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FrÍtt

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

Frír ís fyrir krakka!

Nánar á bls. 9 í Fólk
í nóvember

Margir velta því  
fyrir sér hvað  
sé í kollinum á  
Trump og hvaða  
afleiðingar sigur  
hans muni hafa 
fyrir heimsbyggðina.  
➛30

 Hvað er í 
kollinum 
   áTrump ?

Vekur 
athygli 

heimsins 
➛34

Heimkynni 
en ekki auðn
➛26

Írinn 
kjaftfori
➛38



Veður

Vestan- og suðvestankaldi og smá skúrir 
eða él, en léttir til fyrir austan. Hægari 
sunnanátt um kvöldið og fer að rigna 
syðst. Hiti 0 til 5 stig.  sjá síðu 52

Bróðir og systir

Þorvaldur S. Þorvaldsson stillir sér upp með lágmynd af leikkonunni og náttúrunnandanum Herdísi, systur hans, sem Skógræktarfélag Reykjavíkur 
fékk að gjöf. Á bak við Þorvald stendur Baldvin Atlason sem gaf lágmyndina en Pétur Bjarnason gerði hana. Myndin var gerð til að minnast Herdísar 
fyrir baráttu hennar fyrir umhverfisvernd en hún stofnaði og gegndi formennsku náttúruverndarsamtakanna Lífs og lands. Fréttablaðið/anton brink

Dublin
Sértilboð | 17. – 20. nóvember | 3 nætur

Verð frá: 49.900 kr. 

og 12.500 Vildarpunktar.
Á mann m.v. 2 í herbergi með  
morgunverði á O‘Callaghan Mont Clare.  
Verð án Vildarpunkta: 59.900 kr. 

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.IS

Flogið með Icelandair

LögregLumáL Á þriðja hundrað 
mála hafa komið upp á árinu þar 
sem tollverðir hafa stöðvað póst-
sendingar sem innihéldu fíkniefni, 
stera og önnur ávanabindandi lyf. 
Í lok október voru málin orðin 214 
talsins en voru 221 allt árið 2014. 
Það ár var metár.

Smyglarar reyna ýmislegt til að 
blekkja tollverði. Til að mynda var 
sending í síðasta mánuði stöðvuð  
sem reyndist innihalda tæpt kíló 
metamfetamíns. Efnið hafði verið 
falið í handsápum en glöggir toll-
verðir létu ekki blekkjast. – þea

Sjaldan meira 
dóp í pósti

HeiLsa Þrjátíu íslenskir sérfræðingar 
í heilbrigðisgeiranum gáfu í gær út 
Kransæðabókina, rit með upplýs-
ingum um kransæðasjúkdóm sem 
er ein algengasta dánarorsökin á 
Íslandi. Ritstjórar bókarinnar eru 
Guðmundur Þorgeirsson og Tómas 
Guðbjartsson, prófessorar og yfir-
læknar.

Rekja má um þriðjung allra 
dauðsfalla á landinu til hjarta- og 
æðasjúkdóma. Þar af eru þrír fjórðu 
hlutar vegna kransæðasjúkdóms. 
Í tilkynningu frá Landspítalanum 
segir að áhættuþættir sjúkdómsins 
séu vel þekktir, til að mynda reyk-
ingar, háþrýstingur, sykursýki, offita 
og hreyfingarleysi.

Bókin er sögð ætluð almenningi 
ekki síður en heilbrigðisstarfsfólki 
en í henni eru meðal annars ítarlegir 
kaflar um mataræði og þunglyndi.
– þea

Engin ritstífla 
hjá 30 íslenskum 
sérfræðingum

ritstjórarnir Guðmundur og tómas 
ásamt styrktaraðilum. Mynd/Friðrik 

Staðreyndir um 
hjartað
l  Eðlilegt hjarta er á stærð við tvo 

hnefa
l  Eðlilegur púls er um 60-80 slög 

á mínútu
l  Hjartað slær því um 100.000 

slög á sólarhring
l  Hjartað vegur í kringum 0,5% af 

líkamsþyngd eða 300 grömm 
hjá körlum en 200 grömm hjá 
konum

Kosningar Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, 
hefur ákveðið að hefja formlegar 
stjórnarmyndunarviðræður við for-
menn Viðreisnar og Bjartrar fram-
tíðar.

„Við förum auðvitað í viðræð-
urnar því að við eygjum von á því 
að það sé einhver möguleiki að 
ræða málin og ná góðum umbót-
um,“ segir Óttarr Proppé, formaður 
Bjartrar framtíðar. Hann segist gera 
sér grein fyrir því að þetta séu ólíkir 
flokkar og að mörgu leyti ósam-
stæðir. „Það er alveg ljóst að fólk 
innan flokksins er mishrifið af því 
að við séum að hefja stjórnarmynd-
unarviðræður við Sjálfstæðisflokk-
inn,“ segir Óttarr.

„Það er möguleiki á að við náum 
saman um stóru málefnin og von-
andi gengur það sem allra best,“ 
segir Benedikt Jóhannesson, for-
maður Viðreisnar. Hann segir 
stefnu Viðreisnar liggja ljósa fyrir 
þegar gengið er til viðræðnanna.

Þórunn Egilsdóttir, þingflokks-
formaður Framsóknarflokksins, 
segir að flokkurinn hefði viljað 
halda áfram ríkisstjórnarsetu og 
sé tilbúinn til þess komi það til 
greina. „Það er ekki komin nið-
urstaða enn og við skulum sjá 
hvernig þetta fer,“ segir hún.

Birgitta Jónsdóttir, 
þingmaður Pírata, 
Katrín Jakobsdóttir, 
formaður Vinstri-
hreyfingarinnar – 
græns framboð og 
Oddný G. Harðar-
dóttir, þingmaður 
Samfylkingarinn-
ar, segjast frekar 

hefðu viljað sjá umbótastjórn 
myndaða af stjórnarandstöðuflokk-
unum og Viðreisn.

„Ég hef mestar áhyggjur af að 
þessir flokkar nái að sameinast um 
grimma hægri stefnu, til dæmis 
þegar kemur að einkavæðingu og 
einkarekstri í velferðar- og mennta-
málum, og það er áhyggjuefni fyrir 
landsmenn,“ segir Katrín. Hún segir 
ljóst að annaðhvort munu Sjálf-
stæðisflokkurinn eða Björt framtíð 
og Viðreisn þurfa að gefa mikið eftir 
í stefnumálum sínum til þess þeir 
geti myndað ríkisstjórn.

Í samtali við fréttastofu Stöðvar 2 
í gær sagði Bjarni að strax eftir helgi 
kæmi í ljós hvort flokkarnir þrír eigi 
samleið í ríkisstjórnarsamstarfi.
thorgeirh@frettabladid.is

Framhald viðræðna 
skýrist um helgina 
Ekki eru allir sáttir innan Bjartrar framtíðar við að mynduð verði ríkisstjórn 
með Sjálfstæðisflokknum. Kemur í ljós snemma í næstu viku hvort stjórnar-
myndunarviðræðurnar leiði til ríkisstjórnar. Framsókn tilbúin að stíga inn. 

Þingflokkur Sjálfstæðismanna fundaði í gær í Valhöll. Eftir fundinn fór bjarni bene-
diktsson á fund forseta og tilkynnti um formlegar viðræður. Fréttablaðið/EyÞór

Ég hef 
mestar 

áhyggjur af að 
þessir flokkar 
nái að samein-
ast um 
grimma hægri 
stefnu.

Katrín 
Jakobs-
dóttir, 
formaður 
VG
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MARAÞON
*Tax free af mörgum vöruflokkum

Öll málning  Allt parket  Allar flísar  Allar innihurðir
Öll hreinlætistæki  Öll rafmagnsverkfæri  Öll blöndunartæki 

 Öll ljós og perur  Allur True North útivistarfatnaður

2.990kr
3.990kr

Jólatilboð

Latibær
skemmtir

kl. 13:00

Jólalandið
í Skútuvogi hefur glatt börn 
og fullorðna í áratugi

TAX FREE TAX FREE TAX FREE TAX FREETAX FREE TAX FREE TAX FREE

Allir
fá ís
á laugardag
 í Skútuvogi

kl. 12-16

Latibær í dag
Latibær kemur og skemmtir börnunum
 í  Skútuvogi  kl. 13:00

Okkar stærsta seríudeild

Fullt af tilboðum.
er í Skútuvogi

25%
afsláttur



STRÍÐIÐ MIKLA 1914–1918 
Íslendingar og heimsstyrjöldin fyrri

540
LJÓSMYNDIR

LYKILL
að

nútímanum

480
BLAÐSÍÐUR
í stóru broti

Þ E G A R  S I Ð M E N N I N G I N  F Ó R  F J A N D A N S  T I L

„Þetta er afrek ... bætir miklu við 
fyrir okkur sem lásum fyrri útgáfuna 
... Óvenju vel unnin bók.“
ÓÐINN JÓNSSON

NÁTTÚRA Aflýsa hefur þurft norður-
ljósaferðum fyrir nokkur hundruð 
manns á dag vegna óhagstæðs 
veðurs undanfarna daga, að því er 
Þórir Garðarsson, framkvæmda-
stjóri sölu- og markaðssviðs Iceland 
Excursions – Gray Line, greinir frá. 
Fyrirtækið selur sjálft norðurljósa-
ferðir og þjónar auk þess mörgum 
innlendum ferðaskrifstofum.

Þórir segir viðskiptavinina hafa 
góðan skilning á því að veðrið á 
Íslandi geti breyst. „Við leggjum 
áherslu á að við séum að selja leitina 
að norðurljósum. Ekkert sé öruggt í 
þessum efnum, bæði vegna veðra-
breytinga og vegna þess að virkni 
norðurljósanna er mjög mismun-
andi.“

Að sögn Þóris búa viðskiptavinir 
yfir meiri þekkingu á þessu en áður. 
„Aukinni þekkingu  fylgir þolin-
mæði,“ tekur hann fram og bætir 
við að leiðsögumennirnir búi núna 
yfir gríðarlegri þekkingu á því sem 
er að gerast í himinhvolfunum og 
miðli henni til viðskiptavina.

Fjöldi viðskiptavina sem Gray 
Line ekur í norðurljósaferðir er að 
jafnaði 200 til 300 á dag. „Þegar við 
fórum að selja leitina að norður-
ljósum fyrir 15 árum voru viðskipta-
vinirnir 20 til 30 á dag. Þá bárust 
fleiri athugasemdir vegna óánægju 
en nú. Menn höfðu minni þekkingu 
á því sem þeir voru að kaupa þá,“ 
segir Þórir.

Ef norðurljósaferð er aflýst fá við-
skiptavinir endurgreitt. Sjáist ekki 
norðurljós í skoðunarferð geta við-
skiptavinir farið í skoðunaferð án 
endurgjalds innan tveggja ára. „Við 

höfum farið með 1.600 manns á 
einu kvöldi þegar ekki hefur verið 
hægt að fara í nokkra daga eða þegar 
ekki hafa sést ljós,“ greinir Þórir frá.

Björn Reynisson, sölustjóri hjá 
Saga Travel, sem selur norðurljósa-
ferðir bæði fyrir sunnan og norðan, 
segir skilyrði fyrir norðurljósa-
ferðir hafa verið góð fyrir norðan að 
undanförnu. „Það hafa nokkrir tugir 
verið í þessum ferðum á hverjum 
degi.“

Björn greinir frá að nokkrir við-
skipavinir hafi komið sérstaklega 
norður í norðurljósaferðir vegna 
slæmra veðurskilyrða fyrir sunnan. 
ibs@frettabladid.is

Hafa aflýst norðurljósaferðum 
fyrir hundruð á hverjum degi
Slæm veðurskilyrði sunnanlands hafa valdið því að daglega hafa 200 til 300 ferðamenn misst af norður-
ljósaferðum að undanförnu. Viðskiptavinirnir fá endurgreitt vegna ferða sem ekki eru farnar. Nokkrir 
ferðamenn hafa gert sér ferð norður þar sem skilyrði til skoðunar á norðurljósum hafa verið betri. 

Þegar veðurskilyrði eru góð fara hundruð ferðamanna í norðurljósaferðir á 
hverjum degi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skilyrði til skoðunar 
um helgina
l  Fyrri hluta kvöldsins í kvöld eru 

horfur á því að norðurljós sjáist 
nokkuð góðar víðast hvar á öllu 
Norðurlandi og Austurlandi, 
að sögn Óla Þórs Árnasonar, 
veðurfræðings hjá Veðurstofu 
Íslands.

l  Eftir miðnætti verður skýjað á 
öllu landinu.

l  Frekar skýjað verður á vestur
helmingi landsins á sunnudags
kvöld en mjög bjart og fallegt 
austanlands.

l  Veðurspá helgarinnar er 
vindasöm og einnig verður víða 
talsverð rigning. Hiti 5 til 10 stig.

TöluR vikuNNAR 06.11. 2016 Til 12.11. 2016

3,6 
kílómetrar var tilraunahola á 
Reykjanesi orðin fyrir nokkru – 
og var hin dýpsta á Íslandi.

32% 
drengja horfa á klám nær dag

lega, samkvæmt nýrri rannsókn.

10,3% 
er áætlað að jólaverslun aukist um 
miðað við í fyrra.

5.000 manns 
með kennsluréttindi vinna  
við önnur störf en kennslu hér á landi.

70.000 tonn 
af makríl og síld bárust til  
hafnar í Neskaupstað á vertíðinni.

0,5% 
atvinnuleysi 
mælist þessa 
dagana á Höfn í 
Hornafirði.

201 
einstaklingur 
sótti um hæli á 
Íslandi í október; 
169 voru frá 
Evrópu.

2,9% 
nýrra bíla sem 

keyptir hafa verið 
á árinu eru tengil

tvinnbílar – 1% 
hreinir rafbílar.

Ólöf Guðný Geirsdóttir
dósent í næringar-
fræði við HÍ
sagði rannsókn 
sem gerð var 
2015 og 2016 
hafa sýnt að 
tveir af hverjum 
þremur inni-
liggjandi öldruðum á 
Landakotsspítala væru vannærðir 
eða sýndu þess glögg merki að 
svo væri. Aldraðir sem búa heima 
fá senda eina máltíð á dag sem 
væri 30 til 40 prósent þeirrar orku 
sem þeir þyrftu yfir daginn. Ólöf 
segir að annars staðar í heiminum 
myndi þetta flokkast undir svelti.

Gunnar I. Birgisson
bæjarstjóri í Fjallabyggð
afþakkaði 600 
þúsund króna 
launahækkun. 
Bæjarstjóra-
launin taka 
mið af þing-
fararkaupinu sem 
samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs hækkar um 
44 prósent. Gunnar sagði launa-
hækkunina vera út úr kortinu. 
Úrskurðurinn væri vægast sagt 
sérkennilegur.

Skúli Helgason
formaður skóla- og frístundaráðs
sagði næstum 5.000 
manns um allt 
land, sem væru 
með kennslu-
réttindi, hafa 
leitað í önnur 
störf. Ráðist hafi 
verið í átak til að 
gera störf grunnskólakennara og 
leikskólakennara eftirsóknar-
verðari og líka starfsmanna á 
frístundaheimilum.

Þrjú í fréttum 
Svelti, 
kauphækkun og 
kennaraskortur 

Da2 (gur)x  

18+

Við höfum farið með 1.600 manns á 
einu kvöldi þegar ekki hefur verið 

hægt að fara í nokkra daga eða þegar ekki 
hafa sést ljós.
Þórir Garðarsson, framkvæmdastjóri sölu og markaðssviðs 
Iceland Excursions – Gray Line

E2 (lí)x = B5 
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.
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Við lítum skammdegið bjartari augum en aðrir.
Verið því hjartanlega velkomin á stórsýningu í Kauptúni þar sem andinn verður svo hlýr og heimilislegur að sjálf amma yrði stolt af. 
Við setjum miðstöðina í botn og hrekjum burt hrollinn með stærðarinnar stafla af vöfflum, heitu kakó og lifandi tónlist. Allir sem kíkja í 
kræsingar eiga möguleika á vinningi því við drögum út 20 gjafakort frá ZO•ON að verðmæti 10.000 kr.

Sérstök Toyota-kökukeppni 
fer fram og skorum við á alla að hefja kökukeflið á loft og mæta með framlag til keppninnar í Kauptúnið.  
Í verðlaun er gjafakort í Smáralind að verðmæti 100.000 kr. Nánari upplýsingar er að finna á Facebook-síðu Toyota.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM



Minjastofnun Íslands úthlutar styrkjum úr fornminjasjóði. 
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og rannsóknum á 
fornminjum, sbr. reglur nr. 578/2014. Úthlutað er styrkjum til 
eftirfarandi verkefna:  

 Rannsókna á fornminjum (fornleifum og forngripum) 

 Miðlunar upplýsinga um fornminjar  

 Varðveislu og viðhalds fornminja 
Sjóðnum er jafnframt heimilt að veita styrki til viðhalds annarra 
menningarminja sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt 
gildi, t.d. minja sem njóta ekki friðunar á grundvelli aldurs en teljast 
hafa varðveislugildi, svo sem skipa, báta og annarra samgöngutækja. 
Umsóknir eru metnar með tilliti til vísindalegs– og menningarsögulegs 
gildis og þeirrar stefnu sem mörkuð hefur verið í minjavernd, ásamt 
gildi þeirra fyrir varðveislu þjóðararfleifðarinnar.  
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að 
finna á heimasíðu Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.   
Umsóknarfrestur er til og með 10. janúar 2017. Umsóknir sem 
berast eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við 
úthlutun. 
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu unnin í 
samræmi við lög nr. 80/2012 og reglur stofnunarinnar og í samræmi 
við innsend umsóknargögn.  
      

Suðurgötu 39, 101 Reykjavík 

      Sími: 570 1300  

      www.minjastofnun.is 

      fornminjasjodur@minjastofnun.is 

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

fornminjasjóði  
fyrir árið 2017 

Hlíðasmári 14  |  201 Kópavogi  |  www.tannbjorg.is   |  Sími 564 2425

Brynja Björk Harðardóttir tannlæknir 
hefur hafið störf á ný á tannlæknastofunni 
Tannbjörgu eftir að hafa búið og starfað í 
Stokkhólmi í 11 ár.  

Allir nýir og gamlir kúnnar velkomnir, börn 
og fullorðnir. 

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

Reykjavík „Mér finnst skýrslan ekki 
vera nægjanlega vel unnin,“ segir 
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
borgarfulltrúi Framsóknarflokksins 
og flugvallarvina, um nýja skýrslu 
Rauða krossins. Í skýrslunni, sem 
ber titilinn Fólkið í skugganum, er 
fjallað um fátækt í Reykjavík.

Borgarráð Reykjavíkurborgar 
bókaði á fundi sínum á fimmtu-
dag að setja þyrfti í sérstakan for-
gang aðgerðir til að stemma stigu 
við fátækt barna í borginni. Einnig 
að leita þurfi allra leiða til að bæta 
aðbúnað og kjör þeirra tekjulægstu, 
svo sem með lækkun gjalda, fjölgun 
úrræða og betri kynningu á þeirri 
þjónustu sem er í boði.

Sveinbjörg Birna átti aðild að 
bókuninni en lagði jafnframt fram 
aðra bókun þar sem hún gagnrýnir 
skýrsluna. „Ég er eini borgarfull-
trúinn sem býr í Breiðholtinu. Ég 
bý í Bakkaselinu og ég veit að þessi 
skýrsla kemur mjög illa við marga,“ 
segir hún.

Sveinbjörg Birna gerir athuga-
semd við að í skýrslunni séu ekki 
skoðuð önnur hverfi en Breiðholt. 
„Þó svo að við vitum að það er 
mikið af félagslegum vandamálum 
í öðrum hverfum. Þau hafa verið að 
aukast að einhverju leyti. Alla vega í 
ákveðnum hverfum þar sem blönd-

Sveinbjörg Birna ósátt 
við skýrslu um fátækt
Borgarfulltrúi segir skýrslu Rauða krossins um fátækt í Reykjavík illa unna. Hún 
geti verið vinnugagn en það sé ábyrgðarhluti að birta hana opinberlega. Fátækt 
sé víðar að finna en í Breiðholtinu. Íbúar þar upplifi sig almennt ekki fátæka. 

Í skýrslu Rauða krossins kemur fram að staða Breiðholtsins hafi breyst til batnaðar 
að undanförnu en Sveinbjörgu finnst of dökk mynd dregin upp. FRéttaBlaðið/EyþóR

eitt hverfið,“ segir Sveinbjörg og 
tekur fram að skýrslan sé gildis-
hlaðin. Hún gerir líka athugasemdir 
við meðferð heimilda í skýrslunni. 
„Tilvitnunarskráin er ekki vel unnin. 
Við hverja er verið að tala?“ spyr 
hún.

Sveinbjörg segir að hún hefði 
viljað sjá skýrsluna sem vinnugagn 
og segir það ábyrgðarhluta að birta 
hana opinberlega. „En auðvitað 
tekur maður það til sín sem þarna 
stendur, eins og allt annað. Í öllum 
hverfum er fátækt í Reykjavík. Þau 
búa ekki bara í Breiðholtinu,“ segir 
hún. jonhakon@frettabladid.is

unin er meiri,“ segir Sveinbjörg.
Hún segir að fólk sem býr í Breið-

holti upplifi sig almennt ekki fátækt 
eða í skugganum. „Ég vil ekki taka 
þátt í því að vera að aumingjavæða 

Ég bý í Bakkaselinu 
og ég veit að þessi 

skýrsla kemur 
mjög illa við 
marga.

Sveinbjörg Birna 
Sveinbjörnsdóttir, 
borgarfulltrúi

Mótmæltu Ísraelsríki

Hópur rétttrúnaðargyðinga kom saman fyrir framan höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í New York og mót-
mælti Ísraelsríki. Jafnframt kröfðust þeir þess að Palestínumenn fengju allt landsvæði Ísraelsríkis. Hópurinn 
er andvígur síonisma, en sú stefna gengur út á að gyðingar eigi rétt á eigin ríki. NoRdicphotoS/aFp
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*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað Hagkaups. ** Gildir ekki í F&F. 

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT* AF 
SNYRTIVÖRUM, BÓKUM, FATNAÐI, 

BÚSÁHÖLDUM, JÓLASKRAUTI, 
LEIKFÖNGUM OG RAFTÆKJUM 
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Styrktaraðilar sýningar í Hörpu

heilbrigðismál Það er einfaldlega 
rangt að viðmið Sjúkratrygginga 
Íslands um líkamsþyngdarstuðla 
eða þyngdartap aldraðra, sem nýttir 
eru til að ákvarða hvort einstakl
ingur á rétt á niðurgreiðslu á nær
ingardrykkjum eða næringarefnum, 
grundvallist ekki á alþjóðlega viður
kenndum stöðlum.

Þetta fullyrðir Steingrímur Ari 
Arason, forstjóri SÍ, en Ólöf G. 
Geirsdóttir, dósent í næringarfræði 
við Háskóla Íslands, sagði í frétt 
blaðsins í gær, að skilyrði SÍ væru 
þannig í dag að þeir sem fullnægja 
þeim séu orðnir svo vannærðir að 
það sé í raun erfitt eða of seint að 
hjálpa þeim.

Þessu hafnar Steingrímur Ari 
alfarið en hins vegar sé það annað 
mál hvort ástæða sé til að taka 
nefnd viðmið stofnunarinnar til 
endurskoðunar. Hvort þau séu 
sambærileg við það sem gerist ann
ars staðar, til dæmis á Norðurlönd
unum segist Steingrímur ekki vita. 
„En það getur vel verið að það megi 
endurskoða greiðsluþátttökuna.“

Steingrímur Ari telur, þegar heilsa 
aldraðra er til umræðu í þessu sam
hengi, að ekki megi missa sjónar 

á því sem skiptir mestu máli – að 
fyrst og síðast þurfi að hafa hugfast 
að heilsa og vellíðan sjúklinga eru 
á ábyrgð sjúkrastofnana þegar þeir 
dvelja þar. „Sjúkratryggingar koma 
inn með aðstoð, og þá greiðsluþátt
töku, þegar ákveðin skilyrði eru 
uppfyllt,“ segir Steingrímur og bætir 
við að sé það raunverulega svo, að 
stór hluti skjólstæðinga stofnana 
ríkisins sé vannærður, sé það mikið 
áhyggjuefni.

Rannsókn sem gerð var 2015 
og 2016 sýndi að tveir af hverjum 
þremur inniliggjandi öldruðum á 
Landakotsspítala eru vannærðir 
eða sýna þess sterk merki að svo sé.
– shá

Áhyggjuefni ef rétt reynist

bandaríkin Áður en Donald Trump 
tekur formlega við embætti forseta 
Bandaríkjanna 20. janúar næstkom
andi þarf hann að taka ákvörðun 
um það hverja hann hyggst hafa 
með sér í ríkisstjórn.

Enn er ekkert vitað hverjir verða 
í ráðherraliði stjórnarinnar eða 
öðrum lykilembættum, en vísbend
ingar sjást í því hverjir hafa verið 
dyggustu stuðningsmenn Trumps í 
kosningabaráttunni.

Þar hafa ekki síst verið nefndir 
þremenningarnir Chris Christie, 
Newt Gingrich og Rudy Giuliani, 
sem hafa allir verið áberandi í stuðn
ingsliði Trumps síðustu mánuðina.

Christie, sem er ríkisstjóri í New 
Jersey, þykir til dæmis geta orðið 
dómsmálaráðherra eða heima
varnar ráðherra. Eða jafnvel við
skiptaráðherra.

Newt Gingrich, fyrrverandi for
seti fulltrúadeildar þingsins, hefur 
verið nefndur til sögunnar sem 
hugsanlegur utanríkisráðherra. Þá 
hefur Giuliani, fyrrverandi borgar
stjóri í New York, verið talinn eiga 
möguleika á að verða dómsmála
ráðherra.

Fleiri hafa verið nefndir, til dæmis 
Rick Perry, sem er fyrrverandi ríkis
stjóri í Texas, David Clark, lögreglu
stjóri í Milwaukee, og Michael 

Flynn, fyrrverandi yfirmaður leyni
þjónustu hersins.

Flynn gæti jafnvel orðið heima
varnarráðherra og Clark hefur verið 
nefndur sem hugsanlegur öryggis
málaráðgjafi forsetans.

Þá þykir skurðlæknirinn Ben 
Carson, sem keppti við Trump um 
að verða forsetaefni Repúblikana, 
hugsanlega koma til greina sem 
heilbrigðisráðherra.

Að minnsta kosti tveir hafa verið 
sagðir hugsanlegir fjölmiðlafull
trúar Trumps, en það eru þeir 
Corey Lewandowsky og Jared 
Kushner. Kushner er tengdasonur 
Trumps en Lewandowsky var lengi 

framan af kosningastjóri hans.
Þá eru þeir Steve Bannon og 

Reince Priebus sagðir koma til 
greina í embætti starfsmannastjóra 
Hvíta hússins.

Bannon var helsti forsprakki 
hins umdeilda fréttavefs Breitbart 
News en hætti þar til að gerast kosn
ingastjóri Trumps á síðustu vikum 
kosningabaráttunnar. Priebus er 
hins vegar formaður landsnefndar 
Repúblikanaflokksins og stóð þétt 
við bakið á Trump undir lokin.

Ekkert er svo sem enn vitað hverja 
Trump velur með sér. Ekki er víst 
að neinn þeirra sem hér hafa verið 
nefndir endi í ríkisstjórn Trumps.

Næsta ríkisstjórn mun hins vegar 
hafa þingið með sér, að minnsta 
kosti næstu tvö árin meðan Repúbl
ikanar hafa meirihluta í báðum 
deildum þess, fulltrúadeild og öld
ungadeild.

Tvö ár eru hins vegar til næstu 
þingkosninga í Bandaríkjunum. Þá 
gæti staðan breyst þannig að Demó
kratar styrki stöðu sína á þingi veru
lega. Það er algengt á miðju fyrsta 
kjörtímabili forseta.

Því má búast við að Trump og 
félagar reyni að koma sem mestu í 
verk fyrstu tvö árin, meðan Repúbl
ikanar eru örugglega með meiri
hluta. gudsteinn@frettabladid.is

Hugsanlegir ráðherrar í stjórn Trumps
Fjölmiðlar í Bandaríkjunum eru farnir að birta vangaveltur sínar um það hverjir gætu orðið fyrir valinu í ríkisstjórn með Donald 
Trump. Nýja stjórnin hefur öruggan meirihluta Repúblikanaflokksins í báðum deildum Bandaríkjaþings í að minnsta kosti tvö ár.

