðsferla
• Áætlana- og samningsgerð
• Verkefna- og samningsstjórnun
• Fræðsla og miðlun upplýsinga

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun (BS gráða, 180 ECTS einingar), 
 sem nýtist í starfi 
• Æskileg  er 3-5 ára reynsla af sambærilegum störfum
• Þekking á innkaupum og reynsla af verkefnastjórnun 
 er kostur

Leitað er að einstaklingi sem er agaður, sjálfstæður og 
nákvæmur í vinnubrögðum, sýnir frumkvæði og er fær um 
að tjá sig í ræðu og riti. Tungumálakunnátta auk íslensku er 
að lágmarki enska og eitt Norðurlandamál. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. 
Launakjör eru samkvæmt samningum fjármálaráðuneytisins 
og viðkomandi stéttarfélags. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnar Davíðsson, 
forstöðumaður Þjónustusviðs í síma: 530 1419 eða á 
netfanginu: ragnar.davidsson@rikiskaup.is. 

Áhugasamir leggi inn umsókn í afgreiðslu Ríkiskaupa  
eða sendi póst á ofangreint netfang fyrir eigi síðar en  
7. nóvember n.k. 

Verkefnastjóri  
á Þjónustusvið

Leikskóli Seltjarnarness 
(5959-280/290  soffia@nesid.is  ibjons@nesid.is)

 • Þroskaþjálfi, fullt starf/hlutastarf.

Grunnskóli Seltjarnarness 
(5959200  olina@grunnskoli.is)

 • Starfsfólk vantar í Skólaskjól / frístund,   
  lengda viðveru fyrir nemendur í 1.- 4. bekk, 
  og stuðningsfulltrúa vantar í hlutastörf   
  við skólann.

Nánari upplýsingar um öll störfin og skil umsókna 
má finna á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar 
www.seltjarnarnes.is – Störf í boði

Umsóknarfrestur er til 31. október næstkomandi.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar 
eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um störf. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélaga.  

Seltjarnarnesbær

seltjarnarnes.is

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.

Gufunesi      gamur.is      577 5757

SÉRFRÆÐINGUR Á 
UMHVERFISSVIÐI

Íslenska Gámafélagið leitar að öflugum starfsmanni
til að sinna starfi sérfræðings á umhverfissviði

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Söfnun, úrvinnsla og útgáfa hráefnis-
 upplýsinga
• Ráðgjöf og kynningar fyrir einstaklinga, 
 fyrirtæki og sveitarfélög
• Ýmis úrbótaverkefni og skýrslugerð
• Skráningar, skilagreinar og samvinna
 við innri og ytri viðskiptavini

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Kristjánsson framkvæmdastjóri umhverfissviðs,
birgir@gamur.is. Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu fyrirtækisins,
https://umsokn.gamur.is, en umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
• Góð tölvukunnátta
• Sjálfstæð, nákvæm og skipulögð 
 vinnubrögð
• Jákvætt viðmót og örugg framkoma
• Góð íslensku og ensku kunnátta

Hjá Íslenska gámafélaginu starfa 250 manns víða um land en fyrirtækið 
býður viðskiptavinum sínum upp á heildarlausnir á sviði umhverfisþjónustu.  
Fyrirtækið hefur hlotið jafnlaunavottun VR og starfar eftir jafnlauna- og 
jafnréttisstefnu.  Fyrirtækið hvetur konur jafnt sem karla að sækja um starfið.
 
Mannauðsstefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki fisksins ,,Fish 
Philosophy“.  Mannauðsstefnan lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúr-
skarandi vinnustaður þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu,
samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis



Laust starf á skrifstofu 
Sveitafélagið Vogar auglýsir laust starf þjónustufulltrúa á bæjarskrif-
stofu. Um er að ræða 100% stöðu. Starf þjónustufulltrúa er víðtækt 
og  fjölbreytt og tekur á flestum þeim verkefnum sem unnin eru innan 
bæjarskrifstofu.

Hæfniskröfur:

•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	og/eða	reynsla	af	 
 skrifstofustörfum
•	 Góð	almenn	þekking	á	skrifstofustörfum	og	tölvuvinnslu
•	 Góð	íslensku	kunnátta
•	 Reynsla	eða	þekking	á	sveitarstjórnarmálum	og	stjórnsýslu
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	starfi
•	 Hæfni	í	mennlegum	samskiptum
•	 Ath.	Vinnustaður	er	reyklaus

Umsókn ásamt ferilskrá skal skila á skrifstofu Sveitafélagsins 
Voga að Iðndal  2, 190 Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is 
fyrir 7. nóvember næstkomandi.

Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	Launanefndar	 
sveitafélga og Starfsmannafélgs Suðurnesja.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Hulda Friðriksdóttir  
skrifstofustjóri, anna@vogar.is eða í síma 440-6200

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Menntasvið

· Verkefnastjóri á grunnskóladeild

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfatún

· Leikskólakennari í leikskólann Baug

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Leikskólastjóri í leikskólann Læk

· Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk

· Aðstoðarmatráður í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Matráður í Hörðuvallaskóla

· Umsjónarkennari í Salaskóla

· Starfsmenn í dægradvöl í Smáraskóla

Sundlaugar

· Starfsmaður í Sundlaugina Versölum - kona

Velferðasvið

· Stuðningsfulltrúi á áfangaheimili

· Liðveisla og tilsjón

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

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Áhugavert starf hjá Fjarðabyggð

Eigna- og fram- 
kvæmdafulltrúi
Laust er til umsóknar starf eigna- og framkvæmda- 
fulltrúa Fjarðabyggðar.

Eigna- og framkvæmdafulltrúi hefur umsjón og 
eftirlit með öllum fasteignum Fjarðabyggðar og 
heldur utan um viðhalds- og nýframkvæmdir sveitar- 
félagsins í samvinnu við sviðsstjóra framkvæmda-, 
umhver�s- og veitusviðs.

Helstu verkefni eru:
• Yfirumsjón og eftirlit með verklegum framkvæmd- 
um fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar.

• Yfirumsjón og eftirlit með viðhalds- og rekstrarverk- 
efnum fyrir eignasjóð Fjarðabyggðar. 

• Yfirumsjón og eftirlit með viðhaldi leiguhúsnæðis 
Fjarðabyggðar.

Leitað er að aðila með iðnmenntun og/eða tækni- 
menntun. Framhaldsmenntun er kostur.

Frekari upplýsingar um star�ð er á heimasíðu Fjarða- 
byggðar, �ardabyggd.is, undir „Laus störf“.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga 
við viðkomandi stéttarfélag. 

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um 
star�ð.

Nánari upplýsingar veitir Marinó Stefánsson, sviðs- 
stjóri framkvæmda-, umhver�s- og veitusviðs, í síma 
470 9000 eða á
marino.stefansson@�ardabyggd.is. 

Sótt er um star�ð rafrænt á vef sveitarfélagsins. Einnig 
er tekið við umsóknum í umslagi merktu „starfs- 
umsókn framkvæmdasvið“ í þjónustugáttum bóka- 
safna og á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, Hafnar- 
götu 2, 730 Fjarðabyggð.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október nk.  

Veruleg uppbygging á sér stað í Fjarðabyggð, bæði í atvinnulí� og 
þjónustu. Íbúar sveitarfélagsins eru um 4.800 talsins í sex byggðar- 
kjörnum, sem eru Mjói�örður, Neskaupstaður í Norð�rði, Eski- 
�örður, Reyðar�örður, Fáskrúðs�örður og Stöðvar�örður.

F

Mj
Dreymir þig um að opna veitingastað?
Midgard Hostel óskar eftir umsóknum frá hugsjónarsömum 
einstaklingum sem hafa áhuga á að opna með okkur spen-
nandi veitingastað á Hvolsvelli. 

Midgard Adventure er í þann mund að endurgera og reisa 
húsnæði sem kemur til með að verða í senn Hostel, verslun, 
veitingastaður og miðstöð ævintýraferðamennsku á Suður-
landi. Fullbúið eldhús með veitingasal er senn að rísa hjá 
okkur og verður það útbúið öllum tækjum til veitingareksturs 
og veisluþjónustu. Tækifærin á svæðinu eru óendanleg og 
markaðurinn gríðarlega spennandi fyrir slíka starfsemi.

Við óskum eftir umsóknum og ferilskrám frá einstaklingum 
sem hafa metnað til þess að fara með okkur í hugmynda-
vinnu fram að áramótum og fara svo á fullt með okkur við 
rekstur á veitingastaðnum í kjölfarið. 

Ef þið viljið forvitnast meira um verkefnið, ekki hika við að 
hringja í okkur í s: 778 7335.

Umsóknir berist á restaurant@midgardhostel.is með 
ferilskrá og símanúmeri fyrir 26. október 2016.

STARF Í GESTAMÓTTÖKU
Þriggja stjörnu hótel í Reykjavík  leitar að öflugum 

og þjóunstulunduðum einstaklingi til starfa á  
vöktum í gestamóttöku.

Starfssvið: 
• Fagleg móttaka gesta og upplýsingagjöf
• Bókanir og innritun gesta.
• Sala og þjónusta við viðskiptavini.
• Samskipti við erlenda og innlenda ferðaþjónustu aðila. 
• Símavarsla og uppgjör.
• Önnur störf sem tilheyra vöktum.

Hæfniskröfur:
• Reynsla af sambærilegu starfi væri kostur.
• Vönduð framkoma og þjónustulund.
• Góð íslenskukunnátta er kostur. 
 Góð enskukunnátta skilyrði.
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og sveigjanleiki. 

Áhugasamir vinsamlega sendið á póstfangið:  
starf@email.com 

Störf á heimilum 
fatlaðs fólks 

Ás styrktarfélag óskar eftir þroskaþjálfum, félagsliðum og 
stuðningsfulltrúum til starfa. Umsækjendur þurfa að vera  
20 ára eða eldri. Stöðurnar eru lausar strax eða eftir  
nánara samkomulagi.

Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið í því að 
aðstoða og styðja íbúa í daglegu lífi, innan heimilis og utan.

Heimili í Reykjavík 
Starfsmaður óskar til starfa í Langagerði. Um er að ræða 
25% starfshlutfall og staðan er laus frá 1. nóvember. Unnið 
er aðra hvora helgi, föstudag, laugardag og sunnudag.

Nánari upplýsingar veitir Margét K. Guðnadóttir á virkum 
dögum í síma 551 4478 og 699 8409. Umsóknir sendist á 
margret@styrktarfelag.is. 

 Heimili í Hafnafirði 
Starfsmenn óskast til starfa á Klukkuvöllum. Um er að ræða 
70 - 80% stöður í vaktavinnu. Karlmenn eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um. Stöðurnar eru lausar nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Ásta Hrönn Ingvarsdóttir á virkum 
dögum í síma 551 3700. Umsóknir sendist á netfangið  
asta@styrktarfelag.is,

Heimili í Kópavogi 
Starfsmaður óskast til starfa á Kópavogsbraut 5a og 5c.  
Um er að ræða 50% starfshlutfall. Unnið er aðra hvora helgi, 
auk þess tvo morgna og fimm kvöld í mánuði.  
Staðan er laus nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Vigfúsdóttir í síma 555 7015 
og 823 1088 á virkum dögum. Umsóknir sendist á netfangið 
hronn@styrktarfelag.is 

Allar stöðurnar má einnig sækja um í gegnum heimasíðu 
félagsins www.styrktarfelag.is, atvinnuumsókn. 

Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningum við SFR 
og ÞÍ.

Ertu að leita að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

  www.talent.is  |  talent@talent.islind@talent.is bryndis@talent.is
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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

Sölumaður á fasteignamiðlun
Við leitum að öflugum sölumanni sem er tilbúinn að takast á 

við spennandi sölumannsstarf og getur hafið störf strax.  
Ef þú ert vel skipulagður, hefur góða framkomu og ert 

lausnarsinnaður þá er þetta rétta starfið fyrir þig. 
Árangurstengd laun. 

Áhugasamir vinsamlega sendið inn umsóknir á box@frett.is 
merkt ,,Sölumaður fasteigna – 1903“

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Viltu bætast 
í hópinn?

Leikskólinn Sjáland leitar eftir 
skemmtilegu og jákvæðu fólki

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn. 
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og 
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með 
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum 
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum 
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í 
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og 
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 22.maí n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Ída Jensdóttir leikskólastjóri í síma 578-1220 eða á 
netfangið; ida@sjaland.is Einnig er hægt að sækja um á 
verfslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ staðsettur 
í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálandshverfi. 
Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast nýr og öll 
aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og heilbrigði og 
því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari

Önnur 
uppeldismenntun

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi

Jákvæðni og gleði

Leikskólinn Sjálland hefur skýra stefnu og framtíðarsýn.
Við erum skóli í þróun og metum mikils áhuga og
metnað starfsmanna okkar. Við erum Grænn skóli með
áherslu á umhverfismennt og græn gildi. Við vinnum
eftir skýrri skólastefnu sem byggir á fjölgreindunum
og einstaklingsmiðuðu námi. Leiðarljós okkar í
starfsmannahópnum er „að samskipti séu opin, góð og
gagnrýnin, og byggja á jákvæðni, nákvæmni og virðingu“.

Umsóknarfrestur er til 6.október n.k. Frekari upplýsingar 
veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 
578-1220 eða á netfangið: sarahrund@sjaland.is . Einnig er 
hægt að sækja um á vefslóðinni www.sjaland.is 

Leikskólinn Sjáland er einkarekinn leikskóli í Garðabæ 
staðsettur í sannkallaðri náttúruperlu við fjöruna í Sjálands-
hverfi. Leikskólinn opnaði í ágúst 2005 og er því nánast 
nýr og öll aðstaða til fyrirmyndar. Áhersla er á hollustu og 
heilbrigði og því er leikskólinn reyklaus vinnustaður.

Menntunarkröfur:
Leikskólakennari
Önnur uppeldismenntun
Reynsla í starfi

Hæfniskröfur:
Frumkvæði
Sjálfstæði
Stundvísi
Jákvæðni og gleði
Jákvæðni

Við erum að leita að metnaðarfullum og hraustum 
einstakling í þjálfunarteymið okkar fyrir barn með 
einhverfu og afar krefjandi hegðun. Í starfinu felst 
þjálfun á öllum daglegum athöfnum ásamt samvinnu í 
faglegu teymi. Starfið er krefjandi og mjög spennandi. 
Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal send á Auði mannauðsstjóra á  
netfangið: audur@sjaland.is, ásamt ferilskrá.

Ertu til í áskorun?

Vinnuhlutfall eftir samkomulagi.
Upplýsingar og fyrirspurnir sendist á 

harsnyrtistofan@simnet.is

Hársnyrtir óskast

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.

BM Vallá ehf.
Bíldshöfða 7 

Spennandi starf hjá BM Vallá

Lagerstjóri á hellu- og  
smáeiningalager á Breiðhöfða

•	 Viðkomandi	þarf	að	vera	með	reynslu	og	réttindi		
	 á	lyftara	(J)
•	 Viðkomandi	þarf	að	vera	reglusamur,	stundvís,		
	 skipulagður	og	duglegur	til	starfa
•	 Vinnutími	frá	kl.	8:00	–	17	yfir	vetrartímann	og			
	 8:00	–	18	yfir	sumartímabil,	en	oft	er	mikið	að	gera		
	 yfir	álagstímabil.		Unnið	er	samkvæmt	bónuskerfi.
•	 Viðkomandi	þarf	að	hafa	ríka	þjónustulund	og	gott		
	 lag	á	mannlegum	samskipum.
•	 Gott	mötuneyti	er	á	staðnum.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016

Umsækendur sendi umsókn ásamt ferilskrá á  
netfangið  asbjorn@bmvalla.is



| AtvinnA | 22. október 2016  LAUGARDAGUR16

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.

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

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi



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.

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



Verkefnastjóri 
fasteignar
Harpa leitar að drífandi einstaklingi sem hefur áhuga á að  

starfa í fjölbreyttu og skapandi umhverfi. Verkefnastjóri  

fasteigna heyrir undir framkvæmdastjóra fasteignasviðs.  

Starfið telst fullt starf og unnið er á vöktum.

Starfssvið

    Almenn húsumsjón og húsvarsla

    Umsjón og viðhald hreinlætistækja

    Umsjón með sorpmálum

    Umsjón með útisvæði 

    Tengiliður við birgja

Hæfniskröfur

    Reynsla af viðhaldi nauðsynleg

    Reynsla af húsumsjón kostur

    Reynsla af stjórnun húskerfa og öryggiskerfa kostur

    Vinnuvélaréttindi æskileg

    Góð tölvukunnátta

    Góð íslensku– og enskukunnátta 

    Góðir samskiptahæfileikar, frumkvæði og metnaður í starfi

www.harpa.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sunna Hrönn 

Sigmarsdóttir: sunna@harpa.is. Umsóknarfrestur er til 

31. okt. 2016. Umsóknum skal skilað til Huldu Kristínar 

Magnúsdóttur: huldakristin@harpa.is. Þeim skal fylgja 

ítarleg ferilskrá og mynd.

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

SÉRNÁMSSTÖÐUR Í  
HEIMILISLÆKNINGUM 
Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA) auglýsir 2 sérnámsstöður í heimilis-
lækningum lausar til umsóknar. Aðalstarfsstöð er á Egilsstöðum og yfirlæknir 
þar er næsti yfirmaður.

HSA hefur langa reynslu af kennslu læknanema, kandídata og sérfræðinema 
í heimilislækningum. Námið verður byggt á marklýsingu fyrir sérnámslækna 
í heimilislækningum. Við útfærslu marklýsingarinnar verður lögð áhersla á 
þann fjölbreytileika sem héraðslækningar kalla eftir og samtímis að tryggja 
aðgengi nemans að skipulagðri hópkennslu / námi fyrir sérfræðinemana.  

Báðar stöður eru auglýstar til þriggja ára og á  námstímanum er gert ráð  
fyrir námsdvöl á heilsugæslu í Skotlandi og Norður-Noregi, eina viku á  
hvorum stað. Kennslustjóri HSA aðstoðar nema við skipulag sjúkrahúss 
hluta námsins með áherslur héraðslækningar (Rural Medicine) í huga.

Frekari upplýsingar um stöður og umsókn

Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi, umsóknarfrestur er til 30.11. 
2016 og stöðurnar lausar  frá 15.01. 2017 eða eftir samkomulagi.  
Kjör fara eftir kjarasamningi fjármálaráðherra og Læknafélags Íslands. 
Umsóknum skal skila 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. Öllum umsóknum verður svarað. 
Tóbaksnotkun er ekki heimil á vinnutíma innan HSA.

Nánari upplýsingar veita:

Hrönn Garðarsdóttir, heimilislæknir og kennslustjóri, 
s. 470 3000 og 865 4710, netf. hronn@hsa.is  
Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga, 
s. 470 3050 og 860 6830, netf. petur@hsa.is,  
Emil Sigurjónsson, mannauðsstjóri, 
s. 470 3050 og 895 2488, netf. emils@hsa.is.

Helstu verkefni og ábyrgð

• Almennar lækningar
• Heilsuvernd
• Vaktþjónusta
• Þátttaka í kennslu læknanema og kandídata

Hæfnikröfur

• Almennt lækningaleyfi er skilyrði
• Hæfni í mannlegum samskiptum, áreiðanleiki,  
 jákvæðni og sveigjanleiki
• Vilji til þverfaglegrar samvinnu (teymisvinnu)
• Sjálfstæði í starfi, frumkvæði og  
 faglegur metnaður
• Íslenskukunnátta áskilin.

www.hsa
 

HSA starfar á þremur fagsviðum; heilsugæslu-, hjúkrunar- og sjúkrasviði. Áhersla er lögð á samvinnu þvert á byggðalög og stofnunin þjónar rúmlega 
11.000 íbúum frá Djúpavogi til Bakkafjarðar, auk ferðamanna sem sækja Austurland heim. Heilsugæsla HSA hefur ellefu  starfsstöðvar og Umdæmis- 
sjúkrahús Austurlands er í Neskaupstað. Ýmis konar sérfræðileg læknisþjónusta er reglulega í boði í HSA og húðsjúkdómalæknir er þar í föstu starfi, á 
aðalkennslustöðinni Egilsstöðum. HSA vill byggja þjónustu sína á mannvirðingu, þekkingu og þverfaglegri samvinnu.
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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?

Við leitum af hressum einstakling með mikla 
þjónustulund í starf móttökuritara í Domus 
Medica í 100% starf frá 8:00-16:00 virka daga.
Í boði er skemmtilegt og líflegt starf sem felst 
m.a. í símsvörun, skráningu tíma pantana og 
móttöku sjúklinga fyrir einstakling sem býr yfir 
góðri samskiptahæfni, almennri tölvukunnáttu 
og góðri íslensku- og enskukunnáttu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.
Vinsamlega sendið umsókn og ferilsskrá á 
netfangið domusmedica@domusmedica.is 
Umsóknarfrestur er til 29. október 2016.

Í Domus Medica, sem fagnar 50 ára starfs afmæli 
í ár, eru starfræktar læknastofur, skurð stofur 
og rannsóknarstofur sem hjá starfa hátt í 80 
sérfræðilæknar.   

MÓTTÖKURITARI

DOMUS MEDICA
EGILSGÖTU 3 • 101 REYKJAVÍK • SÍMI 563 1000 • domusmedica.is

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is
  www.talent.is  |  talent@talent.is

Ef þú ert með rétta  
starfið — erum við með  
réttu manneskjuna

www.capacent.is 

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

Nýtt verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

F.h. Höfuðborgarstofu er óskað eftir áhugasömum 
aðilum til þátttöku í samningaviðræðum 
nr. 13803 vegna: 

Rekstur sölu- og bókunarstarfsemi í Upplýsinga-
miðstöð ferðamanna í Reykjavík.

Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod 

SAMNINGA-
VIÐRÆÐUR

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, skv. reglum um 
hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 4. 
janúar til 19. desember 2017.
Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðublöð 
er að finna á heimasíðu Jónshúss: jonshus.dk 
(fræðimannsíbúð).
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu 
Alþingis eigi síðar en mánudaginn 31. október nk.

Umsóknir
um dvöl í íbúð 
fræðimanns í 
Kaupmannahöfn 
2017

NÁNARI UPPLÝSINGAR 
www.isavia.is/skipulag

Isavia vinnur nú að gerð deiliskipulags fyrir vestur- og austursvæði 
Keflavíkurflugvallar. Tillögurnar liggja fyrir í drögum og kallar 
Isavia því e�ir samráði við hagsmunaaðila svæðanna.

Kynningarfundur og vinnustofa verður haldinn í Hljómahöll, 
þriðjudaginn 25. október klukkan 13.00-16.00. 
Þar verða drög að deiliskipulagstillögum kynnt og ábendingum 
þá�takenda safnað saman í vinnuhópum. 

Áhugasamir um uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli eru hva�ir til 
þess að mæta á vinnufundinn. Óskað er e�ir skráningum á 
netfangið skipulagsfulltrui@isavia.is

Forkynning stendur yfir til 15. nóvember.
Á meðan á forkynningartímabili stendur er hægt að senda 
ábendingar á skipulagsfulltrui@isavia.is

Nánari upplýsingar um markmið og útfærslur deiliskipulagsins eru 
aðgengilegar á heimasíðu Isavia, www.isavia.is/skipulag

K E F L A V Í K U R F L U G V Ö L L U R
T I L L Ö G U R  A Ð  D E I L I S K I P U L A G I  -  S A M R Á Ð S F U N D U R

Hugfi mi býður upp á þjónustu á sviði gagnavinnslu, gagnatengingar 
og gagnaframsetningar. Félagið selur og þróar EYK hugbúnaðinn sem 
er vefl ægt gagnavinnslukerfi  sem býður upp á miðlægt aðgengi að 
gagnasöfnum fyrirtækja með sérsniðinni framsetningu. Hugfi mi er 
dótturfélag Mannvits sem er leiðandi fyrirtæki á sviði tæknilegrar 
ráðgjafar og nýsköpunar.
 