Chris Christie og Rudy Giuliani hafa báðir staðið dyggilega með 
Trump og hafa fyrir vikið verið mátaðir við ráðherrastóla í væntan-
legri ríkisstjórn. NoRdiCphoTos/AFp

Newt Gingrich, fyrrverandi 
forseti fulltrúadeildar, er talinn 
koma til greina í embætti utan-
ríkisráðherra. FRéTTAblAðið/EpA

david Clarke, lögreglustjóri í 
Milwaukee, hefur verið tíður 
gestur í herbúðum Trumps.
FRéTTAblAðið/EpA

Michael Flynn, fyrrverandi yfir-
maður leyniþjónustu banda-
ríkjahers, gæti orðið varnar-
málaráðherra. FRéTTAblAðið/EpA

skurðlæknirinn ben Carson lýsti 
yfir stuðningi við Trump eftir að 
hann sjálfur datt út í forkosn-
ingum. FRéTTAblAðið/EpA

sterkar vísbendingar eru um að gamalt, veikt fólk sé oft vannært – bæði heima hjá 
sér og á sjúkrastofnunum, samkvæmt rannsóknum. FRéTTAblAðið/GVA

Sjúkratryggingar 
koma inn með 

aðstoð, og þá greiðsluþátt-
töku, þegar ákveðin skilyrði 
eru uppfyllt.

Steingrímur Ari  
Arason, forstjóri SÍ
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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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Kjaramál „Staðan er vissulega 
alvarleg. Það er alveg ljóst mál að 
það er mikil ólga sem birtist meðal 
annars í þessum tvífelldu samn
ingum hjá kennurum og svo eru 
sjómenn í verkfalli,“ segir Bryndís 
Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari. 
Sjómenn fóru í verkfall í fyrrakvöld 
og kjaradeilu kennara hefur verið 
vísað til ríkissáttasemjara. 

Bryndís ræddi nýtt íslenskt samn
ingslíkan að norrænni fyrirmynd á 
málþingi sem fram fór í gær. Hún 
sagði meðal annars að norrænu 
líkönin héngu saman á einu hug
taki, trausti. Þar vísaði hún ann
ars vegar til trausts á milli aðila á 
vinnumarkaði innbyrðis og svo 
trausts milli vinnumarkaðarins og 
stjórnvalda. „Og ef til vill má bæta 
við trausti almennings á því að allir 
séu að róa í sömu átt,“ segir hún. 
Hún benti á nýjustu traustskönnun 
Gallup sem bendir til þess að lykil
stofnanir og stjórnmál í landinu 
eigi nokkuð í land með að endur
heimta það traust sem hefur tapast. 
Aðspurð hvort nýr úrskurður kjara
ráðs, þar sem alþingismönnum var 
úthlutuð 45 prósenta launahækkun, 
ylli henni áhyggjum vísaði hún til 
orða forystumanna aðila vinnu
markaðarins. „Það er viðfangsefni 
stjórnmálanna að meta hvort það 
sé ástæða til þess að gera eitthvað í 
því máli,“ sagði hún um það hvort 
breyta þyrfti úrskurðinum. „Ég ætla 
ekki að hafa skoðun á því hvað 
Alþingi á að gera. Það er ekki mitt 
hlutverk.“

Í ræðu sinni vakti Bryndís athygli 
á því að kjaramálum sem vísað er 
til félagsdóms hafi fjölgað verulega, 
en hlutverk dómstólsins er að leysa 
úr réttarágreiningi á vinnumarkaði. 
Bryndís segir fjöldann hafa náð 
hámarki í fyrra sé horft aftur til árs
ins 2000. Þetta sé áhyggjuefni. „Það 

Sáttasemjari segir ólgu 
ríkja á vinnumarkaði
Ólga ríkir á vinnumarkaði, að mati ríkissáttasemjara. Hún segir traust vera 
forsendu fyrir breyttu kjarasamningslíkani, en skortur er á trausti eftir banka-
hrunið. Segir of mörgum vinnudeilumálum vera vísað til félagsdóms.

Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari bendir á að traust sé forsenda þess að 
hægt sé að byggja upp nýtt samningsmódel á vinnumarkaði. FréttaBlaðið/Ernir 

Samtök atvinnulífsins og Við-
skiptaráð hafa ályktað sameigin-
lega að ákvörðun kjararáðs stuðli 
að upplausn á vinnumarkaði. 
Ákvörðunin sé í engu samhengi 
við almenna þróun á vinnumark-
aði, hvort sem horft sé til skemmri 
eða lengri tíma. Þá hefur ASÍ bent 
á að úrskurður kjararáðs hafi sett 
viðræður kennara í hnút og ljóst sé 
að mikil spenna sé í þjóðfélaginu 
vegna úrskurðarins. Því sé for-
gangsmál að þingið grípi inn í.

Stuðlað að upplausn

komu 20 mál fyrir dóminn sem er 
eins og þið vitið skipaður fólki sem 
hefur dómsstörf þar sem auka
störf. Þetta ástand getur ekki verið 
ásættanlegt,“ sagði hún og bætti við 
að verkfallsboðanir og verkföll væru 
mjög tíð hér miðað við Norður
löndin. jonhakon@frettabladid.is

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

Hildur
Gunnlaugsdóttir

Hjálmar Sveinsson

Á fundinum verður skapandi Reykjavík skoðuð út frá 
nokkrum sjónarhornum og spurningum. T.d. hvernig
eru svæði borgarinnar, torg, byggingar og garðar nýtt 
sem rými til skapandi athafna? Hvernig skapast 
töfrandi andrúmsloft á viðburðum og iðandi mannlíf 
á götum borgarinnar? Gegna stjórnvöld mikilvægu 
hlutverki við að virkja sköpunarkraft fólksins í borginni? 

Fram koma, ásamt Hjálmari Sveinssyni, formanni 
umhverfis- og skipulagsráðs, Sigrún Inga Hrólfsdóttir, 
deildarforseti myndlistardeildar Listaháskóla Íslands, 
Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Iceland Airwaves 
tónlistarhátíðarinnar og Hildur Gunnlaugsdóttir, 
arkitekt og verkefnisstjóri borgarhönnunar hjá 
Reykjavíkurborg.

Fundurinn er í kaffihúsinu á Kjarvalsstöðum 
þriðjudaginn 15. nóvember, kl. 20.

Allir velkomnir. Heitt á könnunni.

Grímur Atlason

Sigrún Inga
Hrólfsdóttir

Ríkir hugarfar sköpunar
í Reykjavík?

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir fundaröðinni
BORGIN – HEIMKYNNI OKKAR um þróun og mótun borgarinnar.
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Þriðjudagur 15. nóvember kl. 20 á Kjarvalsstöðum

Ég ætla ekki að hafa 
skoðun á því hvað 

Alþingi á að gera. Það er ekki 
mitt hlutverk.

Bryndís Hlöðversdóttir, ríkissáttasemjari
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  Vistvænir dagar HEKLU
                10.-12. nóvember 2016

Leiðandi
 í vistvænum

bílum
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is

Laugardagur 12. nóvember

Áhersla á alla vistvæna bíla, tæknilausnir og þjónustu. 

• Kynningar á 11 vistvænum bílum HEKLU.
• Fjölmargir aðilar kynna vörur og þjónustu fyrir vistvæna bíla.  
• Rafbílaöpp, hleðslulausnir, metantækni, orkudreifinet og framleiðsla 
 íslensks eldsneytis kynnt. 
• Hægt að skoða innviði rafbíls og taka þátt í skemmtilegri getraun. 
• Kynning á vindmyllusmíði Háskóla Íslands og Landsvirkjunar. 
• Kl. 13.00 hefjast örfyrirlestrar varðandi tæknilausnir og þjónustu vistvænna bifreiða. 
• Kl. 15.00 verður skemmtileg umræða þar sem umfjöllunarefnið er:
 Vistvænar bifreiðar – Er tíminn núna?

Nánari upplýsingar um dagskrá Vistvænna daga má finna á www.hekla.is

Sérstakir samstarfsaðilar eru 
Sorpa, Olís, Orka náttúrunnar, Íslensk nýorka og Rönning. 

Við þökkum fyrir frábæra þátttöku á Vistvænum dögum um leið og við bjóðum 
ykkur velkomin á lokadaginn þar sem áherslan verður á vistvæna bíla hjá HEKLU. 
Komdu og sjáðu nýja metanbílinn Volkswagen Eco Up! og magnaða tengiltvinn-
bílinn Audi A3 e-tron ásamt fjölbreyttri dagskrá með fróðleik og kynningum sem 
snúa að vistvænum samgöngum. 
Hlökkum til að sjá þig!



BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI 

ÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

DACIA Duster 4x4.
Nýskr.05/2015, ekinn 80 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: IB, Selfossi

DACIA Duster 4x4.
Nýskr.05/2015, ekinn 73 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.570 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

DACIA Duster 4x4.
Nýskr.02/2015, ekinn 113 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

DACIA Duster 4x4.
Nýskr.06/2015, ekinn 80 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

DACIA Duster 4x4.
Nýskr.05/2015, ekinn 84 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.550 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

DACIA Duster 4x4. 
Nýskr.06/2013, ekinn 83 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 370255

Rnr. 370270

Rnr. 370274

Rnr. 370246

Rnr. 370251

Rnr. 330425

www.bilaland.is
NÝ HEIMASÍÐA – STÆRRI BÍLAMYNDIR

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is
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„Jæja Marianne, þá er komið að því 
að við erum orðin svo gömul að lík
amar okkar láta undan, og ég held 
að ég muni fylgja þér mjög bráðlega. 
Vittu til að ég er rétt á eftir þér og ef 
þú teygir út höndina held ég að þú 
náir mér.“

Þessi hógværu en undurfögru orð 
sendi Leonard Cohen í bréfi til músu 
sinnar og fyrrverandi ástkonu Mari
anne Ihlen í júlí síðastliðnum. Hans 
hinsta kveðja á dánarbeði hennar. 
„Þú veist að ég hef alltaf elskað þig 
fyrir fegurð þína og visku, en ég þarf 
ekki að tala meira um það því auðvit
að veistu það. Mig langar að óska þér 
góðrar ferðar. Vertu sæl, gamli vinur. 
Endalaus ást, sjáumst á förnum vegi.“

Þremur mánuðum og tveimur 
vikum síðar hefur hann lagt í ferða
lagið á eftir henni, ljóðskáldið og 
tónskáldið sem hefur snert svo 
marga. Cohen er þriðji tónlistarmað
urinn, af þessum virkilega stóru, sem 
hefur dáið á árinu. Fyrst fóru David 
Bowie og Prince. Þrefaldur harm
dauði fyrir heimsbyggðina.

Leonard Cohen var 82 ára gamall 
og það var í ljósi þess sem ég leitaði 
að tónleikamiðum þann fyrsta þessa 
mánaðar, í þeirri veiku von að ég 
gæti kannski boðið pabba á Cohen 
og við feðginin séð stjörnuna áður en 
hans síðasti sjens rynni upp. En þá 
var það orðið of seint.

Trúin alltumlykjandi
Leonard Cohen fæddist í Montreal 
í Kanada árið 1934. Afi hans var 
rabbíi og stofnandi kanadíska gyð
ingasöfnuðsins. Cohen hefur sjálfur 
sagst hafa fengið mjög trúarlegt 
uppeldi og verið sagt að hann væri 
beinn afkomandi Arons, spámanns 
gyðinga.

Söngvum hans hefur enda verið 
líkt við bænir. Djúp röddin sem 
tónar lögin, ýmist ástarlög, lög losta, 
eða texta þrungna pólitískri mein
ingu – stundum allt í senn – með 
mjög sterkri nærveru söngvarans; 
ekki ósvipað rödd prests sem berst 
fram steinsteypta kirkjubyggingu. 
Eins og köld forsæla kirkjunnar eftir 
sjóðheitan sólardag við Miðjarðar
hafið. Bakraddirnar raula bjarta tóna 
eins og barnakór.

Það tók Cohen fimm ár að koma 
einu af hans þekktustu lögum, Hall
elujah, saman. Hann laug því að Bob 
Dylan að lagasmíðin hefði aðeins 
tekið tvö ár. Lagið er fullt tilvísana 
til Biblíunnar en er á sama tíma 
lostafullt. Sagan segir að Cohen hafi 
skrifað áttatíu drög að laginu og að 
endingu setið fáklæddur á hótelher

bergi í New York og barið höfðinu í 
gólfið.

„Well your faith was strong but you 
needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight over
threw ya
She tied you to her kitchen chair
And she broke your throne and she 
cut your hair
And from your lips she drew the 
Hallelujah“

Kvennagullið Cohen
„Hvað veldur því að konur hafa 
verið svona blíðar við þig, af hverju 
vilja þær sýna þér nekt sína?“ 
spurði sænski blaðamaðurinn Stína 
Dabrowski í viðtali árið 2001. „Ja, ég 
er ekki eini karlmaðurinn sem hefur 
reynslu af því. Þetta er það sem geng
ur á milli karla og kvenna. Ég vona að 
ég sé ekki að segja þér nein tíðindi, 
Stína,“ svaraði Cohen kíminn.

Konur eru gullni þráðurinn í gegn
um feril Cohens. Karlmenn sem taka 
viðtöl við skáldið sjá þessa kvenhylli 
í hillingum en konur virðast vera 

þeirrar skoðunar að hann skilji þær 
í öðrum hæðum en aðrir karlmenn. 
Marianne lýsti fyrsta skiptinu sem 
hún hitti Cohen á grísku eyjunni 
Hýdru í viðtali við blaðamanni Kari 
Hesthamar árið 2005.

„Það var eins og hann hefði strax 
alveg ótrúlega samúð með mér og 
barninu mínu. Ég man vel eftir því 
þegar augu okkar mættust fyrst 
,hvernig ég fann það í gegnum allan 
líkamann. Þú veist hvernig það er. 
Það er ótrúleg tilfinning.“

Konurnar í lífi Cohen hafa samt 
fengið að kynnast því að hann var 
þeim ótrúr, eða kannski voru lög
málin önnur og frjálslyndið meira 
hjá hópnum sem lifði og hrærðist í 
kringum Hótel Chelsea í New York 
á sjöunda áratugnum. Það er að 
minnsta kosti ýmislegt sem bendir 
til þess í texta lagsins Chelsea Hotel 
#2 þar sem Cohen lýsir skyndikynn
um með söngkonunni Janis Joplin.

„You were talking so brave and so 
sweet,
Giving me head on the unmade bed,
While the limousines wait in the 
street.“

Fyrsta lagið sem ég heyrði með 
Cohen var lagið I’m your man. Lík
lega hef ég verið tólf ára og það var 
eins og það dýpkaði skilning minn á 
einhverju sem er í ljósárafjarlægð frá 
börnum á þessum aldri. Það er eigin
lega hægt að segja að texti Leonards 
Cohen hafi sett upp staðalinn fyrir 
öll ástarsambönd sem eftir áttu að 
koma. Fyrir það er ég afskaplega 
þakklát.

Hinsta kveðja Cohens
Tónlistarmaðurinn og ljóðskáldið Leonard Cohen er allur tæplega þremur 
vikum eftir útgáfu sinnar síðustu plötu. Hans er nú minnst um heim allan. 

Leonard Cohen á sínu síðasta tónleikaferðalagi í Valensía á Spáni. FréTTabLaðið/EPa

Marienne ihlen, sonur hennar axel Jensen og Leonard Cohen á grísku eyjunnu 
Hýdru þar sem þau kynntust. NordiCPHoToS/GETTy

Leonard Cohen

Fæddur 21. september 1934 
Hefur gefið út 14 stúdíóplötur
2 skáldsögur
13 ljóðabækur
Nýjasta plata Cohen, You want it 
darker, kom út 21. október 2016

Snærós  
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is
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Nánari upplýsingar má finna á 
Facebook - Lindex Iceland

20%
afsláttur af öllum vörum í dag



      
*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum 

og jafngildir 19,35% afslætti. 
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt  
af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað  
Húsgagnahallarinnar og gildir til 29. apríl 2016

Allir sófar á taxfree tilboði*

SÓFAR
TAXFREECLEVELAND

Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Dökk- eða ljós-
grátt slitsterkt áklæði. Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

 153.218 kr.  
 189.990 kr.

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

 96.766 kr.  
 119.990 kr.

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt slitsterkt 
áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 145.153 kr.  
 179.990 kr.

EASY
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.
Dökk- eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: 232 x 145 x 85 cm

 193.540 kr.  
 239.990 kr.

Allir sófar á taxfree tilboði*

*  Taxfree tilboðið gildir bara á sófum og 

jafngildir 19,35% afslætti. 

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af 

söluverði.  

Afslátturinn er alfarið á kostnað  

Húsgagnahallarinnar. 

SÓFAR

TAXFREE

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is

KIRUNA
Þriggja sæta sófi.

Dökkgrátt slitsterkt áklæði.

Stærð: 227 x 90 x 78 cm  80.637 kr.   99.990 kr.

Þú finnur SÓFA-TAXFREE- 
blaðið á husgagnahollin.is

LARAMIE
Tveggja og þriggja sæta 
sófar. Mjög endingargott 
brúnt microfiber áklæði.

2ja sæta, stærð: 170 x 95 x 95 cm

 161.282 kr.   199.990 kr.
3ja sæta, stærð: 220 x 95 x 95 cm

 169.347 kr.   209.990 kr.

KENNEDY
Klassískt sófasett frá La-Z-Boy.
Grátt og ljósgrátt slitsterkt áklæði.

2ja sæta, stærð: 177 x 100 x 97 cm

 153.218 kr.   189.990 kr.

3ja sæta, stærð: 196 x 100 x 97 cm

 161.282 kr.   199.990 kr.

RIALTO
Nettur og skemmtilegur  
La-Z-Boy sjónvarpssófi.  
Svart leður. Stærð: 
205 × 90 × 105 cm

 370.960 kr.   459.990 kr.

PINNACLE
Þægilegur 3ja sæta La-Z-Boy 

sjónvarpssófi með niðurfellanlegu 
borði. Fæst í dökkgráu  

og brúnu slitsterku  
áklæði. Stærð:  

210 × 95 × 105 cm

 258.056 kr.   319.990 kr.

SALMA 
2,5 og þriggja 
sæta sófi.  
Ljósgrátt áklæði.

2,5 sæta, stærð: 182 x 90 x 80 cm

 217.734 kr.   269.990 kr.
3 sæta, stærð: 212 x 90 x 80 cm

 241.927 kr.   299.990 kr.

MILANO  
Þriggja sæta sófi. Svart eða hvítt leður.
Stærð: 194 x 90 x 90 cm.
Einnig fáan legur 2ja sæta sófi og stóll.

 233.863 kr.  
 289.990 kr.

Þú finnur Jólablaðið á 
www.husgagnahollin.is

IVV – ÍTÖLSK GÆÐAVARA

AFSLÁTTUR UM HELGINA

20%

2.

1. IVV Vizio hvítvínsglas 36 cl, 1.390 kr  HELGARTILBOÐ 1.112 kr •  2. IVV Iroko kanna 1,6 lítra 7.990 kr HELGARTIL-
BOÐ 6.392 kr • 3. IVV jólaskál 16 cm 2.490 kr HELGARTILBOÐ 1.992 kr •  4. IVV Special 30 cl glas á fæti 2.790 kr 
HELGARTILBOÐ 2.232 kr •  5. IVV jólakertastjaki  12 cm 2.490 kr HELGARTILBOÐ 1.992 kr •  6. IVV rauð skál 30 
cm 5.990 kr HELGARTILBOÐ 4.792 kr •  7. IVV jólakertastjaki með servíettum 12 cm 3.990 kr HELGARTILBOÐ 
3.192 kr •  8. IVV Speedy 24 cl glas á fæti 2.490 kr HELGARTILBOÐ 1.992 kr •  9. IVV jólalöber, 150×42  cm 4.990 
kr HELGARTILBOÐ 3.992 kr •  10. IVV Speedy kanna 6.990 kr  JÓLATILBOÐ 4.990 kr •  11. IVV Holidays jólabox 
s/4, lítil, 1.790 kr  HELGARTILBOÐ 1.432 kr •  12. IVV jólabox, stærð: 22 cm 2.190 kr HELGARTILBOÐ 1.752 kr

10.

6. 11.

5.

9.

7.
3.

8.
4.

1.

Töfrar jólanna í Höllinni

12.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Logi Bergmann

Bandaríkjamenn völdu sér forseta í vikunni í 
sögulegum og stórfurðulegum kosningum. 
Að endingu stóð Donald Trump uppi sem 
sigurvegari, sem var nokkuð sem helstu 
sérfræðingar töldu nánast óhugsandi að 
morgni kosningadags.

Trump fékk reyndar færri atkvæði en Hillary Clinton, 
en bar engu að síður sigur úr býtum í keppninni um 
hina víðfrægu kjörmenn sem að forminu til kjósa for-
setann. Við því er ekkert að segja. Frambjóðendur og 
kjósendur þekktu kosningakerfið þegar haldið var af 
stað. Niðurstaðan er því lýðræðisleg, þótt halda megi 
því fram með góðum rökum að kjörmannakerfið sé 
meingallað.

Hvað sem segja má um Trump er ljóst eftir á að hyggja 
að kosningabarátta hans var allt að því snilldarlega 
útfærð. Honum tókst með yfirboðum og stórkarlalegum 
yfirlýsingum að halda sér nánast stanslaust í kastljósi 
fjölmiðla. Sigur hans byggðist svo ekki síst á því að ná 
til hópa af kjósendum sem almennt hefur ekki verið 
reiknað með. Honum tókst að fá þjóðfélagshópa sem 
hafa látið sig kosningar litlu varða mæta á kjörstað, og 
það með því að eyða einungis broti af því sem Hillary 
Clinton kostaði til.

Eftir sem áður skilur sigur Trumps eftir sig óbragð 
í munni. Hann hefur sýnt ótrúlega vanþekkingu á 
alþjóðamálum, daðrað við útlendingahatur, lagt fæð á 
ákveðna trúarhópa og gerst sekur um að sýna konum 
hreint ótrúlega vanvirðingu. Gildir þá einu þótt fyrstu 
skref hans eftir að kjöri var náð bendi til þess að senni-
lega hafi hann í mörgum tilvikum sagt það sem ákveðn-
ir hópar vildu heyra, frekar en lýsa eigin skoðunum. Við 
getum kannski bundið einhverjar vonir við að undir 
hrjúfu yfirborðinu leynist mýkri maður.

Helsta niðurstaða kosninganna er þó sú að Banda-
ríkjamenn skuli hafa hafnað Hillary Clinton. Ræða 
hennar þegar hún viðurkenndi ósigur var sannkallað 
stórvirki. Þar leyfði hún sér að sýna kjósendum á sér til-
finningalegu hliðina – mögulega nokkuð sem hefði mátt 
komast betur til skila í kosningabaráttunni. Merkilegust 
voru þó skilaboð hennar til ungra stúlkna, sem hún 
hvatti til dáða. Einhvern tíma skyldi glerþakið sprengt.

Clinton var framúrskarandi frambjóðandi – erfitt er 
að hugsa sér marga forseta sem státað hafa af hennar 
reynslu og bakgrunni þegar þeir tóku við embætti. Hún 
hlaut líka ósanngjarna gagnrýni meðan á baráttunni 
stóð. Getur verið að sú staðreynd að hún er kona hafi 
ráðið miklu? Við Íslendingar þekkjum af eigin reynslu 
að konur eiga erfiðara uppdráttar í pólitík en starfs-
bræður þeirra.

Pólitíkin hér á landi eftir hrun er órækur vitnisburður 
um það.

Hillary Clinton hefði ekki bara verið frábær forseti, 
heldur hefði hún verið fyrsta konan til að gegna þessu 
valdamesta embætti veraldar. Í því hefðu falist mikilvæg 
skilaboð. Alls óvíst er hvenær kona á næst raunhæfa 
möguleika á að verða forseti, en af sögunni að dæma 
getur verið langt þangað til.

Bandaríkjamenn völdu ekki bara rangan frambjóð-
anda. Þeir misstu af tækifæri til að brjóta blað í sögunni.

Glatað tækifæri

Merkilegust 
voru þó 
skilaboð 
hennar til 
ungra 
stúlkna, sem 
hún hvatti til 
dáða. Ein-
hvern tíma 
skyldi gler-
þakið 
sprengt.

Kennarar hafa verið að mótmæla alla vikuna. Ég 
held að flestir skilji það. Ég man þá tíð þegar þeir 
voru alltaf í verkföllum. Vá, hvað það var meiri-

háttar. Ég hef samt ekki alveg sömu afstöðu til verkfalla 
kennara nú og fyrir nokkrum áratugum. Merkilegt.

Það er flókið að vera kennari. Ekki síst þegar kemur 
að hlutum fyrir utan kennsluna. Sérstaklega núna, 
þegar komnar eru reglur um að það megi ekki skilja 
útundan og alls konar eineltisáætlanir (sem eru alls 
ekki áætlanir um að leggja einhvern í einelti). Og það 
getur til dæmis verið mjög flókið að halda skólaball.

Tökum bara dæmi af fullkomnu handahófi og um 
algjörlega ímyndaðan skóla sem er klárlega ekki til. 
Hvergi.

Ólíkir bekkir
D-bekkurinn er stærstur en sumum hinna krakkanna 
fannst hann svo leiðinlegur síðast að þau vilja helst 
ekki leika við hann. Þau segja að hann sé frekur og sé 
alltaf að reyna að hjálpa vinum sínum, sem eru í allt 
öðrum skóla. En það er líka vesen af því að það eru 
svo margir í bekknum og án þeirra er erfitt að halda 
ball. Skólastjórinn ákvað sem sagt að þeir ættu að 
skipuleggja ballið en það virðist ganga illa að bóka 
skemmtiatriði.

Krakkarnir í C-bekknum voru margir einu sinni 
í D-bekknum en hættu þar af því þeir vildu hafa 
Frozen-þema á síðasta balli en D-bekkurinn var alveg 
harður á Monster High. Nokkrir þeirra vildu reyndar 
helst hafa Batman þema, en þessar stelpur fá einhvern 
veginn alltaf að ráða.

Svo er það A-bekkurinn sem allir héldu að hefði 
hætt en svo mætti hann bara fyrsta daginn. Svaka 
hress. Þar eru ekkert rosalega margir og þeir vilja helst 
bara leika við krakkana í C-bekknum. Sérstaklega 
gaurinn sem er alltaf í sömu fötunum.

Hinir bekkirnir
B-bekkurinn var stærri en lenti í einhverjum 
vandræðum af því að einn í bekknum sagðist 
aldrei vera með nesti og fékk hjá hinum, en var 
svo alltaf með nesti. Sumum finnst bekkurinn 
ágætur eftir að það kom nýr formaður en vita 
aldrei alveg hvar þeir hafa hann. Sko, bekkinn, 
ekki formanninn. Sumir vilja alls ekki leika við 
neinn úr B-bekknum. Jafnvel þó að þau taki aðra 
vini með sér.

P-bekkurinn er miklu stærri en hann var. 
Krakkarnir þar eru soltið óþekkir og eiginlega 
enginn af hinum bekkjunum vill leika við þá. 
Reyndar hafa krakkarnir í P-bekknum boðist til 
að koma bara á ballið, sjá kannski um sjoppuna 
og vera eiginlega ekkert fyrir, en hinir krakkarnir 
eru alls ekki vissir. Maður veit aldrei með þennan 
P-bekk. Svo vilja þau líka hafa ballið styttra en 
venjulega og það er ekkert gaman. En það er sagt 
að einn af þeim sé alveg sjúklega góður í reikn-
ingi.

Næstum því allir fluttu úr hverfinu hjá S-
bekknum. Þar er nýr strákur, sem kemur utan af 
landi, og er enn að læra að rata um skólann. Hann 
er mjög feiminn og vill helst ekki leika við neinn 
strax. En hann er mjög góður dansari.

V-bekkurinn er næststærsti bekkurinn. Þar er 
skemmtilegasta stelpan en líka nokkrir svakalega 
frekir. Síðast þegar V-bekkurinn fékk að ráða átti 
að fara í rosalega skemmtilega skólaferð til Bruss-
el en þá fóru nokkrir þeirra í fýlu þannig að það 
varð ekkert af ferðinni. Í þeirra bekk er líka einn 
sem er víst búinn að vera mjög lengi í skólanum.

Það er ekki einfalt að koma þessu öllu saman í 
gott ball, sem segir okkur að það er ekki jafn ein-
falt og margir halda að vera kennari.

Skólaball
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Lækkað verð í nóvember
– með kaupauka

2.990.000 KR.

FULLT VERÐ: FORD FOCUS 
TREND EDITION FRÁ 3.250.000 KR. 

TILBOÐ 

VETRARVERÐ OG KAUPAUKI
TIL 19. NÓVEMBER

FR
Á

KAUPAUKINý vetrardekk frá Nokian
komin undir og sumardekkin

í skottið.Verðmæti kaupauka:141.000 kr.

Focus er einn vinsælasti fjölskyldubíllinn á Íslandi og býðst nú á lækkuðu 
vetrarverði með kaupauka. Focus hefur sópað til sín verðlaunum gegnum 
árin fyrir aksturseiginleika og einnig hefur sparneytin og kraftmikil vélin 
ítrekað fengið viðurkenninguna „International Engine Of The Year“.

Staðalbúnaður Ford Focus er á pari við margan lúxusbílinn. Hann er með 
loftkælingu og upphitanlegri framrúðu, fékk fimm stjörnur í öryggisprófi 
EURO NCAP, er sítengdur með Bluetooth og búinn nýjustu tækni eins og 
íslensku leiðsögukerfi og átta tommu snertiskjá. Þú færð framúrskarandi 
þjónustu hjá Brimborg og við tökum gamla bílinn þinn upp í nýjan Focus.

Brimborg 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

ford.is

FORD FOCUS TREND EDITION

AKSTURSGLEÐI OG LÚXUSBÚNAÐUR

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus
- komdu núna og tryggðu þér Focus á vetrarverði með kaupauka

Ford_Focus_Sync_5x38_20161101_END.indd   1 08/11/2016   15:55



Ég var að lesa nýjustu ljóðabók 
Sigurðar Pálssonar sem heitir 
Ljóð muna rödd og er enn í 

dálitlum rús, með tárin í augunum. 
Ég man eftir honum Sigga Páls sem 
unglingi sem var svo flínkur að 
yrkja ljóð að við hinir þorðum ekki 
að sýna okkar, vissum að þau væru 
út í hött. Hann var líka svo yndis
lega öðruvísi en við hin í því hvern
ig hann bar sig að því að vera til.

Einu sinni á þessum árum þegar 
ég var staddur heima hjá honum 
vestur í bæ sagði hann mér að hann 
hefði drepið kvígu með því einu að 
horfa í augun á henni, án þess að 
segja orð. Ekki man ég hvort hann 
sagði þessa sögu sem dæmi um 
kraftinn í ósögðum orðum en hitt 
er víst að í bókinni nýju breytir 
hann draumum í orð af slíkum 
mætti að á hann bítur ekki ljár. 
Allar götur síðan hann sagði mér 
þessa sögu hef ég forðast að horfa 
í augun á kúm af því mér þykir svo 
vænt um þær. Það má sjálfsagt leiða 
að því rök að þessi varúð sé óþörf af 
því að augu mín séu bitlaus miðað 
við hans, skorti allt sem þurfi til 
þess að meiða nautgripi. Þessi augu, 

sem eru nú orðin að einu sjáandi, 
hafa oft brugðist mér á annan máta 
en þann þegar mér hefur mistekist 
að deyða spendýr með tillitinu einu 
saman. Ég man til dæmis þegar ég 
var í sveit austur í Flóa þegar ég var 
níu ára að aldri og sleit upp gras af 
túninu síðla sumars og sagði við 
Brynjólf bónda: „Þetta gras er ekki 
grænt heldur blágrænt.“ „Bull,“ 
svaraði Brynjólfur, „það er grænt en 
þegar það lítur svona út er það ljúf
fengt, safaríkt og fullt af næringu.“

Ég man að ég gaf lítið út á svar 
bónda af því ég var viss um að 
hann hefði aldrei lagt sér gras til 
munns og gæti því ekki vitað hvort 
það væri ljúffengt eða ekki; ef hann 
hefði rangt fyrir sér um bragð væri 
fullt eins líklegt að sama ætti við 
um lit. Besti vinur minn á bænum 
lagði það hins vegar í vana sinn að 
bíta gras. Það var hún Lukka, besta 
mjólkurkýrin í öllum hreppnum. 
Við urðum vinir daginn sem færður 
var frá henni kálfur og hún hágrét, 
tárin streymdu niður kinnar 
hennar og hún saug upp í nefið af 
ekka. Þegar ég sá þetta fór ég líka 
að gráta ekki bara vegna þess að 
ég fann til með henni heldur líka 
vegna þess að ég var einmana og 
með heimþrá. Upp frá því vorum 
við Lukka óaðskiljanleg. Hún hlaut 
að vita hvort gras sem leit svona út 
væri ljúffengt. Ég reitti fullt fangið 
af grasinu og færði Lukku þar sem 
hún stóð á bás við kvöldmjaltirnar. 
Hún át það með sömu ró og allt 
annað grænmeti sem henni var 

fært. Þegar hún var búin með það 
spurði ég hana hvort henni hefði 
ekki fundist heyið vont. Að vanda 
var hún fámál þetta kvöldið, horfði 
bara á mig sínum stóru, fallegu 
og rómantísku augum og sleikti 
mig síðan í framan. Þótt tungan á 
henni Lukku væri býsna hrjúf var 
hún samt það mýksta sem ég fann 
fyrir það sumarið. Þögn er sama og 
samþykki, heyið var ekki ljúffengt 
og grasið því blágrænt.

Það var bókin hans Sigga sem 
rótaði þessari sögu upp í hausnum 
á mér og það var blágræni liturinn 
sem minnti mig á að búið væri að 
kjósa til Alþingis en eftir að setja 
saman ríkisstjórn. Landslagið í 
íslenskri pólitík er allt annað en 
það var þegar flokkarnir voru fáir 
en stórir og sterkir og lítill vandi að 
sjóða saman tveggja flokka stjórn. 
Nú eru þeir margir og litlir og má 

leiða að því rök að þeir gegni allt 
annars konar hlutverki í samfélag
inu. Kannski er fjöldi og fjölbreytni 
flokkanna fyrsta skrefið í áttina að 
beinu lýðræði. Eitt er víst að ef við 
viljum hlúa að lýðræði í landinu 
kallar þetta ástand á annars konar 
ríkisstjórn en þær sem við höfum 
búið við fram til þessa. Það kallar 
á að við reynum að mynda ríkis
stjórn sem hýsir alls konar skoðanir 
á ýmsum málum og endurspeglar 
á þann hátt þjóðarsálina. Eftir því 
sem skoðanir í ríkisstjórn endur
spegla stærri hluta af skoðanarófi 
samfélagsins þeim mun meiri líkur 
eru á friði og sátt sem við þurfum á 
að halda til þess að geta hlúð hvort 
að öðru. Þess vegna viljum við 
hvorki hægri né vinstri ríkisstjórn 
heldur þá sem er jafnhent. Sú ríkis
stjórn verður að hafa innbyrðis tvo 
stærstu stjórnmálaflokka landsins 

sem eru á sitthvorum endanum á 
þeirri línu sem við röðum pólitískri 
fílósófíu á.

Ég er handviss um að það þarf 
ekki annað en kraftinn sem felst í 
væntumþykju fyrir íslensku sam
félagi til þess að beygja þessa línu 
í hring þannig að endarnir komi 
saman. Það væri með öllu óásætt
anlegt ef þessir flokkar létu fílósóf
ískan ágreining koma í veg fyrir 
stjórnarsamstarf vegna þess að á 
tímum smáflokkanna getur hver 
einstakur flokkur ekki haft áhrif 
á stjórn landsins án þess að vinna 
með þeim sem eru á öndverðum 
meiði um margt. Það er hætt við því 
að sá stjórnmálaflokkur sem þróar 
ekki með sér viljann og getuna til 
þessa velkist í erindisleysi uns hans 
bíða þau örlög Samfylkingarinnar 
að það er ekki lengur hægt að spila 
bridge á þingflokksfundum.

Um skyldur stjórnmálaflokka
Með löngum inngangi um ljóðskáld, nautgripi og blæbrigði lita á fæðu þeirra.

Kári Stefánsson
forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

Eftir því sem skoðanir í ríkis-
stjórn endurspegla stærri 
hluta af skoðanarófi sam-
félagsins þeim mun meiri 
líkur eru á friði og sátt sem 
við þurfum á að halda til 
þess að geta hlúð hvort að 
öðru.

 

Íslandsbanki auglýsir til sölu stórt byggingarland í Mosfellsbæ.
Óskað er e�ir tilboðum fyrir kl. 14 miðvikudaginn 30. nóvember 2016.

Um er að ræða 15 hektara byggingarland úr landi Blikastaða í Mosfellsbæ, 
landanúmer 176813. Landið liggur við bæjarmörk Reykjavíkur og Mosfells- 
bæjar, sunnan megin við Korpúlfsstaðaveg og neðan við Vesturlandsveg niður 
að ánni Korpu. Sýnileiki landsins frá Vesturlandsvegi er mikill og auglýsinga- 
gildi því mikið. Samkvæmt aðalskipulagi Mosfellsbæjar er gert ráð fyrir að 
verslunar- og þjónustusvæði / athafnasvæði byggist upp á landinu.

Ekki hefur verið gert deiliskipulag fyrir landið og eru gatnagerðargjöld því 
ógreidd. Deiliskipulagstillögur frá árunum 2008 og 2013, sem unnar voru af 
eigendum landsins, gerðu ráð fyrir að byggingarmagn á landinu gæti numið 
117-130 þúsund m2.

Áhugasamir tilboðsgjafar geta nálgast sölugögn í 
gegnum netfangið blikastadir@islandsbanki.is og 
þangað skal enn fremur skila tilboðum á rafrænu formi 
innan tilgreinds frests. 

Blikastaðir
– byggingarland til sölu
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NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

NÝHERJI / BORGARTÚNI 37, MÁN.-FÖS. KL. 9-18 & LAU. KL. 11-15  /  KAUPANGI AKUREYRI, MÁN.-FÖS. KL. 9-17  /  NETVERSLUN.IS

Einnig er hægt að fylgjast með beinni útsendingu á 
firstlego.is eða á facebook.com/FLLaIslandi 

#FirstLegoIceland

LEGO VÉLMENNI
LIFNA VIÐ

Í HÁSKÓLABÍÓI Í DAG KL. 12.00–15.30

•  LEGO vinnustofur í boði Krumma
•  Björgunarsveitarhundar Íslands sýna sporhunda 
•  Friðheimar kynna býflugnabúskap 
•  Rannsókn á hegðun hvala
•  Rafknúinn kappakstursbíll frá Team Spark 
•  Vísindasmiðjan verður galopin 
•  BMX brós sýna listir sínar á hjólum
•  Kynnir dagsins er Sprengju-Kata

Keppt er með forrituðum Lego-vélmennum sem leysa 
flókin viðfangsefni. Þema keppninnar í ár er Samvinna dýra 
og manna. Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.  
Komdu og fylgstu með spennandi keppni! 

Hvaða lið vinnur FIRST LEGO LEAGUE  
tækni- og hönnunarkeppni grunnskólanna?



 
A-riðill
Frakkaland 2 – 1 Svíþjóð
 
C-riðill
San Marínó 0 – 8 Þýskaland
N-Írland 4 –0 Aserbaídsjan
Tékkland 2 –1 Noregur
 
E-riðill
Armenía 3 – 2 Svartfjallal.
Danmörk 4 –1 Kasakstan
Rúmenía 0 – 3 Pólland 
 
F-riðill
England 3 – 0 Skotland
Malta 0 – 1 Slóvenía
Slóvakía 4 –0 Litháen
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króAtíA – ísLAnD   mAksimir-LEikvAnGinUm, zAGrEb  í DAG kL. 17.00

Henry Birgir 
Gunnarsson
henry@frettabladid.is

FótboLti „Það eru blendnar tilfinn-
ingar að koma hingað. Ég fór inn í 
búningsklefann áðan og þá komu 
minningarnar allar til baka. Menn 
voru mjög niðurlútir hér fyrir þrem-
ur árum,“ segir landsliðsfyrirliðinn 
Aron Einar Gunnarsson.

Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland 
spilar á Maksimir-vellinum síðan 
liðið tapaði hér 2-0 í umspili um 
laust sæti á HM. Það voru því miklar 
tilfinningar í gangi hjá þeim sem 
spiluðu þann leik er þeir komu 
þangað aftur.

Var vendipunktur fyrir liðið
„Þetta eru samt ágætis minningar 
því þessi leikur var ákveðinn vendi-
punktur fyrir landsliðið. Við höfum 
eiginlega ekki litið til baka síðan þá. 
Menn settu sér skýr markmið og 
náðu þeim. Kannski var þessi leikur 
smá spark í rassinn. Vonandi muna 
menn eftir því þannig. Við eigum 
harma að hefna en við erum samt 
ekki í neinum hefndarhug. Þetta er 
ný keppni og menn eru staðráðnir 
í því að ná einhverju út úr þessum 
leik.“

Bæði Ísland og Króatía eru með 

sjö stig á toppi riðilsins og það er 
því ansi mikið undir í þessum leik.

Allir að stela stigum
„Við töluðum um það fyrir þessa 
undankeppni að hvert stig og hvert 
mark myndi skipta máli. Þetta er 
það jafn riðill. Það eru allir að stela 
stigum hér og þar. Þetta verður 
hörkuleikur og við verðum að vera á 
tánum í 90 mínútur því þessir gæjar 
kunna að refsa. Það er klárt mál og 
þeir gerðu það við okkur fyrir þrem 
árum. Þeir eru pottþétt til í að gera 
það aftur ef þeir fá tækifæri til þess. 
Við verðum að vera einbeittir og 
einbeitingin þarf að vera til staðar 
allan leikinn,“ segir landsliðsfyrir-
liðinn en hvað þarf að gera til þess 
að pirra Króatana og brjóta þá 
niður?

„Halda þeim í skefjum. Þetta 
er mjög einbeitt lið. Það eru ekki 
margir leikmenn í þessu liði sem 
missa hausinn. Ef við náum að 
stríða þeim og halda okkur stöðug-
leika í vörninni þá fara þeir vonandi 
aðeins að pirrast. Það er eitthvað 
sem við gætum þá nýtt okkur. Við 
þurfum líka að halda boltanum vel 
og þar getum við enn bætt okkur þó 
að við höfum gert vel í þeirri deild 
gegn Tyrkjunum.“

Barátta við Modric og Rakitic
Aron verður væntanlega í skemmti-
legri baráttu á miðjuna við þá Luka 
Modric og Ivan Rakitic sem spila 

með Real Madrid og Barcelona. 
Aron segir að það verði gaman að 
sparka aðeins í þá.

„Maður verður að láta finna fyrir 
sér. Við komum til með að sýna 
þeim virðingu en við munum ekki 

gefa þeim nokkurn skapaðan hlut,“ 
segir Aron Einar en hann getur ekki 
látið öskrin í króatískum áhorf-
endum espa sig upp því það verða 
engir áhorfendur á leiknum.

Verður svolítið spes
„Þetta verður svolítið spes. Stundum 
nýtir maður stemninguna til að 
lyfta sjálfum sér upp en við verðum 
að gera það á annan hátt í þessum 
leik. Það verður að koma innan frá. 
Menn þurfa að mótívera sjálfan 
sig eins og þeir geta best. Þetta á 
að vera kostur fyrir okkur því þeir 
eru vanir sínum blóðheitu stuðn-
ingsmönnum. Vonandi  munu þeir 
sakna þeirra meira en við gerum.“

Þótt það séu óvenju mikil meiðsli 
í herbúðum íslenska liðsins þá hefur 
fyrirliðinn engar áhyggjur af því að 
liðið nái ekki að spila sinn leik.

„Ég held við munum ráða vel við 
þetta. Birkir leysti mig af á miðjunni 
í síðasta leik og Elmar kom út á kant. 
Það vita allir í þessum hópi til hvers 
er ætlast af þeim. Þó að menn spili 
nýjar stöður þá höfum við farið svo 
vel yfir taktíkina að menn vita hvað 
á að gera. Við tæklum þetta vonandi 
auðveldlega.“

Þessir gæjar kunna að refsa
Margir leikmenn íslenska landsliðsins fá í dag tækifæri til að hefna fyrir tapið á Maksimir-leikvanginum 
fyrir þremur árum í umspili um sæti á HM. Einn af þeim er landsliðsfyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson.

Æft í grenjandi rigningu Strákarnir okkar mættu til Zagreb í Króatíu í gær og æfðu síðdegis á Maksimir-leikvanginum. Á þeim velli missti Ísland af tækifærinu til að komast 
í úrslitakeppni HM 2014 í Brasilíu. Okkar menn geta hefnt þeirra ófara og tekið forystu í I-riðli undankeppni HM 2018 í dag. FRéttABlAðIð/EPA

Laugardagur
09.00 Nedbank Challenge Golfstöð
15.50 F1: tímataka, Brasilía Sport 4 
16.20 Keflavík - Grindavík  Sport 5
17.00 tyrkland - Kósóvó Sport  
17.00 Austurríki - Írland Sport 3 
17.00 Georgía - Moldavía Bravó
18.00 OHl Classic Golfstöðin
19.45 Úkraína - Finnland Sport 
19.45 Spánn - Makedónía Sport 3 
19.45 Wales - Serbía Sport 2 
21.45 HM Markasyrpa Sport 2
03.00 UFC: Alvarez/McGregor Sport 
 
Domino’s-deild kvenna
15.30 Njarðvík - Snæfell  Njarðvík
16.30 Keflavík - Grindavík  Keflavík
16.30 Skallagr. - Stjarnan Borgarnes 
17.00 Valur - Haukar  Valshöllin 
 
Olís-deild kvenna
13.30 ÍBV - Valur  Vestmannae.
13.30 Stjarnan - Fram  Mýrin
16.00 Haukar - Fylkir Ásvellir

 
Haukar - ÍR 93-82 
Stigahæstir: Sherrod Wright 31/10 frák./6 
stoðs./7 stolnir, Haukur Óskarsson 22, 
Kristján Leifur Sverrisson 12, Finnur Atli 
Magnússon 11, Emil Barja 7/9 frákö./7 
stoðs. - Matthew Hunter 24/8 frák./5 
stoðs., Sveinbjörn Claessen 20, Sæþór Krist-
jánsson 13, Hákon Örn Hjálmarsson 12 
 
Þór Þorl. - Stjarnan 77-94 
Stigahæstir: Tobin Carberry 22/11 frák., 
Maciej Stanislav Baginski 14, Halldór Garðar 
Hermannsson 14, Emil Karel Einarsson 
7 - Hlynur Elías Bæringsson 24/10 frák./5 
stoðs., Arnþór Freyr Guðmundsson 20, 
Justin Shouse 17/6 stoðs., Tómas Heiðar 
Tómasson 16, Devon Andre Austin 11/7 
fráköst. Þórsliðið var 28-12 yfir eftir fyrsta 
leikhlutann en Stjörnunmenn keyrðu yfir 
Þórsara í síðustu þremur leikhlutunum. 

Efri
Stjarnan  12
KR  10
Grindavík  8 
Tindastóll 8
Þór Þorl.  8 
Keflavík 6

Neðri 
Haukar 4
ÍR  4
Njarðvík  4
Skallagrímur  4
Þór Ak.  4 
Snæfell 0

Nýjast
Domino’s-deild karla

Sunnudagur
09.00 Nedbank Challenge Golfstöð
12.30 Fed Cup í tennis Sport 2
15.30 Formúla 1 í Brasilíu Sport  
17.00 lúxemborg - Holland Sport 3  
17.00 Búlgaría - H-Rússland Sport 5 
17.00 Sviss - Færeyjar Sport  4
18.00 OHl Classic Golfstöðin
19.45 Belgía - Eistland Sport 2 
19.45 Portúgal - lettland Sport 
19.45 Grikkland - Bosnía Sport 3
21.45 NFl: Steelers-Cowboys Sport  4
21.45 HM Markasyrpa Sport

Olís-deild karla
16.00 Afturelding - Haukar  Varmá
16.00 Grótta - Akureyri  Seltjarnarn. 
 
Olís-deild kvenna
16.00 Selfoss - Grótta   Selfoss

Feluleikur með Modric

Ante Cacic, landsliðsþjálfari Kró-
atíu, neitaði að staðfesta á blaða-
mannafundi í gær að Luka Modric, 
miðjumaður Real Madrid, myndi 
verða í byrjunarliði Króata í kvöld.
Króatískir blaðamenn segja að það 
sé pottþétt að Modric byrji leikinn 
og hlæja að þessum feluleik lands-
liðsþjálfarans.

Miðjumaður Barcelona, Ivan 
Rak itic, verður klárlega í byrjunar-
liðinu og hann fór fögrum orðum 
um íslenska liðið á blaðamanna-
fundi á Maksimir-vellinum í gær.

„Þetta verður erfitt og við 
þurfum að eiga okkar besta leik. 
Liðsheildin er helsti styrkleiki 
íslenska liðsins. Íslenska liðið er 
mjög vel skipulagt og leikmenn 
þess agaðir. Það verður erfitt að 
brjóta þá niður,“ sagði Rakitic og 
bætti við að króatíska liðið hefði 
legið yfir íslenska liðinu síðustu 
daga.

„Við vitum allt um íslenska liðið. 
Þekkjum leik þess fullkomlega og 
þurfum að nýta okkur veikleikana í 
leik liðsins.“

Vonandi munu þeir 
sakna þeirra meira 

en við gerum. 

Aron Einar Gunnarsson

1 2 .  n ó v E m b E r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r

Sport



24
Þú getur gerst mánaðarlegur 
styrktaraðili á stigamot.is

7600 einstaklingar hafa leitað 
aðstoðar Stígamóta frá upphafi

„Ég var kynferðislega 
misnotuð átta ára. Ég hefði 
þurft hjálp sem lítið barn. 

Ég kom til Stígamóta 42 árum 
seinna. Það breytti öllu í mínu 
lífi, ég var búin að gefast upp. 
Líf mitt var martröð. 

Stígamót eru það besta sem 
fyrir mig hefur komið. Ég er 
hér í dag vegna Stígamóta.

Talan mín er 42.“

Fylgstu með á Stöð 2 18. nóvember
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H in árlega keppni 
F I R S T  L E G O 
L e a g u e  ve r ð u r 
haldin í  dag í 
Háskólabíói. Í ár 
eru 22 lið skráð til 

leiks og er þemað Samstarf manna 
og dýra.

„Keppnin snýst fyrst og fremst 
um það að vinna saman að því að 
finna lausnir og gefst keppendum 
tækifæri til að koma með lausnir 
á helstu áskorunum nútímans á 
alþjóðavettvangi, m.a. náttúruvá 
og loftslagsmálum,“ segir Ingunn 
Eyþórsdóttir, markaðs- og kynn-
ingarstjóri Menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands, um tilgang keppn-
innar.

„Við leggjum áherslu á að keppn-
in sé fyrir alla enda reyna verkefnin 
á mjög fjölbreytta styrkleika og liðs-
heild,“ segir Ingunn.

Margt verður í boði fyrir gesti á 
keppninni. „Það verða sporhundar 
frá Björgunarsveitarhundum 
Íslands, býflugur frá Friðheimum 
verða til sýnis, og hvalasérfræðingur 
mun fræða gesti um hegðun hvala. 
Þá verður Krumma með vinnustofur 
þar sem hægt verður að spreyta sig 
á Lego-verkefnum undir leiðsögn 
sérfræðinga. Vísindasmiðjan verður 
opin og rafknúinn kappakstursbíll 
Team Spark verður á staðnum. Loks 
munu strákarnir í BMX bros leika 
listir sínar á hjólum. Kynnir keppn-
innar er Sprengju-Kata,“ segir hún 
og vill hvetja sem flesta til að mæta.

En hvers vegna Lego-kubbar? 
„Lego býður upp á ótal útfærslu-
möguleika, er uppspretta mikillar 
sköpunar, höfðar til fólks með ólíka 

styrkleika og breiðs aldurs. Svo er 
það bara svo skemmtilegt,“ segir 
Ingunn.

Ingunn segir hvert lið hafa einn 
eða fleiri leiðbeinendur úr sínum 
skóla. „Það eru miklir eldhugar sem 
veljast til slíkra verka því undirbún-
ingsferlið er bæði langt og strangt. 
Liðin fá senda þrautabraut í upphafi 
skólaárs og undirbúa sig í samvinnu 
við leiðbeinanda úr sínum skóla. 
Þessu fylgir mikil samvera og sam-
vinna og því eignast margir góðar 
minningar,“ segir hún en gott dæmi 
um það hvað keppnin hefur gengið 
vel er að tveir fyrrverandi kepp-
endur eru nú dómarar og tóku þátt í 
að hanna rafknúinn kappakstursbíl 
Háskóla Íslands (Team Spark). „Þá 
gefst vinningsliðum kostur á að taka 
þátt í keppni erlendis og hafa mörg 
lið farið utan,“ segir hún frá.

Ingunn segir margt eftirminnilegt 
frá fyrri keppnum. „Brúarásskóli 

vann keppnina árið 2014 og var 
það í fyrsta skipti sem vinningslið 
var eingöngu skipað stúlkum. Ári 
síðar vann skóli sem var að taka 
þátt í fyrsta skipti en það er algengt 
að skólar taki þátt ár eftir ár. Lands-
byggðin hefur verið afar dugleg að 
senda lið og í ár eru 12 af 21 liði utan 
höfuðborgarsvæðisins,“ segir hún.

Ingunn segir það koma fyrir að 
hún kubbi sjálf. „Að kubba er eins og 
góð hugleiðsla. Það bætir og kætir. 
Hef heyrt að fólk hafi kubbað sig út 
úr þunglyndi. Sel það ekki dýrara en 
ég keypti það. Ég er að mestu hætt 
að leika mér en það kemur fyrir 
að ég kubbi. Ég asnaðist til að gefa 
dóttur minni Lego-hótel á þremur 
hæðum í sex ára afmælisgjöf. Verk-
efnið endaði mestmegnis á mér og 
það tók mig tvo mánuði að klára það 
og mér þótti það mikið afrek. Stuttu 
seinna datt það í gólfið og brotnaði 
en minningin er ljúf,“ segir Ingunn.

Að kubba er góð hugleiðsla
Krakkar keppa í að kubba úr Lego í Háskólabíói í dag. Þemað er samstarf manna og dýra. Á keppninni verður 
margt áhugavert tengt þemanu í boði fyrir gesti sem geta skoðað býflugur, sporhunda og fræðst um hvali.  

Team Spark við Lego-keppnisborð. Tveir meðlima kepptu áður í keppninni en eru nú í hlutverki dómara. FréTTabLaðið/ViLheLm

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Lego býður upp á ótaL 
útfærsLumöguLeika, er
uppspretta mikiLLar 
sköpunar.
Ingunn Eyþórsdóttir, markaðs- og 
kynningarstjóri Menntavísinda-
sviðs Háskóla Íslands
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 „MAGNAÐUR ÉVGENÍ ONEGIN SLÆR Í GEGN“  

„ÉG MÆLI MEÐ ÞESSARI SNILLD“               
JÓNAS SEN, FRÉTTABLAÐIÐ

 
„SIGUR FYRIR ÍSLENSKU ÓPERUNA“                                  

SILJA AÐALSTEINSDÓTTIR, TMM

„SÝNING SEM ENGINN ÆTTI AÐ LÁTA 
FRAMHJÁ SÉR FARA“            

MARÍA KRISTJÁNSDÓTTIR, VÍÐSJÁ

MIÐASALA Á OPERA.IS & HARPA.IS

29. OKTÓBER · 6. NÓVEMBER · 12. NÓVEMBER
UPPSELT

AUKASÝNING 19. NÓVEMBER
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA! 



LAND ROVER SÝNING

NÝR DISCOVERY SPORT HSE DYNAMIC
FRUMSÝNDUR Í DAG FRÁ 12-16

400.000 KR. KAUPAUKI FYLGIR ÖLLUM NÝJUM 
LAND ROVER OG RANGE ROVER Í NÓVEMBER

KAFFIVEITINGAR FRÁ TE OG KAFFI Í BOÐI 
FYRIR ALLA SEM KOMA Í REYNSLUAKSTUR 
Í DAG. VERIÐ VELKOMIN!

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

www.landrover.is

Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem til er í 5 og 7 manna 
útfærslum. Discovery Sport er með nýrri sparneytinni INGENIUM dísilvél 
og ríkulegan staðalbúnað, upphitaða framrúðu, nýja 9 þrepa sjálfskiptingu 
og hið annálaða tölvustýrða Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

DISCOVERY SPORT

Range Rover Sport er einn fallegasti jeppi sem hannaður hefur 
verið. Byltingarkennt burðarvirki úr áli eykur sportlega eiginleika og 

minnkar eldsneytiseyðslu. Range Rover Sport sameinar betur en 
nokkur annar jeppi hefur gert hingað til sportlega eiginleika og 

hæfni við erfiðar akstursaðstæður. Range Rover Sport er búinn 8 
þrepa sjálfskiptingu, loftpúðafjöðrun á öllum hjólum og hinu 

rómaða Terrain Response® drifkerfi. 

RANGE ROVER SPORT

Nýja 2,0 lítra INGENIUM dísilvélin í Range 
Rover Evoque, er ekki einungis léttari og 

aflmeiri en eldri gerðir af dísilvélum í Range 
Rover Evoque. Hún nýtir eldsneytið að 

meðaltali um 17% betur en eldri vélin og að 
sama skapi er CO2 útblástur 17% minni. 