Verkefni starfsmanna Hugfi mi eru fjölbreytt, sem dæmi má nefna 
uppsetningu vefþjóna, þróun API endapunkta og hönnun viðmóta. Félagið 
býður upp á sveigjanlegan vinnutíma, möguleika á að vaxa í starfi  og 
tækifæri til að taka þátt í stefnumótun og vöruþróun.
 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði.

 
Hæfnikröfur
• Þekking og reynsla af notkun Javascript, CSS, HTML, Git og Unix 

skipanalínu.
• Þekking á React og Redux er kostur.
• Þekking á Django (Python), PostgreSQL, Rabbit MQ, CentOS, 

eða Ansible er kostur.

Umsóknarfrestur er til og með 31. október 2016. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem fyrst. Nánari upplýsingar veitir Bjarki Ásbjarnarson, 
framkvæmdastjóri Hugfi mi (s. 661-3092, bjarki@hugfi mi.is).
 
Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi  skal senda á netfangið umsokn@hugfi mi.is.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfi ð.

Hugfi mi leitar að hugbúnaðarsérfræðingi til vinnu á starfsstöðvar fyrirtækisins í Kópavogi eða á Akureyri.

Ertu hugbúnaðarsérfræðingur
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Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími: 520 9595 • Fax: 520 9599

OPIÐ HÚS á sunndag kl. 16:00-16:30 
EINSTÖK ÍBÚÐ í Sjálandi í Garðabæ með óhindruðu sjávarútsýni.  
Einstaklega vel staðsett 3ja herbergja íbúð með fallegu útsýni yfir 
strandlengjuna, Gálgahraunið og til Bessastaða. Íbúðin er í litlu fjölbýli 
með lyftu og stæði í bílastæðahúsi. Aðgengi gott og allur frágangur 
sérlega glæsilegur með göngustígum og fallegri götumynd. Stutt er 
í hraunið, náttúruna og hafið með sitt skrúðuga fuglalíf að ógleymdri 
ylströnd. Upplýsingar veitir Bjarni sölufulltrúi í gsm: 895 9120

Strandvegur 23, 210 Garðabæ

OPIÐ HÚS

Verð: 54,8 m.kr.  
Stærð: 128 m2  

Við erum í snjallsímum á m.as.is og á facebook.com/asfasteignasala

Stofnað 1988 
Aron Freyr Eiríksson  
lögg. fasteignasali. 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Lækjarbrekka 27 - Sumarhús

Fallegt og vandað 77,7 fm sumarhús, ásamt  ca. 77 fm geymslu og 
ca. 12 fm gróðurhúsi, samtals 166,7 fm á 4.626,0 fm. Eignarlóð á 
frábærum útsýnisstað í landi Syðri Brúar í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi.  Hitaveita og rafmagn. Gólfhiti með hitastillum í hverju rými. 
Lokað svæði með símahliði. Árgjald er kr. 30.000,- sem notað er í að 
halda vegum í lagi og kostnaður við símahlið. Ásett verð 29,9 millj. kr,-
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum Ás fasteignasölu í s. 520-2600 
eða í s. 772-7376 utan opnunartíma skrifstofu.

Aron Freyr 
Eiríksson 

lögg. fasteignasali.
s: 772-7376   

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

GEYSIR; STÍGA- OG PALLAGERÐ
FRAMKVÆMDIR Á RÍKISJÖRÐINNI LAUG 

1. ÁFANGI – 1. VERKHLUTI 
ÚTBOÐ NR. 20374 

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. Umhverfisstofnunar, óskar eftir 
tilboðum í framkvæmdir við verkefnið Geysir; stíga- og pallag-
erð, framkvæmdir á ríkisjörðinni Laug, 1. áfangi – 1. verkhluti.   

Framkvæmdin snýst um bætt aðgengi ferðamanna að svæðinu 
og gerð stíga og áningarstaða með tilheyrandi frágangi í landi 
jarðarinnar Laugar, frá tjaldsvæði upp á Laugarfell. 

Um er að ræða 1. áfanga - 1. verkhluta. Verkið er jafnframt 
hluti af stærra verki (1. áfanga - 2. verkhluta) þar sem smíði og 
uppsetning palla og trappa verður boðin út sérstaklega. 

Helstu magntölur:   
Malarfyllingar:  1.200 m3 
Uppgröftur:   700 m3 
Hlaðnir veggir:  30 m2 
Þrep og kantar úr náttúrugrjóti: 400 lm 
Þökulagnir:  1.200 m2 
Lagfæring á landi  600 m2 

Efni sem verkkaupi leggur til: Trjábolir til smíði á bekkjum. 
Afhent í skógræktinni á Haukadal. 

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. maí 2017. 

Útboðsgögnin verða aðgengileg á vef Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is frá og með þriðjudeginum 25. október 2016. 

Tilboðin verða opnuð hjá Ríkiskaupum þriðjudaginn 8. nóvember 
2016 kl. 14:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 

G A R Ð A T O R G I  7
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ÚTBOÐ

Garðabær óskar eftir tilboðum í endurnýjun 
Ásgarðslaugar

Verkið felst í nýjum heitum pottum, vaðlaug, 
vaktrými og eimbaði ásamt endurnýjun 
sundlaugar, búningsklefa, útiklefa, danssalar 
og æfingasalar. Einnig verður kjallari 
stækkaður og lagnakerfi endurnýjuð.

Helstu verkþættir og magntölur eru:
 Gröftur og fleygun 2.500m³
 Fyllingar 1.000m³
 Steypumót  1.600m²
 Járnbending 50.000kg
 Steinsteypa 400m³
 Stálvirki 6.500kg
 Frárennslislagnir 300m
 Hitakerfislagnir 200m
 Neysluvatnslagnir 500m
 Snjóbræðsla 700m²
 Hreinsikerfi fyrir sundlaug, 
 vaðlaug og potta 550 m³
 Loftræsisamstæða 1 stk.
 Strengstigar 150m
 Pípur 500m
 Strengir 230/400V 1.000m
 Smáspennustrengir 1.000m
 Lampar 100 stk.
 Endurnýjun búningsklefa 400m²
 Útiklefar og útimannvirki 200m²
 Flísalögn potta og lauga 1.000m²

Útboðsgögn verða afhent á USB minnislykli í 
móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík frá 
kl. 9:00 þriðjudaginn 11. október 2016.

Opnun tilboða verður kl. 9 miðvikudaginn 9. 
nóvember 2016, í móttöku Verkís, Ofanleiti 2, 
103 Reykjavík.

Kynningarfundur verður haldinn 
miðvikudaginn 26. október 2016 í anddyri 
Ásgarðslaugar, 210 Garðabæ.

ENDURNÝJUN 
ÁSGARÐSLAUGAR

Útboð á Veiðirétti 
A-deild Veiðifélags Skjálfandafljóts óskar eftir tilboðum í lax- og 
silungsveiði á starfssvæði félagsins árin 2017 til 2019, að báðum 
árum meðtöldum. 

Um er að ræða 6 laxveiðistangir og 10 silungsveiðistangir. 

Umsjónarmaður útboðsins er Pétur Már Jónsson hdl.  
Suðurlandsbraut 30. 5. hæð. 108 Reykjavík. Sími 511 1119. 

Útboðsgögn fást hjá umsjónarmanni gegn greiðslu kr. 15.000. 

Tilboðum skal skila fyrir 2. desember 2016, kl. 16:00, 
þá verða tilboðin opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

49,9 millj.Verð:

158 fm íbúð með fjórum  
svefnherbergjum

3. hæð í góðu fjölbýli með lyftu

Stæði í lokaðri bílgeymslu

Mjög gott útsýni, tvennar svalir

Stór stofa og opið eldhús.

Frábær og vel skipulögð  
fjölskylduíbúð

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 23.okt. kl: 13:00 - 13:45

Ásakór 13

Hárgreiðslustofa í  
Hafnarfirði til sölu

Stofnuð 1996. Flott stofa með 4 vinnustöðvar.
Gott aðgengi. Traustur leigusamningur.

Áhugasamir sendi á markmid2016@gmail.com
Kaupandi/ur geta hafið störf strax  

góður tími framundan

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



ALLAR UPPLÝSINGAR VEITAINNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem 
endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

Gunnar Sverrir Harðarson
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Urriðaholt
(Holtsvegur)

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

SÖLUSÝNING - HOLTSVEGUR 14-18
SUNNUDAGINN 23. OKTÓBER - KL. 15.00 - 16.00

Glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir 
á einstökum stað í Urriðaholti

Sjá nánar á www.holtsvegur.is

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum á 
öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 til 250 
hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- irnar eru 
ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 900 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu öllu. 
Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter
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Skiltagerð til sölu
Til sölu rótgróin skiltagerð á höfuðborgarsvæðinu með 

eigin framleiðslu og innflutning. Velta 30m/ári + vsk, og góð 
framlegð. Tryggir viðskiptavinir og góðir vaxtamöguleikar. 

Verðhugmynd 14m fyrir lager, tæki og viðskiptavild.

Fyrirspurnir sendist á:
Óskar Thorberg Traustason

Löggiltur fasteigna- og fyrirtækjasali
Fasteignasalan Bær

Sími 659-2555.  Netfang:  oskar@fasteignasalan.is

Þórarinn M. Friðgeirsson  
Löggiltur fasteignasali 

746 fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð. Um er að ræða þrjá eignarhluta sem seldir eru saman.  
Góð lofthæð. Tvö bil með góðri innkeyrsluhurð. Eitt bil með millilofti. Laust við kaupsamning. 
Verð: 105 millj. 

Um er að ræða fjögur bil og kjallari undir einu með starfsmannaaðstöðu. Heildarstærð er 498,6 fm  
Eignin verður seld í einu lagi en möguleiki væri skipta upp í 3-4 sjálfstæðar einingar.  
Þrennar Innkeyrsludyr. Laust við kaupsamning. Verð: 78 millj. 

Smiðjuvegur 14, 200 Kópavogur

Tindasel 3, 109 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali 

Nánari uppl. veita: 

Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fast. 
s: 824-9098, hilmar@eignamidlun.is eða 
Þórarinn M. Friðgeirsson lögg. fast.  
s: 899-1882, thorarinn@eignamidlun.is

Ólafur Jóhannsson
Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

TIL SÖLU
Lyngháls 10, 110 Reykjavík
Iðnaðarhúsnæði
Stærð 317,9 fm.
Verð: 62.900.000.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Húsnæðinu er í dag skipt í tvær einingar sem auðvelt er að opna á milli. Stærra rýmið er 218m2 sem er einn salur 
með innkeyrsludyrum tveimur salernum og ræstikompu. Minna rýmið er 100m2 með svölum og er auðvelt að 
breyta því í íbúð, en fleiri íbúðir eru í húsinu, sérinngangur í það úr stigagangi en einnig er innangengt úr stærra 
rýminu. Lofthæð 3.5m og lyfta í sameign. Öll skipti skoðuð.

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Opið hús á morgun, sunnudaginn 23. okt. frá kl 14:00-15:00
Glæsileg fjögurra herbergja íbúð í steinsteyptu parhúsi, 174 fm þar 
af 39 fm bílskúr. Harðparket (hvíttuð eik) er á herbergjum, gangi, 
stofu og eldhúsi, flísar á forstofu og baðherbergi. Verið er að leggja 
lokahönd á frágang innandyra, skápar og innrétting í eldhús verður 
komin upp innan mánaðar. Eldhúsinnrétting; hvít-sprautulökkuð, 
tæki í eldhúsi frá Siemens. Fataskápar í herbergjum og forstofu eru 
hvít-sprautulakkaðir. Ledlýsing í stofu, eldhúsi og baðherbergi.  
Hvít Ifö innrétting á baðherbergi. Epoxi á gólfi í þvottahúsi og 
bílskúr. Lóð tilbúin, hellur fyrir framan allar útihurðir. 
Verð kr. 43,9 millj.

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Hraunbær 14 Hveragerði

NÝTT – GLÆSILEGT – VANDAÐ - FULLBÚIÐ PARHÚS Á GÓÐU VERÐI

Knútur Bjarnason, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og 
skipasali
Helgafell fasteignasala 
s: 566-0000 
www.helgafellfasteignasala.is

KVÍSLARTUNGA 52, 
MOSFELLSBÆ

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð.

Verið velkomin á opið hús á morgun, sunnudag,  
milli kl. 13:00 og 13.30

Bjart og vandað einbýli með innbyggðum bílskúr,  
samtals 225 fm. Sjón er sögu ríkari. Verð: 79,9 millj.

OPIÐ 

HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

98,0 millj.Verð:

Fallegt einbýlishús með tvöföldum 
bílskúr og auka íbúð
Einbýlishús skráð hjá FMR 347,0 fm
Tvílyft hús, þar sem hver fm er vel  
nýttur í björtum fallegum rýmum
Tvöfaldur bílskúr að stærð 63,6 fm  
með 3 m lofthæð
Svalir út úr tveimur svefnherbergjum 
5. svefnherbergi auk sér íbúðar
Auka íbúð, 2ja herb. með sérinngangi
Upphitað plan út í götu
Vinsæl staðsetning, gott viðhald
Útsýni

Marargrund 4

Fluttur á Laugaveg 96
Vantar eignir á 
skrá!

Sími 7818113 // einar@fastlog.is // fastlog.is

Hraunhamar kynnir bjarta 2ja herbergja íbúð 69,3 fm á 2 hæð í  
vinsælu húsi fyrir eldri borgara, 60 ára og eldri. Fallegt útsýni.  
Glerlokun á suð-austur svölum. Þjónustumiðstöð er í húsinu, m.a. 
mötuneyti, hárgreiðslustofa, nuddstofa, ofl. Húsvörður til staðar.  
V. 34,5 millj. Uppl. veitir Helgi Jón í s: 893-2233    

Hjallabraut 33 - íbúð fyrir 60 ára og eldri 
Opið hús á morgun sunnudag kl. 17:00 -17:30, íbúð 214.

OPIÐ HÚS

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Nökkvavogur 11
104 REYKJAVÍK

Tveir eignarhlutar í litlu fjölbýli. Aðalhæð, 
bílskúr og hluti kjallara, samtals 103,9fm og efri 
hæð og hluti kjallara 54,8fm. Selst saman eða í 
sitt hvoru lagi. 

STÆRÐ: 158,7 fm FJÓRBÝLI       HERB: 7

68.800.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Álfkonuhvarf 59
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel staðsett útsýnisíbúð á 2. hæð. 
Lyftuhús, klætt að utan. Stæði í lokaðri 
bílageymslu. Suð-vestur svalir. Þvottahús innan 
íbúðar. Parket og flísar. 

STÆRÐ: 96,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

39.400.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Nýbýlavegur 90
200 KÓPAVOGUR

Falleg og mikið endurnýjuð íbúð að innan sem 
utan á þessum vinsæla stað í Kópavoginum. 
Sólpallur út frá stofu. Stór gróinn garður.

STÆRÐ: 66,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

28.900.000
Heyrumst
Bjarni   662 6163
Löggiltur fasteignasali

Austurkór 4-6
203 KÓPAVOGUR

Mjög falleg parhús á einni hæð á góðum stað.
Húsin skilast tilbúin til innréttinga að innan og 
fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.
Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 176 fm PARHÚS      HERB: 4

57.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Bröndukvísl 15
110 REYKJAVÍK

Virkilega fallegt einbýli á einni hæð með bílskúr. 
Stór stofa með arin og rúmgott eldhús. Tvö 
herbergi og hjónasvíta. Stór skjólgóður garður. 
Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 246,4 fm EINBÝLI       HERB: 3

88.000.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Frostafold 21
112 REYKJAVÍK

Virkilega góð 5-6 herbergja, tveggja hæða, 
íbúð á efstu hæð. 3 svefnherbergi , tvær stofur. 
Auðvelt að fjölga herbergjum ef þarf. Stórar 
suðursvalir. Bílskúr.

STÆRÐ: 152,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5-6

44.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Helluvað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg útsýnisíbúð með suðursvölum. Þrjú 
svefnherbergi. Granítborðplata í eldhúsi,  granít 
flísar á gólfi.  Stæði í lokaðri bílageymslu. Stutt í 
skóla og leikskóla. Einungis tvær íbúðir á hæð.

STÆRÐ: 111,5 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

42.900.000
Heyrumst
Kristín   824 4031
Löggiltur fasteignasali

Álakvísl 114
110 REYKJAVÍK

Mjög góð tveggja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi , sérgarði og bílastæði í 
aflokuðum bílakjallara.

STÆRÐ: 104 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg. fasteignasala

Mánatún 7-17
105 REYKJAVÍK

NÝJAR ÍBÚÐIR. Glæsilegar, vel skipulagðar og 
bjartar íbúðir í fallegu húsi. Öllum íbúðum fylgir 
stæði í bílageymslu. Sérlega vandaður 
frágangur og fallegar innréttingar.

STÆRÐ: 111-183 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

52,5-82,9 M
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Friggjarbrunnur 14-16
113 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir:

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan, með 
gólfefnum, öllum ljósum uppsettum og 
innbyggðri uppþvottavél. Allir innveggir eru 
hlaðnir/múraðir. Upphituð bílageymsla fylgir 
öllum íbúðum. Lyfta er í húsi nr.16 en þar eru 9 
íbúðir en nr.14 eru 4 íbúðir.
Upplýsingar veitir:
Stefán, í námi til lögg.fasteignasala, s:892-9966
Hannes, löggiltur fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, löggiltur fasteignasali, s: 696-1122

STÆRÐ: 100-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

38,6 - 58,8 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    23. okt 15:15 – 15:45OPIÐ HÚS    23. okt 14:30 – 15:00 OPIÐ HÚS    23. okt 16:15 – 16:45

OPIÐ HÚS    24. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    24. okt 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS    24. okt 17:00 – 17:30

OPIÐ HÚS    23. okt 16:30 – 17:00 BÓKIÐ SKOÐUN  

OPIÐ HÚS    23. október 16:00 – 18:00



Mánatún 1
105 REYKJAVÍK

Nýjar og glæsilegar íbúðir í 8 hæða 
fjölbýli við Mánatún 1 í  
Reykjavík. Afhending haustið 
2017. Íbúðir afhendast fullbúnar án 
gólfefna, votrými verða flísalögð.

OPIÐ HÚS:

Verið velkomin til okkar á LIND 
fasteignasölu í Hlíðasmára 6, 
Kópavogi laugardaginn 22. 
október milli kl. 14.00 og 16.00. 
Komið og skoðið teikningar, við 
verðum með heitt á könnunni.

Verð frá 39.000.000

STÆRÐ: Frá 77 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Garðatorg 2a og 2b
210 GARÐABÆR

Lind fasteignasala kynnir:

Einstök útsýnishús, aukin lofthæð í öllum
íbúðum, allt að 3,30m, Húsin eru álklædd að
utan, vandaðar innréttingar og granít, Fullbúin
sýningaríbúð. 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
Allar nánari upplýsingar veita:

Hannes, lögg.fasteignasali, s: 699-5008
Kristján, lögg.fasteignasali, s: 696-1122
Stefán, lögg.leigumiðlari, s: 892-9966
Gunnar, í námi til lögg.fasteignasala, s:699-3702

STÆRÐ: 100,2-195 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

Verð frá 57,5 M
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Þrúðsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús 
á frábærum útsýnisstað við Þrúðasali 4 í 
Kópavogi. 
Efri hæð: Barnaherbergi, rúmgóð sam-
liggjandi stofa og borðstofa, gott eldhús 
með eldunareyju. 
Neðri hæð: Þrjú svefnherbergi, möguleiki 
á að bæta við 5.herberginu, baðherbergi 
og þvottahús.  Fallegt hús sem vert er 
að skoða.

STÆRÐ: 240,4 fm EINBÝLI         HERB: 6

86.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    23. okt 13:30 – 14:00

Naustabryggja 31-33
110 REYKJAVÍK

Einungis tvær íbúðir eftir. Vandaðar fullbúnar 
íbúðir með parketi, ísskáp og uppþvottavél til 
afhendingar í desember 2016. Húsið er klætt og 
bílastæði fylgir hverri íbúð.

STÆRÐ: 114,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

44.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Holtsvegur 39
210 GARÐABÆR

Tvær íbúðir eftir 203/303. Vandaðar 
innréttingar, steinn á borðum í eldhúsi. Stæði 
í lokaðri bílageymslu fylgir. Afhending áætluð 
nóv 2016.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Lára Þyrí Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Heyrumst

Kristín Skjaldardóttir 
Löggiltur fasteignasali

  824 4031  
  kristin@fastlind.is

OPIÐ HÚS    23. okt 14:30 – 15:00



HEILL HEIMUR AF
SKEMMTUN VIÐ HÖNDINA

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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Bjórsoðinn svínahnakki
500 g svínahnakki
4 flöskur af dökkum bjór eða 
rauðöl (má líka nota ljósan 
bjór)
Ferskar jurtir eftir smekk
Afskurður af grænmeti ef 
svoleiðis er til
2 laukar
4 hvítlauksgeirar

Svínahnakkinn er settur í djúpt ílát 
með kryddi og grænmeti og bjórn-
um hellt yfir. Sett í ofn yfir nótt á 
80 gráðu hita. Um morguninn má 
lækka hitann í 65-70 gráður. Kjöt-
ið má vera í ofninum fram að kvöld-
mat.

Þegar komið er að kvöldmat er 
hnakkinn rifinn niður og settur í 
pott og velt upp úr góðri bbq-sósu 
og salti og pipar.

Pico De Gallo salsasósa
½ rauð paprika, smátt skorin
3 tómatar, án kjarnans og 
smátt skornir
1 stk. lítill rauðlaukur, smátt 
skorinn
Jalapeño, magn eftir smekk, 
smátt skorið
Kóríander, hálft búnt eða 
eftir smekk, saxað smátt
Safi úr 1 lime

Öllu blandað saman Hitið mjúka 
taco-skel. Smá salat sett ofan í, 
rifna kjötið næst og toppað með 
Pico De Gallo salsasósunni.

BjórDeiGsPitsa
Dugar í tvær minni pitsur

3 bollar hveiti
1 msk. lyftiduft
½ tsk. salt
400 ml bjór

Þurrefnum blandað saman og 
bjór hellt saman við. Deigið hnoð-
að þar til vel blandað. Hveiti 
dreift á borðplötu, deigið tekið úr 
skálinni, hveiti dreift á borðið og 
hnoðað. Látið deigið hefast í skál-
inni í 1-2 klst. Deigið er svo flatt 
út, myndið brún og berið ólífuolíu 
á hana.

sæt laukschilitómatsósa
1 stk. rauðlaukur, smátt 
skorinn
3 stk. rautt chili, smátt skorið
2 hvítlauksgeirar, marðir
50 g tómatpuré
4 tómatar, smátt skornir
2 msk. óreganó

3 msk. púðursykur
Salt og pipar

Látið lauk, chili og hvítlauk svitna á 
pönnu. Sykrinum bætt út í og loks 
tómatpuré og tómötum. Þessu er 
leyft að malla í nokkrar mínútur þar 
til allt hefur blandast vel saman.

Pitsubotn er þakinn með sós-
unni, mozzarella-osti og því hráefni 
sem hugurinn girnist. Ég mæli með 
að baka hana bara með sósu og 
osti og toppa hana svo þegar hún 
kemur úr ofninum með klettasalati, 
hráskinku og parmesanosti.

Bakið pitsuna á 210 gráðu hita 
með blæstri í um 10-14 mínútur.

mom (milk of 
maDaGascar) 

súkkulaði frá Omnom
150 ml rjómi
Vanilluís (ég mæli með ís frá 
Valdísi)
Saltaðar möndlur eða 
salthnetur
Karamellupopp (t.d. frá 
Ástríki)

Soðið er upp á 150 ml af rjóma. 
Þegar suðan er komin upp er pott-
urinn tekinn af og súkkulaðinu bætt 
við í molum. Þessu er svo hrært 
saman út frá miðju með sleikju eða 
skeið.

Salthnetur eða möndlur eru sett-
ar í botn á skál, vanilluískúla ofan 
á og svo er toppað með sósunni. 
Karamellupopp sett ofan á.

 Fyrir mér þýðir haust-
ið sveppir, rótargrænmeti, 
sýrt grænmeti og ýmiss 
konar villibráð. Einnig má 
nefna hægeldað kjöt og 
þyngri rétti.