RANGE ROVER EVOQUE

VERÐDÆMI:
Discovery Sport - Dísil sjálfskiptur, verð frá: ................ 6.890.000 kr. 
Range Rover Evoque - Dísil sjálfskiptur, verð frá:  ........ 7.690.000 kr. 
Range Rover Sport - Dísil sjálfskiptur, verð frá:  ......... 13.990.000 kr. 
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Stundum er ég spurður að 
því af hverju ég sé alltaf að 
mynda þetta fólk en ekki 
mína eigin kynslóð. Ég 
held að það sé vegna þess 
að sagan er ekki komin í 

andlitið á mínum jafnöldrum. Ég 
hlustaði á þetta fólk. Ég hef alltaf 
verið hlédrægur og feiminn, þorði 
varla að tala við sjálfan mig, og þess 
vegna hlustaði ég. Ég held að það 
hafi verið þess vegna sem ég fór að 
mynda þessar týpur. Þau höfðu sögu 
að segja.“

Segir Ragnar Axelsson ljós-
myndari um fólkið sem hann hefur 
verið að mynda síðustu þrjátíu árin. 
Nýverið kom út endurgerð bókar-
innar Andlit norðursins eftir Ragnar 
en þar gerir hann skil á myndum af 
mönnum þessu þrjátíu ára tímabili. 
Um helmingur myndanna í nýju 
útgáfunni hefur aldrei birst áður.

Ragnar segir að hann hafi kveikt á 
perunni þegar hann myndaði Axel 
Thorarensen á Gjögri 1986, sitjandi 
í bátnum sínum á leið í róður. „Þetta 
var augnablikið sem breytti öllu. 
Það var bankað í hausinn á mér, 
mér sagt að hugsa fram í tímann og 
skrásetja þetta fólk. Svo komu Fær-
eyjar inn í myndina og síðan Græn-
land. Löndin í norðri. Síðan þá hef 
ég alltaf leitað í kuldann.“

Forsendurnar breytast
Ragnar var bara tíu ára, í sveit á 
Kvískerjum í Öræfum, þegar hann 
fór að taka myndir. Hann segist 
hafa fengið myndavéladelluna frá 
föður sínum og líka fyrstu mynda-
vélina. „Kvískerjabræður ólu upp 
í mér þessa þörf fyrir að skrásetja 
umhverfið. Hverja einustu helgi 
fórum við upp á jökla til að mæla 
og skrá. Ég reið á hesti til að mæla 
Fjallsána og fór ríðandi yfir Hrútá 
tíu ára gamall. Maður yrði tekinn af 
foreldrum sínum í dag ef það kæm-
ist upp um svona ævintýra mennsku. 
Mér fannst lífið á Kvískerjum 

dásamlegt því svona kynnist ég 
landinu og lærði að meta það. Þessi 
nánd við náttúruna sem frændur 
mínir á Kvískerjum gáfu mér var 
mitt veganesti út í lífið.“

Fyrst, þegar Ragnar tók til við að 
beina myndavélinni að andlitunum 
í Öræfasveitinni, var markmiðið 
ekki annað en að ná flottum mynd-
um til þess að eiga. „Ég setti þetta 
ekki í samhengi við neitt, ég var 
líka bara krakki, en þannig leið mér 
líka þegar ég fór fyrst til Grænlands. 
Á Kvískerjum heyrði ég af ævin-
týrum landkönnuða sem ferðuðust 
um Grænland og las bækur Peters 
Freuchen og hafði háar hugmyndir 
um Grænlendinga þannig að ég varð 
fyrir nokkrum vonbrigðum þegar 
ég kom þangað fyrst sem aðstoðar-
flugmaður í sjúkraflugi. Mér fannst 
þetta fólk nú engar hetjur. Það var 
ekki fyrr en ég fór fyrst norður til 
Thule sem ég áttaði mig á því hvað 
Grænlendingarnir eru flottir. Ég 
fór því aftur og aftur þangað til að 
mynda veiðimennina en það var 
samt enn á þessari sömu forsendu; 
að ná bara flottum myndum til þess 
að eiga. En svo áttaði ég mig á því 
að þessi tilvera var ekki bara dans 
á rósum, það var eitthvað að. Veiði-
mennirnir eru eldklárir í að lesa 
merki náttúrunnar og þeir voru 
búnir að átta sig á því að það var 
eitthvað gerast, að það var eitthvað 
að í náttúrunni.

Þeir sáu að hlýnunin var byrjuð 
þegar nánast enginn talaði um slíkt. 
Ég áttaði mig ekkert á þessu fyrst í 
stað, enda alltaf skítkalt, en þeir 
skynjuðu þetta strax þarna í kring-
um 1988 til 1990. Þeir sjá og segja að 
það sé eitthvað að og svo herti alltaf 
á þessu. Eins og Hjelmer Hamme-
ken, vinur minn í Scoresbysundi, 
benti á fyrir löngu þá var fjörður-
inn áður alltaf ísilagður og öruggur 
þegar ég kom að heimsækja hann, 
en núna er ísinn þunnur og vara-
samur. Ég spurði hann að því hvers 
hann mundi óska sér ef hann ætti 
eina ósk og þá horfði hann á mig 
og sagði: „Ég vil komast 25 ár aftur 
í tímann, þegar ísinn var öruggur.“ 
Þar með breyttust forsendur þess 

sem ég er að gera. Ég var ekki bara 
að ná flottum myndum, ég var að 
ljósmynda algjöra umpólun lífsins 
á norðurslóðum.“

Enga búrókrata
Þetta hefur orðið til þess að ég er að 
mynda öll heimskautalöndin alveg 
upp á nýtt. Ég á eitthvað af saman-

burðarmyndum og það er eitthvað 
af þeim í Andlitum norðursins, þar 
sem sjá má firði fyrir 25 árum og svo 
nú, en ég er líka að vinna að því að 
stækka safnið, fara til fleiri landa. Ég 
talaði í tíu mínútur á Arctic Circle 
ráðstefnunni sem fór fram í Hörpu 
um daginn og útskýrði mikilvægi 
ljósmyndarinnar í því að styðja við 

bakið á vísindamönnum sem eru 
oft að sýna einhver gröf sem enginn 
skilur. Ljósmyndin er leið til þess að 
sýna fólki hvernig þetta er. Næsta 
verkefni mitt er að sýna þennan 
samanburð í myndum ásamt hug-
leiðingum vísindamanna um 
norðurslóðir og jörðina alla. Þann-
ig að þetta samtal myndi eina heild 
í einni bók.“

Ragnar segir að það hafi komið til 
hans Bandaríkjamenn eftir að hann 
talaði á Arctic Circle og boðist til 
þess að styrkja hann í þessu verk-
efni. „Ég er að vona að það verði af 
þessu því síðustu þrjátíu árin er ég 
búinn að vera að gera þetta allt sjálf-
ur og án styrkja. En ef maður trúir á 
það sem maður er að gera þá gerir 
maður það. Þá þýðir ekkert að væla 
og bíða eftir því að einhver annar 
borgi. Maður bara safnar fyrir ferð-
inni og fer svo af stað. Flýgur norður 
á bóginn og leigir hundasleða og í 
guðanna bænum ekki biðja þessa 
menn um kvittun. Veiðimenn-
irnir fara hreinlega í fýlu ef þeir eru 
beðnir um slíkt. Þá er maður bara 
búrókrati fyrir þeim og veiðimenn-
irnir vita vel að þeir búa ekkert til í 
heiminum.“

Í sátt við náttúruna
Ragnari er Grænland og græn-
lenska þjóðin hugleikin og finnst 
að við hér mættum gefa nágrönn-
um okkar meiri gaum. „Veiðimenn-
irnir eru engar pempíur og viðhorf 
þeirra til allra hluta er hressandi. 
Þegar ég spurði einn þeirra hvort 
ég mætti fylgja honum á ísbjarnar-
veiðar svaraði hann því strax að 
það væri bannað sem það vissu-
lega er. Ég horfði í augun á honum 
og sagði: Þú veist ég ætla með. Þá 
brosti hann og það var svarið sem 
ég þurfti – svo elti ég hann. Hann 
var stikkfrí af því að ég elti hann og 
hann var búinn að segja nei. Svo tók 
ég myndirnar og þær voru eilítið 
sláandi. Þess vegna sýndi ég honum 
þær og spurði hvort ég mætti nota 
þær því ég vildi ekki skaða hann eða 
samfélagið. Þá sagði hann: „Ég vil að 
heimurinn fái að sjá hvernig líf mitt 
er. Ég get ekki farið út í búð eins 

Þegar ísinn fer þá breytist allt
Í þrjátíu ár hefur Ragnar Axelsson fengist við að ljósmynda líf og andlit fólksins á norðurslóðum. Á því ferðalagi 
rann upp fyrir honum að hann er ekki aðeins að mynda þetta líf, heldur er hann að skrásetja algjöra umpólun 
lífsins á norðurslóðum af völdum hlýnunar jarðar. En á Íslandi munu jöklarnir hverfa á næstu 150 til 200 árum.

Ragnari er lífið og fólkið á norðurslóðum afar hugleikið. FRéttablaðið/GVa

„Fólk verður að vita að veiðimennirnir finna líka til þegar ísbjörn fellur. En þeir veiða hann ekki upp á sport,“ segir Ragnar axelsson ljósmyndari um líf veiðimannanna á Grænlandi. Mynd/Rax 

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Vildartilboð gildir frá 12. nóv. til og með 14. nóv. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

MATARGLEÐI

HREINT Í MATINN
VILDARVERÐ: 3.799.-
Verð: 4.999.-

BAKAÐ ÚR SÚRDEIGI
VILDARVERÐ: 3.799.-
Verð: 4.999.-

KÖKUGLEÐI EVU
VILDARVERÐ: 5.399.-
Verð: 6.999.-

STÓRA SMÁKÖKUBÓKIN
VILDARVERÐ: 4.499.-
Verð: 5.999.-

ÓMÓTSTÆÐILEG ELLA
VILDARVERÐ: 4.299.-
Verð: 5.699.-

MÁTTUR MATARINS
VILDARVERÐ: 4.999.-
Verð: 6.999.-

ÚTGÁFUBOÐ Á 
AKRANESI Í DAG  

KL 14.00

ÚTGÁFUBOÐ Í  

KRINGLUNNI Í DAG  

KL 14.00



og þú. Þetta er mitt líf. Ég þarf að 
veiða til að lifa.“

Maður getur ekki breytt eða 
stjórnað viðbrögðum fólks við 
myndum af veiðimönnum að 
störfum. En fólk verður að vita að 
veiðimennirnir finna líka til þegar 
ísbjörn fellur. En þeir veiða hann 
ekki upp á sport. Þeir borða kjötið 
og nýta skinnið og raunar allt á 
skepnunni og eru fyllilega meðvit
aðir um það hversu mikið má veiða 
til þess að viðhalda jafnvægi í nátt
úrunni. Þetta vita veiðimennirnir, 
því þeir lifa í sátt við náttúruna og 
hringrás hennar, ólíkt okkur sem til
heyrum samfélaginu utan við þeirra 
hring. Vandamálin sem steðja að 
hvítabjörnum núna eiga sér orsakir 
í mengun iðnaðarþjóðanna. Til að 
mynda er talið að um einn þriðji 
hluti af ísbjarnarstofninum á aust
urströnd Grænlands sé úrkynjaður 
sem lýsir sér þannig að hann fæðist í 
hvorugkyni. Kynlaus með öllu. Þetta 
er rakið til mengunar í hafinu sem 
berst með straumum frá Síberíu 

og víðar. Við lifum bara á því sem 
er á jörðinni. Allt sem við borðum 
kemur frá henni. Okkur hættir til 
þess að gleyma því.“

Leikur að eldi
Ragnar ann sér lítillar hvíldar við að 
mynda norðurslóðir. Hann er með 
enn aðra bók í takinu um bráðnun 
jökla þar sem myndirnar munu 
sýna afleiðingarnar af hlýnun jarðar 
á norðurslóðum. Hann segist þó 
ekki endilega vera með einhverjar 
ákveðnar væntingar til þess hverju 
slík bók muni skila en hann sé þó 
að minnsta kosti að reyna. „Ég hef 
eiginlega engar væntingar. Ég hugsa 
um ljósmyndina eins og tónlist. 
Ef ég væri að semja lag til þess að 
þóknast einhverjum þá væri það 
ekki neitt. Maður verður að semja 
það sem maður þarf að semja. Ef 
ég væri að taka myndir til þess að 
þóknast öðrum þá væri ég bara að 
mynda sólsetur.

Jöklamyndirnar eru líka svo 
abstrakt. Sprungur og jöklar út um 

allt í mismunandi birtu. En á bak 
við þessar myndir liggur illur grun
ur því jöklarnir á Íslandi hverfa á 
næstu 150 til 200 árum, jafnvel þótt 
við slökkvum á rofanum núna. Auð
vitað eru þrjátíu ár, þessi tími sem 
ég hef verið að skoða þetta, eins og 
brot úr augnabliki í heimssögunni. 
En það er undarlegt að við skulum 
leika okkur svona að eldinum eins 
og við mannkynið erum alltaf að 
gera. Við verðum að skilja eitthvað 
eftir fyrir komandi kynslóðir og 
Keith Richards því hann verður sá 
eini sem verður eftir ef fram heldur 
sem horfir.

Ég er að plana ferðir um Tsjúk
otka, Alaska og Síberíu en ég þarf 
að fara á öll þessi svæði til þess að 
fá heildarmyndina. Ég þarf að ná 
öllu þessu heimskautasvæði. Jökl
arnir hér heima eru hluti af þessari 
heildarmynd. Sólheimajökull hopar 
hundrað metra á ári og þar geta 
ferðamenn séð með eigin augum 
hvað er að gerast. Mér finnst vera 
að herða enn þá meira á þessum 

breytingunum síðustu ár. Þetta er 
miklu hraðara en þegar ég var lítill 
strákur að mæla jöklana með Kví
skerjabræðrum.“

Konungar og hetjur
Þegar Ragnar fór að vinna að And
litum norðursins í nýrri og stækk
aðri útgáfu segir hann að tækifæri 
hafi opnast til að dýpka sögurnar 
af fólkinu sem hann hefur tekið 
myndir af undanfarna þrjá áratugi. 
„Flestir Íslendingarnir í bókinni, 
fólkið sem ég heimsótti út um allt 
land, eru nú látnir. Margar þessar 
byggðir hafa látið mikið á sjá, til 
dæmis Strandirnar eða byggðirnar 
á Vestfjörðum. En það sem mestu 
skiptir er að hafa tekist að ná sögu 
þeirra, myndum af lífi þeirra. Þann

ig skynjar maður tímann og gang 
hans. Það sama gerist á Grænlandi. 
Byggðirnar á austurströndinni til 
að mynda hafa farið í eyði ein af 
annarri og raunar veit maður ekki 
hver verður framtíð AusturGræn
lands. Þegar breytingar á loftslagi 
og veðri bætast við verður æ tví
sýnna um framhaldið þarna. En 
maður verður að reyna að vona 
og trúa. Flóttamannavandinn sem 
heimurinn stendur frammi fyrir 
í dag verður eins og dropi í hafið 
miðað við það þegar það verður 
orðið of heitt. Það gengur ekki að 
láta eins og ekkert sé að gerast. Það 
er fólk þarna á Grænlandi, þarna á 
ísnum, og þetta eru heimkynni en 
ekki auðn. Það er fullt af fólki sem 
veit ekki að það er líf þarna því 

Veiðimennirnir
eru eldklárir 
í að lesa merki 
náttúrunnar og 
þeir Voru búnir 
að átta sig á þVí 
að það Var 
eitthVað að
gerast, að það 
Var eitthVað að 
í náttúrunni. 

en það er
undarlegt að
Við skulum 
leika okkur 
sVona að 
eldinum eins 
og Við mann-
kynið erum 
alltaf að 
gera. 

Myndir af mannlífi og náttúru úr bókinni Andlit norðursins eftir Ragnar Axelsson. MyndiR/RAX

Ísland er á jaðri heimskautasvæðisins en jöklar landsins 
munu hverfa á næstu 150-200 árum. Mynd/RAX
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Brot úr bók Ragnars Axelssonar, 
Andlit norðursins

Kulusuk 1997
Víðast hvar á Grænlandi er svo lítill 
jarðvegur að hinir látnu eru lagðir 
til hinstu hvílu á klöppum og grjóti 
hlaðið að. Finna má grjóthrúgur með 
krossum, dysjar og leiði, jafnt inni 
í miðjum þorpum sem úti á víða-
vangi. Oftar en ekki hafa hinir látnu 
verið lagðir til hinstu hvílu þannig 
að þeir horfi yfir landið sitt eða út á 
hafið. Veiðimenn sögðu mér sögu af 

fimm ára stúlku sem veiktist og lést í 
sleðaferð. Hún var dysjuð uppi á fjalli 
sem snýr að firði þar sem er einstök 
náttúrufegurð. Sumum gæti þótt það 
kaldlyndi að skilja lítið barn eftir fjarri 
heimkynnum sínum en hugsunin er 
falleg og full virðingar fyrir þeim sem 
farnir eru á vit forfeðra sinna.

Kannski flýgur hrafn þar yfir, oftast 
eina lífveran sem sést eða heyrist í 
í einmanalegum kuldanum í mann-
lausum fjörðum Austur-Grænlands. 
Ýmist er það napurt hljóð að hausti 

eða ef til vill eilítið vonbjart að vori 
þegar hafísinn fer að brotna upp og 
daginn að lengja. Á síðustu árum er 
eins og þessi hefðbundni sláttur árs-
tíðanna sé ekki sá sami og áður. Ísinn 
heldur ekki lengur mönnum á vetrum 
en er samt of mikill til að hægt sé að 
sigla um hann. Veiðimenn í byggðum 
Austur-Grænlands þurfa að glíma 
við alveg nýjan veruleika. Sumir sjá í 
þessum breytingum nýja von en aðrir 
óttast afleiðingarnar fyrir allt mann-
kynið þegar ísinn bráðnar á norður-
slóðum.

En svo þEgar maður 
kEmur mEð þEim út á 
hafísinn þá stólar 
maður á þá og sér hvað
þEir Eru í raun og vEru: 
konungar og
stórmEnni.

skilaboðin eru önnur þegar það er 
alltaf bara sýndir ísjakar og ekkert 
annað og þess vegna mynda ég líka 
fólkið. Lífið. Það þarf að sýna heim-
inum þetta fólk og þetta er flott fólk 
sem á þarna sín heimili. Þegar ísinn 
fer þá breytist allt.

Þetta eru okkar næstu nágrannar. 
Við hugsum hins vegar ekki um þá 
þannig og satt best að segja kemur 
mér alltaf aðeins á óvart hve ófram-
færnir Grænlendingar eru þegar 
þeir eru hér á ferð ég hitti þá. En 
svo þegar maður kemur með þeim 
út á hafísinn þá stólar maður á þá 
og sér hvað þeir eru í raun og veru: 
Konungar og stórmenni. Það kennir 
manni að bera virðingu fyrir öllum 
mönnum og ekki síst þeim sem vita 
að maðurinn og náttúran eru eitt.“

Hinir látnu lagðir til hvílu á klöppum

sumum gæti þótt það 
kaldlyndi að skilja 
lítið barn eftir fjarri 
heimkynnum sínum en 
hugsunin er falleg og full 
virðingar fyrir þeim sem 
farnir eru á vit forfeðra 
sinna.

Nú getum við boðið fyrirtækjum með spennandi 
hugmyndir um nýsköpun og vaxtarmöguleika 
hagstæð framkvæmdalán með stuðningi 
Evrópska fjárfestingasjóðsins, EIF. 

Ef þú sérð spennandi tækifæri framundan þá 
skaltu kynna þér hvort við getum hjálpað þér 
að grípa það.

Kynntu þér nýju lánin á arionbanki.is

Ný lán fyrir 
fyrirtæki í vexti
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Það má vel vera að það sé verið 
að skipta út einni valda-auð-
stétt fyrir aðra í Washington 

með þessum kosningum. Ríkir karlar 
undir forystu Trumps sem taka við af 
smartari elítu undir forsæti Obama 
og sem Hilary Clinton tilheyrir. Ein 
helsta ástæðan fyrir að auðmaður-
inn Trump sigraði Wall-Street-fjár-
magnaða Clinton er að hann náði 
til stéttanna sem hafa verið skildar 
eftir og sem Demókratar, aðrir en 
Bernie Sanders, Elizabeth Warren 
og þeirra áhangendur, voru blindir 
á. Trump hlustaði á þessar stéttir og 
gerði ekki grín að fólki á matarmiðum 
og atvinnuleysisbótum meðan hann 
hæddist að fötluðum, útlendingum 
og konum og braut allar reglur „polit-
ical correctness“.

Frá upphafi Reagan-tímabilsins 
um 1980 hafa hinir ríku orðið ríkari 
meðan miðstéttin og einkum lægri 
miðstétt hefur holast að innan, lent 
í skuldum og eignamissi. Þarna er 
heil kynslóð sem liggur að stórum 
hluta óbætt hjá garði. Ekki bætti úr 
þegar bankarnir voru borgaðir út 
eftir bankahrunið sem jók enn á mis-
skiptinguna og mokaði peningum í 
eitt prósent þeirra ríkustu. Demó-
kratar í Bandaríkjunum leiddu þær 
aðgerðir og flokkur þeirra molnar 
núna eins og Blair-sinnaðir félags-
hyggjuflokkar víða á Vesturlöndum.

Vinstri stefna Obama og Clinton 
fólst að drjúgum hluta í sjálfsagðri 
og nauðsynlegri baráttu minnihluta-
hópa. En vinstrið náði ekki lengra en 
það og skildi hópa út undan. Ekki síst 
hvíta karla sem búa við atvinnuóör-
yggi og aukna fátækt vegna þróunar 
upplýsingatækni, útvistunar starfa til 
Asíu og stækkunar gigg-hagkerfisins 
með tilkomu innflytjenda. Þetta eru 
hópar karlar sem eiga ekki lengur 
sjens á að lifa ameríska drauminn og 
finnst þeir vera án málsvara, útskúf-
aðir og niðurlægðir, líka vegna femín-
isma vegna þess að þeir hafa stundum 
dregist menntunarlega og stöðulega 
aftur úr konum. Það á eftir að fara 
inn í sögubækurnar að Clinton kall-
aði þessa hópa „reiðra hvítra karla“ 
„deplorables“, hina aumkunarverðu. 
Þeir slá nú til baka og láta pólitíkina 
í Washington sem hlustaði ekki á þá 
heyra það. Sú staðreynd að yfir 40 
prósent kvenna kusu Trump er til 
marks um að stór hluti kvenna stóð 
frekar með sinni stétt en sínu kyni í 
þessum kosningum. 53 prósent hvítra 
kvenna sem kusu Trump birtir einnig 
kynþáttavíddina í þessum kosning-
um, en Trump naut lítils fylgis meðal 
blökkumanna.

Það þarf meira en loforð Demó-
krata um skattahækkanir á þá ríku 
til að ná til hinna gleymdu stétta. 
Og Trump talar inn í það tómarúm 
með loforðum um atvinnuskapandi 
aðgerðir og endurbætur á fúnum 
innviðum samfélagsins. Nú er að sjá 
hvort miljarðamæringurinn og bis-
nesskallinn Trump snúi auðmagni 
aftur til hinna gleymdu stétta. Eða 
hvort hann fellur í gryfju spillingar-
pólitíkurinnar. Verst væri ef hann 
leiðist út í fasíska vitleysu.

Lærdómurinn sem við getum hins 
vegar dregið af þessum kosningaúr-
slitum er að hlusta, að hlusta á allar 
raddir án þess að dæma þær úr leik of 
snemma. Samtalið verður að hefjast 
þar, á hlustun.

Ég fagna kjöri Trumps. Hlýnun 
jarðar er langdregin og þreyt-
andi aðferð við að tortíma 

veröldinni, loksins er kominn fram 
maður sem vill bara drífa þetta hel-
víti af með kjarnorkusprengjum. 
Og þótt hann geri það ekki er stefna 
hans í loftslagsmálum í það minnsta 
almennileg helstefna og ætti að stytta 
þetta langdregna kvalræði.

Kjör Trumps merkir það sama og 
Brexit. Hvað kemur viðskiptamall 
fjármálalífsins almenningi við? Hver 
er stefna Evrópusambandsins í lofts-
lagsmálum? Loðmullulegt hálfkák 
sem sambandið meinar ekkert með, 
enda gerir það tollasamninga svo 
flytja megi matvæli sem lengst með 
flugvélum. Ekki að almenningur hafi 
áhyggjur af loftslagsmálum en hann 
er leiður á hálfvelgju, leiður á hræsni 
stjórnmálanna, leiður á hjali sem 
dylur þversagnir sínar með helgi-
slepju, drullumallar í tungumálinu í 
stað þess að orða veruleikann.

Menntamenn orna sér nú við frasa 
um hvað almenningur sé heimskur að 
kjósa ekki það sama og þeir. Þannig 
klofning má sjá á öllum sviðum. 
Menntastéttirnar eiga enga samleið 
með almenningi, sem er ekki svo 
skyni skroppinn að sjá það ekki, og 
forherðist, ótrúlegt nokk, við hverja 
vandlætingargusu. Fjármálakerfið er 
lokaður heimur sem kemur fólkinu 
ekkert við. Hinir ríku verða ríkari 
og hinir fátæku fátækari svo bilið 
er orðið ævintýralegt – gjáin í hug-
myndaheiminum er engu minni.

Demókratísku öflin hafa misst 
tengslin við veruleikann en tengst 
fjármálaöflunum. Í huga þeirra er 
„alþýða“ bara óhlutbundin innistæða 
í tékkahefti stjórnmálafrasanna, 
ekki raunverulegt fólk sem býr við 
raunverulegar aðstæður. Þegar svo 
er komið þýðir ekkert fyrir neinn 
að upphefja sig á kostnað almenn-
ings. Hin blákalda staðreynd er sú 
að bandarískur almenningur vissi 
nákvæmlega hvernig Trump er en 
kaus hann bara samt. Fyrst heilagt 
hjónaband fjármagnsafla og stjórn-
mála var það eina sem var í boði var 
eins gott að hjónaleysin kæmu fram í 
einum og sama manninum, eins gott 
að fá almennilegt glapræði.

Trump kemur beint úr raunveru-
leikasjónvarpi. Hann er performer, 
hann er uppákoma, sýning, inni-
haldslaust skemmtiatriði. Hann 
er óviðeigandi stormur úr tebolla 
bandarískra stjórnmála. Hann gengur 
fram með ósvífni og yfirgengilegu 
bulli, í andstöðu við sífrandi póli-
tískan rétttrúnað. Sjálfumgleði hans 
og hroki eru án dularklæða. Allt sem 
sagt er gegn honum verður honum að 
meðbyr. Hann lýgur blákalt, ekki með 
undirferli, dregur ekki dul á hatur sitt 
og heift, múslimafóbíu, kvenhatur, 
rasisma – það er í sjálfu sér nóg fyrir 
einn kjósanda að vilja fá að vera pínu-
lítið ánægður með menningarlega 
arfleifð sína án þess að vera sakaður 
um svívirðu.

Fólk kaus óðagot og uppnám í stað 
seigfljótandi siglingar að feigðarósi. 
Þetta á að vera meinholl áminn-
ing. Heimurinn er á eins kolrangri 
siglingu og hugsast getur. Það ber 
að fagna hverju skeri sem steytt er 
harkalega á. Lái mér galskapinn hver 
sem vill. Ég er lafhræddur, hjarta mitt 
skelfur í myrkrinu. Áfram, Trump!

Sú skýring að ómenntaðir og 
fátækir sveitalubbar hafi kosið 
Trump í bunkum en hugsandi, 

menntað og vel gefið fólk hafi kosið 
Clinton, heldur tæpast vatni. Það má 
meðal annars sjá með því að skoða 

tölur um fylgi þeirra tveggja í mis-
munandi hópum. Það var til dæmis 
heill hellingur af hvítum menntuð-
um konum sem kaus Trump,“ segir 
Hafrún, sem skyggnist inn í hugarfar 
Trumps og hvernig hann náði kjöri.

„Skýringarnar á því af hverju þetta 
fór eins og það fór eru líklega flóknar 
og margvíslegar. Ein getur verið sú 
að Trump spilaði inn á tilfinningar 
sem hafa að öllu jöfnu sterk áhrif á 

hegðun. Trump spilaði inn á ótta og 
reiði. Ótta við ákveðna hópa eins og 
múslima og Mexíkóa og reiði út í 
einhver fjarlæg og spillt stjórnvöld. 
Auðvelt er að gera Hillary Clinton 
að andliti þessara stjórnvalda. Þegar 
fólk er óttaslegið er það líklegt til 
þess að gera ýmislegt til að koma í 
veg fyrir að það sem það óttast verði 
að veruleika. Ætli það sé ekki þannig 
að óttaslegið fólk sé líklegra en glatt 

fólk til að mæta á kjörstað. Fullt af 
fólki óttaðist að Trump myndi bera 
sigur úr býtum en allar skoðana-
kannanir sögðu þó að það væri harla 
ólíklegt að það myndi gerast. Mögu-
lega hafa því fréttir af skoðanakönn-
unum dregið úr ótta, og því dregið úr 
hvötum þeirra sem óttuðust Trump 
til að mæta á kjörstað. Það að Trump 
hafi alið á ótta og reiði eru þó tæpast 
einu skýringarnar. Mögulega er kyn-

þáttahatur og kvenfyrirlitning meiri 
í Bandaríkjunum en við héldum og 
svo eru eflaust einhverjar skýringar 
á þessu sem við höfum enn ekki 
komið auga á. Allavega þá er gósen-
tíð í vændum hjá rannsakendum, t.d. 
félagssálfræðingum sem munu leit-
ast við að skýra hvað í ósköpunum 
gerðist. Það verður ekki alveg ein-
falt því mannlegt atferli er oft flókið 
fyrirbæri.