Margrét Ríkharðsdóttir

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Matreiðslumeistarinn Margrét Ríkharðsdóttir stendur vaktina um helgina. Fiskur 
er uppáhaldshráefni hennar, sérstaklega þorskur, karfi og steinbítur. MYND/EYÞÓR

Bjórsoðinn svínahnakki í mjúkri taco-skel.

Bjórdeigspitsa með sætri laukchili-
tómatsósu.

MOM (Milk of Madagascar) er frum-
legur og góður eftirréttur.

enGin afslöPPun um helGina
Eins og flestir matreiðslumenn er Margrét Ríkharðsdóttir afar upptekin um helgina. Hún tók þó forskot á sæluna síðasta 
miðvikudag og eldaði ljúffenga bjórdeigspitsu. Hún deilir uppskriftinni hér með lesendum ásamt öðru góðgæti.

Matreiðslumeistarinn Margrét Rík-
harðsdóttir slakar lítið á um helg-
ina frekar en flestar aðrar helgar 
ársins. Hún mun í staðinn standa 
vaktina á Bryggjunni Brugghúsi 
þar sem hún eldar góðan mat ofan 
í gesti staðarins ásamt samstarfs-
fólki sínu.

Helgin verður þó ekki ein-
tóm vinna. Eftir vakt gærkvölds-
ins smakkaði hún á nýjum bjór úr 
smiðju Bergs bruggara sem nefnist 
Hop Dylan i.p.a. „Á morgun, sunnu-
dag, ætla ég að eyða kvöldinu á 
Bryggjunni en Valdimar mun leiða 
sunnu-djassinn og ég vil alls ekki 
missa af því. Annars tók ég smá 
forskot á helgina síðasta miðviku-
dag en þá eldaði ég bjórdeigspitsu 

með sætlaukschili-tómatsósu, 
mozzarella, klettasalati, jamon de 
cebo ibérico og parmesanosti.“

Fyrsti vetrardagur er í dag og 
áherslur varðandi hráefni breyt-
ast í eldhús Margrétar. „Fyrir mér 
þýðir haustið sveppir, rótargræn-
meti, sýrt grænmeti og ýmiss 
konar villibráð. Einnig má nefna 
hægeldað kjöt og þyngri rétti.“

Annars er fiskurinn upp-
áhaldshráefni Margrétar, þá sér-
staklega þorskur, karfi og steinbít-
ur. „Rækjurnr eru líka góðar en við 
reykjum þær mikið hér á Bryggj-
unni. Á jólaseðli okkar ætlum við 
að vera aftur með bjórgrafinn lax 
sem við prófuðum að gera í fyrra. 
Í ár ætlum við að nota nýja bjór-
tegund og ég er mjög spennt að sjá 
hvernig það kemur út.“ Margrét 
gefur lesendum Fréttablaðsins hér 
þrjár ljúffengar og einfaldar upp-
skriftir.

SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fatnaður í Stærðum 14-28

Fákafeni 9, 108 RVK 
 Sími 581-1552 | www.curvy.is

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í  verslun okkar að Fákafeni 9

Alla virka daga frá kl.11-18
Laugardaga frá kl. 11-16
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BÍLAR &
FARARTÆKI

100 % LÁN MÖGULEGT
 SUBARU LEGACY.Árg.2005,ek.229.
þús km, sjálfskiptur, ný tímareim, 
lítur vel út. Verð aðeins 790.000. 
Rnr.128353,á staðnum.

VERÐ AÐEINS 2.990.000.
LEXUS CT200 HYBRID.Árg.2012,ekinn 
aðeins 29.þús km,sjálfskiptur.
Rnr.105132. S:562-1717,á staðnum.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TOPP EINTAK LAND ROVER Discovery 
4 HSE TDV6. 6/2012, ekinn 93 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.20”dekk EINN MEÐ 
ÖLLU TILBOÐ 8.990.000. Rnr.109111.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

GOTT EINTAK VOLVO XC90 D5 
. Árgerð 2011, ekinn 169 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur,leður.ofl. skoðsr 
skipti Verð 5.490.000. Rnr.109319.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

DISEL TOYOTA Rav4 gx plus. Árgerð 
2015, ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.990.000. Rnr.233680.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

FRÁBÆRT VERÐ RENAULT Clio. 
Árgerð 2016, ekinn 28 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.990.000. Rnr.223886.
BILAMARKADURINN 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

LAND ROVER Range rover sport 
hse dynamic . Árgerð 2014, ekinn 
32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 13.970.000.ein með öllu og 
umboðsbíll. Rnr.115352.

PORSCHE Macan s diesel. Árgerð 
2014, ekinn 24 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
7 gírar. Verð 8.990.000.eins og nýr 
umboðsbíll Rnr.115373.

BMW X5 xdrive m. Árgerð 2013, ekinn 
50 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 8.980.000.Umboðsbíll mjög vel 
útbúinn Rnr.115459.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Renault Trafic húsbíll, 5/2006, ek 204 
þús km, dísel, bsk, svefnpláss fyrir 3, 
sæti fyrir 5, ásett verð 1.300 þús, er á 
staðnum, raðnr 152697.

Skoda Octavia Combi, 9/2016, nýr og 
ónotaður bíll, dísel, sjsk, 150 hö, ásett 
verð 4.350 þús, er á staðnum, raðnr 
220952.

Honda CR-V Elegange new, 1/2016, 
dísel, sjsk, heilsársdekk, ásett verð 
5.590 þús, er á staðnum, raðnr 
152677.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

NISSAN PATHFINDER SE 33” nýskr. 
01/2007, ekinn 127 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, 33” breyttur. Verð 
3.150.000. Raðnr. 255675 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

FRUMSÝNING
Á ARCTIC CAT 2017 VÉLSLEÐUM 

Í DAG KL. 14-17

ARCTIC CAT 2017

Fjöldi tilboða 
Léttar veitingar 
Blöðrur fyrir börnin

M 8000 HRC 
(153)

M 8000 Mountain Cat
(153 / 162)

ZR 6000 RR ES
(129)

M 8000 LIMITED 
(153 / 162)

M 6000 SE ES
(141 /153)

XF 8000 HIGH COUNTRY
LIMITED ES (141 / 153)

Urðarhvarfi 4 / 203 Kópavogi  / sími 557 4848 / www.nitro.is 

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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
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 Bílar til sölu

VW Passat Highline Panorama 2011, 
83þ km. Sjálfsk., bensín og metan. 
Krókur, Webasto. Topp viðhald. Lítur út 
eins og nýr. Góð sumar og vetrardekk 
á felgum. Verð 2.590þ, uppl. 899-0410

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

Korando, 5 cyl diesel, 1998. Ekinn 
215.000. Verð 250 þús kr, engin skipti. 
S. 897 3015

VW TIGUAN R-LINE SPORT & STYLE 
Árg. 2016 Ek. 9.000 km R -Line pakki, 
sport útgáfa. 18” álfelgur, sumar/
vetradekk Glerþak, Panorama sóllúga. 
Webasto Bílahitari m/fjarstýringu. 
Verð kr. 5.750.000.-Uppl.í s. 692-3000

SUZUKI IGNIS árg ‘06, ek.98.Þ.km, 
beinskiptur, fjórhjóladrifinn. Fylgja 
m/1árs harðkornadekk. Ásett 890þ 
S:845-2258

LANDCRUISeR GX 150
Árg. 2016, ek. 6 þ.km., 33” breyting, 
sóllúga, dr.kr.,ofl. skoða skipti á ód. 
Rnr. 182583, Uppl. í s. 773-3313

Toyota Yaris Trend árg. sept/2015. 
Sjálfsk, ek. 9 þús, sumardekk fylgja. 
Verð 2.490.000. Uppl. s. 8961339

Nissan qashqai 07’ ekin 120 þús ný 
skipting 1.997cc. Sjálfskiptur, leður, 
glerþak, krókur, vetrar og sumardekk 
á felgum. Verð 1.820þús Uppl. í s. 
898 4816

 500-999 þús.

SJÁLFSKIPt HONDA
Honda civic 2006 ek.146 þús, 
sjálfskiptur, ný skoðaður 17, lýtur vel 
út, ásett verð 890þús, TIILBOÐ 690 
þús möguleiki á 100% láni S.841 8955

 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

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

 Bókhald

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

 Málarar

ReGNBOGALItIR
Alhliða málningarþjónusta.Getum 
bætt við okkur verkefnum innanhúss. 
Vönduð vinna góð umgengni.
malarar@simnet.is og s 891 9890

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

HúSASMIðIR GetA Bætt 
VIð SIG VeRKeFNUM í 

NóVeMBeR.
Gips, viðgerðir, uppsetning 

á innréttingum, gluggum og 
hurða ísetning. Þakrennur 

og niðurföll. Lekavandamál í 
húsum. Sumarhús. Öllréttindi 
og mikil reinsla. Get tekið að 
mér Byggingarstjórn. Tilboð, 

tímavinna. 

Upplýsingar í s 893-5374 eða 
nybyggd@gmail.com

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir og 
trésmíði. S. 616 1569

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

SPÁSíMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Skemmtanir

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DyRASíMAKeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 25.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki og 
kennsluforrit. Gítarinn ehf Stórhöfða 
27, S: 552 2125 www.gitarinn.is

Eurocomach ES 57 ZT árgerð 2016 5500kg. 
Vökva hraðtengi, þrjár skóflur, klár fyrir rototilt.

ES 18 ZT árgerð 2016 1810kg.  
Hraðtengi, þrjár skóflur og fleygur.

ES 10 ZT árgerð 2016 1060kg.  
Hraðtengi, þrjár skóflur og fleygur.

E 245 K árgerð 2016 3800kg.  
Hraðtengi, fjórar skóflur og gaflar.

JLG vinnulyftur og lyftarar.  
 

Upplýsingar í síma 519 2210  
www.kveikur.is

JLG VINNULYFTUR Á LAGER!

Snyrti & nuddstofan Smart

Opnunartilboð
Þú kaupir þrjá tíma í 
meðgöngunudd og færð 
fjórða tíman FRÍTT með!

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

tilboð

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi



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

Tvíbreitt rúm með bólstruðum gafli, 
aðeins 10 ára gamalt. Ódýrt. Uppl. í s. 
821 6215

 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.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 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.

 ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

vagnsTykki, kerrusTykki 
og skipTiTaska

 Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Dýrahald

Fallegir hreinræktaðir síðhærðir 
Shafer hvolpar til sölu, uppl. í síma 
611-5010

HÚSNÆÐI

 húsnæði í boði

Herbergi til leigu í Kópav, með aðgang 
að eldh, WC, þvottah, laus, V. 70.000 
2mán fyrirfram. S 8687283.

leigJenDur, Takið efTir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Til leigu glæsileg 
skrifsTofa á 4. hæð 

að laugavegi 77 í 
húsakynnum vík 
lögmannssTofu

Til leigu glæsileg skrifstofa 
á 4. hæð að Laugavegi 77 í 

húsakynnum VÍK lögmannsstofu. 
Mikið útsýni yfir Faxaflóa og 

Esjuna. Innifalið í leigu er allur 
aðgangur að aðstöðu svo og 

ritaraþjónusta. Einkabílastæði 
fylgir skrifstofunni. Möguleiki 
fyrir tvo að deila skrifstofunni. 

Hagstæð leigukjör. 

Áhugasamir sendi skilaboð á 
gretar@viklaw.is

 húsnæði óskast

Óska eftir húsnæði fyrir erlenda 
starfsmenn. Uppl. Í s: 899-9177

Herb. eða studio íbúð óskast til leigu á 
höfuðborgarsv. Reglusemi og skilvísar 
greiðslur. Uppl. í s. 650 3707 & verk@
verksjon.is

 fasteignir

sTÓrglæsileg 
heilsárshús á einni hæð
Til afgreiðslu strax í RVK Sjá fleyri hús 
og uppls á facebook undir” Topp Hús 
Uppl veitir Stefán á fasteignasöluni 
Þingholt. S.6607761. stefan@
thingholt.is

 atvinnuhúsnæði

Herbergi til atvinnureksturs 
Iðnbúð 5, er 10 fermetrar. Hentar 
fyrir hárgreiðslu, snyrtifræðinga, 
naglafræðinga, nuddara ofl. 
Mánaðarleiga er 67.000 kr (enginn vsk 
í leigu) rafmagn og hiti er innifalinn, 
gsm: 897 3317

 geymsluhúsnæði

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.

öryggisvörður - 
verslunarþJÓnusTa

Skilyrði: 

-Hreint sakavottorð 

-Íslenskukunnátta 

-20 ára lágmarksaldur 

-Góð þjónustulund 

Umsókn með mynd og ferilskrá 
sendist á 115@115.is Nánari 

upplýsingar um starfið eru veittar 
í síma 5 115 115 www.115.is

BílsTJÓri ÓskasT í 
senDiBílaaksTur.

Föst verkefni og frá stöð. Gjarnan 
með reynslu af akstri, u.þ.b. 

25ára eða eldri, hraustur, reyklaus 
og reglusamur. Aukin ökuréttindi 

kostur en ekki skilyrði. 

Áhugsasamir sendið uppl. 
um aldur og fyrri störf, ásamt 

fyrirspurnum á  
skutlari@gmail.com.

Erum að bæta við fólki í smur og 
dekkjavinnu. Viljum einnig ráða 
manneskju í móttöku í hálft starf. 
Stundvísi, kurteisi, góð framkoma og 
almenn tölvukunnátta nauðsynleg. 
Umsóknir sendist á hinrik@nrg.is

Leitum eftir dugmiklum starfskröftum 
á hjólbarðastöðvar Dekkjahallarinnar. 
18 ára aldurstakmark. Fyllið út 
umsókn á dekkjahollin.is

 viðskiptatækifæri

Til sölu:
Einkahlutafélag sem rekur ísbúð 

með eigin framleiðslu. Flott 
verslun og afkastamiklar vélar, 
miklir möguleikar fyrir duglega 

aðila. 

Uppl. í síma 896-0240

TILKYNNINGAR

 einkamál

símaDömur 908 1666
Við erum mjög heitar, langar til að 
heyra í þér. 100% trúnaður.
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

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. 
 

Sérverslun með meðgöngu- 
og brjóstagjafafatnað

fullt af nýjunugum ull, 
barnaföt, fatnaður frá  
Saumastofu Íslands og 

margt margt fleira

Útsala 10-70%
Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is

facebook.com/móðir kona meyja

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 789 3031 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

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

tilkynningar
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“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 22. okt
13:50 Arsenal - Middlesbrough
16:20 Liverpool - W.Bromwich Albion

Sunnudaginn 23. okt
14:50 Chelsea - Man. United

Rúnar Þór,  
Rúnar Vilbergs, 
Björgvin Gísla  
og Siggi Árna 
spila í kvöld.

Allir velkomnir



„Við buðum öllum Hús-
víkingum í kaffi og tólf 
metra langa tertu þegar 
framkvæmdunum lauk í 
sumar og það mæltist vel 
fyrir enda eiga Húsvík-
ingar góðar minningar úr 
þessu húsi,“ segir Óskar 
Finnsson, framkvæmda-
stjóri rekstrarsviðs Foss-
hótela. Hótelstýran, Jóna 
Sigurðardóttir, er sam-
mála því. „Hótelið á sér 
rótgróna sögu í bæjar-
lífinu enda var það upp-
haflega félagsheimilið 
hér á Húsavík. Því var 
síðar breytt í Hótel Húsa-
vík og Fosshótel tóku við 
árið 2006,“ upplýsir hún 
og segir aðeins frá breyt-
ingunum sem gerðar hafa 
verið á hótelinu.

„Það var árið 2014 sem 
byrjað var á þeim fram-
kvæmdum sem lauk nú í 
sumar. Elstu herbergin voru upp-
gerð og kláruð á síðasta ári og 
nýjasta álman með 44 nýjum her-
bergjum og glæsilegum fundasöl-
um var opnuð núna í júní.“

„Björn Skaftason arkitekt sá 
um endurhönnun hótelsins og 
tókst einstaklega vel upp. Lögð 
er áhersla á náttúruleg efni á 
borð við stuðlaberg og dró hann 
einnig innblástur frá sjávarlífinu 
sem einkennir svo bæinn,“ segir 
Óskar.

Hann segir mikla áherslu lagða 
á góða upplifun gesta á hótelinu. 
„Til dæmis var ákveðið að hafa 
svæðið í kringum móttökuna og 
barinn mjög opið, aðlaðandi og 
notendavænt. Þar er líf og fjör 
enda viljum við fyrst og fremst 
að fólk hafi gaman hjá okkur.“

Hráefni úr héraði
„Á móttökubarnum erum 
við með bistróseðil sem 
hefur vakið mikla lukku 
frá því við opnuðum í 
júní, bæði hjá gestum 
hótelsins og hjá heima-
fólki sem hefur tekið 
okkur opnum örmum,“ 
segir Jóna. Óskar segir 
hugmyndina hafa verið 
að gera eitthvað öðru-
vísi. „Á Húsavík eru 
fullt af flottum veitinga-
stöðum en við ákváðum 
þess í stað að bjóða upp 
á skemmtilega smárétti 
sem allir eru búnir til 
úr hráefni sem finnst í 
nærumhverfinu. Þar má 
nefna hreindýra- börger, 
grafna gæs, silung og 
svartfugl. Þetta eru snið-
ugir réttir og gaman 
að panta marga til að 
smakka,“ segir hann og 

bætir við að ætlunin sé að opna 
annan flottan veitingastað á hót-
elinu næsta vor.

Glæsileg fundaaðstaða
Ein stærsta breytingin með 
hinum nýju salarkynnum er sú 
að nú er Fosshótel Húsavík orðið 
stærsta fundahótel á Norður-
landi með 110 herbergjum og 
átta sölum. „Við viljum gera 
Húsavík að funda- og ráðstefnu-
svæði Norðurlands enda ekki að 
finna jafn mikla og fína aðstöðu 
annars staðar,“ segir Óskar en 
fundarsalirnir eru allt frá litlum 
fundarherbergjum og upp í stór-
an sal sem getur tekið upp undir 
400 manns í standandi veislur. 
Þá eru, að sögn Óskars, allir sal-
irnir búnir nýjustu tækni.

Frá rómantík til ráðstefna
Á Fosshóteli Húsavík er að finna 
aðstöðu fyrir allar tegundir við-
burða. „Hér er hægt að halda stór-
ar ráðstefnur, halda afmæli, koma 
í óvissuferðir og halda brúðkaup,“ 
segir Jóna og minnist skemmti-
legs brúðkaups þar sem brúðhjón-
in komu frá Noregi með alla sína 
vini og fjölskyldu. „Þau voru hér í 
nokkra daga, héldu hér brúðkaups-
veisluna og nutu þess sem Húsa-
vík og nærumhverfi hafði upp á 
að bjóða. Þeim fannst frábært að 
geta haft allt á einum stað.“

Jóna segir einnig tilvalið fyrir 
pör að koma til Húsavíkur í róm-
antíska helgarferð. „Hingað er 
flogið tvisvar á dag alla daga 
nema laugardaga og flugið tekur 
aðeins 50 mínútur. Því er hæglega 
hægt að fljúga hingað á föstudegi 
og heim á sunnudegi,“ segir Jóna.

Við breytingarnar á hótelinu 
hafa einnig orðið til skemmtileg 

og rómantísk rými. „Í tengibygg-
ingunni milli elsta og nýja hlutans 
eru stórir gluggar með gott útsýni 
bæði til fjalla, yfir bæinn og fló-
ann. Á þriðju og fjórðu hæð eru 
fallegar setustofur þar sem gaman 
er að fá sér kósí drykk og horfa á 
norðurljósin,“ segir Jóna og bætir 
við að verið sé að útbúa útisvæði 
á þriðju hæðinni sem muni nýtast 
afar vel í góðum veðrum næsta 
sumar.

Líflegur bær
Margt er um vera á Húsavík 
enda hefur ferðamönnum fjölg-
að ört undanfarin ár. Óskar og 
Jóna segja því nóg við að vera 
fyrir gesti hótelsins bæði sumar 
og vetur. „Húsavík er orðið þekkt 
fyrir sínar flottu hvalaskoðunar-
ferðir. Þá eru þar skemmtilegir 
veitingastaðir, stutt er í norður-
ljósaböðin á Laugum og jarðböð-
in á Mývatni. Þá er einnig hægt 

að fara á gönguskíði, skoða Detti-
foss eða fara í snjósleðaferðir,“ 
segir Óskar. Jóna bendir einnig á 
skemmtileg söfn á borð við Hvala-
safnið, Safnahúsið og Könnunar-
safnið.

„Vissir atburðir í bænum eiga 
sér fastan sess á hótelinu. Til 
dæmis er árlega haldið jólahlað-
borð eldri borgara af Norðaustur-
landi og Húsavíkurfestival fatl-
aðra á Norðurlandi en í húsinu 
eru til dæmis sérhönnuð herbergi 
með góðu aðgengi fyrir fatlaða,“ 
segir Jóna.

Í dag er einnig skemmtilegur 
viðburður á hótelinu. „Við tökum 
þátt í landkönnunarhátíð Könn-
unarsafnsins með því að halda 
hátíðarkvöldverð. Forseti Ís-
lands mætir auk þess sem þang-
að kemur geimfarinn Scott Para-
zynski sem hefur farið fimm sinn-
um út í geim,“ lýsir Jóna.

Aðrir fastir liðir eru jólahlað-
borð hótelsins. „Það eru enn nokk-
ur sæti laus á síðasta hlaðborðið 
þann 10. desember en hin tvö eru 
þegar orðin uppbókuð.“

Framtíðin er björt
Óskar segir að þau líti björtum 
augum til framtíðar. „Við sjáum 
fyrir okkur að Fosshótel Húsavík 
verði eitt af þungavigtarhótelum 
á landsbyggðinni. Við höfum allt 
sem til þarf, aðstöðu, góðan mat, 
falleg herbergi og nálægð við 
miðbæinn og fagra náttúru.“ 

Hægt að að bóka gistingu og  
jólahlaðborðið á www.fosshotel.is  
eða með því að senda tölvupóst  
á bokun@fosshotel.is og  
husavik@fosshotel.is Fyrir  
hópa og ráðstefnur má senda póst 
á meetings@fosshotel.is.

Náttúran og hafið voru innblástur við hönnun hótelsins.

Á hótelbarnum er boðið upp á skemmtilegan bistró-matseðil sem samanstendur af smáréttum úr hráefni úr héraðinu. Fosshótel Húsavík er nú orðið eitt stærsta hótel á Norðurlandi.

Móttakan er afar fallega hönnuð, björt og notendavæn.

Hresst starfsfólk Fosshótels Húsavík.

Óskar Finnsson, 
framkvæmda-
stjóri rekstrar-
sviðs Fosshótela.

Jóna Sigurðar-
dóttir, hótelstýra 
Fosshóel Húsavík.

Boðið var upp á 12 metra tertu til að 
fagna  stækkun hótelsins í sumar.

Stærsta ráðstefnuhótel Norðurlands
Eftir umfangsmiklar framkvæmdir sem lauk í sumar er Fosshótel Húsavík orðið stærsta ráðstefnuhótel Norðurlands. Í því eru 110 
herbergi og átta ráðstefnusalir sem eru sérútbúnir fyrir funda-, ráðstefnu- og veisluhöld. Hótelið er á besta stað í bænum, örstutt frá 
iðandi höfninni þar sem finna má spennandi veitingastaði og skemmtilega afþreyingu.
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Gistiheimilið Bed & Breakfast 
Keflavik Airport hefur verið rekið 
á Ásbrú í Reykjanesbæ í nokkur ár. 
Það er einungis í sjö mínútna fjar-
lægð frá Keflavíkurflugvelli og því 
kjörinn gististaður fyrir þá sem 
eru að fljúga til útlanda en vilja 
taka því rólega kvöldið fyrir flug 
og ná afslöppuðum morgni áður 
en lagt er af stað út í heim að sögn 
Alex öndru Cruz Buenano, mark-
aðsstjóra gistiheimilisins.