Sigríður  
Þorgeirsdóttir 
prófessor í heimspeki

Hafrún  
Kristjánsdóttir 
sálfræðingur

Hermann  
Stefánsson 
rithöfundur

Hvað er í kollinum á Trump og hvað er í kolli banda-
rískra kjósenda? Sérfræðingar og listamenn rýna í 
kosningaúrslitin og nýjan forseta Bandaríkjanna.

Rýnt í 
Trump

Trump spilaði inn
á Tilfinningar 
sem hafa að öllu
jöfnu sTerk áhrif
á hegðun. inn á
óTTa og reiði.
Hafrún Kristjánsdóttir

Trump hlusTaði á
þessar sTéTTir og
gerði ekki grín að 
fólki á maTarmiðum 
og aTvinnuleysis-
bóTum meðan hann
hæddisT að föTl-
uðum, úTlendingum 
og konum og brauT 
allar reglur „poliT-
ical correcTness“.
Sigríður Þorgeirsdóttir

kviTTar upp á kyn-
ferðislegT ofbeldi og
mismunun sem maður 
vonaðasT Til að 
heyrði sögunni Til.
Styrmir Sigurðsson

hann er performer, 
hann er uppákoma,
sýning, innihalds-
lausT skemmTiaTriði. 
hann er óviðeigandi
sTormur úr Tebolla 
bandarískra 
sTjórnmála.
Hermann Stefánsson

með óheflaðri fram-
komu og einföldum 
skilaboðum TóksT 
Trump að höfða Til 
þessara hópa; hann 
Talaði um óTTa 
þeirra og brosTnar 
vænTingar á þeirra 
eigin Tungumáli.
Jón Gunnar Bernburg

Trump er einföld
sjónvarpsfígúra
– ógeðsleg og haT-
ursfull vissulega, en 
samT fígúra – og 
bandaríkin eru 
dægurmenningar-
samfélag.
Kött Grá Pjé

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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NÝJAR LEIKJAVÖRUR
FYRIR KRÖFUHARÐA LEIKJASPILARA

149.995
FIMM STJÖRNU SKJÁR

79.995
LÚXUS Í LEIKINA

31.995
TRAUSTUR AFLGJAFI

36.995
HÆSTI GÆÐAFLOKKUR

169.995
SÝNDARVERULEIKI

69.995
FJÓRFALDUR SSD HRAÐI

29.995
STREYMDU LEIKJUNUM

29.995
HLJÓÐLÁTIR TAKKAR

Birt m
eð fyrirvara um

 m
yndbrengl og vitleysur.

FYRSTA MEKANÍSKA LEIKJALYKLABORÐIÐ 
MEÐ HLJÓÐDEMPUN Á TÖKKUM

Corsair gaming Strafe er með þeim ótrúlega 
eiginleika að vera bæði mekanískt en einnig með 
hljóðlátum áslætti.  Sjálfstæð RGB LED baklýsing 
í öllum tökkum og Cherry MX Silent RED takkar.

COR-CH9000121ND

COR-CC9011079WW

Hljóðlátur, stílhreinn Corsair Carbide Clear 
600C turnkassi með gluggahlið.  Öflug 
ATX hönnun með ótal tengimöguleikum og 
þremur ótrúlega hljóðlátum AF140L viftum. 

Örlitlir 512GB SSD diskar sem passa í M.2 
tengi á móðurborðum og skila fjórföldum 
les- og skrifhraða m.v. hefðbundna SSD diska. 
2200MB/s leshraði og 900MB/s skrifhraði. 

RM850x modular aflgjafi með hljóðlátri 
120mm Fluid Dynamic Bearing viftu með Zero 
RPM stillingu – fer aðeins í gang við 40% 
álag. 80 Plus Gold vottaður. 

HTC Vive gleraugun koma með tveimur fjarstýringum 
fyrir hendurnar og tveimur skynjurum.  Ótrúleg 
upplifun.  Hægt að koma og prófa í Tölvulistanum á 
Suðurlandsbraut. 

Streymdu leikjaspiluninni þinni á YouTube eða 
Twitch í 1080 punkta upplausn og 60FPS.  Tengi 
fyrir hljóðnema og myndbandsupptöku til þess 
að fullkomna streymið.

SAM-MZV5P512BW

COR-CP9020093EU HTC-VIVE   RAZ-RZ2001780100R3G

CORSAIR 
TURNKASSI 
ÚR STÁLI

M.2 SSD MEÐ 
FJÓRFÖLDUM SSD HRAÐA

CORSAIR GOLD 850W AFLGJAFI 
MEÐ 5 ÁRA ÁBYRGÐ

HTC VIVE 
SÝNDARVERULEIKAGLERAUGU

RAZER RIPSAW 
UPPTÖKUKORT 
FYRIR PC EÐA CONSOLE

Einn flottasti leikjastóllinn okkar frá Noble Chairs í 
lúxusbílaútliti.  Sterklega byggður úr gegnheilu stáli 
með class4 gaspumpu og fimm arma fæti úr áli.  Mjúk 
armhvíla með 4 stillingum og PU húðun.  

NOB-NBLPUBLA002

LÚXUS 
LEIKJASTÓLL 
FRÁ NOBLE

REYKJAVÍK     AKUREYRI     HÚSAVÍK     EGILSSTAÐIR     KEFLAVÍK     SELFOSS     AKRANES

ASU-PG278QR

165HZ LEIKJASKJÁR 
MEÐ 1MS SVARTÍMA

Glænýr 27“ leikjaskjár úr Asus Republic of Gamers línunni 
með 2560x1440 WQHD 2K upplausn og G-Sync.  Aðeins 1ms 
svartími og hægt að stilla refresh rate á 60/120/144 eða 
165Hz.  Erfitt að finna fullkomnari skjá fyrir leikjaspilun. 



Nadya frumsýndi nýverið 
nýtt tónlistarmyndband þar 
hún sýnir hvernig lífið gæti 

orðið eftir kjör Donalds Trumps. 
Hún ræddi um gerð myndbands
ins og sigur Trumps við fréttastofu 
Reuters. Nadya býr í Los Angeles 
þar sem hún berst fyrir mannrétt
indum í Bandaríkjunum. Í mynd
bandinu sem heitir Make America 

great again sést hún brennimerkt af 
vörðum með nasistamerki og hár
greiðslu sem svipar til Trumps. Hún 
er hlutgerð og dæmd og á 
hana er brennimerkt 
„Feita svín“, tilvísun í 
það þegar Trump veitt
ist að fyrrverandi 
ungfrú alheimi, 
Aliciu Machado.

„Ég trúði því ekki þar 
til í blálokin að hann myndi 
sigra. Markmið mitt með tón
listarmyndbandinu var að 
vara fólk við og deila reynslu 
minni að sitja uppi með Vlad

imir Pútín með bandarískum kjós
endum sem ætluðu sér að kjósa 
Trump.“

Hún telur frelsinu ógnað.
„Það mikilvæga við frelsi 

er að það er auðveld
lega hægt að taka það 
af þér. Enginn ætti 

að vera of öruggur 
um að njóta frelsis 

og ég held að margir 
Bandaríkjamenn haldi að 

þeir hafi það og muni aldr
ei týna því, og þeir segja að 
land þeirra sé land frelsis og 
önnur ekki.

Ég trúi því að fólk muni gera sitt 
besta til að vera í andstöðu við nýja 
feðraveldið sem er að herða tök sín 
um allan heim. Ef þú getur teiknað, 
teiknaðu, ef þú getur búið til tónlist, 
búðu þá til tónlist gegn feðraveldinu. 
Ég veit að margir eru pirraðir og von
sviknir og vilja gefast upp. En það er 
mikilvægt að gera það ekki. Ef við 
erum sameinuð, þá getum við sigrast 
á þessu. Þetta eru engin sögulok.

Pútín er slæmur, hann er mjög 
slæmur, en fólk verður að skilja að 
ástandið í Rússlandi gæti líka orðið 
í Bandaríkjunum ef það berst ekki 
fyrir réttindum sínum.“

Við erum öll hrædd. Við erum 
hrædd við heiminn og dauð
ann í honum. Þessi ótti brýst 

út á mismunandi vegu. Auðvitað 
hafa asnar svo lært að höfða til ótt
ans og fær sér hann í nyt. Dýrkun 
sjálfsins – eins og dýrkun guða og 
máttarvalda, trú á hugmyndir, hluti 
eða hvað sem vera kann – getur sjálf
sagt slegið á ótta asna.

Saga síðustu alda er leikur fárra 
að mörgum. Öll sagan svo sem en 
tuttugasta öldin var sérlega skínandi 
dæmi um það. Við höfum fasista 
og nasista og vinstra alræði, trúar
hreyfingar, auglýsingaiðnaðinn, 
matvælaiðnaðinn, vopnaiðnaðinn, 
leyniþjónustur, útgerðarmenn og 
allan fjandann. Ég er ekki að tala um 
leynifélög og samsæri, bara það að 
við höfum lært að hafa ótrúleg áhrif 
í gegnum hugmyndir og ógnanir. Og 
einfaldar lausnir.

Í kosningunum í BNA núna var 
mjög höfðað til óánægju sem mikið 
til er skiljanleg – misskipting er yfir
gengileg og fólk sér það hvert sem 
það lítur. Sér bankana sem aftur 
bólgna og þann ófögnuð allan. 
Ábyrgðarlaus ferlíki sem gleypa 
monnínga eins og svarthol ljós. Það 
verður ekki af nýfrjálshyggjunni 
skafið að hún hefur fokkað ærlega 
upp. Og Clinton varð holdtekja 
þess batterís. Kerfið sjálft í drapp
litri dragt.

Óánægja verður svo algert 
dúndur í bland við ótta. Báðar 

fylkingar beittu hræðsluáróðri á 
einn eða annan hátt. En Trump 
og hans hyski spiluðu betur á ótt
ann, notuðu mörg margreyndustu 
og skítlegustu trixin – sem ítrekað 
hafa sannað sig. Á meðan Clinton 
talaði um reynsluleysi Trumps og 
vafasama viðskiptahætti greip 
sá síðarnefndi til andstyggilegrar 
framandgervingar alls fjárans. Mús
lima, innflytjenda, guðleysingja, 
LBGTQAfólks, hörundsdökkra, 
sósíalista, kvenna (sem ekki falla 
nákvæmlega að ofureinfaldaðri 
ídeu viðkomandi karlskoffíns) 
o.s.frv. Beisiklí allra sem ekki eru 
hvítt fólk tiltekinnar aðstöðu og 
skoðana. Og djöfull sem hann er 
líka orðljótur.

Tuttugasta öldin var ein samfelld 
kennslustund í þessu skítabrölti. 
Verum hrædd! Svo læst þursinn 
vera karl í krapinu og sá rétti til 
að berja á öllum hinum vondu og 
siðlausu, til að leiðrétta misskipt
inguna og redda yfirleitt öllu. Við 
erum svo ginnkeypt fyrir þessari 
vitleysu að það er lyginni líkast.

Og þó, kannski ekki svo skrítið. 
Hún dreifir huganum frá stöð
ugum dauðabeygnum sem alltaf er 
til staðar og, trúi ég, knýr yfirleitt 
allan ótta. Heimurinn er flókinn og 
það er flókið að vera til. Trump er 
einföld sjónvarpsfígúra – ógeðsleg 
og hatursfull vissulega, en samt 
fígúra – og Bandaríkin eru dægur
menningarsamfélag. Við erum svo 
meingölluð, kerfið svo meingallað 
og popúlistar eru manna bestir í 
að notfæra sér helvítis gallana. Fer
lega glatað allt saman. Að við bara 
værum nú betri í að virkja óttann 
til ástar hvert á öðru.

Að útskýra öflin að baki kosn
ingasigri Donalds Trump er 
nú orðið að stóru viðfangs

efni þjóðfélagsrýna. Fréttamiðlar 
um allan heim keppast við að setja 
fram skýringar. Enda viðfangsefnið 
bæði flókið og heillandi. Á einn 
eða annan hátt hljóta trúverðugar 
skýringarnar að byggja á því hvað
an fjöldafylgi Trumps kom. 

Fylgið var vissulega svæðisbund
ið eins og venjan er í Bandaríkjum; 
Repúblikaninn Trump fékk örugga 
kosningu í íhaldssömum fylkjum. 
En það sem breytti öllu var að hann 
sótti mikið af nýju fylgi til verka
fólks og lægri millistéttarhópa á 
svæðum sem ekki hafa talist örugg 
vígi íhaldsmanna um hríð. Þá hafði 
Trump hljómgrunn meðal hvítra 
ómenntaðra karlmanna – reyndar 
var stuðningur ómenntaðra hvítra 
kvenna einnig verulegur.

Í stuttu máli hafði Trump mikinn 
hljómgrunn meðal þeirra þjóð
félagshópa sem beðið hafa lægri 
hlut í efnahagslegu og félagslegu 
tilliti undanfarna áratugi. Kosn
ingaþátttaka þessara þjóðfélags
hópa er venjulega lítil en skilaboð 
hans um að „hrista upp í kerfinu“ 
virkjuðu marga til að mæta í kjör
klefann. Með óheflaðri framkomu 
og einföldum skilaboðum tókst 
Trump að höfða til þessara hópa; 
hann talaði um ótta þeirra og 
brostnar væntingar á þeirra eigin 
tungumáli, með skírskotunum 
í íhaldssöm gildi þeirra og þörf 

fyrir félagslega samstöðu. Skila
boð Trumps voru að mörgu leyti 
áþekk skilaboðum þjóðernissinn
aðra stjórnmálaafla sem vaxið 
hefur ásmegin í Evrópu: höfnun 
á alþjóðavæðingu efnahagslífs og 
þjóðfélags.

Fjölmiðlar höfðu augljóslega 
mikil áhrif en stóra samhengið 
má ekki gleymast. Undanfarna 
þrjá áratugi hefur efnahagslegur 
ójöfnuður aukist samfara alþjóða
væðingu fjármála og efnahags
lífsins; lægri stéttirnar hafa setið 
eftir á meðan efri stéttir og forrétt
indahópar hafa bætt kjör sín mjög 
mikið. Þeirrar þróunar hefur gætt í 
mörgum öðrum löndum. 

Enn fremur jók fjármálakreppan 
vantrú almennings á stjórnmála
kerfinu; líkt og í mörgum öðrum 
löndum virðist orðræðan um að 
hinir auðugu hafi náð tökum á 
ríkisvaldinu hafa fengið byr undir 
báða vængi. Líkt og í mörgum 
Evrópulöndum hafa gamal
grónir stjórnmálaflokkar ekki 
brugðist nægilega skýrt við van
trausti almennings með breyttum 
áherslum eða stefnumálum; þann
ig hefur skapast eftirspurn eftir 
óhefðbundnum stjórnmálaöflum 
á borð við Donald Trump. 

Með réttu eða röngu hafa 
þeir sem beðið hafa lægri hlut í 
alþjóðavæðingunni séð tækifæri 
til þess að breyta kerfinu með því 
að kjósa þann frambjóðanda sem 
boðar róttækar breytingar. Sé tekið 
mið af þeirri orðræðu sem ein
kenndi kosningabaráttu Trumps 
er aftur á móti erfitt að sjá hvernig 
þær breytingar muni gera lítið 
annað en að veikja lýðræðið enn 
frekar þar vestra.

Var kjörinn farsællega í forseta-
kjöri. Nú fara atvinnumótmæl-
endur gegn mér hvattir áfram af 
fjölmiðlum. Mjög ósanngjarnt.

10. nóvember

Svo fallegt og mikilvægt kvöld. 
Gleymdi maðurinn og konan 
munu aldrei gleymast aftur. 
Við sameinumst sem aldrei 
fyrr.

9. nóvember

Bandaríkin verða að velja á 
milli mistækrar stefnu eða 
ferskra viðhorfa, spillts kerfis 
og manns sem stendur fyrir 
utan kerfið.

7. nóvember

Gerið Bandaríkin stórkostleg 
á ný!

5. nóvember

Það eina sem getur stöðvað 
spillingarvélina eruð þið. Eini 
mátturinn nógu sterkur til að 
bjarga landinu okkar erum við.

4. nóvember

Ef Obama legði sig jafn hart 
fram um að rétta úr hag lands-
ins eins og hann hefur gert í 
að reyna að vernda Hillary, 
værum okkur öllum betur 
borgið.

4. nóvember

„ICE OFFICERS“ Vara við því 
að innflytjendastefna Hillary 
muni leysa úr læðingi: gengi, 
eiturlyfjahringi og ofbeldi um 
allt land.

4. nóvember

Takk Orlando, Flórída! Við 
erum aðeins sex daga frá því 
að færa hverjum gleymdum 
manni, konu og barni í þessu 
landi réttlæti.

2. nóvember

Sjáið hvernig glæpakvendið 
Hillary er að höndla þetta e-
mail mál og hvaða rugli hún er 
í. Hún er ófær um að sinna emb-
ætti forseta. Slæm dómgreind! 
#crooked

1. nóvember

Vá, Twitter, Google and Face-
book eru að reyna að þagga 
niður glæparannsókn FBI á 
Clinton. Mjög óheiðarlegir 
miðlar.

30. október

Við erum að sigra og fjölmiðlar 
neita að segja frá því. Ekki láta 
þá villa um fyrir ykkur, farið og 
kjósið.
#DrainTheSwamp

24. október

Nadya 
Tolokonnikova
meðlimur Pussy Riot

Atli Sigþórsson  
– Kött Grá Pjé 
skáld

Þótt Donald Trump taki ekki 
við embætti fyrr en í janúar 
þá er svo mikill skaði skeður 

nú þegar. Þó hugsanlega reynist 
hann ekki eins hræðilegur í emb
ætti og hann hefur verið í kosn
ingabaráttunni þá breytir það ekki 
öllu. Fylgismenn hans eru nú þegar 
innblásnir af hatri. Þó ekki nema 
litlum hluta þeirra finnist þeir hafa 
leyfi til að niðurlægja fólk af öðrum 
trúarbrögðum eða kynþáttum þá 

er það stóráfall fyrir samfélagið. Ég 
á fjölskyldu og marga vini í Banda
ríkjunum. Flestir hatrammir and
stæðingar Trumps en líka nokkrir 
sem kusu hann og ég er í alvörunni 
reiður þeim. Það er þessi gjá sem er 
að skapast milli fólks og á einhverj
um allt öðrum forsendum en áður. 
Auðvitað unir maður því að fólk hafi 
aðrar stjórnmálaskoðanir en hérna 
er um allt annað að ræða. Fólkið 
sem kaus hann hefur skipað sér í lið 
með hrottunum, það kvittar upp á 
kynferðislegt ofbeldi og mismunun 
sem maður vonaðast til að heyrði 
sögunni til. Í mínum huga er engin 
leið að samþykkja það. Mennskan 
tapaði í þessum kosningum.

Styrmir  
Sigurðsson
leikstjóri

Jón Gunnar  
Bernburg
prófessor í félagsfræði

Ég er sorgmædd og í sjokki. Ég er 
hrædd, ekki bara um mig sem 
konu, heldur fyrir hönd alls 

litaðs fólks, innflytjenda, transfólks 
og þeirra sem falla utan við normið. 
Þetta er svo hættuleg vegferð sem að 
við getum ekki liðið. Ég skammast 
mín svo vegna hatursummæla hans 
og skilaboða sem hann sendir heim
inum,“ segir Indía Salvör.

Móðir hennar Jóhanna tekur 
undir. „Ég er sorgmædd sem kona 
og móðir tveggja stúlkna. Við erum 

að fara aftur í tímann.“
Þær fóru til að mótmæla í New 

York daginn eftir úrslitin. „Við 
fórum, fjölskyldan, í Columbus 
Circle til að mótmæla. Hillary var 
ekki breytingin sem fólkið vildi og 
þar af leiðandi fékk hún ekki nógu 
mörg atkvæði. Hann sjálfur er síðan 
atkvæðalægsti forseti í langan tíma. 
Fólk er orðið svo þreytt á þessu 
kjaftæði í pólitík og er tilbúið í 
alvöru breytingar. Bernie var alltaf 
minn maður,“ segir Jóhanna. 

India salvör  
Menuez
leikkona

Jóhanna   
Methúsalemsdóttir
listamaður

@therealdonaldtrump

Mæðgurnar Indía og Jóhanna fóru og mótmæltu í Columbus Circle í New York. 
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Kristjana Skagfjörð 
Williams er hálf 
íslensk og hálf ensk. 
Hún ólst upp á 
Íslandi frá tveggja 
ára aldri til tvítugs en 

býr í London með eiginmanninum 
Adam James Bushell og börnum 
þeirra tveimur, Eiðari Skagfjörð 
sjö ára og Ísól Skagfjörð fjögurra 
ára. Þar rekur hún stúdíó og er með 
fimm manns í vinnu við þróun plak
ata, fatnaðar, veggfóðurs og vídeó
verka með skrautlegum klippi
myndum. Kristjana skreppur til 
Íslands af og til, heilsar upp á frænd
fólkið og kíkir í búðirnar Kiosk og 
Kraum sem hafa tískufatnað hennar 
og púða til sölu. Núna dró Airwaves 
hana líka til landsins – en stoppið 
er stutt.

„Ég er búin að búa í Englandi í 
23 ár og dett oft inn í enskuna, þú 
verður að afsaka það,“ segir Krist
jana brosandi þegar ég hitti hana 
heima hjá góðri frænku. Þar eru inn
römmuð prentverk eftir Kristjönu á 
veggjum og hjá ávaxtaskál á borð
inu er stór og litrík bók með litlum 

texta, Wonder Garden heitir hún, 
sem á íslensku gæti þýtt Ævintýra
garðurinn. Hún er með myndum af 
dýrum og plöntum, meðal annars 
í regnskógunum. „Þetta er barna
bók sem hefur sópað að sér verð
launum og fyrir tveimur vikum var 
hún tilnefnd til einna í viðbót sem 
ekki er enn búið að veita. Hún er 
komin út á tíu tungumálum en þó 
ekki á íslensku. Enda dálítið dýr í 
prentun,“ útskýrir hún.

Frá Viktoríutímabilinu
Kristjana kveðst vinna með auglýs
ingamyndir, náttúrumyndir og alls 
konar fígúrur frá Viktoríutímabil
inu, sem eru óháðar höfundarrétti, 
klippa þær út og setja í nýtt sam
hengi. „Þetta er mikið púsluspil,“ 
segir hún og kveðst skipta vinnu 
sinni í þrjá flokka. Í einum þeirra 
eru púðar, slæður og tískufatnaður, 
allt gert með klippimyndum og 
þrykki á vönduð efni, meðal annars 
silki.

Í öðrum eru prentverk sem gerð 
eru í takmörkuðu upplagi, hvert 
og eitt merkt og undirskrifað. Þau 
eru unnin úr þrívíddarmyndum 
sem klipptar eru út og tyllt á spjöld 
með litlum pinnum sem notaðir 
eru til að þurrka pöddur og fiðrildi. 
Þá myndast skuggar frá fígúrunum 

þegar flassljósið fellur á þau við 
myndatöku.

Í þriðja flokknum eru persónu
leg verk, annaðhvort fyrir vídeó 
eða veggi. „Fólk vill flétta myndir 
úr sínu lífi og fjölskyldunnar inn í 
ævintýraheim myndanna minna. 
Ég tek viðtöl og fræðist um það og 
áhugamálin. Bý svo til persónu
legar myndasögur þar sem ég nýti 
myndir úr fjölskyldualbúminu. Ég 
gerði til dæmis 2x3 metra listaverk 
fyrir efnuð hjón í Danmörku sem 
fjallaði um þau og landið þeirra, 
sögu og fortíð. Þetta er heilmikið 
ferli en það er rosalega gaman að 
vinna slík verk.“

Byrjaði í rafeindatækni
En nú vil ég vita um upprunann. „Já, 
mamma heitir Matthildur Magnús
dóttir, hún fór til London og kynnt
ist þar föður mínum, Norman Roy 
Williams. Þau voru nú ekki lengi 
samvistum en eignuðust þó mig og 
bróður minn, Jón Valgeir. En pabbi 
dó í köfunarslysi þegar ég var þriggja 
ára svo ég hafði lítið af honum að 
segja. Síðan flutti mamma með 
okkur hingað heim svo ég ólst hér 
upp frá því ég var tveggja ára til tví
tugs. Við vorum á Seltjarnarnesinu 
og ég fór í Valhúsaskóla. Mér gekk 
ekki vel í skólanum enda með staf

blindu en það uppgötvaðist ekki 
nærri strax. Ég vissi ekkert fyrst 
hvað ég vildi læra eftir að grunn
skólanum lauk en fór í Iðnskólann 
í rafeindatækni. Ég var hrifin af öllu 
smáu og lituðu og fannst gaman að 
búa til eigin rafeindaslóðir.“

Kristjana kveðst hafa heimsótt 
ömmu sína í Englandi öðru hverju 
þegar hún var unglingur og ensku 
ræturnar hafi togað í hana. „Ég fékk 
alltaf gott fyrir teikningu í Valhúsa
skólanum en skildi ekki af hverju ég 
gat ekki lesið. Það var ekki fyrr en 
ég var orðin 25 ára og komin í lista
háskólann sem ég áttaði mig á því. 
Þar voru 75 prósent nemendanna 

með lesblindu, það er svo sterkt 
samhengi þarna á milli. Ég var sett 
í greiningu þar og það var gott. 
Menntakerfið í Englandi er samt 
frekar gamaldags í þessu tilliti enn 
þá. Þar eiga allir að fara upp sama 
tréð. Ég finn það í sambandi við 
drenginn minn, sé mikið af mér í 
honum. Núna veit ég að þegar hann 
verður eldri getum við stýrt honum 
í rétta átt.“

Í framhaldi af þessari frásögn 
sýnir hún mér mynd í tölvunni sem 
hún rekur til Einsteins. Ólík dýr sitja 
þar í röð og horfa upp eftir stóru tré 
sem þeim er skipað að klifra upp, 
jafnvel fiskinum.

En Kristjana komst ekki beina 
leið í listaháskólann þegar hún 
hætti í Iðnskólanum. Leiðin lá til 
Ameríku, þar sem hún dvaldi í ár 
og eftir það hélt hún til Englands og 
hóf að safna sér pening fyrir skóla
göngu þar. „Ég fór að vinna hjá bygg
ingafyrirtæki. Með mína kunnáttu í 
rafeindatækni gat ég með sérstöku 
tæki mælt steypuskemmdir, hversu 
þykkt stálið var bak við steypuna 
og ýmislegt í þeim dúr. Svo fór ég 
að læra myndlist á kvöldin með 
vinnunni og þannig var það í tvö 
ár þar til ég komst inn í Central 
Saint Martins, aðallistaskólann í 
Englandi, þá orðin 25 ára. Ég var að 

Skapar list með sögulegum blæ
Lesblinda gerði Kristjönu S. Williams erfitt fyrir í grunnskólanum á Seltjarnarnesi en greindist ekki fyrr en í lista-
háskólanum Central Saint Martin í London. Nú hafa listmunir og fatnaður með ævintýramyndum hennar vakið 
athygli heimsins og á Ólympíuleikunum í Ríó var hótelið Belmond Copacabana Palace skreytt listaverkum hennar.

Kristjana býr og starfar í London og á enskan mann en kennir börnunum sínum tveimur íslensku. FréttaBLaðið/gVa

Ég fÉKK alltaf gott 
fyrir teiKningu í Val-
húSaSKólanum en 
SKildi eKKi af hVerju 
Ég gat eKKi leSið. 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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verða þrítug þegar ég útskrifaðist.“
Næsta skref var að stofna búð-

ina Beyond Valley í London ásamt 
tveimur stelpum úr skólanum. 
„Beyond Valley var svona „pop-up“ 
verslun þar sem varan fer beint frá 
hönnuði til neytandans. Þar seldum 
við fyrir marga listamenn. Vorum 
aðallega sjálfar með fatahönnun 
og ég var með prent- og textíl sem 
alltaf tók á sig meiri og meiri sögu-
legan blæ. Út frá því urðu til flíkur 
sem voru seldar í galleríum. Fötin 
hafa alltaf heillað mig en að skapa 
ævintýraheima er númer eitt, tvö 
og þrjú.“

Búðin var aldrei gróðafyrirtæki, 
að sögn Kristjönu en vinkonurnar 
voru með hana í sjö ár og í gegnum 
hana þróaðist framleiðslan. „Við 
fengum alls konar viðurkenningar 
frá fyrirtækjum og samtökum í Eng-
landi og Apple kom með starfsfólkið 
í heimsókn til að fá hugmyndir. 
En við vorum ekkert að selja fullt, 
þetta var hugsjónastarfsemi fyrst 
og fremst.“

Eigið stúdíó á eldhúsborðinu 
Eftir að ég eignaðist barn númer tvö 
fannst mér tími til kominn að leggja 
verslunarreksturinn á hilluna. Þá 
fór ég fljótlega að setja upp eigið 
stúdíó. Það var bara á eldhúsborð-
inu til að byrja með en svo fékk ég 

húsnæði fyrir það í risaverksmiðju 
með mörgum öðrum stúdíóum. Þar 
er fimm metra lofthæð sem er æðis-
legt. Stúlkurnar sem vinna með mér 
eru duglegar að hanna en sauma-
skapurinn fer allur fram í Kína og 
þar fann ég besta silkið. Ég hef líka 
keypt efni í Svíþjóð og veggfóðrið 
er gert í Englandi. Fyrirtækið virðist 
komið á traustan grunn.

Svo lengi sem maður er að gera 
hluti alveg svakalega vel og á vand-
aðan hátt, er ekki með fjöldafram-

Svo lengi sem maður er að gera hluti alveg svakalega vel og á vandaðan hátt, er ekki með fjöldaframleiðslu og velur bestu 
búðirnar og söfnin þá smellur allt saman. fréttablaðið/gva

leiðslu og velur bestu búðirnar og 
söfnin til að selja í þá smellur allt 
saman.“

Í Englandi kveðst Kristjana selja 
tískuvörurnar í virtum vöruhúsum í 
Englandi. Engir tveir kjólar eru eins 
og engir tveir púðar eins. „Reyndar 
er varan mín komin mjög víða,“ 
segir hún og telur upp Frakkland, 
Holland, Þýskaland, Ástralíu, Bras-
ilíu, Bandaríkin, Kanada, Kína, Taí-
land, Srí Lanka og Singapúr. „Nú eru 
prentverkin farin að hækka í verði 
og fólk er byrjað að safna þeim. Þau 
eru líka á nógu mörgum stöðum til 
að fólk þekki þau.“

Adam, eiginmaður Kristjönu, fæst 
við upptökur og hljóðblöndun í 
eigin fyrirtæki. Skyldu börnin þeirra 
ekki vera listfeng?

„Sonur okkar, Eiðar, er mikill vís-
indamaður. Pælir í himingeimnum 
og öllu mögulegu. Teiknaði handa 
mér mynd af eitlunum í líkamanum 
og benti á þá með litlum örvum.  Ísól 
er bara lítil jarðýta sem vill gera allt!

Ég hafði alltaf áhyggjur af því að 
eignast börn og hélt að það gæti 
ekki samrýmst listinni. Ímyndaði 
mér að börnin myndu stoppa allt 
en hjá mér gerðist þveröfugt. Ég 
varð enn þá frjórri í hugsun eftir að 
ég eignaðist þau, skynjunin dýpk-
aði og heimurinn stækkaði. En ég 
tek fram að hún mamma er búsett 
úti í London og án hennar hefði ég 
ekki gert helminginn af því sem ég 
hef gert. Hún er búin að hjálpa mér 
alveg svakalega mikið með börnin 
og hefur gert mér kleift að vinna 
fimm daga vikunnar.“

Kristjana kveðst stundum koma 
með með Adam og börnin til 
Íslands. „Mér finnst dýrmætt að 

geta komið heim. Svörtu, sterku 
línurnar eru grunnurinn að öllu 
í mínum teikningum, hann er frá 
veru minni á Íslandi í uppvextinum 
og svo er ævintýraheimurinn lengra 
í burtu. Ég kenni börnunum mínum 
íslensku og við Adam erum að hugsa 
um að gifta okkur á Íslandi einhvern 
tíma.“

En leita Íslendingar lítið til þín 
sem listamanns? „Ég hef náttúrlega 
ekki verið mikið að koma mér á 
framfæri hér á landi þó fatnaðurinn 
minn sé fáanlegur hér og sum prent-
verkin. Fólk hefur kannski séð eitt-
hvað eftir mig í tölvunum sínum 
en allt verður frekar flatt þegar 
það er skoðað í tölvum. Það er ekki 
fyrr en það sér smáatriðin í þessari 
vinnu minni sem það áttar sig á því 
í hverju listin felst. Vissulega nota ég 
tölvuna við vinnu mína, en það er 
mjög mikil grunnvinna unnin áður 
í höndunum.“

Oft kveðst Kristjana hafa tekið 
þátt í stórum sýningum í Eng-
landi með öðrum. Ein af sýningum 
hennar var í Singapúr. „Í verkum 
sem ég sýndi í Singapúr lét ég háu 
byggingarnar í borginni koma inn 
í myndirnar mínar því ég er með 
rosa mikinn áhuga á arkitektúr 
líka,“ lýsir hún og næst fljúgum við 
til Ríó!

gladdi gesti Ólympíuleikanna
„Brasilíumenn vildu nota mína 
list  á Ólympíuleikunum í ágúst. 
Þeir vörpuðu risastórri mynd eftir 
mig á framhlið Belmond Copacab-
ana Palace, eitt þekktasta hótelið í 
borginni, auk þess sem bakhliðin 
var skreytt myndum og nokkrar 
voru líka hengdar upp innan dyra. 

Þetta var vel borgað verkefni en 
tíminn til að vinna það var rosa-
lega stuttur, bara þrír mánuðir. Í 
myndunum eru alls konar tákn, til 
dæmis byggingar í öllum borgunum 
sem hafa haldið Ólympíuleikana 
áður. Síðan gerði ég stórt kort sem 
allir staðirnir voru merktir inn á, 
Barselóna, Aþena, Sidney, Peking, 
London, Ríó, Tókýó.

Við sem unnum að þessu verki 
vildum líka gera eitthvað sem 
heimamenn og gestir gætu fylgst 
með og verið þátttakendur í. Því 
vorum við með stafrænar sýningar 
utan við hótelið á hverju kvöldi 
klukkan sjö og þar safnaðist mikill 
mannfjöldi saman. Við slepptum 
til dæmis út stafrænum fiðrildum 
sem svifu um og voru með fána 
frá öllum þjóðum heims á bakinu. 
Þeirri sýningu var deilt 2,6 millj-
ón sinnum í tölvunni. Þegar Eng-
land hafði unnið Ólympíumedalíu 
vorum við þar með stóra parísar-
hjólið sem einkennir London. Þetta 
fékk svakalega mikla birtingu úti 
um allan heim og Frakkar byrjuðu 
að vera með beinar útsendingar frá 
þessum kvöldstundum.“

Ímyndunarafli Kristjönu virðast 
engin takmörk sett. Hún segir eina 
hugmynd kvikna af annarri. „Bara 
það að vera með sýningar og fá við-
brögð fólks við þeim fæðir af sér nýjar 
hugmyndir og líka það að vinna með 
kláru fólki. Ég er líka alltaf að skoða 
bækur, mynstur, liti, er voða mikið 
að klippa út og setja saman og búa 
þannig til ný mynstur og nýja hluti. Ég 
hef mestar áhyggjur af að ég hafi ekki 
nógu mikinn tíma í lífinu til að koma 
því öllu frá mér sem er í hausnum á 
mér. Þar bætist stöðugt við.“

ljósasýning með listaverki Kristjönu var á framhlið hótelsins belmond Copacabana 
Palace meðan á Ólympíuleikunum 2016 stóð.

tilkomumikil prentverk prýddu líka móttöku hótelsins. 

Svörtu, Sterku lín-
urnar eru grunnurinn 
að öllu í mínum teikn-
ingum, hann er frá 
veru minni á íSlandi í 
uppvextinum og Svo er 
ævintýraheimurinn 
lengra í burtu.
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fólk
kynningarblað

Ég trúði ekki þegar ég fór að finna fyrir áhrifum 
af Amino Liðum, því eftir aðeins fimm daga 

fann ég ótrúlega góð áhrif. Ég var alltaf að bíða eftir 
því að verða slæmur eftir fjallgöngur eða hjólatúra.

Júlíus Jóhannsson
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Júlíus segist ekki hafa trúað því þegar hann fór að finna fyrir áhrifum af Amino Liðum eftir aðeins fimm daga.  MYND/ERNIRSnorri hafði prófað ýmis legt við stirð-
leika í liðum en ekkert virkaði og sló 
almennilega á einkennin fyrr en hann 
prófaði Amino Liði. 

Júlíus Jóhannsson er mikill fjall
göngugarpur og hjólreiðamaður. 
Hann var farinn að finna fyrir 
slæmum verkjum og óþægindum 
í liðum, sérstaklega í hnjánum, 
rétt rúmlega fertugur að aldri. 
„Ég fann helst fyrir miklum óþæg
indum daginn eftir fjallgöngu eða 
hjóla túr, sem hömluðu mér því ég 
varð stirður strax að morgni,“ út
skýrir Júlíus.

Hann var farinn að finna fyrir 
því að hann var ekki eins fersk
ur og áður og áttaði sig á að ein
hverjar breytingar væru að eiga 
sér stað í líkamanum. „Fjallgöng
urnar reyndu sérstaklega á hnén 
og þetta var orðið hvimleitt vanda
mál hjá mér.“

Júlíus segist ekki hafa haft 
mikla trú á fæðubótarefnum í 
gegnum tíðina en ákvað þó að 
prófa Amino Liði. „Ég sá að það er 
framleitt úr íslenskum sæbjúgum 
og íslensku fiskpróteini og fannst 
það áhugavert. Ég trúði því ekki 
þegar ég fór að finna fyrir áhrif
um af Amino Liðum, því eftir að
eins fimm daga fann ég ótrú
lega góð áhrif. Ég átti erfitt með 
að trúa þessu, því að ég var allt
af að bíða eftir því að verða slæm
ur eftir fjallgöngur eða hjólatúra.

Ég ætla klárlega að halda áfram 
að nota Amino Liði, því það virkar 
mjög vel fyrir mig,“ segir Júlíus 
glaður í bragði.

Góð reynsla  
af amínó® liðum
Snorri Snorrason vélamaður hefur 
notað Amínó® Liði með góðum 
árangri  en fyrir rúmu einu ári 
fór að bera á miklum stirðleika 
í liðum hjá honum. „Ég hef ekki 
fengið neina nákvæma skýringu á 
hvað hrjáði mig, hugsanlega þetta 
og hugsanlega hitt. Síðan tóku 
liðir upp á því að bólgna mikið og 
kom sá tími að ég gat ekki stig
ið í fæturna vegna stirðleika og 
bólgu. Ég hef prófað ýmis legt en 
ekkert hefur virkað og slegið al
mennilega á þessi einkenni,“ segir 
Snorri og útskýrir að konan hans 

hafi heyrt af undraefninu Amínó® 
Liðum og sett honum fyrir að taka 
það reglulega í um einn mánuð og 
sjá hvort hann myndi finna mun. 
„Það vantaði ekki virknina! Ég var 
farinn að finna mun á rúmri viku, 
allt í einu gat ég bara stigið óhik
að í fæturna. Í dag er enginn stirð
leiki og ég tek bara Amínó Liði inn. 
Þetta allavega svínvirkar á mig og 
gerir mér gott. Ég finn ekki fyrir 
stirðleika í ökkla og úlnlið og vil 
ég þakka það Amínó Liðum, engin 
spurning.“

fæðubót úr fiskprótíni
Amínó® Liðir, Amínó® Létt og 
Amínó® 100% eru nýjar vörur 
úr fiskprótíni sem var þróað og 
unnið hjá Iceprotein, íslensku 
sprotafyrir tæki á Sauðárkróki. 
Amínó® vörulínan samanstend
ur af fæðubótarefnum sem inni
halda þorskprótín, ásamt öðrum 
lífvirkum efnum sem styðja við 
eða auka heilsubætandi virkni 
þorskpeptíða.

Amínó® Liðir er liðkandi 
blanda með náttúrulegum 

efnum úr fiskprótíni úr haf
inu við  Ísland. Það inniheld
ur sæbjúgu (Cucumaria frond
osa) og IceProteins® (vatns
rofin þorskprótín). Skrápurinn 
samanstendur að mestu leyti af 
brjóski og er því mjög ríkur af 
kollageni en einnig lífvirka efn
inu chondroitin sulph ate sem 
verndar liði fyrir skemmd
um og örvar endur byggingu á 
skemmdu brjóski. Fyrir utan að 
innihalda kollagen og chondro
itin sulphate  er sæbjúgnaext
raktið ríkt af sinki, joði og járni 
sem og bólguhemjandi efnum 
sem nefnast saponin. Auk sæ
bjúgna og IceProteins® inni
heldur Amínó® Liðir túrmerik, 
Dvítamín, Cvítamín og mang
an. Kollagen, chondroitin sulp
hate,  Dvítamín, Cvítamín og 
mangan eru allt efni sem eru 
mikilvæg fyrir liðaheilsu.

trúir varla hve vel það virkar
Icecare kynnir Amínó® Liðir er liðkandi blanda með náttúrulegum efnum úr fiskprótíni úr hafinu við  Ísland. Júlíus 
Jóhannsson finnur mikinn mun á sér eftir að hann fór að nota Amínó® Liði. Snorri Snorrason hefur sömu sögu að segja. 

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 

Góðgerlar sem
styrkja meltinguna
og vinna gegn
fjölgun Candida
sveppsins í
meltingarvegi.

Inniheldur:
Góðgerlablöndu
af 7 sýruþolnum
gerlastrengjum,
hvítlauk og grape
seed extract.

Öflug blanda
góðgerla sem
byggir upp
þarmaflóruna
og styrkir varnir
líkamans.

Inniheldur:
Góðgerlablöndu
af 14 sýruþolnum
gerlastrengjum.

Styrkir þvagrásina
og virkar sem
öflug vörn gegn
þvagrásar-
vandræðum.

Inniheldur:
Góðgerlablöndu
af 2 sýruþolnum
gerlastrengjum,
trönuberjaþykkni
og A-vítamín.

Góðgerlar fyrir
börn á öllum aldri.
Eflir þarmaflóruna,
án allra aukaefna
og er bragðlaust.

Inniheldur:
Góðgerlablöndu
af 7 sýruþolnum
gerlastrengjum,
Omega 3 og 
D3-vítamín.

Hamingjan kemur innan frá. Bio-Kult góðgerlar styrkja meltinguna
- Öflug melting og betra jafnvægi -

Veldu það besta fyrir þína meltingu. Fæst í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. Nánari upplýsingar á www.icecare.is 
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Veigar Margeirsson tónskáld segir að gestir sem komi á tónleika Stórsveitar Reykjavíkur í Hörpu á morgun eigi skemmtilega 
stund í vændum. MYND/ERNIR 

Árið 2003 gerði Stórsveitin mjög 
vinsæla plötu, Í Reykjavíkurborg, 
sem hefur lengi verið ófáanleg. Nú 
er verið að endurútgefa plötuna 
og tónleikagestir geta fjárfest í 
henni á tónleikunum. Veigar Mar-
geirsson, trompetleikari og tón-
skáld, er einn af stofnmeðlimum 
Stórsveitarinnar. Hann flutti hins 
vegar til Bandaríkjanna 1993 þar 
sem hann stundaði nám og ílengd-
ist þar til ársins 2014. Veigar út-
setti Reykjavíkurlögin á sínum 
tíma en meðal söngvara á plötunni 
voru Ragnar Bjarnason, Björgvin 
Halldórsson, Kristjana Stefáns-
dóttir, Andrea Gylfadóttir, Egill 
Ólafsson, Páll Óskar Hjálmtýsson 
og Páll Rósinkrans. „Núna ætlum 
við flytja öll þessi sömu lög auk 
eins nýs lags með yngri kynslóð 
söngvara, þeim Sölku Sól, Valdi-
mar Guðmundssyni og Sigurði 
Guðmundssyni. Þetta eru tólf perl-
ur sem allar fjalla um Reykjavík-
urborg. Má nefna Fröken Reykja-
vík, Gaggó Vest, Við Reykjavík-
urtjörn, Ó borg mín borg og mörg 
fleiri,“ segir Veigar sem stjórnar 
hljómsveitinni og útsetti tónlistina 
í djassstíl.

Hörð lending
Eftir nám í Bandaríkjunum, í 
Berklee College of Music í Boston 
og síðan í University of Miami, 
hélt Veigar til Los Angeles þar 
sem hann samdi tónlist fyrir 
kynningarmyndbönd kvikmynda, 
svokallaðar stiklur. Hann rekur 
fyrirtækið, sem nefnist Pitch 
Hammer Musicá, samt fleirum í 
Los Angeles en starfar aðallega 
frá Íslandi. Fyrirtækið er sérhæft 
í tónlist fyrir stiklur. „Ég starfa 
mestmegnis erlendis þótt ég búi á 
Íslandi,“ segir hann. „Ísland tog-

aði í okkur hjónin eftir langa bú-
setu erlendis og dóttir okkar var 
komin á menntaskólaaldur. Hún 
fluttist hingað 2012 til að prófa 
að fara í menntaskóla og finnst 
æðislegt að vera hér. Það leið því 
ekki á löngu þar til við hjónin og 
litli bróðir fylgdum henni eftir. 
Það er ekki eins erfitt að búa á Ís-
landi núna og var fyrir 15 árum. 
Alþjóðleg samskipti eru auðveld 
í gegnum tölvuna og samgöngur 
milli landa allt aðrar en þær voru. 
Ég notaðist til dæmis við faxtæki 
þegar ég var í Miami,“ segir Veig-
ar.

Þegar hann er spurður hvort 
hann sakni ekki góða veðursins í 
L.A. svarar hann: „Ég hef nú allt-

Snillingar með reykjavíkurlög
Áhugaverðir tónleikar verða í Silfurbergi í Hörpu á morgun kl. 17. Þar tekur Stórsveit Reykjavíkur öll völd í sínar hendur 
ásamt fremstu söngvurum þjóðarinnar og flytur vinsæl Reykjavíkurlög. Stjórnandi er Veigar Margeirsson tónskáld 

af verið meira fyrir rok og rign-
ingu. Hins vegar var veturinn 
2014 þegar við komum heim ótrú-
lega harður og snjóþungur. Svolít-
ið hörð lending að koma frá Kali-
forníu til Kópavogs. Það er afskap-
lega skemmtilegt að geta nýtt sér 
alþjóðavæðingu í gegnum vinnuna 
en krefst auðvitað talsverðra 
ferðalaga. Margt hefur breyst á 
Íslandi, til dæmis með auknum 
ferðamannastraumi, einangrunin 
er eiginlega alveg horfin,“ segir 
hann.

Stjórnar í abbey road
Þar sem umdeildar forsetakosn-
ingar eru nýlega afstaðnar í 
Bandaríkjunum var ekki úr vegi 

að spyrja Veigar út í þær. „Ég er 
ekki mjög pólitískur maður en mér 
líst ekkert sérstaklega vel á þær. 
Bandaríkin eru mesta fjölmenn-
ingarsamfélag í heimi en miðrík-
in eru mjög ólík vestur- og aust-
urströndinni. Kalifornía er opið 
samfélag á alla vegu, hvort sem 
það varðar trúarbrögð eða kyn-
þætti. Þar búa allir í sátt og sam-
lyndi þótt ólíkir séu. Úr því menn 
gátu búið við Bush yngri í átta 
ár ættu þeir að standa þetta af 
sér,“ segir hann og hlær. „En ég 
á marga áhyggjufulla vini í Kali-
forníu núna.“

Veigar samdi konsertinn Rætur 
fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands 
og Sigurð Flosason árið 2007 og 
það er nóg að gera hjá honum um 
þessar mundir. Alltaf eitthvað nýtt 
á döfinni. Eftir helgi heldur hann 
til London þar sem hann ætlar að 
stjórna í Abbey Road-stúdíóinu í 
fyrsta skipti og hlakkar mikið til 
að komast í svo sögufrægt stúdíó. 
„Birgir Hilmarsson tónlistarmað-
ur samdi tónlist í auglýsingu fyrir 
breskt fyrirtæki og við ætlum að 
taka hana upp ásamt 55 manna 
hljómsveit. Svo eru næg verkefni 
á næstunni í fyrirtækinu mínu. 
Heiminn vantar alltaf afþreyingu 
þótt nýr forseti komist til valda.“

Veigar á von á því að tónleikarn-
ir á morgun verði skemmtilegir og 
muni skapa góðan anda. „Þetta er 
aðgengileg dagskrá með lögum 
sem allir þekkja og geta raulað 
með. Svo er upplagt að eiga gott 
sunnudagseftirmiðdegi með stuði 
og skemmtilegri dagskrá og fara 
svo út að borða á eftir,“ segir hann.

Pitch Hammer Music og Veig-
ar hafa unnið tónlist fyrir mark-
aðsherferðir í tengslum við nokkr-
ar nýlegar kvikmyndir, til dæmis:
l War Dogs
l Star Trek: Beyond
l BFG
l Inferno
l Captain America: Civil War

Fyrir jólin streyma þúsundir Ís-
lendinga til Kanaríeyjanna til að 
ná sér í sól í kroppinn í jólafríinu. 
Flestir fara til Gran Canaria og 
Tenerife. Auðvelt er að finna af-
þreyingu á eyjunum fyrir alla fjöl-
skylduna. Lúxushótel hafa sprott-
ið upp, mörg hver sem bjóða upp á 
heilsulindir. 
Margt er til skemmtunar. Á Kan-
aríeyjum (Gran Canaria) er Granc-
anventura þar sem hægt er að fara 
í alls konar klifur. Sioux City þar 
sem boðið er upp á vestrasýning-
ar með kúrekum og kántrímús-
ik. Palmitos Park þar sem hægt 
er að skoða óteljandi fuglategund-
ir og stærsta orkídeusafn á Kan-
aríeyjunum. Cocodrilo Park þar 
sem skoða má krókódíla en það er 
stærsti slíkur garður í Evrópu. Ho-

liday World er skemmtilegur tív-
olígarður og síðan Aqualand sem 
er nýr vatnsgarður í Maspal omas. 
Ekki má gleyma Andry Birds 
skemmtigarðinum fyrir börn.

Á Tenerife er hinn stórkostlegi 
Siam Park sem bæði börn og full-
orðnir elska. Loro Parque, dýra-
garður þar sem eru páfuglar, gór-
illur, háhyrningar og mörgæsir. 
Jungle Park er sömuleiðis dýra-
garður með hvítum ljónum, hlé-
börðum og krókódílum. Aqualand 
er vinsæll vatnsgarður og er tal-
inn eins sá besti í heimi.

Á mörgum hótelum er boðið 
upp á sundleikfimi, zumba eða 
aðra líkamsrækt utandyra. Marg-
ir góðir veitingastaðir eru á Kan-
aríeyjum og hagstætt er að versla 
þar.

jól á Kanarí
Það er ljúft að njóta lífsins á Kanarí yfir jólin. 

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

PREN
TU

N
.IS

Kalifornía er opið 
samfélag á alla 

vegu, hvort sem það 
varðar trúarbrögð eða 
kynþætti. Þar búa allir í 
sátt og samlyndi þótt 
ólíkir séu.  

Veigar Margeirsson
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Einstakt jólahlaðborð í Flórunni Grasagarðinum. 
Úrval skandinavískra jólarétta að hætti Marentzu Poulsen.
Hörpuleikarinn Monika Abendroth leikur fyrir matargesti.

Borðapantanir í síma 553 8872 og tölvupósti info@floran.is. 
Frekari upplýsingar og matseðil má finna á www.floran.is

Jólaævint ýri
Marentzu



P. Karlsson ehf. hefur um langt 
skeið rekið ferðavagnasölu en árið 
2013 gekk fyrirtækið til samstarfs 
við stærstu húsbílaleigu Evrópu, 
þýska fyrirtækið McRent sem 
rekur 69 leigustöðvar víðsvegar 
í Evrópu. Fyrirtækin stofnuðu í 
sameiningu félagið McRent Ice
land sem er í eigu beggja aðila og 
heldur úti einni stærstu einstöku 
húsbílaleigu landsins.

„Í þessi fjögur ár höfum við 
sérhæft okkur í leigu og sölu á 
húsbílum og telur leigubílafloti 
okkar nú 85 húsbíla. Þeim mun 
fjölga jafnt og þétt á komandi 
árum en við áætlum að bílafloti 
í útleigu muni samanstanda af 98 
bílum næsta sumar. Af þeim verða 
49 nýir,“ segir Geir Bachmann, 
annar eigenda P. Karlsson. Þrúð
mar Karlsson, meðeigandi hans, 
bendir á að allt árið um kring sé 
einnig fjöldi bifreiða til sölu og 
sýnis en markmið fyrirtækisins 
sé að geta boðið viðskiptavinum 
nýlega húsbíla til sölu á mjög góðu 
verði. „Bílarnir okkar eru allir frá 
framleiðendum hjá Erwin Hymer 
Group en undir hatti fyrirtækis
ins eru framleidd hin vel þekktu 
vörumerki Dethleffs og Sunlight 
sem eru uppistaðan í okkar flota.“ 
P. Karlsson nýtur að sögn Þrúð
mars góðs af því að vera í sam
starfi við þetta stóra þýska fyrir
tæki sem endur speglast í endur
söluverði bifreiðanna. „Við erum 
að kaupa inn allt að 50 bíla í einu 
og fáum þar af leiðandi allt önnur 
verð en almennt þekkist. Við
skiptavinir okkar njóta góðs af 
því.“

Mikið lagt upp úr góðri 
þjónustu
Þeir Geir og Þrúðmar segja að 
sambland af húsbílaleigu og sölu 
hafi gefist afskaplega vel. „Leigu
stöð McRent Iceland er þegar 
orðin með stærri leigum McRent
keðjunnar. Salan hefur auk þess 
tekið verulega við sér á síðustu 
árum, en í ár seldust 33 bílar.“ 
Að sögn Geirs er mikið lagt upp 
úr góðri þjónustu og góðri vöru á 
hvorum tveggja vígstöðvum.

„Við viðhöldum og þjónustum 

nú er tíMinn til að  
gera góð húsbílakaup
P. Karlsson heldur húsbílasýningu að Smiðjuvöllum 5a í Reykjanesbæ um helgina. Þeir sem hafa í hyggju að fjárfesta í 
húsbíl ættu ekki að láta sýninguna fram hjá sér fara enda úrval leigutækja gott og á verði sem kemur á óvart.

Bílarnir eru allir mjög vel útbúnir

Þeir Þrúðmar og Geir hlakka til að taka á móti gestum um helgina.

Á sýningunni verða ellefu mismunandi útfærslur af húsbílum til sýnis.Færst hefur í vöxt að fólk fjárfesti í húsbílum á haustin enda mun meira framboð þá 
en yfir sumartímann. 

Þægindin eru í fyrirrúmi.

Salan á tækjunum sjálfum hefur tekið tals-
verðan kipp á síðustu árum og því ljóst að það 

eru ekki bara erlendir ferðamenn sem hafa áhuga á því 
að skoða landið og upplifa frelsið og þægindin sem 
fylgja því að ferðast um í húsbíl á Íslandi.

Þrúðmar Karlsson

stóran flota af bílum sem eru í út
leigu og við leggjum gríðarlega 
mikla áherslu á gott viðhald tækj
anna. Þeir sem kaupa bílana geta 
svo að sjálfsögðu sótt alla þjónustu 
er viðkemur húsunum til okkar 
enda höldum við úti stórum vara
hlutalager og eigum yfirleitt þá 
varahluti sem vantar, ef eitthvað 
kemur upp á,“ segir Geir.

salan tekur kipp
Húsbílaleiga er í blóma enda 
hefur ferðamannastraumurinn til 
landsins stóraukist vegna sívax
andi áhuga á Íslandi. Húsbílainn
flutningur dróst verulega saman 
eftir hrun en nú hefur orðið mikil 
endur nýjun í flotanum. „Salan 
á tækjunum sjálfum hefur tekið 
talsverðan kipp á síðustu árum og 
því ljóst að það eru ekki bara er
lendir ferðamenn sem hafa áhuga 
á því að skoða landið og upplifa 

frelsið og þægindin sem fylgja því 
að ferðast um í húsbíl á Íslandi,“ 
segir Þrúðmar.