„Við bjóðum upp á stórt gisti-
heimili með rúmlega 70 herbergj-
um. Boðið er upp á nokkrar stærðir 
herbergja, frá tveggja manna upp 
í sex manna fjölskylduherbergi. 
Þrátt fyrir stærðina kappkost-
um við að veita góða og persónu-
lega þjónustu þannig að gestum líði 
eins og heima hjá sér. Þúsundir Ís-
lendinga hafa gist hjá okkur í ár og 
finnst þetta frábær valkostur í stað 
þess að vakna um miðja nótt heima 
hjá sér og leggja bílnum með til-
heyrandi kostnaði uppi á flugvelli.“

Innifalið í gistingu á Bed & 
Breakfast Keflavik Airport er 
geymsla á bíl, gestum er skutlað 
á flugvöll og þeir sóttir við heim-
komu og boðið er upp á ljúffeng-

an morgunmat sem hefst nógu 
snemma svo allir þeir sem eiga 
morgunflug nái honum. Boðið er 
upp á nokkrar stærðir herbergja 
og nefnir Alexandra sérstaklega 
fjölskylduherbergin. „Þau eru sér-
staklega hentug stærri fjölskyld-
um enda afar stór og rúmgóð. For-
eldrar tala oft um hvað það er gott 

að vakna í rólegheitum með börn-
in morguninn fyrir flug og leggja 
af stað í ferðalagið án þess að vera 
í einhverju stressi. Öll herbergin 
okkar hafa sérbaðherbergi og frítt 
þráðlaust net er á öllum herbergj-
um.“

Vegna mikillar fjölgunar reglu-
legra viðskiptavina var stofnaður 

sérstakur fríðindaklúbbur. „Aðild 
veitir 12% afslátt af gistingu, ef 
pantað er símleiðis eða með tölvu-
pósti, og 10% afslátt af drykkjum 
í móttöku. Hægt er að skrá sig í 
klúbbinn á vefnum en nokkrar 
ókeypis gistinætur eru dregnar 
út yfir árið. Aðild veitir auk þess 
afslátt á nokkrum veitingastöðum 

og ýmissi afþreyingu á Suðurnesj-
um.“

Það borgar sig að bóka tíman-
lega í síma 426 5000 eða senda 
tölvupóst á netfangið booking@
bbkefairport.is.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.bbkeflavik.com.

Vetrarkvöldin eru oft falleg í nágrenni Stracta Hótels Hellu en þaðan er stutt í helstu náttúruperlur Suðurlands. 

Stracta Hótel Hellu er búið fjöl-
breyttri og góðri aðstöðu til hvíld-
ar og afþreyingar yfir vetrartím-
ann eins og aðra tíma ársins. Að 
sögn Hreiðars Hermannssonar 
hótelstjóra er lögð mikil áhersla á 
að koma til móts við óskir hvers og 
eins viðskiptavinar þegar kemur 
að verði og gæðum. „Því er boðið 
upp á einstaklega fjölbreytt úrval 
af gistingu í fallegu og rómantísku 
umhverfi auk ólíkra sala sem henta 
undir fundi, ráðstefnur og árshá-
tíðir. Í garði hótelsins eru auk þess 
tíu heitir pottar, sauna og baðhús 
sem gestir nýta vel.“

Veitingastaður er á efri hæð hót-
elsins sem býður upp á góðan mat-
seðil sem byggir að mestu á hrá-
efni úr nágrenninu. „Matseðillinn 
er auk þess í stöðugri endurskoð-

un og tekið er mið af óskum og 
þörfum gesta. Frá veitingasaln-
um er útsýni yfir nær allan fjalla-
hring Suðurlands sem fer vel með 
ljúffengum veitingum. Á jarðhæð 
hótelsins er auk þess bistró en þar 
er áhersla lögð á heilsusamlegan 
mat.“

Nátengt náttúrunni
Auk fjölbreyttra gistimöguleika og 
ljúffengra veitinga er stutt í marg-
ar náttúruperlur. „Við rekum bíla-
leigu hér við hótelið með ýmsum 
gerðum bíla. Héðan er stutt í nátt-
úruperlur á borð við Vestmanna-
eyjar, Vík, Skógafoss, Seljalands-
foss, Eyjafjallajökul, Þórsmörk, 
Landmannalaugar, Heklu, Gull-
foss, Geysi og svo mætti lengi 
telja. Að auki seljum við þyrluferð-

ir, jöklaferðir, hestaferðir og ýmsa 
aðra afþreyingu.“

Hreiðar segir einkunnarorð hót-
elsins vera „Next door to nature“ 
eða „Í nánd við náttúruna“ sem eigi 
svo sannarlega vel við. „Gestir sem 
dvelja á hótelinu hafa möguleika á 
að skoða allar náttúruperlur Suður-
lands í stuttum dagsferðum í stað 
þess að aka frá Reykjavík í hverja 
ferð. Fjölbreytni í verði og gæðum 
á gistingu kemur til móts við óskir 
allra. Stracta Hótel Hellu er því til-
valinn áningarstaður fyrir þá sem 
vilja upplifa og njóta þess sem Suð-
urland hefur upp á að bjóða í vetur, 
sem og á öðrum árstímum.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.stractahotels.is og á Face
book.

Í nánd við náttúruna
Stracta Hótel Hellu er tilvalinn áningarstaður fyrir þá sem vilja upplifa og njóta 
þess sem Suðurland hefur upp á að bjóða. Hótelið býður upp á fjölbreytta 
gistimöguleika, góðar veitingar og nánd við margar náttúruperlur.

Boðið er upp á nokkrar stærðir herbergja sem öll hafa sérbaðherbergi. Afgreiðslan er vinaleg og heimilisleg. Frítt þráðlaust net er á öllum herbergjum.

Vaknað í rólegheitunum fyrir flug
Gestir Bed & Breakfast Keflavik Airport á Ásbrú taka því rólega morguninn fyrir flug. Hægt er að velja úr nokkrum stærðum herbergja 
og eru fjölskylduherbergin vinsæl. Innifalið í verði er morgunmatur og akstur til og frá flugvelli sem er í sjö mínútna fjarlægð. 

Hotel WEST

For more information and reservations:
www.hotelwest.is • stay@hotelwest.is
Or simply call us: +354 892 3414 • +354 456 5020

Aðalstræti 62, 450 Patreksfjörður
Tel. +354 892 3414 • +354 456 5020

Dekurdagar í Borgarnesi
Tilvalið fyrir hópa,
saumaklúbba, vinahópa, vinnustaði

Í gistiheimilinu Kaupangi eru 7 herbergi og gisting fyrir 12-15
manns. Í Kaupangi er salur sem tekur 24 gesti i sæti. Auk 
þess bjóðum við uppá gistingu í tveimur öðrum húsum að Egilsgötu 6 og 8 undir nafni Egils 
Guesthouse. Við bjóðum hópum upp á að leigja húsin og salinn fyrir fundi og einkasamkvæmi. Í 
boði að kaupa auka dekur þjónustu, jógatíma, hárgreiðslu og alxlanudd. Hafið samband fyrir verð 
og pantanir. Netfang: info@egilsguesthouse.is Gsm: 8606655

Egils Guesthouse Egilsgötu 6 & 8, og Brákarbraut 11, 310 Borgarnesi
Sími: 860 6655 netfang: info@egilsguesthouse.is

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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365.is      Sími 1817

SUNNUDAG KL. 19:35

Vandaðir nýir þættir þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir hjálpar þremur íslenskum stúlkum að leita 
að líffræðilegum foreldrum sínum víða um heim. Vísbendingarnar sem þær hafa eru yfir þriggja áratuga gamlar og 
leiða þær meðal annars í afskekkt fjallaþorp í Tyrklandi og fátækrahverfi í Sri Lanka.

LEITIN AÐ UPPRUNANUM

NÝTT



Ótal uppfinningar 
má rekja til stríðs-
rekstrar. Eins og 
áður hefur verið 
rakið á þessum 
vettvangi er ástæð-

an ekki sú að villimannleg slátrun á 
fólki sé svo frjó og skapandi – því er 
öðru nær. En þegar kemur að hern-
aðarútgjöldum, einkum á ófriðar-
tímum, horfa stjórnvöld sjaldnast 
í aurinn. Markaðslögmálum er 
vikið til hliðar en fjármagni dælt 
í vísinda- og uppfinningamenn 
sem heita lausnum á vandamálum 
hersins.

Herstjórnarlist snýst um fleira en 
að smíða byssur og þjálfa dáta. Einn-
ig þarf að leysa úr ótal praktískum 
úrlausnarefnum svo sem varðandi 
fjarskipti og samgöngur. Og þegar 
ferðast er með stóran her er eitt 
stærsta vandamálið öflun vista. 
Hermennirnir þurfa nægan mat til 
að hafa orku til að berjast og ekki er 
gott ef heilu og hálfu herdeildirnar 
veikjast vegna matareitrana.

Í kjölfar frönsku byltingarinnar 
stóð franski herinn í ströngu um 
langt árabil og átti í sífelldum styrj-
öldum við önnur voldug ríki Evrópu 
með tilheyrandi herleiðöngrum. 
Mataröflun fyrir herinn var stórt 
vandamál og var því árið 1795 grip-
ið til þess ráðs að heita 12 þúsund 
frönkum í verðlaun fyrir þann sem 
gæti fundið góða lausn á að geyma 
matvæli óskemmd.

Tólf þúsund frankar voru feykihá 
upphæð og fjöldi fólks freistaði 
þess að næla í þau. Það var fimm-
tán árum síðar að lausnin fannst 
og maður að nafni Nicolas Appert, 
konfektgerðarmeistari og bjór-
bruggari, fékk verðlaunin greidd út.

Lausn Apperts var sérstæð. Hann 
kom matvælunum fyrir í gler-
krukkum sem búið var að hreinsa, 
innsiglaði krukkurnar með grisju og 
vaxloki og dýfði þeim síðan í sjóð-
andi vatn. Með þessari meðhöndlun 
gat Appert tekið nánast hvaða mat-
væli sem er og geymt svo mánuðum 
skipti án þess að þau skemmdust.

Það var nokkur ljóður á upp-
götvuninni að enginn skildi hvernig 
á þessu stóð. Lífvísindin höfðu enn 
ekki áttað sig á tilvist eða eðli bakt-
ería. Áratugir áttu eftir að líða uns 
annar Frakki, Louis Pasteur, réði þá 
gátu. Pasteur gat skýrt forsendur 
gerilsneyðingar sem við hann er 

Draumur í dós

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson skrifar 
um niðursuðu.

kennd á fjölda tungumála. Og hann 
áttaði sig á hversu háan hita þyrfti 
til að drepa skaðlegar örverur í mat. 
Þar sem Apperts og aðrir upphafs-
menn niðursuðunnar bjuggu ekki 
yfir þeirri þekkingu hætti þeim til 
að hita matvælin of mikið, þannig 
að þau töpuðu bæði vítamínum og 
bragðgæðum.

Stjórnendur franska hersins 
kipptu sér lítið upp við það þótt 
vísindin að baki niðursuðunni væru 
óljós. Þeim dugði vitneskjan um að 

hún virkaði. Nicolas Appert fékk 
peningana sína og hóf þegar undir-
búning að byggingu risaverksmiðju 
með það í huga að sjá hernum fyrir 
hvers kyns niðursoðnum mat. Því 
miður fyrir hann og franska stór-
veldisdrauma, var uppgötvunin 
aðeins of seint á ferðinni. Niður-
suðumatur kom ekkert við sögu í 
dýrkeyptri og misheppnaðri herför 
Napóleons til Rússlands árið 1812 
og skömmu síðar var keisarinn sigr-
aður. Hver veit nema Evrópusagan 
hefði þróast með öðrum hætti ef 
franski herinn hefði fyrr notið góðs 
af uppfinningunni?

Sigurför um heiminn
Ekki leið á löngu áður en undraað-
ferðin niðursuða fór að spyrjast út 
fyrir franska landsteina. Framleið-
endur umbúða úr öðrum efnum en 
gleri veittu henni athygli og fljótlega 
áttuðu menn sig á því að blikkdósir 
væru ódýrari og meðfærilegri kostur 
en glerkrukkur. Dósamaturinn var 
kominn til sögunnar.

Dósamatur  varð um skeið að 
stöðutákni og efnafólk kepptist við 
að kaupa hvers kyns niðursoðnar 
kræsingar, þegar nýjabrumið hvarf 
urðu niðursoðnu matvælin á ný 
fæða hermanna og sjómanna í 
langsiglingum. Á þessu fyrsta tíma-
bili ráku menn sig líka illilega á tak-
markaða efnafræðikunnáttu sína, 
því dósum var yfirleitt lokað með 
blýblöndu og komu upp ýmis dæmi 
blýeitrunar sem rekja hefði mátt til 
niðursuðudósa.

Eftir því sem stríðið dróst á lang-
inn urðu hermennirnir ósáttari við 
fábreytilega og bragðvonda fæðuna. 
Til að bæta liðsandann létu her-
stjórnendur framleiða fjölskrúðugri 
rétti og jafnvel heilu máltíðirnar. 
Fyrirtækin sem framleiddu matinn 
fyrir hermennina héldu svo að stríð-
inu loknu áfram að útbúa slíka rétti 
fyrir almenning.

Í bráðskemmtilegri bók eftir 
Högna Torfason um sögu lagmetis-
iðnaðar frá árinu 1988 má finna 
mikinn fróðleik um upphaf niður-
suðu á Íslandi. Merkilegt er hversu 
snemma tæknin berst hingað til 
lands en það gerðist þegar árið 1858. 
Þá kom skoskur athafnamaður, 
James M. Ritchie, sér upp húsi til 
niðursuðu í Borgarnesi. Tilgangur-

inn var að sjóða niður lax sem hann 
keypti af bændum í héraðinu.

Skotinn sá fljótlega að staðsetn-
ingin í Borgarnesi var óheppileg og 
flutti verksmiðju sína að ármótum 
Grímsár og Hvítár. Þar komst hann 
í kynni við heimamenn sem sáu 
um vinnsluna og einn þeirra, sonur 
Hvítárvallabóndans, lærði niður-
suðu sérstaklega og vann við niður-
suðu í verksmiðju Ritchie í Peter-
head í Skotlandi.

Laxavinnslan virðist hafa reynst 
arðbær, enda hélt hún áfram í all-
mörg ár. Jafnframt lét Ritchie veiða 
fyrir sig og sjóða niður talsvert af 
ýsu sem hann seldi sömuleiðis til 
Bretlands. Endalok þessa fyrsta 
niðursuðuævintýris voru þau að 
árið 1876 komu nýir athafnamenn 
frá Bretlandi og föluðust eftir laxi 
frá borgfirskum bændum sem þeir 
hugðust leggja á ís og selja ferskan úr 
landi. Yfirbuðu þeir niðursuðuverk-
smiðjuna og játaði eigandi hennar 
sig þegar sigraðan í samkeppninni.

Kampalampar og Afríkustríð
Þessi fyrsta lagmetisiðja sló tóninn 
fyrir þróun atvinnugreinarinnar 
hér á landi um margra áratuga 
skeið í þeim skilningi, að niður-
suðan beindist helst að tegundum 
sem erfitt var að selja með öðrum 
hætti og voru illa samkeppnisfærar 
um verð.

Næsta stóra tilraunin á þessu 
sviði var á Ísafirði laust eftir alda-
mótin 1900. Þar var Pétur M. Bjarna-
son umsvifamikill kaupmaður og 
útgerðarmaður. Líkt og aðrir fisk-
verkendur þess tíma byggði hann 
veldi sitt einkum á saltfisksvinnslu 
og hafði fjölda starfsmanna.

Til að skjóta fleiri stoðum undir 
rekstur sinn stofnaði Pétur árið 1906 
niðursuðuverksmiðju sem bar hið 
mikla heiti „Ísland“. Árið eftir var 
veglegt verksmiðjuhús reist og fékk 
það ekki síður reisulegt nafn: „Pét-
ursborg“ en var einnig þekkt sem 
„Ásgarður“.

Í fyrstu var framleiðslan einkum 
skarkolaflök, en mikið féll til af 
kola við fiskveiðar í Ísafjarðardjúpi. 
Með aukinni sókn erlendra togara á 
miðin þvarr hins vegar skarkolinn 
og verksmiðjan fór í vaxandi mæli 
að sjóða niður lúðu, jafnt í flökum 
og sem fiskibollur.

Salan á erlendum mörkuðum 
gekk vel en eldsvoði á árinu 1912 
batt enda á starfsemina á Ísafirði. 
Pétur tók þó upp þráðinn á ný í 
Reykjavík skömmu síðar og sauð þá 
niður hvers kyns fisk- og kjötafurðir. 
Komst tækjabúnaðurinn síðar í eigu 
Sláturfélags Suðurlands sem nýtti 
hann til að sjóða niður fiskbollur og 
gaffalbita, en þó ekki nema í smáum 
stíl og einkum til sölu innanlands.

Þriðja atlagan í sögu tilrauna til 
að byggja upp niðursuðuiðnað til 
útflutnings á Íslandi var um miðjan 
fjórða áratuginn. Tveir Norðmenn 
freistuðu þess þá að stofna fyrir-
tækið Kampalampa, sem er vest-
firskt heiti á rækju. Tilgangurinn var 
einmitt að hefja niðursuðu á rækju, 
en það sjávarfang nýttu Íslendingar 
í besta falli sem beitu. Alþýðu-
flokksmenn réðu Ísafirði og voru 
ekki smeykir við að stofna til opin-
bers reksturs. Þróuðust mál þannig 
að Norðmönnunum var synjað um 
rekstrarleyfi en árið eftir stal bæjar-
félagið hugmyndinni og stofnaði 
Rækjuverksmiðju Ísafjarðarkaup-
staðar.

Tilraunir til stórsigra
Næstu misserin spruttu upp 
nokkrar niðursuðuverksmiðjur á 
Íslandi, sem líkt og sú fyrir vestan, 
miðuðust einkum við að verka ill-
seljanlegar afurðir sem hefðbundin 
vinnslufyrirtæki sinntu lítið. Sölu-
samband íslenska fiskframleiðenda 
var umsvifamest og hóf til að mynda 
niðursuðu á humri árið 1939. Metn-
aðarfullir íslenskir fjárfestar lögðust 
jafnvel í útrásarævintýri og opnuðu 
niðursuðuverksmiðjuna VINCO í 
Danmörku, sem seldi Kaupmanna-
hafnarbúum ýmsar tegundir af síld 
og grænmeti. Því ævintýri lauk þó 
snögglega með hernámi Danmerkur 
á stríðsárunum.

Fleiri tilraunir til stórsigra í út-
löndum enduðu á sömu leið. Sér-
kennilegust voru þó áformin um 
að sjóða niður þorskflök og selja 
ítalska hernum sem stóð í stríði í 
Abbyssiníu. Strönduðu áform þessi 
á vandræðum með innflutningsleyfi 
og harðri verðsamkeppni. Víst er 
þó að Íslendingum hefði verið lítill 
sómi að því að styðja með þessum 
hætti stríðsrekstur Mússólínís í 
Afríku.

Saga lagmetisiðnaðarins á Íslandi 
hefur að geyma ýmsar kollsteypur, 
einkum varðandi útflutningstil-
raunir en sigrarnir eru þó margir 
líka. Það gildir ekki hvað síst um 
innanlandsmarkaðinn – eða getur 
nokkur hugsað sér jól án þess að 
hafa dós af grænum ORA-baunum?

DóSamatur varð um 
Skeið að Stöðutákni 
og efnafólk kePPtiSt 
við að kauPa hverS 
kynS niðurSoðnar 
kræSingar.
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jónsteinn Haraldsson
Mánatúni 4,

lést á Hrafnistu í Reykjavík 18. október sl.

 Halldóra H. Kristjánsdóttir
Borgar Jónsteinsson Þórunn Inga Sigurðardóttir
Rebekka Rut Borgarsdóttir Ernir Snær
Ólafur Örn Jónsson
Halldóra Óla Hafdísardóttir  Ísold Braga
Ólafur Kiljan Ólafsson

Maðurinn minn, sonur,  
bróðir og mágur,

Teitur Árnason
verður jarðsunginn frá 

Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 
28. október kl. 13.00. 

           Carolina Thorbert  
Hildur Kristjánsdóttir
Kári Ibsen Árnason Sigurrós Jóns Bragadóttir
Flóki Árnason Jenný Guðmundsdóttir

Eiginmaður minn, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Eyjólfur Guðmundsson
endurskoðandi,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í 
Reykjavík mánudaginn 24. október 

næstkomandi kl. 15.00.

Ragnhildur Ásmundsdóttir
Ragna Eyjólfsdóttir Kristján Ólafsson
Guðmundur Á. Eyjólfsson Heiða Dögg Helgadóttir
Hildur B. Eyjólfsdóttir Árni S. Rúnarsson

Eydís, Daníel, Heiðar, Ragnhildur,
Andri, Aníta, Hilmir, Sara Lind, Guðrún Ragna,

Hugi, Kristrún, Katrín, Daníel Breki

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Erla Eyrún Eiríksdóttir 
lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli 
10. október. Útförin fer fram frá 

Áskirkju þriðjudaginn 25. október kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent 

á Hjúkrunarheimilið Skjól.

Ásta Sif Erlingsdóttir Gunnar Steinn Jónsson
Valdimar Erlingsson Unnur Þórðardóttir
Viðar Erlingsson María Magnúsdóttir
Erling. R. Erlingsson Þóra R. Stefánsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

551 3485 • udo.is

Davíð
útfararstjóri

Óli Pétur
útfararstjóri

Alúðar þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur samúð og hlýhug  

við andlát og útför 
Ólafs Hauks Flygenring 

Sérstakar þakkir til þeirra er önnuðust 
hann á hjúkrunarheimilinu Sólvangi.

Fyrir hönd aðstandenda,
Ingibjörg Flygenring
Ásthildur Flygenring

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Halldór Bernódusson
Flétturima 4, 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
sunnudaginn 16. október. Útförin fer 

fram frá Grafarvogskirkju 
 miðvikudaginn 26. október kl. 15.

Kristín Gissurardóttir
Hafdís Halldórsdóttir Atli Þór Þorvaldsson
Svanhildur Halldórsdóttir Kristján V. Jóhannsson
Gissur Óli Halldórsson
Elín Kristrún Halldórsdóttir Elías J. Róbertsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir sendum við til allra 
sem sýndu okkur samúð

og vináttu vegna andláts ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu og 

langömmu,
Margrétar Önnu Jónsdóttur

Vogatungu 45, Kópavogi.
Gunnsteinn Sigurðsson Dýrleif Egilsdóttir
Þorgerður Ester Sigurðardóttir Einar Ólafsson
Jón Grétar Sigurðsson Sveinbjörg Eggertsdóttir
Anna Sigríður Sigurðardóttir Guðni Einarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar elskulegi

Sverrir Már Sverrisson
Öldutúni 8, Hafnarfirði,

lést 10. október. Útförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sigríður Benediktsdóttir
María Sverrisdóttir Kjartan Sigurðsson
Guðjón Már Sverrisson  Jóhanna Jónsdóttir
Ragnar Már Sverrisson     Helga Sif Róbertsdóttir 
 afabörn og langafabörn.