Geir og Þrúðmar segja gríðar
lega vinnu hafa fylgt því að koma 
á fót fyrirtæki sem standi þeim 
stærstu og bestu í Evrópu fyllilega 
á sporði en sérhæfingin hjálpi þar 
mikið til og ekki síst gott starfs
fólk. „Það að sérhæfa sig í ákveð
inni vöru hefur tvímælalaust þann 
kost að við þekkjum það sem við 
bjóðum upp á mjög vel. Þessir 
bílar verða eins og börnin manns. 
Við búum að mjög langri reynslu í 
bæði leigu og sölu á þessum tækj
um og vitum nákvæmlega hvað 
þarf til að ná árangri. Eins höfum 
við verið afskaplega lánsamir 
með starfsfólk. Það er viðskipta
vinurinn sem skiptir mestu máli 
og leggja starfsmenn okkar allan 
metnað í að þjónusta alla okkar 
kúnna eins og best verður á kosið.“

stórsýning uM helgina
Um helgina verður stórsýning á 
húsbílum P. Karlsson ehf. en hún er 
jafnan mjög vel sótt. „Við verðum 
með 11 mismunandi útfærslur til 
sýnis og hlökkum til að fá til okkar 
fólk í heimsókn að skoða. Þeir eru 
allir mjög vel útbúnir og þægindin 
í fyrirrúmi. Við vorum með 31 bíl 
á sölulista en sjö eru þegar seldir 
og það einungis af afspurn,“ segir 
Þrúðmar. Hann og Geir benda á að 
það hafi færst mikið í vöxt að fólk 
fjárfesti í húsbílum á haustin enda 
mun meira framboð þá en yfir sum
artímann. „Við munum hins vegar 
hafa til sýnis gott úrval af tækjum 
sem eru ekki í leigunni allt árið.“ 
Aðspurðir segja þeir Þrúðmar og 
Geir að þrátt fyrir að mesta salan 
sé í notuðum tækjum þá sé ekkert 
mál að flytja inn nýja bíla fyrir þá 
sem það vilja.

Á sýningunni nú um helgina 

verða tæki úr leigunni til sölu. Opið 
er laugardaginn 12. nóvember frá 
kl. 1016 og sunnudaginn 13. nóv
ember frá kl. 1116. „Við skellum 
auðvitað ekkert í lás eftir það. Hér 
er opið alla virka daga og allir að 
sjálfsögðu velkomnir til okkar eftir 
helgina.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.pkarlsson.is
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Stórsýning á húsbílum um helgina
- Sýnum ellefu mismunandi útfærslur -

P.Karlsson ehf.  –  fimm stjörnu ferðafrelsi

Sjón er 

sögu ríkari  

Sýningarhelgin:

Laugardagur 12. nóvember: 10-16.
Sunnudagur 13. nóvember: 11-16.

Virkir dagar:

Mánudaga til fimmtudaga: 10-17.
Föstudaga frá kl. 10-16.

Opnunartíminn er:

P Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |  517 5200 | www.pkarlsson.is 



Hópsnapp-
ið Íslendingar 
í útlöndum (is-
lendingaruti á 
Snapchat) nýtur 
töluverðra vin-
sælda en þar 
skiptast Íslend-
ingar, sem eru 
búsettir erlend-
is, á að sýna 
áhugasömum 
fylgjendum brot 
úr lífi sínu er-

lendis.
Upphafsmaður þess er Edda Ósk 

Ólafsdóttir sem hefur búið í Kan-
ada síðan 2009. Sjálf var hún búin 
að fylgjast með hópsnappinu Ís-
lensk vefhönnun um tíma þar sem 
fyrirtæki í vefbransanum skiptust 
á að snappa um ýmislegt sem teng-
ist vefhönnun. Edda Ósk er meðlim-
ur í Facebook-hópnum Íslendingar 
í útlöndum og einn daginn á leið til 
vinnu datt henni í hug að það gæti 
verið gaman ef meðlimir hópsins 
myndu skiptast á að sýna frá þeim 
borgum þar sem þeir búa. 

„Ég deildi hug-
myndinni og fékk 
strax mjög góðar 
undir tektir meðal 
meðlima hóps-
ins.“

Fyrirkomu-
lagið er einfalt 
að hennar sögn. 
„Þeir sem vilja 

taka þátt skrá nafn 
og staðsetningu í sérstakt Excel-
skjal. Hver fær snappið í þrjá daga 
og sýnir frá lífi sínu í borginni eða 
þar sem viðkomandi býr.“

Viðfangsefni hvers og eins er 
misjafnt að sögn Eddu. „Sumir ein-
blína mest á daglegt líf, sýna frá 
skóla eða vinnu og þeim stöðum sem 
heimsóttir eru reglulega. Aðrir sýna 

meira frá ólíkum stöðum í borginni 
og gera sér jafnvel ferð til að sýna 
eitthvað sérstakt. Svo er hægt að 
spyrja viðkomandi snappara ýmissa 
spurninga. Þannig hafa þeir margir 
fengið spurningar um hvernig sé að 
búa á viðkomandi stað, hvort flókið 
sé að flytja þangað, hvernig háttað 
sé með nám og störf og fleira.“

Íslendingar eru vÍða
Snappið byrjaði í vor og spurðist 
hratt út meðal meðlima Facebook-
hópsins og fjölda annarra reyndar 

líka. „Strax frá byrjun voru nokk-
ur hundruð manns að fylgjast með 
en áhorfendafjöldinn hefur rúmlega 
tvöfaldast síðan. Í dag eru snöppin 
að fá um 2.000 áhorf.“

Hún segir mjög gaman að fá inn-
sýn í líf annarra Íslendinga sem búa 
erlendis, hvort sem það er í Evrópu 
eða á meira framandi stöðum eins 
og Asíu eða Afríku. „Við höfum 
verið með snappara úti um allan 
heim því Íslendingar leynast víða. 
Sem dæmi má nefna Kína, Mós-
ambík, Ungverjaland, Japan, Kan-

ada, Níkaragva, Singapúr, Möltu og 
hinar ýmsu borgir í Bandaríkjunum 
og Evrópu.“

Og færri komast að en vilja að 
sögn Eddu. „Það hefur verið full-
bókað frá byrjun og alveg fram í 
miðjan janúar á næsta ári. Það lítur 
út fyrir áhugaverða dagskrá á næst-
unni þar sem fólk er búið að skrá sig 
frá Suður-Afríku, Óman, Tansaníu 
og Taílandi.“

Hægt er að fylgjast með á Snap-
chat undir islendingaruti.

Nokkrir snapparar sem tóku þátt:

Karen ÓsK KristÍnardÓttir,  
nanjing Í KÍna
Það er svo margt fallegt að sjá í 
Nanjing þar sem við búum. Ég og 
Eyþór, maðurinn minn, þurftum 
að velja á milli staða til að fara á og 
völdum þá sem heilluðu okkur upp 
úr skónum þegar við skoðuðum þá 
sjálf fyrst. Þannig fórum við á vin-
sæla túristastaði sem innihéldu t.d. 
hof, fjallgöngu, siglingu, ljósadýrð í 
miðborginni og góðan mat svo eitt-
hvað sé nefnt. Áhugasamir geta 
fylgt okkur á snapchat (karenoskk 
og eythor90bjo).

KristÍn ÞorvaldsdÓttir, 
Managua Í nÍKaragva
Þar sem enga vinnu er að fá hér 
og landið langt í burtu ákvað ég að 
sýna meira frá mínu persónulega 
lífi. Ég var hins vegar frekar slöpp 
á fyrsta degi þannig að ég var bara 
heima og kynnti sjálfa mig, sýndi 
húsið og nærumhverfið og sagði 
sögur frá Níkaragva. Daginn eftir 
tók ég rúnt um hverfið mitt sem 
er frekar fínt en þetta eru mínir 
heimahagar. Á lokadeginum fór ég 
smá landsbyggðarrúnt vegna vinn-
unnar norður í land.

dagný sylvÍa sævarsdÓttir, 
sønderborg Í danMörKu
Ég vildi hafa snappið óhefðbund-
ið og skemmtilegt. Því fékk ég vin-
konu mína, Ágústu Ásbjörnsdóttur, 
í lið með mér. Við klæddum okkur 
upp í ýmis dulargervi, sýndum 
Sønder borg frá sjúkrahúsþakinu 
sem er kolólöglegt, gerðum grín að 
ást Íslendinga á H&M og stunduðum 
sjóræningja- og hafmeyjusjósund. 
Þetta krafðist ekki mikils undirbún-
ings en talsverðs tíma þar sem við 
eyddum næstum heilli helgi í þetta 
sprell. Ég reyndi að flétta líf okkar 
inn í þetta, t.d. atvinnu, heimilis-
hagi, afþreyingu og sögu bæjarins.

Þannig fórum við á 
vinsæla túrista-

staði sem innihéldu t.d. 
hof, fjallgöngu, siglingu, 
ljósadýrð í miðborginni 
og góðan mat. 

Karen Ósk Kristínardóttir

Dagný Sylvía er í Danmörku.Karen Ósk og Eyþór eru í Kína. Kristín Þorvaldsdóttir er í Níkaragva.

Ferðast uM heiMinn Með sÍMa
Íslendingar búsettir um allan heim hafa undanfarna mánuði sýnt frá lífi sínu á hópsnappinu Íslendingar í útlöndum. Færri 
komast að en vilja en á næstunni verður m.a. sýnt frá lífi Íslendinga í Suður-Afríku, Óman, Tansaníu og Taílandi.

Þar sem enga 
vinnu er að fá hér 

og landið langt í burtu 
ákvað ég að sýna meira 
frá mínu persónulega lífi.

Kristín Þorvaldsdóttir

Ég vildi hafa 
snappið óhefð-

bundið. Því fékk ég vin-
konu mína, Ágústu 
Ásbjörnsdóttur í lið með 
mér. 

Dagný Sylvía Sævarsdóttir

Edda Ósk fékk 
hugmyndina góðu.
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VÖRUSTJÓRI   
DAGSFERÐIR & FLUGRÚTA

STARFSSVIÐ
• Rekstur dagsferða og umsjón með  
 áætlun Flugrútunnar og Bláa lónsins.

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila.

• Þróun á vöruframboði. 

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegu starfi og  
 ferðaþjónustu er æskileg.

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, 
rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða,  
á netfanginu einarb@re.is.

VÖRUSTJÓRI  
ICELAND ON YOUR OWN

STARFSSVIÐ
• Rekstur og umsjón með  
 Iceland on Your own. 

• Samskipti og samningar við birgja  
 og samstarfsaðila.

• Þróun á áætlun og vöruframboði  
 Iceland on Your own.

• Verðlagning og framlegðargreining  
 á vörum.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Reynsla af sambærilegu starfi og  
 ferðaþjónustu er æskileg.

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Einar Bárðarson, 
rekstrarstjóri Ferðaskrifstofu Kynnisferða,  
á netfanginu einarb@re.is.

SÉRFRÆÐINGUR  
Í STAFRÆNNI  
MARKAÐSSETNINGU

STARFSSVIÐ
• Stafræn markaðssetning  
 og markaðsherferðir.

• Efni fyrir vef og samfélagsmiðla.

• Notendaviðmót og virkni á  
 stafrænum miðlum.

• Stefnumótun og áætlanagerð  
 fyrir stafræna markaðssetningu.

• Vöktun, mælingar og skýrslugerð.

• Teymisvinna og samstarf þvert á deildir. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun eða önnur sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi. 

• Þekking og reynsla af stafrænni  
 markaðssetningu og markaðsherferðum. 

• Þekking á samfélagsmiðlum, efnis- 
 markaðssetningu og markaðsherferðum.

• Þekking og reynsla á samfélagsmiðlum,  
 leitarvélabestun (SEO/SMO) og Google  
 Analytics. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Þórarinn Þór, 
forstöðumaður markaðs- og viðskipta- 
þróunar, á netfanginu thor@re.is.

TENGILIÐUR VIÐ GISTISTAÐI 
& UPPLÝSINGAMIÐSTÖÐVAR

STARFSSVIÐ
• Samskipti við hótel, gistiheimili  
 og upplýsingamiðstöðvar. 

• Upplýsingagjöf og kynning á  
 vörum og þjónustu. 

• Dreifing á bæklingum og kynningarefni.

• Önnur tilfallandi verkefni. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Stúdentspróf eða sambærileg  
 menntun sem nýtist í starfi.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli.

• Rík þjónustulund og hæfni í  
 mannlegum samskiptum. 
Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is.

LEIÐSÖGUMAÐUR Í 
NORÐURLJÓSAFERÐIR

STARFSSVIÐ
• Leiðsögn í skipulögðum  
 norðurljósaferðum.

• Vinna eftir umhverfis-, öryggis-  
 og gæðastöðlum fyrirtæksins. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Fagmenntun úr viðurkenndu  
 leiðsögunámi.

• Mjög góð enskukunnátta. 

• Önnur tungumálakunnátta er kostur. 

• Fagleg þekking á staðháttum á Íslandi.

• Rík þjónustulund og framúrskarandi  
 hæfni í mannlegum samskiptum. 
Nánari upplýsingar veitir Ingigerður  
Einarsdóttir, starfsmannafulltrúi,  
á netfanginu ingigerdure@re.is. 

SÖLUFULLTRÚI

STARFSSVIÐ
• Tilboðsgerð og bókanir.

• Sala og upplýsingagjöf til viðskiptavina.

• Undirbúningur, framkvæmd  
 og úrvinnsla ferða. 

• Önnur tilfallandi verkefni. 
MENNTUNAR- & HÆFNISKRÖFUR
• Háskólamenntun á sviði viðskipta-  
 eða ferðamálafræði. 

• Reynsla af sambærilegum störfum  
 er æskileg.

• Góð íslensku- og enskukunnátta  
 í töluðu og rituðu máli er skilyrði. 

• Önnur tungumálakunnátta er æskileg. 

• Víðtæk þekking á staðháttum á Íslandi  
 ásamt framboði á þjónustu/afþreyingu. 

• Mjög góð skipulags- og samstarfshæfni. 
Nánari upplýsingar veitir Inga Dís Richter, 
sölustjóri, á netfanginu ingadis@re.is.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL  
& MEÐ 23. NÓVEMBER 2016.

Reykjavik Excursions-Kynnisferðir er vaxandi ferðaþjónustufyrirtæki með um 400 starfsmenn. Við erum leiðandi í skipulagningu og 
rekstri dagsferða með erlenda og innlenda ferðamenn um Ísland. Hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur sig fram við 
að veita framúrskarandi þjónustu.

Við leggjum ríka áherslu á skapa vinnustað þar sem öryggi og heilsa starfsmanna og viðskiptavina er í fyrirrúmi. Reykjavik Excursions 
- Kynnisferðir er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt alþjóðlega staðlinum ISO 14001 og gullmerki Vakans, gæðakerfi 
íslenskrar ferðaþjónustu.

Tekið er á móti umsóknum rafrænt á jobs.re.is ásamt ferilskrá, 
kynningarbréfi og mynd. Nánari hæfniskröfur starfa er að finna á 
umsóknarsíðu. Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um.

Klettagörðum 12
104 Reykjavík

 580 5400 • www.re.is VIÐURKENND
FERÐAÞJÓNUSTA

CERTIFIED
TRAVEL SERVICE

GOLD-CLASS
ENVIRONMENTAL
UMHVERFISFLOKKUN

EMS 582904

Við leitum að metnaðarfullum og skemmtilegum 
ferðafélögum í hópinn.

Í boði eru fjölbreytt og krefjandi störf hjá öflugu 
ferðaþjónustufyrirtæki í stöðugum vexti.

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



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.

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

 
Skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna sf. 

 
Auglýst er laust til umsóknar starf skipulagsfulltrúa Faxaflóahafna sf.   
  
Starfið er fjölbreytt og krefjandi og gerir kröfur til faglegrar hæfni, samskipta og kunnáttu umsækjanda. 
  
Í starfinu felst m.a.: 

• Umsjón og eftirlit með gerð og breytingu allra skipulagsuppdrátta fyrir Faxaflóahafnir sf. og mæliblaða.   
• Áætlanagerð vegna skipulags-, umhverfis- og lóðarmála. 
• Vinna við mótun framtíðarsýnar skipulagsmála Faxaflóahafna sf.   
• Eftirlit og umsjón með gerð lóðarleigusamninga á landi Faxaflóahafna sf. 
• Umsjón og eftirlit með landupplýsingum, skráningu landeigna og fasteigna Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf við skipulags- og byggingafulltrúa sveitarfélaga á starfssvæði Faxaflóahafna sf. 
• Samstarf og samráð við íbúa, lóðarhafa  og aðra hagsmunaaðila.  

  
Leitað er eftir hæfileikaríkum og áhugasömum starfsmanni sem hefur eftirfarandi til að bera: 

• Tæknimenntun á háskólastigi, sem nýtist í starfi.   
• Reynslu af skipulagsmálum og þekkingu á ákvæðum skipulagslaga. 
• Færni í mannlegum samskiptum við fólk og fyrirtæki. 
• Góða  hæfni til að tjá sig á íslensku og ensku, í ræðu og riti 
• Góð almenn tölvukunnátta sem nýtist í starfinu.  
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

  
Forstöðumaður tæknideildar Faxaflóahafna sf. er næsti yfirmaður skipulagsfulltrúa. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir forstöðumaður tæknideildar í síma 5258900. 
 
Umsókn, ásamt ferilskrá með nöfnum umsagnaraðila sendist til Faxaflóahafna sf., á netfangið  lilja@faxi.is, eigi síðar 
en miðvikudaginn 16. nóvember n.k.  
  
Hafnarstjóri Faxaflóahafna sf. 

 

Embassy of  India in Reykjavik 
requires a Clerk 

The Embassy of India immediately seeks to employ  an Office Assis-
tant on regular basis against  the vacancy of a Clerk.  
Candidates should be in possession of necessary qualifications and 
knowledge  in handling the commercial and trade related  work, 
besides  having sufficient knowledge  in Book Keeping and related 
accounts work.
Candidates should be proficient in computer skills-MS Office,  and 
should be fluent in both English and Icelandic (read, write & speak)  
language. 

The consolidated  salary presently payable  is EURO 3000/- per month 
with annual increment, as per Government of India rules.

Interested candidates may send in their CVs  in English along with 
their photographs at the following e-mail ID, latest by  Monday, the 
21st November 2016 : hoc@indianembassy.is

Læknisfræðileg myndgreining (Röntgen Domus) 
auglýsir stöðu læknaritara lausa til umsóknar

Um er að ræða 50-70% starf á líflegum og skemmtilegum 
vinnustað þar sem samheldinn og þéttur hópur starfsmanna 
vinnur að sameiginlegu markmiði.
Reynsla af læknaritun og löggilding læknaritara er kostur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
samkomulagi.

Umsókn og frekari upplýsingar sendist á á netfangið  
ragga@rd.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. nóv. nk.

Röntgen Domus | Sími 551-9333 – www.rd.is

Blikksmiður / Járniðnaðarmaður
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar ehf. Í Reykjanesbæ 

óskar að ráða blikksmið eða starfsmann vanan járniðnaði. 

Upplýsingar í síma: 421-2430 eða agblikk@simnet.is
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar ehf. Vesturbraut 14,  

230 Reykjanesbæ

STAÐA ÞJÓÐGARÐSVARÐAR Á VESTURSVÆÐI  
VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS 

MEÐ STARFSSTÖÐ Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI ER LAUS TIL UMSÓKNAR

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði  
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri  

(samkvæmt lögum nr. 60/2016, með síðari breytingum og reglugerð nr. 608/2008).  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknir um ofangreint starf skulu hafa borist Vatnajökulsþjóðgarði Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík,
eigi síðar en 5. desember nk.

Upplýsingar um starfið veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, 
thordur@vjp.is eða í síma 575 8400.
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HELSTU VERKEFNI:

•  Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
 þjóðgarðsins.
•  Umsjón með daglegum rekstri á rekstrarsvæðinu
 og ábyrgð á að hann sé innan heimilda.
•  Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða.
•  Samskipti við hagsmunaaðila.
•  Samvinna við atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa
 á nærsvæði við Kirkjubæjarklaustur.
•  Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu
 og fræðslu.
•  Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
•  Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir 

vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

HÆFNISKRÖFUR:

•  Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•  Þekking og reynsla af umhverfismálum
 og náttúruvernd.
•  Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
•  Hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum.
•  Reynsla af almennum rekstri og mannaforráðum.
•  Þekking og/eða reynsla af fræðslu til mismunandi
 hópa. Þekking á náttúrutúlkun og landvörslu
 er kostur.
•  Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna
 er kostur.
•  Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
•  Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari
 tungumálakunnátta er kostur.
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Spennandi starf

Yfirmaður innkaupa 

Capacent — leiðir til árangurs

Fyrirtækið er staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4113 

Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun og reynsla sem nýtist í starfi.
Reynsla af sambærilegu starfi æskileg.
Reynsla af samningagerð.
Mjög góð íslensku og enskukunnátta.
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt hæfni í 
mannlegum samskiptum.

�
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Umsóknarfrestur

21. nóvember  

Starfssvið
Innkaup og birgðastýring.
Samningagerð og samskipti við birgja og viðskiptavini.
Áætlanagerð.
Önnur tilfallandi verkefni.

Vaxandi leigufélag með atvinnutæki og atvinnubíla óskar eftir að ráða til starfa yfirmann innkaupa.  
Viðkomandi fær tækifæri til að hafa mótandi áhrif á stefnu fyrirtækis í uppbyggingu.

SORPA bs.

Skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Endurvinnslustöðvar 
SORPU eru sex talsins og 
reknar samkvæmt samningi 
milli sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu og 
SORPU bs.  
 
SORPA hefur hlotið vottun ISO 
9001 og umhverfisvottun ISO 
14001. Einnig hefur SORPA 
fengið jafnlaunavottun VR. 
 
Leitað er að metnaðarfullum 
einstaklingi til krefjandi 
verkefna í lifandi umhverfi.  
 
Nánari upplýsingar um SORPU 
á www.sorpa.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4114 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í viðskiptafræði eða sambærileg menntun sem 
nýtist í starfi.
Reynsla af rekstri og stjórnun.
Reynsla af bókhaldi og uppgjörum.
Reynsla af áætlanagerð.
Þekking á kjarasamningum.
Færni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Gott vald á íslensku og ensku, kunnátta í einu 
Norðurlandamáli æskileg.
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Umsóknarfrestur

28. nóvember  

Starfssvið
Daglegur rekstur og stjórnun skrifstofu.
Yfirumsjón og ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum.
Gerð rekstraráætlunar og eftirfylgni.
Markmiðasetning, eftirfylgni með þjónustuferlum og umsjón 
með umbótaferlum.
Umsjón með launavinnslu.
Umsjón með sértækum hugbúnaði innan fyrirtækisins.

SORPA bs. óskar eftir að ráða skrifstofustjóra til starfa. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Leitað er að 
metnaðarfullum einstaklingi til krefjandi verkefna í lifandi umhverfi. 

Kennarasamband Íslands

Þjónustufulltrúi 

Capacent — leiðir til árangurs

Kennarasamband Íslands 
tók til starfa í janúar 2000. 
Að Kennarasambandinu 
standa átta félög þ.e. Félag 
grunnskólakennara, Félag 
framhaldsskólakennara, 
Félag leikskólakennara, 
Félag tónlistarskólakennara, 
Skólastjórafélag Íslands, Félag 
stjórnenda í framhaldsskólum, 
Félag stjórnenda leikskóla og 
Félag kennara á eftirlaunum.  
 
Í Kennarahúsinu eru skrifstofur 
Kennarasambandsins og félaga 
innan þess og einnig skrifstofur 
orlofssjóðs KÍ, sjúkrasjóðs KÍ 
auk endurmenntunarsjóða 
félaganna. Félagsmenn eru nú 
rúmlega 10.000. Sjá nánar á 
www.ki.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/4099 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking af sambærilegum störfum og opinberri stjórnsýslu 
er kostur
Góð íslenskukunnátta og almenn málakunnátta.
Lipurð í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
Talnagleggni og skipulögð vinnubrögð.
Þekking á tölvuvinnslu.
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Umsóknarfrestur

27. nóvember 2016 

Starfssvið
Upplýsingagjöf um réttindi félagsmanna; svara fyrirspurnum 
um veikindarétt, ráðningamál, fæðingarorlof, launamál og 
allt sem tengist kjarasamningum aðildarfélaga.
Samstarf við aðra þjónustufulltrúa, formenn aðildarfélaga, 
sérfræðinga og forystu KÍ. 
Önnur störf sem til falla.

KÍ óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa í 100% starf á kjara- og réttindasvið. Við leitum að áhugasömum og úrræðagóðum 
einstaklingi.  
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Um laun fer skv. kjarasamningi SÍ/SNS.
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www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Innheimtufulltrúi / gjaldkeri

Starfssvið
• Hefur umsjón með innheimtu 

tekna og greiðslu reikninga
• Kemur að gerð greiðsluáætlana 

og ávöxtun lausafjár
• Hefur umsjón með tengdri 

skýrslugerð og skjölun

Hæfniskröfur
• Reynsla af innheimtu er skilyrði
• Reynsla af gjaldkerastörfum æskileg. 
• Menntun sem nýtist í starfi
• Kunnátta í MS Office. Þekking á Navision 

fjárhagskerfi æskileg
• Góð samskipta- og skipulagshæfni

Upplýsingar veitir:

Elísabet Sverrisdóttir 
elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Reginn hf. óskar eftir að ráða innheimtufulltrúa / gjaldkera til þess að sinna fjölbreyttum 
verkefnum á fjármálasviði félagsins.

Reginn er öflugt fasteignafélag sem á og fjárfestir í fasteignum og starfar á sviði 
rekstrar og umsýslu fasteigna. Félagið er staðsett í Hagasmára 1, Kópavogi.

Sérfræðingur á fjármálasviði

Helstu verkefni
• Umsjón með mánaðarlegum afstemmingum innan samstæðu
• Greining og kynning á fjárhagstölum vegna uppgjöra
• Aðstoð við úrbætur á ferlum og innleiðingu á kerfum
• Veita leiðbeiningar og ráðgjöf til stjórnenda við mánaðarleg 

uppgjör og ársfjórðungslegar fjárhagsáætlanir verkefna
• Halda utan um mánaðarlegar lykiltölur verkefna og taka saman 

skýringar og frávikagreiningu með stjórnendum
• Önnur verkefni á fjármálasviði í samráði við fjármálastjóra

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af bókhalds- og/eða uppgjörsvinnu 

og skýrslugerð
• Þekking á Navision kostur
• Mjög góð kunnátta á Excel og Power Point 
• Nákvæm, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góð samskiptahæfni og frumkvæði í starfi
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóv. nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Arnarlax leitar að sérfræðingi á fjármálasviði. 

Fiskeldisfyrirtækið Arnarlax er staðsett á Bíldudal og þar vinna ríflega 100 starfsmenn. 
Fyrirtækið er í örum vexti og hefur leyfi til að framleiða 14.500 tonn af eldisfiski. 
Fyrirtækið gerir upp í evrum. Staða sérfræðings á fjármálasviði heyrir undir fjármálastjóra.  



Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun og yfir grips
mikil reynsla sem nýtist í starfi

 » Góð þekking á starfsemi  
fjár mála fyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Baldur G. Jónsson, mann auðs
stjóri, í síma 410 7904 eða 
baldur.g.jonsson@landsbankinn.
is og Helgi Teitur Helgason, 
fram kvæmda stjóri Ein stak
lings sviðs, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt Útibússtjóri í Reykjanesbæ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Reykjanesbæ laust til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjár mála

mörk uðum og mikla reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins.

Útibússtjóri
í Reykjanesbæ

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri 
útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu  
og ráðgjöf til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstak
linga, félaga og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi 
og öflun nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, 
áhættu og vanskilum

Öryggisstjóri
RARIK ohf. er þjónustudrifið 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.

Öryggi og heilsa starfsmanna og almennings 
skal ávallt vera í fyrirrúmi. RARIK leggur áherslu 
á að þjálfa starfsmenn til að sinna störfum á 
öruggan hátt og að búnaður, aðstaða og tæki 
uppfylli ströngustu öryggiskröfur hverju sinni.

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 28. nóvember 2016. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	tækni-	eða	verkfræði
•	Reynsla	af	sambærilegu	starfi	æskileg
•	Þekking	á	stjórnun	öryggismála	í	krefjandi	umhverfi
•	Þekking	á	lögum	og	reglugerðum	um	öryggismál
•	Stjórnunarhæfileikar
•	Nákvæmni	og	skipulag	í	vinnubrögðum
•	Sjálfstæði	í	starfi
•	Jákvæðni	og	ríkir	samstarfshæfileikar
•	Góð	íslensku-	og	enskukunnátta	í	ræðu	og	riti

Starfssvið og ábyrgð:

•	Ábyrgð	og	umsjón	með	öryggisstjórnunarkerfi	
•	Áhættumat	og	þátttaka	í	neyðarstjórnun
•	Umsjón	með	framfylgd	laga	og	reglugerða
•	Úrvinnsla	ábendinga	um	öryggismál
•	Umsjón	með	öryggisnefnd	fyrirtækisins
•	Umsjón	með	skráningu	og	ástandi	verkfæra	og	tækja
•	Umsjón	með	fræðslustefnu	og	námskeiðum
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila
•	Önnur	tengd	verkefni

RARIK	auglýsir	lausa	stöðu	öryggisstjóra.	Staðan	felur	í	sér	ábyrgð	á	öryggisstjórnun	og	
öryggismálum	fyrirtækisins	ásamt	þátttöku	í	neyðarstjórnun.	Öryggisstjóri	heyrir	beint	undir	
forstjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík

Hæfnis- og menntunarkröfur

 » Háskólamenntun og yfir grips
mikil reynsla sem nýtist í starfi

 » Góð þekking á starfsemi  
fjár mála fyrirtækja

 » Framúrskarandi hæfni í 
mannlegum samskiptum

 » Frumkvæði og fagmennska  
í starfi

 » Sjálfstæð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veita 
Baldur G. Jónsson, mann auðs
stjóri, í síma 410 7904 eða 
baldur.g.jonsson@landsbankinn.
is og Helgi Teitur Helgason, 
fram kvæmda stjóri Ein stak
lings sviðs, í síma 410 5601 eða 
helgi.t.helgason@landsbankinn.is.