Ingibjörg Gunnlaugsdóttir er 
framkvæmdastjóri Sambands 
íslenskra myndlistarmanna. Hún 
segir það hafa verið mikið gæfu-
spor að taka húsið á Seljavegi 
á leigu fyrir tíu árum og  fjölga 

þar með vinnustofum fyrir félagsmenn 
um 50 á einu bretti. „Áður vorum við 
með rými fyrir ellefu listamenn á Korp-
úlfsstöðum en félagsmenn um 600 og 
það gefur augaleið að mikill skortur 
var á vinnuaðstöðu. Nú erum við með 
vinnustofur á höfuðborgarsvæðinu fyrir 
um 170 manns.“

Ingibjörg rifjar upp hvernig ballið 
byrjaði. „Við fengum símtal frá sjókorta-
gerð Landhelgisgæslunnar sem var að 
flytja af Seljaveginum og bauð okkur að 
eignast merkilega myndavél sem við 
fórum að skoða. Vélin vó nokkur tonn 
og var risastór, okkur leist vel á hana 
en enn betur á húsið, fjórar hæðir, fullt 
af herbergjum og hægt að stúka niður 
stór rými. Við vorum svo heppin að fá 
hljómgrunn hjá ráðuneytinu  svo við 
gátum tekið það á leigu. Það hefur skipt 
gríðarlegu máli fyrir starfsemina.“

Samtökin áttu engan pening. „SÍM 
er náttúrlega bara grasrótarsamtök. 
Allir urðu að leggjast á eitt, starfsmenn, 
makar og aðrir fjölskyldumeðlimir við 
að mála, setja upp milliveggi og  ljós. 
Listamenn leigðu sér pláss þó að veggi 
og hurðir vantaði og urðu að borga 
strax. Svo héldu þeir uppboð á verkum 
sínum og þar safnaðist fé svo ætlunar-
verkið hafðist með sameinuðu átaki. Við 
ætlum að fagna því í dag að reksturinn 
hefur gengið vel í 10 ár.“

Stærsta gestaíbúð á Norðurlöndunum 
fyrir erlenda listamenn er á Seljaveg-
inum, þar geta ellefu til fimmtán dvalið 
í einu og Ingibjörg segir það pláss hafa 
verið fullbókað árið um kring alveg 
frá byrjun. „Við auglýsum tvisvar á ári, 
getum tekið á móti 150 á ári en þurfum 
að hafna um 200. Listafólkið kemur alls 
staðar að úr heiminum og hefur haft 
jákvæð áhrif á íslensku listasenuna, að 
ekki sé talað um landkynninguna.“
gun@frettabladid.is

Listamenn leigðu sér pláss 
þó veggi og hurðir vantaði
Vinnustofur listamanna verða opnar á Seljavegi 32 síðdegis í dag, veitingar á borðum, 
ávörp, útgáfa, tónlist í tilefni af tíu ára afmæli húsakynnanna undir merkjum SÍM.

„Í svona vinnustofuhúsum hafa myndast skemmtileg samfélög.  Þau eru líka opin almenn-
ingi reglulega. Þannig verður það á Seljaveginum í dag. Þar er hægt að hitta listafólk og sjá 
hvað þar er verið að gera,“ segir Ingibjörg. FréttablaðIð/GVa
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar eiginkonu minnar, móður, 
tengdamóður og ömmu,

Valdísar Gróu Geirsdóttur
Lækjasmára 4, Kópavogi.

Hjúkrunarfræðingum hjá Karitas og 
starfsfólki líknardeildar Landspítalans í Kópavogi færum 
við innilegar þakkir fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót. 

Þorgeir Lúðvíksson
Lúðvík Þorgeirsson Sædís Austan Gunnarsd.
Kristín Anna Þorgeirsdóttir Örn Arnarsson
Björgvin Þór Þorgeirsson Guðrún Jónsdóttir

og barnabörn.

Móðir mín, stjúpmóðir og 
tengdamóðir okkar,

Ragnheiður Pálsdóttir
frá Hlíð, Gnúpverjahreppi,

lést mánudaginn 17. október.  
Útförin fer fram frá Selfosskirkju 

miðvikudaginn 26. október kl. 15.00.

Páll Valdimarsson  Björk Pálsdóttir
Ragnhildur Valdimarsdóttir  Kári Jónasson
Valdimar Valdimarsson  Guðrún Halldórsdóttir
Kristín Valdimarsdóttir  Hörður Guðmundsson
  Guðrún Jónsdóttir

 Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 
ástkærrar móður og tengdamóður,
Margrétar Símonardóttur 

Kjærnested
Þorfinnsgötu 8.

Starfsfólki Mánateigs á Hrafnistu færum 
við þakkir fyrir góða umönnun og elskulegheit við hana.

Símon I. Kjærnested Elínborg S. Kjærnested
Örn Kjærnested Hildur Einarsdóttir
Margrét H. Kjærnested Pétur E. Oddsson
Helgi Kjærnested

og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts ástkærs 

eiginmanns míns, föður,  
tengdaföður og afa, 

Grétars Guðmundssonar 
Torfufelli 10, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fær Heimahlynning 
 LSH fyrir góða umönnun.

Kathleen Guðmundsson
Ívar Grétarsson Sandra Guðlaugsdóttir
Stefán Grétarsson

og barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir  
okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Leifur Friðleifsson
málmsteypumeistari, 

Kríuhólum 4, Reykjavík,
lést á líknardeildinni í Kópavogi 

mánudaginn 10. október síðastliðinn. 
 Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Guðrún Jóhannsdóttir
Linda Kristín Leifsdóttir Halldór Ari Arason
Gunnar Ingvar Leifsson Elísabet Kristjánsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 

og útför elskulegs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður,  

sonar og afa,
Viktors Ægissonar

húsgagnasmíðameistara, 
Hverafold 20, Reykjavík. 

Bestu þakkir til starfsfólks krabbameinsdeildar 11E á 
Landspítalanum v/Hringbraut og heimahjúkrunar Karitas.

Guðrún Baldursdóttir
Ægir Viktorsson Sigríður Kjartansdóttir 
Kristín Viktorsdóttir 
Viktoría Unnur Viktorsdóttir Ingimar Óskar Másson 
Ægir Vigfússon 

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma, 

Svanhvít Tryggvadóttir 
áður til heimilis að 

Túngötu 7, Ólafsfirði, 
lést á dvalarheimilinu Hornbrekku 

miðvikudaginn 19. október. Útförin 
fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju þriðjudaginn 1. nóvember,  

kl. 14. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir, en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á dvalarheimilið 

Hornbrekku.

Guðrún Gunnarsdóttir Jón Gunnarsson
Finnur Víðir Gunnarsson Hrefna Magnúsdóttir
Bergur Gunnarsson Rósa María Vésteinsdóttir

Gunnar, Svanhvít, Magnús, Gunnar Konráð,  
Freydís Þóra og Katrín Ösp

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Helgi Sigurður Haraldsson 
yfirverkstjóri, Sléttuvegi 19, 

Reykjavík, 
verður jarðsunginn frá Háteigskirkju 

þriðjudaginn 25. október nk. kl. 13.00. 

 Guðlaug Halldóra Guðmundsdóttir 
Signý Halla Helgadóttir Hjörtur H.R. Hjartarson 
Vilberg Grímur Helgason Kristjana Guðlaugsdóttir 
Ásta Sigrún Helgadóttir Þorsteinn Einarsson 

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær eiginkona mín og
minn besti vinur, móðir okkar,

tengdamóðir og amma,
Guðrún Pálsdóttir

Víðihlíð 15, 105 Reykjavík,
lést á líknardeild sunnudaginn 

16. október. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju mánudaginn 24. október klukkan 13.

Ásgeir Már Jakobsson
Páll Daði Ásgeirsson Ástdís Þorsteinsdóttir
Jakob Ingi Ásgeirsson
Gyða Hrönn Ásgeirsdóttir Ásgeir Guðbjartur Pálsson
Ingibjörg Lilja Halldórsdóttir Hörður Valsson

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug við andlát og útför

ástkærrar systur okkar og mágkonu,
Hugrúnar Jónsdóttur

Reykjavíkurvegi 24, Reykjavík.

Jóna J. Wheeler
 Sigrún Sveinsdóttir

Haraldur H. Jónsson Guðrún Ingólfsdóttir
Gestur Jónsson Hulda Kristjánsdóttir
Sigríður Björg Jónsdóttir Guðmundur B. Guðmundss.
Guðmundur Jónsson Lilja Ólafsdóttir

Innilegar þakkir fyrir samúð og  
hlýhug vegna andláts og útfarar 

elskulegs eiginmanns, föður, 
tengdaföður og afa, 

Björns Pálmars Sveinssonar 
rafiðnfræðings.

Sérstakar þakkir til Eflu verkfræðistofu 
 og starfsfólks Tannlæknadeildar Háskóla Íslands.

Hulda Ólafsdóttir
Þórður Örn Björnsson Helga Svana Ólafsdóttir
Björn Ingi Björnsson Dóra Björk Steinarsdóttir
Anika Diljá Björnsdóttir
Katrín Erla Björnsdóttir
María Hlín Þórðardóttir

Útför
dr. Jóns Þórs Þórhallssonar

fv. forstjóra Skýrr, Akurgerði 31,
fer fram í Kópavogskirkju 

fimmtudaginn 27. október nk. kl. 13.

Vinir og vandamenn

Söngvarar þurfa að styrkja þind-
ina og það er eflaust ástæða þess 
að Marta Kristín Eiríksdóttir er á 
hlaupum í Skerjafirðinum þegar 
ég slæ á þráðinn til hennar.  Hún 
er ein þeirra nemenda Söngskól-

ans í Reykjavík sem á morgun og næsta 
sunnudag ætla að syngja einsöng eða 
tvísöng í kirkjum á höfuðborgasvæðinu. 
Slíkur viðburður hefur verið árlegur frá 
1998 og söngurinn er helgaður heilagri 
Sesselju, verndara tónlistarmanna.

Þeir sem verða í Laugarneskirkju í  mess-
unni klukkan 11 munu njóta söngs Mörtu. 
„Ég æfði nokkur lög með organistanum og 
sagði að hann mætti velja úr þeim með 
prestinum. Mér finnst bara skemmtilegt 
að láta koma mér á óvart. Þetta eru allt lög 
sem ég kann vel,“ segir hún og nefnir Ave 
Maríu Kaldalóns sem dæmi.

Marta  er enginn nýgræðingur þegar 
kemur að kirkjusöng, enda segir hún hann 
undirstöðuatriði í söngnámi. Hún er í kór 
hjá Möggu Pálma og fór með honum til 

Ítalíu og kom meðal annars fram í Péturs-
kirkjunni og Vatíkaninu.

Grunnnáminu í söng er lokið hjá 
Mörtu. Hún tók 8. stig síðasta vor og stefn-
ir til Vínar næsta haust. „Það er draumur 
flestra sem fást við söng,“ segir hún. „Ég er 
að undirbúa mig undir inntökuprófið og 
er á 2. ári í verkfræði en ef ég kemst inn í 
skólann í Vín ætla ég að setja verkfræðina 
á pásu og leyfa söngdraumnum aðeins að 
lifa.“
gun@frettabladid.is

Heilög Sesselja heiðruð
Nemendur Söngskólans í Reykjavík gleðja kirkjugesti á höfuðborgarsvæðinu við guðs
þjónustur á morgun með söng sínum. Þeirra á meðal er Marta Kristín Eiríksdóttir.

Hluti hópsins sem raðar sér á kirkjurnar: Dagný Björk Guðmundsdóttir, Karlotta Dögg Jónasdóttir, Hanna Ágústa Olgeirsdóttir, Guðný Guð-
mundsdóttir, Jara Hilmarsdóttir, Hildur Kristín Thorstensen, Salný Vala Óskarsdóttir, Marta Kristín Friðriksdóttir og Sigríður Rósa Snorra-
dóttir. MynD/JÓn KRiSTinn CORTez 
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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 klapp á 
bakið sem öllum er hollt að fá. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 27. október 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „22. október“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af Lög á bók eftir 
sigríði Logadóttur frá Forlaginu. 
Vinningshafi síðustu viku var 
guðbjörg svava sigurz, Hafnar-
firði.

Lausnarorð síðustu viku var
n a s H y r n i n g u r

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Mikil skiptingarspil eru oft fjörug í sögnum 
og margar tölur sjást. Eitt slíkt sást í sveita-
keppni Bridgefélags Reykjavíkur í vikunni 
sem er að líða, fjórðu umferð nánar tiltekið. 
Spilið var númer 8, vestur gjafari og enginn 
á hættu:

Vestur hóf iðulega sagnir á einum . Norður 
þurfti að ákveða hvað var árangurríkast með 
nánast öll spilin í hálitunum og austur þurfti 
að ákveða hversu langt hann ætti að feta 
með 8 spila stuðning í tígli. Norður ákvað 
oftast annaðhvort að treysta eingöngu á 
hjartalitinn eða sýna báða háliti, sem gaf 
betur því suður átti spaðastuðning. Ansi 
margar niðurstöður sáust. Tveir sagnhafar 
spiluðu 6  doblaða og unnu þann samning 

Norður
ÁG876
KDG8752
-
6

Vestur
K1052
964
ÁKD75
G

Austur
-
10
G10986432
K542

Suður
D943
Á3
-
ÁD109873

Margar niðurstöður

með yfirslag. Einn sagnhafi spilaði 5  doblaða með tveimur yfirslögum. Tveir sagn-
hafa spiluðu 6  ódoblaða og unnu með yfirslag. Einn sagnhafa spilaði 7  og vann 
þann samning. Þrír spiluðu fimm  og fjórir sex , en tveir þeirra fóru niður. Tveir 
sagnhafa fengu að spila 7  doblaða. Annar fór tvo niður en hinn slapp einn niður. 
Einn sagnhafa fékk að spila 6  doblaða og vann þann samning. Annar spilaði þann 
samning doblaðan og var einn niður. Spilið var spilað á 18 borðum. Margar niður-
stöður í þessu mikla skiptingaspili.

Hvítur á leik
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16 17

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31

32

33

34 35 36

37 38 39 40

41 42 43

44

45 46

47

Lárétt 
1  Heimur húsgarða og málaðra gifsdverga (8)
10  Borðbúnaður ærsladraugs minnir á kvikindi (12)
11  Slaufa krossum með amen og bless (9) 
12 Þú hefur beitarlandsselskap frá fornum slóðum (12)
13  Prentum jöfnun á ringulreið (7)
14  Fjandi sprettur það vel sem ég sáði í akur  

óvinar míns (12)
15  Hevímetal prjónar halda þræði í spunanum (9)
16  Leggur saman tvo og tvo og fær fimm? (9)
18  Pistlahöfundarnir og verkfærin þeirra (9)
23  Raða inn þeim óháðu (10)
26  Risar hinna gullnu vanga leita fílefldra (12)
30  Rjúka út og austur, aðallega austur (3)
31  Þennan má nota til að sópa út frygðinni (9)  
32 Munablómið góða, óska-lækningajurtin (8)
33  Hannibal munar í mann/mannelskur  

bryti er hann (7)
34  Sé þá kýla klerka af klénasta tagi (10)
35  Þeir verða áfram verkfæri dauðans þótt þú  

lánir þá (5)
37  Bull, þær verða grimmar og geðvondar (9)
41  Boltuðu niður rúm þar sem þau áttu samastað (8)
42  Ari, Rán og rugluðu forfeðurnir (6)
44  Þetta nammi er algjör gimsteinn (5)
45  Glannar eru ódrengir umferðarinnar (11)
46  Hefur leyfi til að fara frá borði og eyða öllu (4)
47  Fullkominn fjársjóður er gjörsamlega yfirgefinn (7)

Lóðrétt 
1  Ófullkomið hald fyrir ófullkomna skepnu (9)
2  Tölvurnar rökstyðja að úðararnir bæti loftið (9)
3  Fljót hinna mörgu mynda og plana (9)  
4  Hver er næring matjurtar? (11)
5  Fólk er ekki heilt í tilbeiðslu þessara gripa (11)
6  Umframfýlusvipur er þarfaþing í reiðtúr (10) 
7  Víst ferðu í úlpu, því brunafrost er úti (6)
8  Sögn um babúskur Brésnevs slátraði helgidómi (8)  
9  Ystu kimar alheimsins jarða trú rugludalla (8)
10 Hunsar hnjóðsyrðin (11)
17  4A, 4L & General Motors leiða til nokkuð fornra 

stafaruglsæfinga (10) 
19  Sumt sælgæti hljómar betur en það bragðast (12)
20  Í þessu prófi má ekki námunda að  

næstu heilu tölu (12)
21  Þetta tól kallar á vodka í appelsínusafa (9)
22  Lærðir ekki þessar heldur hinar, vegna  

einnar sem rægð var (9)
24  Sífellt brabra minnir mig á mælsku þína (7)
25  Sá er stendur mér næst mun finna bílnum stað (7)
27  Enn til porta handan stafna (10) 
28  Sá nýja hlið á Þorsteini er hann hjó grjót í gang-

stéttarbrún (10)
29  Sé varla það sem minnst er (7)
36  Kvartar hann og kveinar eins og sauður (6)
38  Eitthvað er urtan að snurfusa sig, þótt ringluð sé (5)
39  Segir glugghross snerta strengi (5)
40 Fræddust um sjávarnið í bókarkorni (5)
43 Meistaragráður 49 anga (4)

8 1 5 9 2 6 3 4 7

9 2 4 7 1 3 8 5 6

6 7 3 4 8 5 9 1 2

1 4 6 5 9 7 2 3 8

5 9 7 8 3 2 1 6 4

2 3 8 1 6 4 7 9 5

7 8 9 6 5 1 4 2 3

3 6 1 2 4 8 5 7 9

4 5 2 3 7 9 6 8 1

9 1 4 5 8 6 7 2 3

8 5 7 3 9 2 4 6 1

2 6 3 4 1 7 8 5 9

3 8 1 7 5 4 2 9 6

4 7 2 9 6 1 5 3 8

6 9 5 8 2 3 1 7 4

1 3 8 6 7 5 9 4 2

7 2 6 1 4 9 3 8 5

5 4 9 2 3 8 6 1 7

1 2 9 7 3 4 8 6 5

3 8 6 5 9 1 7 4 2

4 5 7 2 6 8 9 1 3

5 7 1 8 4 6 3 2 9

6 3 8 9 2 7 4 5 1

9 4 2 1 5 3 6 7 8

8 6 5 3 7 2 1 9 4

2 1 4 6 8 9 5 3 7

7 9 3 4 1 5 2 8 6

1 5 6 8 2 7 9 4 3

3 2 9 4 6 1 5 7 8

7 8 4 5 9 3 6 1 2

9 7 5 1 3 8 4 2 6

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4

8 1 3 6 7 4 2 9 5

2 7 8 9 1 4 6 3 5

9 1 3 6 5 2 7 8 4

4 6 5 3 7 8 9 2 1

5 9 2 8 6 7 1 4 3

3 4 7 1 9 5 8 6 2

1 8 6 2 4 3 5 7 9

6 3 9 4 8 1 2 5 7

7 2 1 5 3 6 4 9 8

8 5 4 7 2 9 3 1 6

3 7 9 2 6 1 5 8 4

4 8 6 5 9 7 1 3 2

2 5 1 8 3 4 6 9 7

5 4 3 7 1 9 8 2 6

6 1 7 3 2 8 9 4 5

8 9 2 6 4 5 3 7 1

9 3 4 1 7 6 2 5 8

7 6 8 9 5 2 4 1 3

1 2 5 4 8 3 7 6 9

Margeir Pétursson (Taflfélagi 
Reykjavíkur) átti leik gegn Jóhanni 
Ingvasyni (Skákfélagi Reykjanes-
bæjar) á Íslandsmóti skákfélaga.

22. Hxd6! cxd6 23. Bxe7 d5 24. 
De5 Db8 25. Dxd5 He8 26. Rf5 
1-0. Hið stórskemmtilega skákmót 
Æskan og ellin fer fram í félags-
heimili TR í dag og hefst kl. 14. 
Enn opið fyrir skráningu. 
www.skak.is:  Æskan og ellin. 

## L A U S N

A N D S K O T A L A U S T S S L
L Ö J N A R K A N S A S
V I Ð F A N G S E F N I Ð Ó E G
A L F S D A L I R N I R
R A U Ð T Í G L Ó T T A R A T N
L T A R Ð E J G R I P U M
E R A S T A F A R I Ú J M E
G É K N L N A G L A L A K K I
A U Ð M A N N S I N S U L R N
N Ó R O T A Ð I K R Y D D K A K A
D Ð R M Ð E F Ö F L

E I N U R Ð A R U R I G U T T A
R H U Æ R Á F A R Ð U R U

E F N A F R Æ Ð I N I D R E I K S
A R S U Í S S K R I Ð I Ð A

S T A Ð A L B R O T K I N Æ
N I Ó S T J A R F A K L O F I

M A N N Ú Ð I N A R I I A
Ð D U M Y L L U N A T S

E I N A R M A Ð A A N H A T T A

N A S H Y R N I N G U R

SUNNUDAG KL. 21:25

Hörkuspennandi 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. 

365.is      Sími 1817
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HARRY POTTER OG BÖLVUN BARNSINS Í ÞÝÐINGU INGUNNAR SNÆDAL

ÁTTUNDA SAGAN
NÍTJÁN ÁRUM SÍÐAR!

KOMIN ÚT

Á ÍSLENSKU!

„Hlý, fyndin og ótrúlega hugvitssamlega skrifuð.“ 
The Independent

„Rafmögnuð spenna.“
The New York Times

„Undursamleg og töfrum slungin saga með ótal snúningum.“ 
The Times

ÓMISSANDI

Í SAFNIÐ!
Ar

tw
or

k 
™

 &
 ©

 H
PT

P.
 H

ar
ry

 P
ot

te
r ™

 W
BE

I



Listaverkið Þessi mynd er eftir hann  
Loka Þórsson

Bragi Halldórsson

222

„Þar fór í ver,“ sagði Konráð. „Okkur liggur svo mikið á en þurfum að 
komast í gegnum þetta völundarhús fyrst.“ Hann dæsti og bætti við 
vonsvikinn, „við verðum of sein.“ „Eins og ævinlega,“ sagði Kata.

Getur þú hjálpað félögunum að komast í gegnum þetta völundarhús? 

„Turtles. Þeir eru að berjast,“ segir Loki Þórsson sem lét okkur þessa mynd í té.

Gauti Einarsson er alveg að 
verða níu ára.  Á virkum dögum 
fer hann í skólann og eftir skóla 
les hann og leikur sér við vini 
sína og Kötlu systur. Stundum 
hangir hann líka í tölvunni. 

En á kvöldin? Ég fer stundum 
út eftir kvöldmat en læri líka 
og horfi stundum á sjónvarpið. 
Mér finnst skemmtilegast að lesa 
sjálfur áður en ég fer að sofa.

Dreymir þig eitthvað? Já, mjög 
oft! Mig dreymir eiginlega allt 
og yfirleitt eitthvað skemmti-
legt. En eftir nokkra daga man ég 
aldrei hvað mig hefur dreymt svo 
það er erfitt að rifja upp 
skemmtilegasta drauminn.

Hvað finnst þér langskemmtileg-
ast að gera? Spila á píanóið, spila 
körfubolta og spila á spil.

Hvort ertu meira fyrir bækur eða 
tölvur? Bækur, því það er svo 
rosalega skemmtilegt að lesa. 
Uppáhaldsbækurnar mínar eru 
Vippasögurnar og Óvættafar-
irnar allar.

Eru einhver dýr í uppáhaldi hjá 
þér? Kanínur og fiðrildi því mig 
langar að eiga kanínu en ég á tvö 
fiðrildi.

Hefur þú lent í ævintýrum? Já! 
Þegar ég fór á Rauðasand með 
pabba. Þá bjuggum við til heitan 
pott á ströndinni sem var samt 
ískaldur!

Hvað langar þig að verða þegar 
þú verður stór? Mig langar að 
verða NBA-körfuboltamaður og 
píanóleikari.

Langar að eiga kanínu 
en á tvö fiðrildi
Gauti Einarsson hefur áhuga á mörgu en skemmtilegast finnst 
honum að spila á píanóið, spila körfubolta og spila á spil.

1.  Ég geri sjaldan nokkurt gagn 
allan daginn og samt myndir 
þú víst tæpast vilja vera án 
mín. Hvað er hér átt við?

2.  Hver segir manni alltaf satt 
þegar maður spyr hann?

3.  Hvað er það fyrsta sem við 
þurfum þegar við komum í 
heiminn?

4.  Maðurinn gat ekki skilið hvað 
ég sagði, né sagt mér hvað 
var að.

5.  Hvaða viska er best?
6.  Hvað fer upp þegar rigningin 

steypist niður?

Gátur

1. Rúmið  2. Spegillinn  3. Súrefni  4. Hann var mál-
laus og heyrnarlaus  5. Samviska  6. Regnhlífin

Gauti hefur gaman af alls konar bralli. 
Hér er hann að gera vísindatilraunir.  
FréTTabLaðið/Ernir

Píanóið er eitt af því sem Gauti kann að meta.  FréTTabLaðið/Ernir

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunudaga                    9.00 -16.00

ÖLL BRAUÐ Á
25%

AFSLÆTTI
ALLA MÁNUDAGA

• Austurströnd 14
• Dalbraut 1 
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð
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Smáratorgi, Kópavogi
Opið virka daga 11.00-18.00 
Laugardaga 11.00-18.00 
Sunnudaga 12.00-18.00

Vínlandsleið, Grafarholti
Opið virka daga 11.00-18.00 
Laugardaga 11.00-18.00 
Sunnudaga 12.00-17.00

Markaður Smáratorgi Outlet Grafarvogi

VETRAR-
LEÐURSKÓR

FYRIR HERRA

 8.995



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

10.59
3,42m
11.43
2,97m

04.33
0,84m
05.21
0,96m

02.58
1,31m
03.15
1,36m

08.45
0,46m
09.29
0,40m

12.38 
1,77m
01.01 
1,98m

07.46
0,62m
08.00
0,74m

Flóð Fjara

Vaxandi 

62%

Sólarupprás:

08.40
Sólarlag: 

17.45

veðurspá Laugardagur

Suðaustlæg átt í dag, um 5-13 m/s. Rigning sunnan og vestan til á landinu, en 
skýjað með köflum og úrkomulítið um landið norðaustanvert. Milt í veðri.

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Ohh! Þessi egg ja-
skurnar-kúr 

virkar ekki neitt! 
Upphandleggirnir 

þykkna bara!

Haha! Ég 
er með 

mun betra 
nafn yfir 

þetta!

Nú? Bingó-
vængir!

Grát eigi, mín 
kæra! Ef þeir verða 

aðeins stærri 
geturðu flogið!

Ég sá nýja aðstoðar-
skólastjórann í gær.

Hvernig 
lítur hann 

út?

Ööö ... Þú veist ...

Venjulegur ...

Kannski ...

Fullorðnir líta 
allir eins út 
fyrir mér.

Þess vegna læt 
ég yfirleitt eins 

og þeir séu 
ósýnilegir.

Hefurðu 
það gott?

Fer vel um 
þig?

Ertu að 
grínast?

Snyrtistofan Ha� lik

Við sérhæfum okkur í 
Háræðaslitsmeðferðum

Tilboð út október

Fyrir Eftir

Hraunbæ 102 • Reykjavík • S. 893 0098 • snyrtistofanhafblik@gmail.com

og húðslípimeðferðum
Tilboð út október

Fyrir Eftir

Hafðu smá
í dag

Mánudaga – fimmtudaga kl. 17:40
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29.995 59.995VERÐ VERÐ

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.



E ina leiðin fyrir okkur 
sem manneskjur til 
þess að stækka okkur 
og finna okkur stað í 
tilverunni er í gegn-
u m  m enninguna,“ 

segir Sjón þar sem við hittumst í 
kjallara kaffihúss í Kvosinni. Við 
byrjuðum á að tala um arfleifð 
súrrealismans og það leiddi hann 
að þessari niðurstöðu. Og þó svo 
Sjón líti ekki á sig sem súrreal-
ískan höfund þá segist hann eiga 
arfleifð hans að miklu leyti frelsi 
sitt að þakka.

„Hluti af arfleifð súrrealismans 

Ég er staddur í niðamyrkri með boga og eina ör
Það er margt að koma saman hjá Sjón þessa dagana. Lokabók þríleiksins Codex 1962, frumsýning í Kaup-
mannahöfn á óperu við texta skáldsins, bók um höfundarverkið, ritþing í Gerðubergi og boð um að skrifa 
inn í framtíðarbókasafn til hundrað ára. Hann veltir því líka fyrir sér hvert hann ætlar í framtíðinni.

Sjón segir að nú sé vissulega góður tími til þess að staldra við og hugsa um framtíðina. Fyrir þá sem vilja vita meira er rétt að benda á málþing um skáldið í Gerðubergi í dag kl. 14. Fréttablaðið/SteFán

er virðing fyrir öllum þessum 
ófínni bókmenntum sem svo eru 
kallaðar. Strax í upphafi, þegar 
súrrealisminn er að komast af 
stað, þá er hann hluti af upp-
reisninni gegn hámenningunni og 
öllu sem henni fylgir, að leita að 
verðmætunum í glæpamyndum, 
reyfurum, vísindaskáldsögum og 
þannig mætti áfram telja. Súrr-
ealisminn hefur þannig haft þann 
eiginleika að geta virkjað alls 
konar tegundir af listum og bók-
menntum. Þetta var hluti af því 
sem ég áttaði mig á þegar ég var 
að leggja í þessa ferð upp úr 1980.“

Í vikunni kom út þríleikurinn 
Codex 1962 en leikinn mynda 
verkin Augu þín sáu mig (ástar-
saga), Með titrandi tár (glæpa-
saga) og loks nýja sagan Ég er 
sofandi hurð (vísindaskáldsaga). 
Í þríleiknum leitar Sjón í ólíkar 
greinar bókmenntanna og hann 
segir að þar sé hann að láta sög-
una kallast á við form sem yfir-
leitt eru höfð í öðrum hillum 
bókabúðanna. „Ég er að sprengja 
þetta upp og skoða hvað er hægt 
að gera við þessar greinar. Sögu-
maður er mjög upptekinn af 
sögunni sem hann er að segja og 
leitar við það í ólík frásagnar-
form. Hann er svo hræddur um 
að týnast í stóra samhenginu að 
hann grípur til þess að virkja öll 
þessi form. Ástæðan er að eina 
leiðin fyrir okkur sem mann-
eskjur til þess að stækka okkur og 
finna okkur stað í tilverunni er í 
gegn um menninguna.“

Þrír höfundar þríleiksins
Það er óvenjulegt við þennan 
stóra þríleik hversu langt líður á 
milli bóka eða tuttugu og tvö ár í 
það heila. Sjón segir að það hafi í 
raun aldrei verið ætlunin heldur 
hafi það bara æxlast með þessum 
hætti. „Ég ætlaði að skrifa þetta á 
nokkrum árum. Fyrsta bókin kom 
út árið 1994 og ég hafði ímyndað 
mér að næstu tvær kæmu á fjórum 
árum þar á eftir. Svo taka örlögin 
af manni völdin. Við Ásgerður 
eiginkona mín fluttum til London 
eftir áramótin 1994 þar sem hún 
fór í söngnám og ég í ýmis verk-
efni. Þannig að þetta byrjaði að 
dragast með skrifin á öðru bindinu 
og svo bara leið tíminn. Ég gaf út 
ljóðabók 1998 og svo annað bindi 
þríleiksins 2001 og eftir það lang-
aði mig aðeins til þess að pústa. Þá 
fór ég að skoða ýmislegt efni sem 
hafði sópast að mér við skrifin á 
öðru bindi og þar á meðal sögur af 
refaskyttum. Ég hugsaði með mér 
að það væri gaman að skrifa eina 
litla bók svona til hliðar og það 
var Skugga-Baldur. Sú bók varð að 
miklu ævintýri í mínu lífi og ég var 
allt í einu kominn á annað spor.

Síðan verð ég að viðurkenna 
að það varð dálítið erfitt að ljúka 
þessu eftir allan þennan tíma en 
það er mjög gaman. Í rauninni 
er þetta skemmtileg æfing í því 
hvernig höfundur verður til. Ég 
held að það sé alveg óhætt að 
segja að þetta séu þrír höfundar 
en samt er þetta allt eftir sama 
höfundinn. 

Við verklok þurfti ég að fara til 
baka og skoða hvers konar höf-
undur ég var þegar ég lagði af 
stað með þetta. Eitt af því sem ég 
mundi var að þetta átti alltaf að 
vera stór tilraunakennd skáldsaga 
og þriðja bindið ber þess merki. 
Þar sprengi ég upp söguformið 
og rifja upp þá fagurfræði sem ég 
heillaðist af sem ungur höfundur.“

Hugrekki súrrealismans
„Ég hef alltaf haft svo gaman af 
ólíkum formum. Þess vegna skrif-
aði ég m.a. á sínum tíma hand-
ritið að Reykjavik Whale Watching 
Massacre, fyrstu íslensku slægju-
myndinni, vegna þess að mér 
fannst spennandi að finna þann-
ig sögu stað í íslenskum veruleika 
og vera trúr miðlinum. Fólk skildi 
ekkert í þessu, þetta gekk ekki upp, 
að maður sem væri að skrifa sautj-
ándu aldar skáldsögu væri að skrifa 
hryllingsmynd og stoltur af því að 
Gunnar Hansen, hinn upprunalegi 
Leatherface, væri í smáhlutverki í 
myndinni.

Þetta er bara það sem ég er. 
Það er alltaf þetta tvennt undir: 
Hámenning og alvarleg verkefni og 
svo önnur verkefni sem sækja í lág-
menningu og hroða en eru unnin af 
sömu ást og virðingu. Þetta veitir 
mér gífurlegt frelsi.

Ég kalla mig ekki súrrealista en 
ég kem þaðan. Nýlega áttaði ég 
mig á því að það sem ég lærði sem 
ungur höfundur, sem var á bólakafi 
í súr realisma og annarri framúr-
stefnu, veitti mér hugrekki.  Þannig 

Stjórn Styrktarsjóðs Samtaka um tónlistarhús og Ruthar Hermanns 
auglýsir eftir umsóknum um styrki til tónleikahalds í Hörpu árið 2017

Veittir verða styrkir til tónlistarmanna og/eða tónlistarhópa. 

Nánari upplýsingar, úthlutunarreglur og rafræn umsóknareyðublöð 
eru á slóðinni: http://styrktarsjodursut.is/

Styrkir til tónleikahalds í Hörpu 2017

Umsóknarfrestur er til kl. 24.00 mánudaginn 28. nóvember 2016.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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að þegar ég er að skrifa og vinna í 
bókunum mínum þá hika ég ekki 
þegar skrýtnustu hugmyndirnar 
koma. 

En af því að ég er skólaður í 
gamla súrrealismanum þá hugs-
aði ég: Auðvitað. Það kemur alltaf 
þetta auðvitað og fólk bara tekur 
þessu eða hafnar því. Allt er mögu-
legt. Þegar skrýtnu hugmyndirnar 
koma þá er það höfundarins að 
leysa úr þeim og vinna þær. Leyfa 
þeim að gerast á sem bestan hátt.“

Tími til að staldra við
Í dag kl. 14 fer fram ritþing um 
Sjón í Gerðubergi og þangað eru 
allir áhugasamir velkomnir og 
aðgangur ókeypis. Þar verður líka 
margt að ræða enda höfundarverk 
Sjóns viðamikið eins og sjá má í 
nýrri bók Úlfhildar Dagsdóttur 
bókmenntafræðings sem sendi 
nýverið frá sér Sjónsbók, ævin-
týrið um höfundinn, súrrealisma 
og sýnir. Sjón segir að það hafi 
orðið að samkomulagi með þeim 
Úlfhildi að hann væri ekkert að 
skipta sér af þessu. „Samkomulag-
inu fylgdi einnig að hún gæti hve-
nær sem er haft samband og spurt 
mig út í fólk eða bækur eða hvað 
sem er. Þannig að þetta er algjör-
lega hennar verk og ég hlakka til 
þess að lesa þetta og ætli þetta 
verði ekki bara jólabókin mín, að 
ég lesi hana á jólunum.

En þetta er auðvitað soldið sér-
stakt hvernig allt kemur núna á 
aðeins nokkrum vikum. Ópera í 
Danmörku þar sem ég samdi skor-
ið, framtíðarbókasafnið, bókin 
mín, bókin hennar Úlfhildar og 
ritþingið. Þannig að maður er ein-
hvern veginn staddur í einhverju 
samblandi af verklokum og hugs-
un til framtíðar. Ég er fimmtíu og 
fjögurra ára gamall, mér finnst ég 
vera ungur, en það er samt ágætis 
tími til þess að staldra við og hugsa 
um það hvert maður er kominn 
og hvert maður ætlar sér í fram-
tíðinni.“

Fortíðin og tungumálið
Sjón lítur til baka og segir að sér 
finnist að áhuginn á þjóðsögum og 
goðsögum sem hefur fylgt honum 
frá því hann var krakki hafi mótað 
hann að miklu leyti. „Þessi áhugi 
gerir það að verkum að maður fer 
að hugsa í ákveðnum stærðum. 
Maður kynnist því hvernig bók-
menntirnar og menningin eru 
alltaf að skoða stærð mannsins 
andspænis reginöflunum. Goða-
fræðin er ekkert annað en það að 
maðurinn er að reyna að finna sér 
stað í hinu risavaxna samhengi 
kosmosins. Þetta hefur fylgt mér 
mjög lengi, að skynja verkefni mitt 
sem það að velta fyrir mér mann-
inum í stóra tímanum og stóra sam-
henginu.

Svo er það í rauninni líka ást á 
tungumálinu og textum sem hefur 
gert það að verkum að ég hef farið 
að skrifa skáldsögur í liðnum tíma. 
Rökkurbýsnir var til að mynda fyrir 
mér mikið ævintýri vegna þess að 
það gaf mér tækifæri til þess að 
lifa í hugsun fólks sem hafði verið 
uppi og hafði skoðað sjálft sig og 
heiminn fyrir upplýsinguna. Þessa 
miklu breytingu hins vestræna 
manns sem við höfum lifað við 
alla okkar tíð. Eina hættan þegar 
maður er að vinna með svona efni 
er að rannsóknarvinnan er svo 
skemmtileg. Tíminn sem maður 
ver við það að viða að sér efni og 
rekja spor fortíðar er svo tælandi 
að maður vildi helst bara vera þar. 
Svo þegar ég sest niður til þess að 
skrifa þá verður það að svona æ, nú 
er ég kominn í vinnuna,“ segir Sjón 
og brosir.

Framtíðin og skáldskapurinn
En nú þarf Sjón að horfa til fram-
tíðarinnar þar sem listakonan 
Katie Paterson hefur boðið 
honum að verða þriðji höfundur-
inn af hundrað, á eftir Margaret 
Atwood og David Mitchell, til þess 
að leggja handrit í framtíðarbóka-
safn listakonunnar. Sjón segir að 
það sé einmitt gott að fara með 
jákvætt viðhorf úr hinum súrreal-

íska skóla þar sem allt er mögulegt 
inn í þetta sérstaka verkefni. „Ég 
er einmitt núna í spurningaferlinu 
og að reyna að átta mig á því hvað 
ég vil gera. Hvaða efni sækir á 
mig? Þetta er soldið skrýtið. Þetta 
er eins og að vera í niðamyrkri og 
einhver afhendir þér boga og eina 
ör. Skjóttu. 

Það eru óteljandi möguleikar 
og þú veist ekkert hvert þú ert að 
fara. Á sama tíma þá kem ég að 
þessu með mína höfundarhugsun 
og afstöðu til bókmenntanna. 
Þetta er það sem er spennandi 
við þetta.“

Aðspurður hvort Sjón óttist 
ekkert að leggja inn verkið og sitja 
eftir með þá tilfinningu að fá aldr-
ei að lifa viðtökurnar segir hann 
það óneitanlega vera sérstakt. 
„Samkvæmt reglum verkefnisins 
þá má ég ekki sýna neinum þetta. 
Ég er ekki viss um að höfundarnir 
tveir á undan mér hafi staðið við 
það að láta engan sjá þetta. Mig 
grunar að Margaret Atwood hafi 
sýnt tveimur eða þremur úr sinni 
nánustu fjölskyldu og að David 
Mitchell hafi mögulega leyft rit-
stjóranum sínum að sjá þetta. 

En það sem er skrýtnast er það 

að höfundurinn fær aldrei að sjá 
verkið aftur. Þú afhendir eina ein-
takið í heiminum. Þannig að eftir 
tvö, þrjú ár mun ég sem höfundur 
aðeins eiga minninguna um 
verkið og það finnst mér undar-
legt. Ég veit að ég mun gleyma því 
og það mun bjagast í kollinum á 
mér alveg eins og bækur sem ég 
hef lesið eftir aðra. En auðvitað 
er það þannig að allir höfundar 
vonast til þess að einhvers staðar 
í framtíðinni sé hópur lesenda 
sem þeir munu aldrei kynnast eða 
heyra frá og það er eitthvað sem 
maður er vanur.“

Þannig að 
eftir tvö, 

Þrjú ár mun ég sem 
höfundur aðeins 
eiga minninguna um 
verkið og Það finnst 
mér undarlegt.

V I L T U  N Æ R A  
V A X A N D I  V I N N U S T A Ð ? 

R E K S T U R  M Ö T U N E Y T I S  
Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Isavia óskar eftir áhugasömum aðila til að sjá um rekstur mötuneytis fyrir
starfsfólk á Keflavíkurflugvelli. Um er að ræða tvö rými til útleigu undir  
mötuneyti sem allir starfsmenn á Keflavíkurflugvelli hafa aðgang að.
 
Gerð er krafa um að ákveðin hæfisskilyrði verði uppfyllt, þar á meðal að
stjórnendur hafi reynslu af veitingarekstri sem nýtist við mötuneytisrekstur
og mannaforráði, auk þess sem aðilar hafi á að skipa starfsmanni sem lokið
hefur sveinsprófi í matreiðslu.
 
Áhugasamir geta óskað eftir frekari upplýsingum í gegnum tölvupóstfangið
vidskipti@isavia.is fyrir 31. október nk.

Í hröðum vexti er þörf á góðum og næringarríkum mat. Ánægt og orkumikið 
starfsfólk er lykilatriði í velgengni fyrirtækja á einum stærsta vinnustað landsins 
og undirstaða þess að vera hluti af góðu ferðalagi milljóna farþega ár hvert.
 
Um 6.000 starfsmenn starfa á Keflavíkurflugvelli og fer þeim fjölgandi.

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
31.  O KTÓBER 2016
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„Verkin á sýningunni eru unnin út frá 
málningarflyksum sem ég fann þegar 

ég var að gera upp íbúðina mína sem 
er í húsi frá 1942,“ segir Þórgunnur 
Oddsdóttir um það sem fyrir augu 
ber í Mjólkurbúðinni í Listagilinu 
á Akureyri. Þeir sem fylgjast með 
Landanum á RÚV þekkja Þórgunni 
sem dagskrárgerðarmann en hún er 

Tilraunastarfsemin hluti sýningarinnar
Marglit málningarlög á dyrakörmum húss á Akureyri urðu Þórgunni Oddsdóttur, myndlistar- og dagskrárgerð-
armanni, tilefni til sköpunar nýrra listaverka sem hún sýnir í Mjólkurbúðinni í Listagilinu í dag og á morgun.

„Ég er að reyna að mála þetta eins og lag fyrir lag, eins og flyksurnar eru, þær eru 
allar hver með sínum lit, þó alltaf skíni í annan lit á bak við,“ segir Þórgunnur.
Mynd/Auðunn níelsson 

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25-50%
EKKI MISSA AF ÞESSU

R ÝM I N G A R S A L A

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR, O.FL. 

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM

Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum og öðrum 
vörum með veglegum afslætti.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum  

vörum og rýmum til með því  

að selja eldri gerðir og  

sýningareintök  

með góðum  

afslætti.

H E I L S U R Ú M  O G  R Ú M G A F L A R S V E F N S Ó FA R

LÝKUR Í 
DAG

LAUGARDAG

líka myndlistarmaður og kann að 
skapa úr því sem í kring um hana er. 
Hér lýsir hún því nýjasta.

„Þegar maður byrjar að skrapa 
málningu af dyrakörmum og víðar 
þá flagnar hún oft í skemmtileg form 
og ég fór að safna þessum flyksum 
saman, mér þótti þær svolítið fal-
legar og fannst vera saga í þeim, 
því ég gat rakið mig aftur í tímann. 
Svo voru margar þeirra eins og fjöll 
í laginu. „Finna má líkindi með 
lögum af málningu sem orðið hafa 
til á áratugum og jarðlögum sem 
ýmislegt má lesa úr. Mig langaði að 
vinna eitthvað með þetta en vissi í 
fyrstu ekki hvernig ég ætti að koma 
því til skila,“ lýsir Þórgunnur sem 
kveðst hafa byrjað á að búa til verk 
úr málningarflyksunum sjálfum sem 
eru í 20 litum. Það er á sýningunni 
– innrammað. „Svo fór ég í Flügger-
liti, skoðaði litakortið og reyndi að 
kaupa sömu tóna.“

Ekki segir Þórgunnur það hafa 
verið týpíska landslagsliti heldur 
pastelliti sem voru í húsinu hennar. 
„Ég setti mér þá reglu að nota litina 
hreina, en ekki blanda þá. Formin 
eru einföld og ég er að reyna að gera 
þetta eins og flyksurnar, þær eru allar 
hver með sínum lit, þó alltaf skíni svo 
í annan lit á bak við.“

En eru einhver líkindi með fjöllun-
um á myndunum og öðrum sem hún 
hefur séð eða kannast við? „Nei, ég 
hef forðast að reyna að gera einhver 
ákveðin fjöll en það er bara gaman ef 
fólk sér eitthvað út úr þeim sem það 
þekkir.“

Sýningin var í raun opnuð um 
síðustu helgi. Þá setti Þórgunnur upp 
vinnustofu í galleríinu og hefur verið 
síðustu kvöld, eftir vinnu á RÚV, að 
mála ný málverk sem eru innblásin 
af þeim litlu landslagsmálverkum 
sem hún fann í flyksunum. Hvernig 
hefur gengið?

„Ég er alveg komin með slatta. Fólk 
hefur aðeins verið að reka inn nefið 
í vikunni og ég sé að það tengir við 
það sem ég er að gera, þannig að þetta 
hefur verið skemmtilegt. Ég var búin 
að vera að glíma við viðfangsefnið 
heima en svo fannst mér bara gaman 
að gera tilraunastarfsemina að hluta 
sýningarinnar, hafa ferlið með í stað 
þess að sýna verkin fullsköpuð. Nú er 
ég hætt og ætla að sýna afraksturinn 
í dag og á morgun í Mjólkurbúðinni 
sem er opin frá 14 til 17.“ 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Það var Bubbi Morthens sem hlaut 
Gullnöglina, gítarverðlaun Björns 
Thoroddsen, í ár fyrir áhrif sín á 
íslenskan gítarleik. Verðlaunin voru 
afhent í tengslum við gítarhátíð 
Björns sem verður í Háskólabíói í 
kvöld, laugardagskvöldið 22. októ-
ber. Meðal þeirra sem þar koma fram 
er bandaríski blúsgítarleikarinn 
Robben Ford, sem er kominn hingað 
til lands með eigin hljómsveit.

Björn er einmitt að æfa þegar í 
hann er hringt. Hann segir Ford 
hafa fyrst komið til Íslands í fyrra 
í sömu erindum. „Þegar ég var að 
keyra hann út á flugvöll vakti hann 
máls á því að við mundum gera plötu 
saman. Robben Ford er stórt nafn í 
Bandaríkjunum, hann hefur unnið 
með Bob Dylan og mörgum stór-
stjörnum. Ég tók hann ekki alvarlega 
en svo hringdi hann skömmu seinna 
og spurði hvaða lög við ættum að 
hafa á plötunni. Það varð úr að ég fór 
út og við spiluðum saman og tókum 
upp. Hann vildi hafa söngvara og ég 
stakk upp á tvítugri stúlku, Önnu 
Þuríði Sigurðardóttur, sem ég hafði 
heyrt í á Bolungarvík. Hann féll líka 
fyrir röddinni hennar, svo það small 
og hún verður með okkur á tónleik-
unum í kvöld.“ – gun

Bubbi Morhtens hlaut Gullnöglina

Bubbi er kominn í hóp þeirra snillinga sem fengið hafa Gullnöglina. Hinir eru 
Ólafur Gaukur, Jón Páll Bjarnason, Björgvin Gíslason og Gunnar Þórðarson.
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GLÆPA- 
DROTTNING

Lilja Sigurðardóttir er háspennu- 
höfundur sem sló í gegn með  
Gildrunni. Hér neglir hún  
lesandann í nýrri bók.

„Virkilega hressandi lesning.“ 
FR I ÐR I K A BE NÓN ÝSD ÓT T I R / FR É T TAT Í M I N N*

BE RGE NS T I DE N DE*

A DR E SSE AV ISE N*

„… skartar langflottasta 
og óvæntasta plott-tvisti  
vertíðarinnar.“
Þ ORGE I R T RYG GVA SON / K JA R N I N N*

„Skemmtileg og spennandi glæpa- 
saga og endirinn kemur á óvart.“
BRY N H I L DU R BJÖR NSD ÓT T I R / F R É T TA BL A ÐI Ð*

„Hröð og óvænt … hvergi 
dauður punktur …“
GU ÐR Í ÐU R H A R A L DSDÓT T I R / V I K A N*
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Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

22. október 2016
Partí
Hvað:  Halloween-partí
Hvar:  Hlemmur Square
Hvenær:  20.00
Lindy Ravers og Hlemmur Square 
bjóða í lindy-hop Halloween partí!  
Hljómsveit mun leika fyrir dansi 
en einnig verða plötusnúðar RRG 
með heitt halloween-swing á fón-
inum. Sérstaklega vel verður tekið 
á móti afturgöngum, vampírum og 
öðrum verum.

Kvikmyndir
Hvað:  The Northern Wave Film Festival
Hvenær:  Sjá dagskrá á www.northern-
wavefestival.com
Hvar:  Frystiklefinn á Rifi í Snæfellsbæ
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 
Northern Wave fer fram í 9. sinn í 
Frystiklefanum á Rifi í Snæfellsbæ. 
Á dagskrá er stuttmyndamaraþon 
þar sem sýndur verður rjóminn 
af gæða stuttmyndum alls staðar 
að úr heiminum, vídeólist, íslensk 
tónlistarmyndbönd, fiskrétta-
keppni, tónleikar og hreyfimynda-
námskeið fyrir grunnskólabörn. 
Nánari upplýsingar á north ern-
wavefestival.com.

Tónlist
Hvað:  Dj Frímann
Hvar:  Kaffibarinn
Hvenær:  Kl. 22.00

Hvað:  Upphitun fyrir Iceland Airwaves

Hvar:  Kex Hostel
Hvenær:  18.00- 21.30
Sveitirnar aYia, Sykur, Hórmónar 
og tónlistarmaðurinn Kött Grá 
Pje spila á upphitun fyrir Iceland 
Airwaves.

Hvað:  Menningarhátíð Breiðdalshrepps
Hvar:  Frystihúsið í Breiðdalsvík
Hvenær:  Kl. 20.30
Friðrik Ómar og 

Jógvan Hansen heimsækja Breið-
dalshrepp með tónleika í Frysti-
húsinu á Breiðdalsvík ásamt 
píanóleikaranum Ingvari Alfreðs-
syni. Efnisskráin er fjölbreytt en 
meðal annars flytja þeir lög af 
plötu sinni Vinalög. Þá kemur 
hljómsveitin Eurobandið fram í 
Frystihúsinu á Breiðdalsvík þetta 
sama kvöld. Það eru þau Regína 

Ósk og Friðrik Ómar sem standa í 
framlínunni.

Valgerður Bjarnadóttir ræðir um ljóð í Hannesarholti. 

ef sérð þú gamla konu, þá 
minnstu móður þinnar,

sem mildast átti Hjartað og 
þyngstu störfin vann

og fórnaði þér kröftum og 
fegurð æsku sinnar

og fræddi þig um lífið og gerði 
úr þér mann.

Davíð Stefánsson

FJÖLSKYLDUPAKKINN
NÁNAR Á WWW.SMARABIO.IS

MINNST 4 MIÐAR, A.M.K. 2 BÖRN Á ALDRINUM 2-11 ÁRA smarabio.is
midi.is

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2
SÝND KL. 1:45

SÝND Í 2D

SÝND Í 2D

Miðasala og nánari upplýsingar

ÍSL TAL

ÍSL TAL

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

ÁLFABAKKA
JACK REACHER   KL. 5:30 - 8 - 10:30
JACK REACHER VIP           KL. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 10:20
STORKAR ÍSLTAL   KL. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6
SULLY   KL. 5:50 - 8 - 10:10
MECHANIC: RESURRECTION KL. 10:20
WAR DOGS   KL. 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:30
PETE’S DRAGON  KL. 12:40 - 3
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 1:30 - 3:30

KEFLAVÍK
JACK REACHER   KL. 8 - 10:30
TRÖLL ÍSLTAL   KL. 2 - 4 - 6
INFERNO   KL. 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2 - 4 - 6

AKUREYRI
JACK REACHER   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8
DEEPWATER HORIZON  KL. 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2 - 3 - 4 - 6

DON GIOVANNI ÓPERA  KL. 4:55 (LAU)
JACK REACHER    KL. (3 - 5:30 - 8 - 10:30(LAU))   (8:50 - 10:30 - 11:10 (SUN))
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8 - (10:40 (SUN))
STORKAR ÍSLTAL   KL. 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 1 (SUN)
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20 - 8 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
JACK REACHER            KL. 1 - 3:30 - 5:30 - 8 - 10:30
CAN’T WALK AWAY  KL. 6
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:20
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1 - 2 - 3 - 6
SULLY   KL. 8 - 10:10
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1
PETE’S DRAGON  KL. 3

SPARBÍÓ KR.950
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

EMPIRE


THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER


Ein magnaðasta stórmynd ársins

ENTERTAINMENT WEEKLY


VARIETY


Byggð á samnefndri metsölubók

Emily Blunt

            Justin Theroux

Mynd sem þú mátt ekki missa af

HOLLYWOOD REPORTER


THE WRAP


Sýnd með
íslensku tali

EMPIRE


ENTERTAINMENT WEEKLY


N.Y. DAILY NEWS


EMPIRE


Tom Cruise er mættur aftur sem 
Jack Reacher

Sýningartímar á miði.is og smarabio.is

ANASTASIA ANDRÉ RIEU
2. nóvember 

í Háskólabíói 19. nóv. og 3. des
í Háskólabíói

Jólatónleikar

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON

GJAFABRÉF Í BÍÓ
GEFÐU UPPLIFUN

JACK REACHER 2 8, 10:30

TRÖLL 2D ÍSL.TAL 2, 4, 6

GRIMMD 5:45, 10:30

INFERNO 8, 10:30

BRIDGET JONES’S BABY 5, 8

FRÖKEN PEREGRINE 2

STORKAR 2D ÍSL.TAL 1:45, 3:45

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 2

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

I
Innsæi / The Sea Within     18:00
Romeo &  Juliet: San francisco ballet  18:00
Ransacked    18:00
The Disaster Artist: A Night Inside The Room  20:00
The Room  22:00
Embrace Of The Serpen  20:45
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children  20:00, 22:30
Captain Fantastic 23:15 

Góða skemmtun í bíó

enær
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Ljóðabókin Í dögun kom út 1960, 
þegar Davíð var 65 ára, og þar er 
hugurinn enn tengdur móðurinni. 
Valgerður Bjarnadóttir fjallar um 
Davíð og tengsl hans við móður 
sína og aðrar konur sem voru 
honum fyrirmyndir, en einnig 
móðurhugtakið, eins og það birt-
ist í ljóðum hans. Hún les ljóð sem 
tengjast umræðuefninu og spjallar 
við gesti. Miðaverð kr. 1.500 og 
miðasala á midi.is.

Tónlist
Hvað:  Valdimar og Þægir þjarkar
Hvar:  Bryggjan brugghús

Hvenær:  20.00-23.00
Valdimar Guðmundsson og tríó 
Bryggjunnar munu leiða saman 
hesta sína í dag á Sunnudjassi. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 
20.00 og frítt er inn. Ásamt því 
sem tríóið mun leika ómþýðan 
djass, þá mun Valdimar syngja 
nokkur af sínum eftirlætis-
lögum, bæði innlend og erlend. 
Þar verður sótt í smiðju Chets 
Baker og 12. september, svo 
nokkur nöfn séu hér nefnd 
til hægðarauka. Aðgangur á 
Sunnudjass er alltaf ókeypis 
en kvöldin eru vikulegur við-
burður á Bryggjunni Brugghúsi. 
Eldhúsið er opið til klukkan 

Dögg Móses
dóttir stýrir há
tíðinni North
ernwavefestival 
sem haldin er 
um helgina í 
Frystiklefanum.  
Fréttablaðið/
GVa

Þeir sem vilja hlýða á söng Valdimars 
geta mætt á bryggjuna brugghús á 
sunnudag. Fréttablaðið/HaNNa 

Hvað:  Reykjavik Guitarama
Hvar:  Háskólabíó 
Hvenær:  20.00-23.00
Gítarveislur Björns Thoroddsen 
eru eftirsóttir tónlistaviðburðir 
sem Björn hefur haldið reglulega 
bæði hérlendis sem erlendis. Rob-
ben Ford sló eftirminnilega í gegn 
í Háskólabíói á síðasta ári og hann 
mætir aftur í gítarpartíið hans 
Bjössa og nú með eigin hljómsveit 
sem er skipuð eintómum snill-
ingum, köppum sem Eric Clapton 
kallar til þegar hann vantar topp 
hljóðfæraleikara. Björn og Robben 
hafa unnið heilmikið saman síð-
asta ár og eru nú að leggja síðustu 
hönd á plötu sem marka mun 
straumhvörf í tónlistarferli Björns 
en gítarsnillingarnir Tommy Emm-
anuel og Jerry Douglas spila auk 
Bjössa og Robben Ford á plötunni. 
Anna er nýstirni í íslenskri tónlist 
og þykir efnileg söngkona. Hún 
hefur unnið með Birni og Robben 
Ford að undanförnu.

Bókmenntir
Hvað:  Sjónhverfingar | Ritþing Gerðu-
bergs
Hvar:  Borgarbókasafnið Gerðuberg
Hvenær:  14.-16.30
Á ritþingi haustsins í Gerðu-
bergi, sem ber yfirskriftina Sjón-
hverfingar, er höfundurinn Sjón 
gestur. Stjórnandi þingsins er 
Gunnþórunn Guðmundsdóttir 
og spyrlar eru Jón Karl Helgason 
og Guðni Elísson. Tónlist flytur 
mezzosópransöngkonan Ásgerður 
Júníusdóttir við undirleik Tinnu 
Þorsteinsdóttur píanóleikara. 
Þær flytja tónlist eftir Atla Heimi 
Sveinsson, Ragnhildi Gísladóttur 
og Björk Guðmundsdóttur við ljóð 
Sjóns.

Sunnudagur
23. október 2016
Ljóð
Hvað:  Móðirin í ljóðum Davíðs
Hvar:  Hannesarholti
Hvenær: 16-17.00
Fyrsta ljóðið í fyrstu ljóðabók 
Davíðs Stefánssonar, Svörtum 
fjöðrum, er Mamma ætlar að 
sofna. Það lýsir vel nánu og ást-
ríku sambandi sem hann átti alla 
tíð við móður sína, Ragnheiði 
Davíðsdóttur. En móðirin er 
stærra hugtak í huga Davíðs en 
svo að það rúmist í einni mann-
eskju. Í fjölda ljóða fjallar hann 
um móðurina, móðurástina, sorg 
móðurinnar, Móður Jörð og guðs-
móðurina, af djúpri einlægni, 
innsæi, aðdáun og auðmýkt.

VIÐ GEFUM ÞÉR ÓDÝRUSTU VÖRUNA

TAKTU 3
BORGAÐU FYRIR 2

ALLAR VÖRUR

DRESSMANN.COM

HAUST HÁTÍD!

Kringlan 5680800 / Smáralind 5659730 / Smáralind XL 5650304 / Glerártorg 4627800

161018_DM_Island_Smáralind_A4_store_lh.indd   1 21/10/16   13:24
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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

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Stóri og Litli 
08.15 Doddi litli og Eyrnastór 
08.30 Með afa 
08.40 Blíða og Blær 
09.05 Tindur 
09.15 Ævintýraferðin 
09.30 Mæja býfluga 
09.45 Grettir 
10.05 Pingu 
10.15 Ævintýri Tinna 
10.40 Víkingurinn Viggó 
10.55 Beware the Batman 
11.20 Ellen 
12.00 Bold and the Beautiful 
12.20 Bold and the Beautiful 
12.40 Bold and the Beautiful 
13.00 Bold and the Beautiful 
13.20 Bold and the Beautiful 
13.45 Borgarstjórinn 
14.15 The X-Factor UK 
15.45 The X-Factor UK 
16.35 Two and a Half Men 
17.00 Modern Family 
17.30 Árbakkinn 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Friends 
19.35 Spilakvöld
20.20 Elsa & Fred Rómantísk 
gamanmynd frá 2014 með 
Shirley MacLaine og Christopher 
Plummer. Þegar Fred flytur inn 
í nýja íbúð eftir að eiginkona 
hans deyr kynnist hann hinni 
lífsglöðu, uppátækjasömu og 
dreymnu Elsu sem er ákveðin 
í að njóta lífsins til fulls. Fred 
er í sárum eftir að eiginkona 
hans deyr og ákveður að fara að 
ráðum dóttur sinnar um að flytja 
í minni íbúð. Þar kynnist hann 
fljótlega hinni lífsglöðu Elsu sem 
er fljót að hrífa hann með sér út 
á lífið. Þegar Fred kemst síðan að 
því að Elsa er dauðvona ákveður 
hann að uppfylla eina af óskum 
hennar um að fara til Rómar og 
heimsækja þar eitt þekktasta 
sögusvið myndarinnar La Dolce 
Vita eftir Federico Fellini, Trevi-
gosbrunninn.
21.55 Straight Outta Compton 
00.25 Wild 
02.20 Hateship Loveship 
04.00 Exodus. Gods and Kings

15.40 Who Do You Think You Are? 
16.45 Hell's Kitchen USA 
17.30 Mike and Molly 
17.55 Two and a Half Men 
18.20 Baby Daddy 
18.40 Modern Family 
19.05 New Girl 
19.30 Fóstbræður 
20.00 The Amazing Race. All Stars 
20.45 Fresh off the Boat 
21.10 Lýðveldið 
21.35 Homeland 
22.20 Bob's Burgers 
22.45 American Dad 
23.10 Fóstbræður 
23.40 The Amazing Race. All Stars 
00.25 Fresh off the Boat 
00.50 Lýðveldið 
01.10 Tónlist

07.30 Steel Magnolias 
09.30 Tenacious D. in The Pick of 
Destiny 
11.05 As Cool as I Am 
12.40 Ocean's Thirteen 
14.45 Steel Magnolias 
16.45 Tenacious D. in The Pick of 
Destiny 
18.20 As Cool as I Am 
19.55 Ocean's Thirteen
22.00 Unforgiven  Klassískur vestri 
af bestu gerð með Clint Eastwood, 
Gene Hackman, Morgan Freeman 
og Richard Harris. Myndin fjallar 
um Bill sem var alræmdur byssu-
bófi en dró sig í hlé fyrir ellefu 
árum og hokrar nú við þröngan 
kost ásamt börnum sínum. Dag 
einn fer hann aftur af stað að 
eltast við eftirlýstan kúreka.
00.10 Run All Night
02.05 Puncture
03.45 Unforgiven

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 
09.49 Lóa 
10.02 Alvinn og íkornarnir 
10.15 Matador 
11.40 Vikan með Gísla Marteini 
12.25 Útsvar 
13.30 Á sömu torfu 
13.45 Valur - Fram 
15.45 Valur - Akureyri 
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: Leikið efni 
21.40 Broken Flowers 
23.25 Fundið fé II 
01.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 The Millers 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Benched 
10.15 The Odd Couple 
10.35 Younger 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 The Voice Ísland 
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 
19.05 How I Met Your Mother 
19.30 The Voice USA 
21.00 Hachi. A Dog’s Tale 
22.35 The Double 
00.15 Blues Brothers 2000 
02.20 Taken 
03.55 Source Code 
05.30 Pepsi MAX tónlist

09.05 CIMB Classic 
13.05 Golfing World 
13.55 PGA Tour 2016 - 
14.50 CIMB Classic 
18.50 Golfing World 
19.40 Ryder Cup 
22.10 Golfing World 
23.00 CIMB Classic 
03.00 CIMB Classic

07.50 Messan 
09.20 Premier League 
11.05 Premier League 
12.50 Evrópudeildarmörkin 
13.40 La Liga Report 
14.10 Spænski boltinn 
16.25 Þýski boltinn 
18.30 Premier League 
20.10 Þýski boltinn 
21.50 Domino’s deild kvenna 
23.30 Premier League 
01.10 Premier League

07.00 Domino’s 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 
18.30 Premier League 
20.10 Domino’s deild kvenna 
21.50 Formúla 1 
23.15 UFC Now 
00.00 Enska 1. deildin 
01.40 Enska 1. deildin

Stöð 2 Sport 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
08.00 Lína langsokkur 
08.25 Gulla og grænjaxlarnir 
08.37 Stóri og Litli 
08.49 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Zigby 
09.10 Ævintýraferðin 
09.25 Skógardýrið Húgó 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
12.00 Lína langsokkur 
12.25 Gulla og grænjaxlarnir 
12.37 Stóri og Litli 
12.49 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Zigby 
13.10 Ævintýraferðin 
13.25 Skógardýrið Húgó 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur og fé-
lagar 
16.00 Lína langsokkur 
16.25 Gulla og grænjaxlarnir 
16.37 Stóri og Litli 
16.49 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Zigby 
17.10 Ævintýraferðin 
17.25 Skógardýrið Húgó 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Coraline
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Fjaðurmögnun

Fljúgandi 
viðkvæmar og sterkar 
magnaðar uppstreymi.

Fegurð í raunheimi, orðheimi, 
ásýnd, áferð og hljómi.

Í sárum fellum við fjaðrir
svo nýjar brjótist út
úr lifrarrauðum og fjólubláum
taugum.

Sigurlín Bjarney Gísladóttir
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Hverjum treystir þú?

Kosningaáherslur
Vinstri grænna

Kosningaáherslur Vinstri grænna eru 
aðgengilegar á ensku, pólsku, táknmáli og 
upplesnar á íslensku. Fylgstu með á vg.is

Manifest wyborczy Ruchu Zieloni-Lewica jest 
teraz dostepny w jezyku angielskim i polskim oraz 

w islandzkim jezyku migowym. Zajrzyj na nasza 
strone pod adresem: vg.is

The campaign manifesto of the Left green 
movement is now available in english and polish 

and Icelandic sign language. Check out our 
website vg.is



Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

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 
08.55 Ævintýraferðin 
09.10 Zigby 
09.20 Heiða 
09.45 Kalli kanína og félagar 
10.10 Tommi og Jenni 
10.35 Teen Titans Go! 
11.00 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
12.20 Nágrannar 
12.40 Nágrannar 
13.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Grey’s Anatomy 
14.35 Mike & Molly 
15.00 Logi 2016 
15.50 Spilakvöld 
16.40 Sendiráð Íslands 
17.10 Gulli byggir 
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni 
dagskrá.  
18.55 Sportpakkinn  Íþróttamenn 
Stöðvar 2 Sport fara yfir það helsta 
úr heimi íþróttanna í liðinni viku.
19.10 The Simpsons
19.35 Leitin að upprunanum
20.10 Borgarstjórinn  Ný gaman-
þáttasería sem skartar einvala 
liði leikara og fjalla um daglegt 
líf borgarstjórans í Reykjavík og 
fólksins í Ráðhúsinu sem er ekki 
alltaf á eitt sátt um störf borgar-
stjórans.
20.40 Rizzoli & Isles
21.25 Gåsmamman 
22.15 Michael Moore in Trumpland 
23.30 60 Minutes 
00.15 Aquarius 
01.00 Westworld
01.55 Quarry Spennandi og 
dramatísk þáttaröð sem byggð 
er á bókum Max Allan Collins um 
bandarískan sjóliða sem snýr aftur 
heim úr Víetnamstríðinu og upp-
lifir sig utangátta í samfélaginu 
frekar en sem stríðshetju. Fyrir 
vikið leiðist hann út í slæman fé-
lagsskap og finnur atvinnu í undir-
heimunum. Ólafur Darri Ólafsson 
fer með hlutverk í þáttaröðinni.
02.50 The Night Shift Þriðja syrpa 
þessara spennandi læknaþátta 
sem gerist á bráðamóttökunni í 
San Antonio og fjallar um ástir og 
örlög læknanna.
03.35 Homesman 
05.35 Better Call Saul

16.00 Hollywood Hillbillies 
16.25 The Last Man on Earth 
16.50 Comedians 
17.15 Two and a Half Men 
17.35 Mike and Molly 
18.00 New Girl 
18.25 Modern Family 
18.50 Fóstbræður 
19.20 The X-Factor UK 
20.35 The X-Factor UK 
21.20 Bob’s Burgers 
21.45 American Dad 
22.10 Cold Case 
22.55 Réttur 
23.50 The Vampire Diaries 
00.30 Fóstbræður 
00.55 Bob’s Burgers 
01.20 American Dad 
01.45 Tónlist

08.50 Sassy Pants 
10.20 E.T. 
12.15 The Last of Robin Hood 
13.45 Heaven is for Real 
15.25 Sassy Pants 
16.55 E.T.
18.50 The Last of Robin Hood 
 Rómantísk bíómynd frá árinu 2013 
byggð á ævisögu Hollywood-
leikarans Errols Flynn. 
20.20 Heaven is for Real
22.00 X-Men Origins. Wolverine 
 Spennandi vísindaskáldsaga 
sem segir frá uppruna Jarfa eða 
Wolv erine. Myndin gerist tuttugu 
árum fyrir atburði fyrstu X-Men 
myndarinnar.
23.50 Riddick 
01.50 Filth 
03.30 X-Men Origins. Wolverine

07.00 KrakkaRÚV 
009.53 Undraveröld Gúnda 
10.06 Chaplin 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
10.45 Sjónvarp í 50 ár: Leikið efni 
12.30 Áttundi áratugurinn – Banda-
ríkin gegn Nixon 
13.15 Orðbragð  
13.45 Heimur mannkynsins 
14.45 Miðjarðarhafskrásir Otto-
lenghis – Marokkó 
15.30 Hvellur 
16.35 Kiljan 
17.20 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 Ferðastiklur 
21.05 Poldark 
22.05 Íslenskar sjónvarpsmyndir: 
Dagur vonar 
00.25 Fallið 
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 The Millers 
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 Odd Mom Out 
10.15 Speechless 
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 
19.05 How I Met Your Mother 
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

08.30 Inside The PGA Tour 
08.55 Golfing World 
09.45 CIMB Classic 
13.45 Safeway Open 
17.55 Golfing World 
18.45 CIMB Classic 
22.45 Einvígið á Nesinu 
23.35 PGA Special. Tour Life

07.00 Premier League 
08.40 Spænski boltinn 
10.20 Domino’s deild kvenna 
11.55 Domino’s deild kvenna 
13.25 NFL 
16.30 Þýski boltinn 
19.50 NFL Gameday 
20.20 NFL 
23.20 Premier League

07.20 Premier League 
09.00 Premier League 
10.40 Premier League 
12.20 Premier League 
14.30 Premier League 
17.10 Formúla 1 2016 - Tímataka 
18.30 Formúla 1 2016 - Keppni 
21.30 Dominos deild karla 
23.10 Körfuboltakvöld 
00.45 Spænski boltinn

Stöð 2 Sport 2

Stöð 2 Sport 

07.00Zigby 
07.10Ævintýraferðin 
07.25Skógardýrið Húgó 
07.47Mæja býfluga 
08.00Könnuðurinn Dóra 
08.24Mörgæsirnar 
08.47Doddi litli og Eyrnastór 
09.00Áfram Diego, áfram! 
09.24Svampur Sveinsson 
09.49Lalli 
09.55Rasmus Klumpur 
10.00Lína langsokkur 
10.25Gulla og grænjaxlarnir 
10.37Stóri og Litli 
10.49Hvellur keppnisbíll 
11.00Zigby 
11.10Ævintýraferðin 
11.25Skógardýrið Húgó 
11.47Mæja býfluga 
12.00Könnuðurinn Dóra 
12.24Mörgæsirnar 
12.47Doddi litli og Eyrnastór 
13.00Áfram Diego, áfram! 
13.24Svampur Sveinsson 
13.49Lalli 
13.55Rasmus Klumpur 
14.00Lína langsokkur 
14.25Gulla og grænjaxlarnir 
14.37Stóri og Litli 
14.49Hvellur keppnisbíll 
15.00Zigby 
15.10Ævintýraferðin 
15.25Skógardýrið Húgó 
15.47Mæja býfluga 
16.00Könnuðurinn Dóra 
16.24Mörgæsirnar 
16.47Doddi litli og Eyrnastór 
17.00Áfram Diego, áfram! 
17.24Svampur Sveinsson 
17.49Lalli 
17.55Rasmus Klumpur 
18.00Lína langsokkur 
18.25Gulla og grænjaxlarnir 
18.37Stóri og Litli 
18.49Hvellur keppnisbíll 
19.00Dino Mom

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47  
12.47 og 16.47

BORGARSTJÓRINN
Stórskemmtileg gamanþáttasería um 
daglegt líf Borgarstjórans í Reykjavík og 
starfsfólksins í Ráðhúsinu sem er ekki alltaf 
sátt við störf Borgarstjórans. Grátbroslegir 
og allt öðruvísi gamanþættir með Jóni Gnarr 
og Pétri Jóhanni í aðalhlutverkum.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 

 

LEITIN AÐ UPPRUNANUM
Vandaðir nýir þættir þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir hjálpar þremur íslenskum stúlkum að leita að 
líffræðilegum foreldrum sínum víða um heim. Viðmælandi í 
þessum fyrsta þætti er Brynja Dan sem var ættleidd til Íslands 
fyrir 30 árum.

NÝTT

GÅSMAMMAN
Sonja hefur lifað afar góðu og 
áhyggjulausu lífi með fjölskyldu 
sinni en þegar hætta steðjar að 
gerir hún allt til að standa vörð 
um þá sem hún elskar.

MICHAEL MOORE 
IN TRUMPLAND
Vandaður heimildarþáttur úr 
smiðju Michael Moore sem 
fjallar um afar umdeilda 
kosningabaráttu Donalds J. 
Trump og skrautlega 
aðdáendur hans.

NÝR SKEMMTIÞÁTTUR

Fáðu þér áskrift á 365.is

 FRÁBÆRT
SUNNUDAGSKVÖLD

 

SÆNSKUR

SAKAMÁLAÞÁTTUR
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Sykurpúðar í morgunverð
VILDARVERÐ: 3599.-
Verð áður: 3899.-

Daprasta litla stúlkan
í öllum heiminum
VILDARVERÐ: 2999.-
Verð áður: 3499.-

Lukka og hugmyndavélin
VILDARVERÐ: 3199.-
Verð áður: 3999.-

Þeir sem fara og
þeir sem fara hvergi
VILDARVERÐ: 3599.-
Verð áður: 3899.-

Elsku drauma mín
VILDARVERÐ: 6599.-
Verð áður: 7499.-

Rúnar Góði
VILDARVERÐ: 3199.-
Verð áður: 3999.-

Hjónin við hliðina
VILDARVERÐ: 3599.-
Verð áður: 3899.-

Enginn sá hundinn
VILDARVERÐ: 3799.-
Verð áður: 4299.-

Skóladraugurinn
VILDARVERÐ: 4299.-
Verð áður: 4799.-

CODEX 1962
VILDARVERÐ: 5999.-
Verð áður: 6999.-

Ljósin í dettifossi
VILDARVERÐ: 6299.-
Verð áður: 6999.-

Stærsta og sniðugasta
myndabókin
VILDARVERÐ: 3499.-
Verð áður: 3999.-

Tilboðið gildir 20. október. til og með 24. október. 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 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÚTGÁFUPARTÝ
SUNNUDAG 
KL 14:00
AUSTURSTRÆTI

ÚTGÁFUPARTÝ
LAUGARDAG 
KL 16:00

SUÐUR
KRINGLA



LJÓS OG PERUR

25%
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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.

5.835kr.
80602809
Almennt verð: 7.295kr.

PROFF  
INNIMÁLNING 
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og 
umhverfisvæn plastmálning. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

5.835kr.
80602509 
Almennt verð: 7.295kr.

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                                           

PENSILL 
25, 38, 50 eða 75 mm.
Verð frá:

395kr
83072110-30

AFSLÁTTUR AF 
ICOPAL ÞAK RENNUM

25%

SENDUM ÚT UM ALLT LAND

LÝKUR UM 
HELGINA
Síðustu dagar

-20%
AFSLÁTTUR AF
ALLRI GJØCO 

MÁLNINGU
Blöndum 
alla liti

Grohe | Grohtherm 1000
Vnr. 15334146

22.995.-
fullt verð 27.995.-

Vegghengt sturtutæki  
með CoolTouch® brunavörn.

Grohe | Eurostyle 
Vnr. 15333552

14.995.-
fullt verð 17.995.-

Handlaugartæki.

Tilboð

Grohe | Grohtherm 1000
Vnr. 15334156

29.995.-
fullt verð 36.995.-

hitastýrt baðtæki, vegghengt með 
CoolTouch® brunavörn.

Tilboð
Tilboð

Krono Original | Reykjavík
Vnr. 0113480

1.995.-
verð m² 
fullt verð 2.695.-
Harðparket, 1285x192mm, 8mm.

Tilboð TilboðTilboð Tilboð

POTTUR 
28x28 cm, 3,8 l með loki. 

5.735kr
41114370       
Almennt verð: 8.195 kr.                                                         

POTTUR 
30 cm, 7,5 l . 

7.695kr
41114386  
Almennt verð: 10.995 kr.

MATAR- OG KAFFISTELL 
með blómamynstri fyrir fjóra.

5.995kr
41100104       
Almennt verð: 7.995 kr.                                                                          

PÖNNU- OG POTTASETT  
10stk, grátt.

24.995kr
41114420       

E-Stone | Mars Stone Lappato
Vnr. 1780090

4.994.-
verð m² 
fullt verð 7.897.-
Gólfflísar, dökkgráar, 30x60cm, gegnheilar.

E-Stone | Mars Stone Beige
Vnr. 17800096

3.785.-
verð m² 
fullt verð 7.785.-
Flísar, gegnheilar og frostþolnar, 30x70cm.

Krono Original | Rugged Oak
Vnr. 0113478

1.597.-
verð m² 
fullt verð 2.298.-
Harðparket, 192x1285mm, 8mm.

REGNFÖT 
XS-XXL
2.995kr.
VNR: 93460008-25
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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.

5.835kr.
80602809
Almennt verð: 7.295kr.

PROFF  
INNIMÁLNING 
9 l. allir litir.
Vatnsþynnanleg og 
umhverfisvæn plastmálning. 
Notast á flest alla fleti 
innandyra t.d. spónaplötur, 
gips, múr og steinsteypu.

5.835kr.
80602509 
Almennt verð: 7.295kr.

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                                           

PENSILL 
25, 38, 50 eða 75 mm.
Verð frá:

395kr
83072110-30

AFSLÁTTUR AF 
ICOPAL ÞAK RENNUM

25%

SENDUM ÚT UM ALLT LAND

LÝKUR UM 
HELGINA
Síðustu dagar

-20%
AFSLÁTTUR AF
ALLRI GJØCO 

MÁLNINGU
Blöndum 
alla liti

Grohe | Grohtherm 1000
Vnr. 15334146

22.995.-
fullt verð 27.995.-

Vegghengt sturtutæki  
með CoolTouch® brunavörn.

Grohe | Eurostyle 
Vnr. 15333552

14.995.-
fullt verð 17.995.-

Handlaugartæki.

Tilboð

Grohe | Grohtherm 1000
Vnr. 15334156

29.995.-
fullt verð 36.995.-

hitastýrt baðtæki, vegghengt með 
CoolTouch® brunavörn.

Tilboð
Tilboð

Krono Original | Reykjavík
Vnr. 0113480

1.995.-
verð m² 
fullt verð 2.695.-
Harðparket, 1285x192mm, 8mm.

Tilboð TilboðTilboð Tilboð

POTTUR 
28x28 cm, 3,8 l með loki. 

5.735kr
41114370       
Almennt verð: 8.195 kr.                                                         

POTTUR 
30 cm, 7,5 l . 

7.695kr
41114386  
Almennt verð: 10.995 kr.

MATAR- OG KAFFISTELL 
með blómamynstri fyrir fjóra.

5.995kr
41100104       
Almennt verð: 7.995 kr.                                                                          

PÖNNU- OG POTTASETT  
10stk, grátt.

24.995kr
41114420       

E-Stone | Mars Stone Lappato
Vnr. 1780090

4.994.-
verð m² 
fullt verð 7.897.-
Gólfflísar, dökkgráar, 30x60cm, gegnheilar.

E-Stone | Mars Stone Beige
Vnr. 17800096

3.785.-
verð m² 
fullt verð 7.785.-
Flísar, gegnheilar og frostþolnar, 30x70cm.

Krono Original | Rugged Oak
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Hugmyndir að    

Rau›arárstígur 14 · sími 551 0400 · www.myndlist.is

Hægt er að skoða uppboðsskrána á myndlist.is

Forsýning í Gallerí Fold alla helgina
laugardag kl. 11–16, sunnudag kl. 12–16, 
mánudag kl. 10–17, þriðjudag kl. 10–17

Listmunauppboð
í Gallerí Fold

þriðjudaginn 25. september, kl. 18

Á uppboðinu verður gott úrval verka 
samtímalistamanna ásamt fjöldi frábærra 

verka gömlu meistaranna.

Kristján Davíðsson

Uppboð í 20 ár

Sigurður Ingi Soprano

Sigurður Ingi vakti athygli fy
rr á árinu 

þegar hann kom askvaðandi út úr Stjórnar-

ráðinu með flagaraklút um hálsinn og 

þumalhring. Fjölmiðlar veltu þessum 

klæðaburði töluvert fyrir sér og líkti 

tískusérfræðingurinn Sindri Snær 

Jensson Sigurði Inga meðal annars við 

mafíósann Tony Soprano. 

Það er auðvitað til-

valið að mæta sem 

forsætisráðherra 

vor í H
alloween-

fögnuðinn.

Tólfuliði á EMEM var  auðvitað stærsti viðburðurinn á árinu og mikið af búningahugmynd-um sem geta komið þaðan. Ein 
hugmyndin væri að klæða sig upp 

í Tólfugalla,  vera með  vatn í poka 
með röri eins og um vökva í æð væri 

að ræða og vera í sífellu að taka Vík-
ingaklappið. Það myndi auðvitað 

gjörsamlega slá í gegn í hvaða partíi 
sem er. 

Sigrún Magnús- 

dóttir og RÚV  

leynigesturinn

Ein hugmynd að parabúningi gæti verið 

Sigrún Magnúsdóttir og RÚV-leynigest-

urinn sem hún talaði um í frægu viðtali. 

Annar aðilinn gæti tæklað Sigrúnu með 

því að klæðast í Framsóknargræna dragt 

og hinn aðilinn gæti svo verið í svörtum 

fötum með spurningarmerki á eða jafnvel 

í draugabúningi með RÚV-lógóinu á.

Ólafur Darri  
mjólkursvelgur
Ólafur Darri Ólafsson lék aðal-

hlutverkið í sjónvarpsseríunni 

Ófærð þar sem hann fór á kostum 

sem lögreglumaðurinn Andri Ólafs-

son sem var algjör „no bullshit“ náungi 

og þambaði meðal annars mjólk í gríð 

og erg. Þetta væri hægt að túlka í búning 

með því til dæmis að vera í stórri, frá-

hnepptri  vetrarúlpu, alskegg með 

mjólk í og halda á mjólkurglasi 

eða jafnvel bara fernunni.

Villtur túristi
Ferðamaðurinn Noel 

Santillan villtist óvart 

til Siglufjarðar í ruglingi 

á Laugavegi og Laugar-

vegi og það  gæti  verið 

nokkuð gott efni í bún-

ing sem hentar öllum 

kynjum. Til að mynda 

væri hægt að vera í týp-

ískum túristagalla eins 

og allir sem hafa gengið 

Laugaveginn upp á síð-

kastið ættu að kannast vel 

við og halda á skilti sem 

á stendur „Laugavegur/

Laugarvegur?“

Hótel Adam
Hótelið við Skólavörðustíg hefur verið í frétt-
um á árinu. Þarna leynast búningahugmyndir – það væri 

til að mynda hægt að klæðast grænu og hvítu, drekka tékk-

neskan bjór, reyna að selja öllum rándýrt kranavatn í flösku 

(það væri hægt að gera úr þessu athöfn) og hafa á sér einn latex-

hanska, en eins og glöggir muna úr heimsókn Kolbeins Tuma, 

fréttamanns Vísis, á hótelið var búið að klæða reykskynjarann 

í herberginu hans í slíkan 
hanska.

Stefán Þór 
Hjartarson
stefanthor 
@frettabladid.is

búningum
 Halloween 

Margir halda upp á Halloween-
hátíðina um næstu helgi. Það er 
gott að hafa varann á og byrja að 
undirbúa búninginn. Fréttablaðið 

tekur hér saman nokkrar hugmyndir út 
frá skemmtilegum atburðum á árinu enda 
gaman að vera í viðeigandi búningi.
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Yoko Ono, 13 daga danshátíð

Yoko Ono 13 daga danshátíð. Reykjavík 2016 © Yoko Ono Dance Company. Listasafn Reykjavíkur.

þrettándi dagur framtíðin

litaðu sjálfa/n þig
bíddu eftir vorinu
láttu okkur vita þegar það kemur

Úr myrkrinu  
í barnadrama
Rithöfundur-
inn Stefán 
Máni 
sendir frá 
sér sína 
fyrstu 
barnabók. 
Stefán Máni 
hefur í gegn-
um tíðina skrifað 
myrkrar spennubækur, en 
tekur nú skemmtilegt stökk 
yfir í barnabókmenntir.

Þetta var  
fjarLægur draumur
Þær Ragnheiður María 
Benediktsdóttir og Guðlaug 
Fríða Helgadóttir Folkmann 
stofnuðu hljómsveitina Rugl 
snemma á þessu ári. Þær 
koma til með að hita upp fyrir 
PJ Harvey á Iceland Airwaves.

Hjartasteinn fékk 
Þrenn verðLaun
Kvikmynd leikstjórans 
Guðmundar Arnars Guð-
mundssonar var sigursæl á 
kvikmyndahátíðinni í Varsjá 
um helgina. Myndin verður 
frumsýnd hér á Íslandi í 
kringum áramótin.

frumHerji pönksins 
kemur tiL ísLands
Enski tónlist-
armaður-
inn John 
Lydon, 
áður 
Johnny 
Rotten 
úr pönk-
sveitinni 
Sex Pistols, 
opnar íslenska 
Pönksafnið og kemur fram 
á Airwords, bókmenntadag-
skrá Iceland Airwaves.

Alla miðvikudaga í vetur 
kl. 18:30 - 20:00 verður starfræktur 
popp- og gospelkór í  Vídalínskirkju 

í Garðabæ fyrir ungt fólk. 

Kórstjóri er Ingvar Alfreðsson 
píanóleikari.

Skráning fer fram í gegnum netfangið 
ingvaralfredsson@gmail.com.

Þátttaka í kórnum er gjaldfrjáls og 
metin til eininga í framhaldsskólum.

KÓR FYRIR 16 - 20 ÁRA

Markmið sjóðsins eru eftirfarandi:
n Að veita afreksíþróttafólki í íþróttafélögum í Kópa vogi 

fjár hags legan styrk vegna æfinga og/eða keppni og þannig 
búa þeim sem besta aðstöðu til að stunda íþrótt sína.
n Að veita afreks íþrótta fólki í hóp íþróttum í íþrótta félög um 

í Kópavogi sem náð hefur afburða árangri fjár hags legan 
styrk og gera þeim kleift að búa sig enn betur undir áfram
haldandi keppni.
n Að veita afreks íþrótta fólki með lög heimili í Kópavogi styrk.
n Að veita árlega styrki og viður kenn ingar fyrir unnin 

afrek í íþróttum jafnt kvenna sem karla.
Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðum eyðu
blöðum fyrir 11. nóvember 2016.
Umsóknar eyðu blöð ásamt reglu gerð fyrir sjóð inn fást 
í þjónustuveri Kópavogsbæjar, Fannborg 2, 1. hæð. 
Einnig er hægt að nálgast eyðu blöðin ásamt reglu gerð 
á vef bæjar ins, kopavogur.is.
Nánari upplýsingar veitir íþróttafulltrúi í síma 570 1500.

Afrekssjóður 
íþróttaráðs Kópavogs

kopavogur.is

Auglýst er eftir umsóknum um styrki
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„Hér innanhúss er þó nokkuð af 
chili-fíklum og náttúrlega matar-
áhugamönnum. Þegar það kemur 
ný sósa þá er hún látin ganga og allir 
smakka,“ segir Ingólfur Pétursson, 
veitingastjóri IKEA og áhugamaður 
um chili-sósur.

Mörgum finnst ekki eftirsóknar-
vert að borða mat sem er úðaður í 
chili-kryddi og -sósum en til er fólk 
sem ekki bara nýtur þess að borða 
slíkan mat heldur eltist beinlínis við 
hann og sækir þá sífellt í sterkari og 
sterkari sósur og krydd. Það eru ekki 
margir sem tengja saman Svíþjóð 
og sterkan mat en í verslun sænska 
risans hér á landi má finna ansi vel 
skipaða hillu sem einvörðungu er 
tileinkuð sterkum sósum.

„Sterkasta sósan er Da Bomb, það 
að smakka hana eintóma er ákveðin 
prófraun. Það þarf ekki nema hálfa 
teskeið af henni í flösku af BBQ sósu 
til að gera hana rosalega sterka. Ein 
flaska dugar í svona 2 ár.“

Þið hafið ekkert íhugað að gera 
chili-útgáfu af kjötbollunum?

„Nei, við höfum ekki þorað að 
fara þangað, við erum ekki ennþá 
komnir í chili-kjötbollur. Við per-

sónulega gluðum þessu aðallega yfir 
kjúkling, en svona þegar þú segir 
það þá þurfum við að prófa þetta 
á kjötbollurnar,“ segir Ingólfur að 
lokum. stefanthor@frettabladid.is

Chili-fíklar í ikea
Ingólfur Pétursson veitingastjóri og Þórarinn Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri IKEA, eru miklir aðdáendur chili-sósu.

Ingólfur Pétursson sturtar hér logandi heitri sósu yfir matinn hjá Þórarni Ævarssyni 
framkvæmdastjóra en Rúnar Már Smárason horfir á. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Aðeins  179.900 kr.

MEGA opinn hornsófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 239.900 kr.

Shape heilsurúm
· Lagar sig fullkom lega 
  að líkama þínum
· 24 cm þykk heilsudýna
· Engir rykmaurar
· 5 ára ábyrgð!
· Ofnæmisprófuð
· Burstaðir stálfætur

Stærð cm. Fullt verð   Afmælistilboð

80x200 92.900 74.320 kr.

90x200 98.900 79.120 kr.

100x200 104.900 83.920 kr.

120x200   125.900 100.720 kr.

140x200 149.900 119.920 kr.

160x200 167.900  134.320 kr.

180x200 184.900 129.430 kr.

AFMÆLISTILBOÐ

Aðeins  29.900 kr.

Gozzano
svefnsófi
Einlitur ljós- eða dökkgrár og  

dökkgrár með ljósgrárri yfirdýnu.

Breidd: 195 cm. Dýpt: 110 cm. Hæð: 91,5 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Aðeins 31.920 kr.

HELSINKI rúmgafl
Rúmgafl fæst í svörtu PU leðri, hvítu 
og í gráu áklæði. Stærðir: 120, 140, 
160, 180 cm. Verð að neðan miðað 
við rúmbreidd 120 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 31.920 kr.

OSLO rúmgafl
Rúmgafl fæst í stærðunum: 120, 
140, 160, 180 cm. í mismundandi 
áklæði. Verð að neðan miðað við 
rúmbreidd 120 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

TVENNU-

TILBOÐ

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

 
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 12–16 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

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.

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Aðeins  129.900 kr.

NATURE’S 
SURPREME
heilsurúm

Nature’s Surpreme heilsu- 
dýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

Fullt verð: 164.900 kr.

• Svæðaskipt pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar pr. m2

• Vandaðar kantstyrkingar

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

AFMÆLIS-

TILBOÐ

Þú finnur afmælisbæklinginn  
okkar á www.dorma.is

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.
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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.

63%
AFSLÁTTUR

SHAPE  
heilsurúm með botni

Einstök þrýstijöfnun  
fyrir dýpri og betri svefn SHAPE

B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Endurnýjanleg
hráefni

Aloe VeraBambus trefjar Open cell 
structure

Memory  
foam

Aðeins 3.367 kr. 

Ilmur októbermánaðar „Sicilian Lemon“   

fæst í nokkrum stærðum og útfærslum.

Verðdæmi: Millistórt kerti í glerkrukku. 

Fullt verð: 4.490 kr.

25%
AFSLÁTTUR

Ilmur mánaðarins

ILMUR  
OKTÓBERMÁNAÐAR

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

294 cm

24
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25%
AFSLÁTTUR

16
8

 c
m

278 cm

27%
AFSLÁTTUR

Aukahlutur á mynd: Skemill

Aðeins  159.900 kr.

MEGA tungusófi
Grátt slitsterkt áklæði.

Hægri eða vinstri tunga.

Fullt verð: 219.900 kr.

 

Dorma líka á Zzzmáratorgi
Þú finnur Dormaverslanir á fjórum stöðum – 
Holtagörðum, Akureyri, Ísafirði og nú á Smáratorgi..

Sama verð á öllum stöðum.
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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

Aldamótaárið fékk Megas verð
laun Jónasar Hallgrímssonar 
fyrir framúrskarandi beitingu 

íslenskrar tungu. Margir urðu til að 
hneykslast yfir þessari verðlauna
veitingu og rifjuðu upp gamlar 
ávirðingar skáldsins. Menn sögðu að 
textar og flutningur væru algjörlega 
óskiljanleg enda gæti Megas ekki 
talað móðurmálið heldur muldraði 
ofan í barm sér á óræðan hátt. Gamall 
texti Megasar um Jónas og margfalda 
ógæfu hans var endurtekið rifjaður 
upp. Bæði Jónas Hall og íslenskan 
ættu betra skilið en þetta regin
hneyksli.

Á dögunum fékk Bob Dylan bók
menntaverðlaun Nóbels. Sömu gagn
rýnisraddir hljóma nú úti um heim. 
Dylan er ekki verðlaunanna verður 
og gamli sprengjuefniskóngurinn 
Alfreð Nóbel á þetta ekki skilið. 
Menn segjast hvorki skilja upp né 
niður í snilldinni enda sé Dylan jafn 
óræður og gömul véfrétt.

Margur gáfumaðurinn segir að 
Megas og Dylan séu tónlistarmenn 
og popparar en ekki viðurkennd 
skáld. Það er skilgreiningarvandi. 
Eiga menn að festast í gömlum 
staðalímyndum af fátæka skáldinu 
með alpahúfuna sem enginn kaupir 
né les? Getur ekki farandskáldið með 
gítarinn samið ódauðleg verk þótt 
framsetningin sé óhefðbundin?

Þegar Megas fékk Jónasarverð
launin óttaðist menntamálaráðu
neytið hver yrðu viðbrögð utan
garðsskáldsins. Nóbelsnefndin 
er farin að kvíða viðbrögðum og 
hegðun Dylans í Nóbelsmálsverðin
um með sænsku kóngafjölskyldunni. 
Skrautið og snobbið kringum verð
launin er langt frá þeirri ímynd sem 
Bob Dylan hefur skapað sér. Aðdá
endur hans eiga erfitt með að ímynda 
sér hann í kjólfötum í innantómum 
orðræðum við sænska kónginn. 
Flestir veislugesta líta á hann sem 
boðflennu við þetta háborð lista
gyðjunnar. Megas gæti kannski lánað 
honum eina af perlum sínum í vega
nesti meðan hann hlustar á hátimbr
aðan hégómann og alla hræsnina: 
Afsakiði meðan að ég æli!

Dylan og Megas
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