Umsókn merkt Útibússtjóri í Reykjanesbæ fyllist út á vef bankans, landsbankinn.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

Landsbankinn auglýsir starf útibússtjóra í Reykjanesbæ laust til umsóknar. 
Leitað er að kraftmiklum og drífandi einstaklingi með góða þekkingu á fjár mála

mörk uðum og mikla reynslu af stjórnun til að leiða starfsemi útibúsins.

Útibússtjóri
í Reykjanesbæ

Helstu verkefni

 » Yfirumsjón með öllum rekstri 
útibúsins

 » Yfirumsjón með þjónustu  
og ráðgjöf til viðskiptavina

 » Fjármálaráðgjöf til einstak
linga, félaga og fyrirtækja

 » Virk þátttaka í markaðsstarfi 
og öflun nýrra viðskipta

 » Eftirlit og ábyrgð á arðsemi, 
áhættu og vanskilum
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1912 óskar eftir öflugum starfsmanni til að sjá um upplýsingatæknimál samstæðunnar. 

HELSTU VERKEFNI:
• Daglegt eftirlit og rekstur net- og öryggiskerfa fyrirtækisins
• Samskipti við sölu- og þjónustuaðila tölvukerfa
• Almenn þjónusta við notendur 
• Eftirlit með fjarskiptabúnaði
• Þátttaka í stefnumótun og þróun upplýsingakerfis
• Önnur verkefni sem tengjast tæknikerfum fyrirtækisins

HÆFNISKRÖFUR:
• Tölvunarfræði/kerfisfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af sambærilegum verkefnum 
• Góð færni í samskiptum
• Þjónustulund, áreiðanleiki og skipulagni í vinnubrögðum
• Frumkvæði og drifkraftur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Agla Sigr. Björnsdóttir hjá 
Ráðum ráðningarstofu  agla@radum.is .

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir að sækja um á heimasíðu Ráðum www.radum.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk.

1912
Klettagarðar 19 | 104 Reykjavík | +354 530 8400 | www.1912.is

Upplýsingatækni

1912 er traust fyrirtæki í heildverslun með dagvöru. 
Í gegnum dótturfélög sín, Nathan & Olsen og Ekruna, 
býr félagið yfir öflugum dreifileiðum til smásöluaðila, 
stóreldhúsa, iðnaðar og fríverslunar með kost. 
Starfsfólk samstæðunnar er í kringum 100 talsins. 
Það býr við glæsilega aðstöðu í höfuðstöðvum 
fyrirtækisins að Klettagörðum í Reykjavík. Fyrirtækið 
er einnig með starfsstöð á Akureyri. 

UPPLÝSINGATÆKNISTJÓRI
Öflugt fyrirtæki í fjölbreyttum rekstri hér á landi óskar eftir að ráða upplýsinga tæknistjóra til að stýra 
upplýsingatæknideild sem sér m.a. um rekstur grunnkerfa og þjónustu til innri og ytri viðskiptavina.
Starf upplýsingatæknistjóra heyrir beint undir forstjóra fyrirtækisins.

HÆFNISKRÖFUR

•	 Háskólapróf	í	tölvunarfræði,	kerfisfræði	
eða	sambærileg	menntun

•	 Reynsla	af	stjórnun	og	rekstri	UT	einingar/deildar
•	 Reynsla	af	reglugerðarumhverfi	er	kostur
•	 Góð	færni	í	samskiptum	og	gott	vald	

á	íslenskri	og	enskri	tungu
•	 Frumkvæði	og	metnaður
•	 Þjónustulund

HELSTU	VERKEFNI

•	 Fylgja	eftir	stefnumótun	í	upplýsingatæknimálum
•	 Daglegur	rekstur	deildarinnar
•	 Áætlanagerð	og	kostnaðareftirlit
•	 Gæða-	og	umbótaverkefni
•	 Tryggja	að	starfsemi	deildarinnar	sé	í	samræmi	við	

gæða-	og	öryggisstefnu
•	 Tryggja	rekstur	grunnkerfa
•	 Aðkoma	að	rafvæðingu	markaðsmála
•	 Sjálfvirknivæðing	ferla	og	samskipta
•	 Þátttaka	í	stefnumótun	og	þróun	upplýsingakerfis	

í	nánu	samstarfi	við	stjórnendur
•	 Önnur	verkefni

RÁÐUM EHF • Vegmúla 2, 108 Reykjavík • Sími 519 6770 • radum@radum.is

SÆKJA	UM

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	
Agla	Sigr.	Björnsdóttir	hjá	Ráðum	
ráðningarstofu	agla@radum.is.	
Áhugasamir	eru	vinsam	legast	
beðnir	að	sækja	um	á	heimasíðu	
Ráðum	www.radum.is.

Umsóknarfrestur er til og með 
20. nóvember nk.
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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 ?

H Ö N N U Ð U R / A R K I T E K T  Þ R Ó U N A R -  O G  U P P -
B Y G G I N G A R V E R K E F N A  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Meginhlutverk hönnuðar er að vinna með frumhugmyndir og þróunarverkefni 
flugvallarins. Starfsmaður tekur þátt í hugmyndavinnu og sinnir uppbyggingar
verkefnum í samræmi við þróunaráætlun.
Starfið felur í sér rýni á tillögum, frumhönnun, flæðisgreiningu og önnur tilfallandi 
verkefni í samráði við yfirmann.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. arkitektúr eða verkfræði
• Reynsla og þekking á hönnun bygginga
• Reynsla og þekking á umhverfi hönnunarsamkeppna 
• Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila er kostur

V E R K E F N A S T J Ó R I  Þ R Ó U N A R -  O G  U P P B Y G G I N G A R  - 
V E R K E F N A  Á  K E F L A V Í K U R F L U G V E L L I

Meginhlutverk verkefnastjóra er að halda utan um þróunar og uppbyggingar
áætlun Keflavíkurflugvallar. Verkefnastjóri sér um að móta verklag, innleiða 
áætlanir og eiga samskipti við hagsmunaaðila flugvallarins. 
Verkefnastjórinn tekur þátt í áætlanagerð og greiningu verkefna og öðrum 
tilfallandi verkefnum í samráði við yfirmann. 

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Verkefnastjórnunarmenntun er kostur
• Reynsla og þekking á verkefnastjórnun og áætlanagerð
• Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila er kostur

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

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.

Þau Maren og Jón Kolbeinn hafa fengist við verkfræðistörf hjá Isavia í tæp 4 ár og á þeim 
tíma unnið að uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Þannig eru þau hluti af góðu ferðalagi.

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.

STA R F S STÖ ÐVA R :
RE YK JAVÍK/KE FLAVÍK

U M S Ó K N A R F R E ST U R :
27.  NÓVEMBER 2016
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www.intellecta.is

Umsjón fasteigna og framkvæmda
Leitum að verk- eða byggingatæknifræðingi í umfangsmikið starf. 
Meginverkefni lúta að umsjón með fasteignum, nýframkvæmdum og 
stærri viðhaldsverkefnum. Viðkomandi er verkefnastjóri stærri verkefna 
og starfsmaður bygginganefndar vegna nýbygginga.   

Sjá nánari upplýsingar á www.intellecta.is

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.



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

SPENNANDI TÆKIFÆRI 
HJÁ HÚSASMIÐJUNNI
Vilt þú taka þátt í að móta nýja tíma með okkur?

Spennandi tímar eru framundan hjá Húsasmiðjunni en framkvæmdir 
eru hafnar á nýrri fagmannaverslun og timbursölu í Kjalarvogi. 
Árið 2017 mun Húsasmiðjan opna nýja og glæsilega 
verslun, sérsniðna að þörfum fagmannsins.

Húsasmiðjan er hluti af dönsku byggingavörukeðjunni Bygma sem 
er með starfsemi í Danmörku, Svíþjóð, Færeyjum, Grænlandi 
og á Íslandi.

Vilt þú vera með okkur í liði?

Við leitum eftir fólki sem hefur mikla þjónustulund og frumkvæði 
í starfi, er lausnamiðað og hefur góða samskiptahæfni. Æskilegt 
er að umsækjendur búi yfir haldgóðri þekkingu á byggingavörum. 

Húsasmiðjuna einkennir góður starfsandi og gott og öruggt 
starfsumhverfi.

Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar rís í Kjalarvogi

Umsóknir berist fyrir 24. nóvember 
í netfangið atvinna@husa.is 
Vinsamlega takið fram hvaða starf sótt er um. Metnaður • Þjónustulund • Sérþekking

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

Leitum að öflugum sölumanni 
í krefjandi og spennandi  starf, 
æskilegt er að viðkomandi 
hafi reynslu/þekkingu á 
byggingamarkaði. 

Ábyrgðarsvið

• Heimsóknir til fagaðila   
 á byggingastaði

•  Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta  
 og sala til viðskiptavina 

Leitum að metnaðarfullum 
aðilum í krefjandi og 
spennandi  starf, æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu/
þekkingu á lagnavörum. 

Ábyrgðarsvið

• Heimsóknir til fagaðila   
 á byggingastaði

•  Ráðgjöf, tilboðsgerð, þjónusta  
 og sala til viðskiptavina

Leitum að metnaðarfullum aðila 
í nýtt krefjandi og spennandi  
stjórnunarstarf.

Ábyrgðarsvið

•  Rekstur og stjórnun nýrrar   
 fagmannaverslunar

• Að framfylgja stefnu    
 fyrirtækisins

• Ráðgjöf, tilboðsgerð,    
 þjónusta og sala til viðskiptavina

Rekstrarstjóri mun leiða 
öflugan hóp starfsmanna í nýrri 
fagmannaverslun.

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu af rekstri og stjórnun og 
búi að menntun sem nýtist í starfi.

Rekstrarstjóri tilheyrir fagsölusviði 
Húsasmiðjunnar og er í hópi 
lykilstjórnenda fyrirtækisins.

Rekstrarstjóri 
fagmannaverslunar

Leitum að öflugum  liðsmanni með  
góða fagþekkingu á múrefnum.

Ábyrgðarsvið

•  Sala, innkaup og 
 birgðastjórnun á múrefnum 

• Kynningar, ráðgjöf og    
 tilboðsgerð til viðskiptavina 

• Þjálfun starfsmanna í 
 múrefnum 

• Útlit og framsetning í 
 múrdeildum Húsasmiðjunnar

• Samskipti við innlenda og 
 erlenda birgja

Æskilegt er að viðkomandi hafi 
reynslu og/eða fagþekkingu 
á múrefnum og góða 
samskiptahæfni.

Sölu- og vörustjóri tilheyrir 
fagsölusviði Húsasmiðjunnar.

Sölu- og vörustjóri 
múrefna 

Sölumaður á fagsölusviði
byggingavörur

Sölumaður á fagsölusviði
fittings og hreinlætistæki
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Við leitum að öflugum vörustjóra í sóknarsölu á vörum fyrir heilbrigðisstofnanir og læknastofur

Starfssvið
	 •	Sala	og	ráðgjöf	fyrir	heilbrigðisstofnanir	og	fagfólk
	 •	Leita	nýrra	leiða	til	kynninga	og	sölu	á	vörum	og	búnaði
	 •	Ábyrgð	á	vörumerkjum	og	samskipti	við	erlenda	birgja
	 •	Tilboðsgerð	skv.	útboðslýsingum

Eiginleikar og hæfniskröfur
	 •	Góð	reynsla	af	sölumennsku	á	vörum	og	búnaði
	 •	Á	gott	með	að	koma	fram	og	kynna	vörur	og	eiginleika	þeirra
	 •	Hefur	hæfileika	til	að	sjá	ný	tækifæri	og	skipuleggja	sókn	í	sölu
	 •	Á	auðvelt	með	mannleg	samskipti
	 •	Menntun	sem	nýtist	í	starfi
	 •	Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Áhugasamir,	sem	vilja	starfa	hjá	framsæknu	fyrirtæki	í	góðum	hópi	og	í	skemmtilegu	umhverfi,	sendi	umsókn	með	
starfsferilsskrá	og	mynd	á	atvinna@eirberg.is	merkt	Vörustjóri.	–	Umsóknarfrestur	er	til	22.	nóvember	2016.	 
Eirberg	er	reyklaus	vinnustaður.

Vörustjóri	á	Heilbrigðissviði
Leitum	að	sóknarmanni	í	öflugt	teymi

Eirberg ehf. er framsækið innflutnings- og þjónustufyrirtæki, sem byggir 
á traustum faglegum grunni og áratuga reynslu. Hjá okkur starfa um 30 
manns, þar af heilbrigðismenntað fagfólk. Eirberg starfrækir 3 verslanir auk 
heilbrigðissviðs og heildsölusviðs. Markmið okkar eru að efla heilsu og auka 
lífsgæði, auðvelda störf og daglegt líf, stuðla að vinnuvernd og hagræði.

Umsóknarfrestur til 24.11. 2016. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Stefánsdóttir forstöðumaður 
Hrafnistu í Reykjavík í síma 693 9400 eða á netfanginu sigrun.stefansdottir@hrafnista.is. 
Umsóknum skal fylgja náms- og starfsferilskrá.

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Starfsreynsla í hjúkrun
• Viðbótarnám er kostur

• Íslenskt hjúkrunarleyfi
• Frumkvæði og metnaður í starfi

HRAFNISTA  REYKJAVÍK

HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

  

Viltu vinna með okkur?
Aðstoðardeildarstjóri á hjúkrunar- og hvíldarinnlagnardeild
Hrafnista í Reykjavík 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. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Menntunar- og hæfniskröfur:

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

• Jákvæðni og framúrskarandi samskiptahæfileikar

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

Við leitum að handlögnum og röskum einstaklingi í fullt 
starf við lagerstörf og útkeyrslu. Vinnutími er kl. 9–17 
virka daga.

STARFSSVIÐ
• Útkeyrsla til viðskiptavina
• Vöruafhending
• Áfyllingar í verslun
• Samsetning og viðgerðir á vörum

HÆFNISKRÖFUR
• Bílpróf er skilyrði
• Reynsla af sambærilegum störfum kostur
• Tölvukunnátta og smíðareynsla er kostur

Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund og geta haf-
ið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendu umsókn á Leif Aðal-
steinsson, leifur@hirzlan.is.

Hirzlan er húsgagnaverslun sem var 
stofnuð 1993. Fyrirtækið er með 
umboð fyrir hágæða vörumerki í 
húsgögnum fyrir bæði skrifstofur 
og heimili. Við erum með rúmgott 
og bjart verslunarhúsnæði að 
Síðumúla 37, opið mánudaga til 
fimmtudaga kl. 10.00–18.00 og 
föstudaga kl. 10.00–17.00.

hirzlan.is

Hirzlan

564 5040

RESPONSIBILITIES INCLUDE

Maintaining, iterating and improving the EVE 

merchandise online store and the EVE Online 

mobile companion app.

The Associate Brand Manager will join the 

marketing team and work closely with teams 

across both the Customer and Development 

organization.

More information on our site More information on our site 

www.ccpgames.com/careers 

ASSOCIATE BRAND MANAGER 

CCP 
IS HIRING
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Fréttablaðið
Atvinnuauglýsing frá Hagstofu Íslands
Birting: Laugardagur 26. janúar 2013, forsíða atvinnublaðs
Tengiliður: Brynjólfur Ólason (símar: 528-1105 / 867-1857)
Stærð: hálf síða (25,5sm x 17sm)

Sérfræðingur í fjárhagsstöðu heimila  
og fyrirtækja

Starfið felst í undirbúningi og reglubundinni söfnun gagna um 
fjárhags stöðu heimila og fyrirtækja, tölfræðilegri úrvinnslu, 
greiningu, birtingu á niðurstöðum og samskiptum við notendur.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða  

sambærileg menntun.
 3 Þekking á tölfræðilegri úrvinnslu.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð. 

Sérfræðingur í launa- og tekjutölfræði

Starfið felst í útreikningum og útgáfu á launavísitölum, bæði 
reglulegri vinnslu og þróunarvinnu, svo og öðrum verkefnum 
við úrvinnslu og greiningu á launa- og tekjuupplýsingum.

Hæfniskröfur
 3 Háskólapróf á sviði tölfræði, verkfræði, stærðfræði eða annað sem 

nýtist í starfi.
 3 Góð þekking á íslensku efnahagslífi og vinnumarkaðnum er æskileg.
 3 Reynsla af greiningarvinnu er kostur.
 3 Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra  

upplýsinga er kostur.
 3 Reynsla af gagnagrunnsvinnslu er kostur.
 3 Frumkvæði, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.
 3 Nákvæm og skipulögð vinnubrögð.

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að þeir sem ráðnir verða geti hafið störf sem fyrst. 
Laun eru samkvæmt kjara samningi fjármálaráðuneytis og hlutað eigandi stéttar félags. Öllum 
umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex 
mánuði frá því að umsóknar frestur rennur út.

 Póstáritun Hagstofa Íslands, starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík
 Netfang starfsumsokn@hagstofa.is
 Upplýsingar Ólafur Arnar Þórðarson [olafur.thordarson@hagstofa.is]
  Helga Hauksdóttir [helga.hauksdottir@hagstofa.is]

Hagstofa Íslands · Borgartúni 21a · 150 Reykjavík
Sími: 528 1000 · Bréfasími: 528 1099 · Vefur: www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2013.

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðarfulla 
 og áhugasama starfsmenn
Hagstofa Íslands

Sérfræðingur á efnahagssviðiSérfræðingur við framkvæmd launarannsóknar

Hagstofan óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa við launarannsókn  
Hagstofu Íslands. Um er að ræða krefjandi starf við greiningu gagna og 
samskipti við launagreiðendur á íslenskum vinnumarkaði. Í starfinu felst 
ábyrgð á gæðum og samræmingu upplýsinga sem launagreiðendur í úrtaki 
senda mánaðarlega beint úr launakerfum. Launarannsókn Hagstofu Íslands 
er grundvöllur opinberrar launatölfræði, þar með talin launavísitölu, og nær í 
dag til rúmlega 70 þúsund launamanna.

Hæfniskröfur:
√ Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
√ Færni til að tileinka sér nýja þekkingu hratt og leysa úr flóknum 
  viðfangsefnum
√  Mikil færni í samskiptum, þjónustulund og sannfæringarkraftur
√  Mikil greiningarhæfni
√  Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
√  Góð almenn tölvukunnátta
√  Þekking á launavinnslu, kjarasamningum og íslenskum vinnumarkaði  
 er kostur
√  Þekking og reynsla af gagnavinnslu er kostur  

Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í deild þjóðhagsreikninga og 
opinberra fjármála en deildin vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu 
og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.

Starfið felur í sér að sjá um úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhags-
reikninga og fjármál hins opinbera. Einnig fellur undir starfið þróun aðferða 
og framleiðsluferla. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, 
bæði við gagnaveitendur og notendur.

Hæfniskröfur:
√ Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði, verkfræði, stærðfræði eða  
 önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi 
√ Reynsla af tölfræðilegri úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga
√  Þekking á vinnslu gagnagrunna (SQL/Access) er kostur
√  Þekking á þjóðhagsreikningum og fjármálum hins opinbera er kostur
√  Þekking á hagrannsóknum er kostur
√  Góð íslensku- og enskukunnátta
√  Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi
√  Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutað- 
eigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og 
skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða 
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.
Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veita Ólafur Arnar Þórðarson og Margrét 
Kristín Indriðadóttir í síma 5281000.

Um er að ræða fullt starf og æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem 
fyrst. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutað 
eigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og 
skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn,  Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða 
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun 
starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá 
því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Gunnar Axel 
Axelsson í síma 5281000.

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

VERKEFNASTJQRI - MARKADSMALA 
(PROJECT MANAGER MARKETING) 

MEET in REYKJAVIK (Ra8stefnuborgin Reykjavfk) 6skar eftir aa raaa oflugan verkefnastj6�a 
marka8smala til aa halda utan um kynningu og alpj681ega marka8ssetningu a Reykjavfk/fslandi se 
afangastaa fyrir alpj681egar ra8stefnur, fundi, hvatafer8ir og viabur8i. Markmia MEET in 
REYKJAVÍK er aa auka v<Egi pessa marka8ar a fslandi fyrir hand brei8s hops a8ildarfyrirtcEkja og er 
starfi8 mikilvcEgur hluti af starfseminni. 

i STARFINU FELST MEBAL ANNARS: HJEFNISKROFUR ERU: 
• Yfirumsj6n a vef, vefauglysingum og leitarvelabestun • Hask61amenntun og starfsreynsla sem nytist f starfi
• Gero ac!:!tlana, kynningar- og markaosefnis • Miki I fcl:!rni f fslensku og framurskarandi enskukunnatta f rcl:!ou og riti
• Greinaskrif, frettatilkynningar og auglysingar • G6o almenn ttilvukunnatta, pekking a vefumsj6n og gero kynningarefnis er nauosynleg
• Samskipti og m6ttaka erlendra blaoamanna og markaosaoila • Miki I skipulagsfcl:!rni, geta til ao vinna undir alagi og sinna mtirgum viofangsefnum samtfmis
• Samstarf og stuoningur via aoildarfyrirtcl:!ki Meet in Reykjavik • Framtaksemi, sjalfstcl:!oi, hugmyndaauogi og atorkusemi
• Ritstj6rn a frettabrefi a fslensku og ensku • Reynsla af raostefnu, funda- og hvataferoapj6nustu og pekking a vioburoahaldi er kostur

Athygli er vakin a aa starfia er mjog fjolbreytt, krefst frumkvcE8is, metna8ar, utsj6narsemi, og mogulega vinnuframlags utan hefabundins vinnutfma. 
Ums6knarfrestur er til og mea 21. n6vember nk. UmscEkjendur eru vinsamlegast be8nir aa senda ftarlega starfsferilskra og kynningarbref par sem gera er 
grein fyrir astcE8u ums6knar og rokstu8ningur fyrir hcEfni viakomandi f starfi8 til Meet in Reykjavík a netfangia: info@meetinreykjavik.is 
Á vefsfau Meet in Reykjavík er að finna frekari upplysingar um hlutverk og markmia starfseminnar undir ,,Our services".

Nanari upplysingar um starfi8 veitir 
l=>orsteinn Orn Gu8mundsson framkvcEmdastj6ri f sfma: 527 6666 
eaa gegnum netfangia thorsteinn@meetinreykjavik.is S61tun26 

105 Reykjavik 
Simi: 527 6666 

MEET�REYKJAVf K 
Reykjavik Convention Bureau 
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Vegna fjölda nýrra og spennandi verkefna leitum við að klárum og skemmtilegum arkitektum og/eða byggingafræðingum. 
Zeppelin arkitektar teikna öll sín verkefni í þrívíddarforritum og viðkomandi þarf því að kunna góð skil á Archicad eða Revit.  
Færni í photoshop og illustrator er mikill kostur.

Umsóknir ásamt ferilskrám skulu sendar á orri@zeppelin.is, frekari upplýsingar  
í síma 553 3640. Umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

 

Helstu verkefni og ábyrgð
 	 Annast	skipulag,	verkstjórn	og	samhæfingu	 
  innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í samræmi  
  við stefnu og markmið Heilsugæslu höfuðborgar-  
  svæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
 	 Er	faglegur	yfirmaður	á	sínu	sviði	og	sinnir		
	 	 klínísku	starfi	samhliða
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum  
  á starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga  
  stöðvar
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun  
  klínískra leiðbeininga
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu
 	 Tekur	þátt	í	vísinda-,	þróunar-	og	gæðastarfi
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í  
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra  
  og lærimeistara

Hæfnikröfur
 	 Íslenskt	hjúkrunarleyfi	er	skilyrði
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
 	 Reynsla	af	starfi	í	heilsugæslu	er	kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri  
	 	 í	starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar
Alma Eir Svavarsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslunnar Efstaleiti – 
alma.eir.svavarsdottir@heilsugaeslan.is sími 585-1800, 
Reynir Björn Björnsson, svæðisstjóri Heilsugæslunnar Hlíðum – 
reynir.bjorn.bjornsson@heilsugaeslan.is sími 585-2300,  
Nanna Sigríður Kristinsdóttir, svæðisstjóri Heilsugæslunnar 
Efra-Breiðholti  – nanna.sigridur.kristinsdottir@heilsugaeslan.is 
sími 513-1550.

Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í heilbrigðis-
þjónustunni þar sem ólíkum þörfum notenda er mætt og 
þeim	leiðbeint	yfir	í	önnur	kerfi	heilbrigðisþjónustunnar	
eftir því sem þörf er á. 

Flóknari vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur 
á sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. 

Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er í gangi breyting 
á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva sem miðar að því 
að auka þjónustu við notendur, nýta betur fjármuni og að 

bæta	vinnuumhverfi	starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu	auðvelda	stöðvum	að	taka	á	flóknum	vandamálum	
með fjölbreyttum úrræðum.

Í breyttu skipulagi mun starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að 
móta starfsemina og til að útfæra þjónustu sem mætir 
þörfum íbúa og uppfyllir um leið kröfur um árangur 
samkvæmt mælingum og mati.

Fagstjóri hjúkrunar  
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Laus eru til umsóknar störf fagstjóra hjúkrunar við Heilsugæsluna Efstaleiti, Heilsugæsluna Hlíðum 
og Heilsugæsluna Efra-Breiðholti. Fagstjóri hjúkrunar ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu 
í samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á samvinnu milli fagstétta innan stöðvanna og 
að	þjónustuþarfir	skjólstæðinga	séu	ávallt	í	fyrirrúmi.	Um	er	að	ræða	krefjandi	störf	sem	reyna	á	
frumkvæði,	skipulagshæfileika	og	samskiptahæfni.	Ráðið	verður	í	starfið	til	5	ára	frá	og	með	1.	
desember nk. eða eftir nánara samkomulagi.  Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. 

Umsókn	skal	fylgja	ítarleg	náms-	og	starfsferilskrá	og	kynningarbréf	þar	sem	gerð	er	grein	fyrir	ástæðu	umsóknar.		 
Leggja skal fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu 
berast Svövu Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík.  

Viðtöl	verða	höfð	við	umsækjendur	og	byggist	ákvörðun	um	ráðningu	í	starfið	á	þeim	og	innsendum	gögnum.Tekið	er	mið	af	
jafnréttisstefnu	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	við	ráðningu	í	starfið.		Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	
ráðningu liggur fyrir. 

Sækja	skal	um	starfið	rafrænt	á	vef	Heilsugæslu	höfuðborgarsvæðisins	(www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is).  

Ríkisendurskoðun auglýsir 
laus störf til umsóknar:

Sérfræðingar á stjórnsýslusviði
Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst í úttektavinnu og skýrslugerð auk  
almenn rar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar sjálfstætt 
að verkefnum sínum í samræmi við gæðakröfur stjórnsýslusviðs 
og starfsáætlanir og þarf að geta leitt þau til lykta í samvinnu við 
sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfnikröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Samviskusemi, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Færni í greiningu, úrvinnslu og miðlun tölulegra gagna
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnitmiðaðan,  
 vandaðan og læsilegan texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér  
 ný tölvukerfi
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu  
 Norðurlandamáli æskileg

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 21.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Þórir Óskarsson - thorir@rikisend.is 

Löggiltur endurskoðandi á  
endurskoðunarsviði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun reikningsskila ríkisaðila
• Endurskoðun reikningsskila félaga og sjóða í  
 meirihlutaeigu ríkisins
• Endurskoðun á samstæðuuppgjöri ríkissjóðs
• Könnun á innra eftirliti stofnana og mat á virkni þess
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana
• Þátttaka í teymisvinnu og samstarf við ýmsa aðila
• Ábyrgð á afmörkuðum verkefnum

Hæfnikröfur
• Þekking á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum
• Þekking á alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum
• Þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra aðila er kostur
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku
• Færni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði og metnað  
 í starfi
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og  
 mannauðskerfi ríkisins er kostur

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 28.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon - ingi@rikisend.is 

Sérfræðingur á endurskoðunarsviði
Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun reikningsskila ríkisaðila
• Könnun á innra eftirliti stofnana og mat á virkni þess
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkisstofnana
• Þátttaka í teymisvinnu og samstarf við ýmsa aðila
• Ábyrgð á afmörkuðum verkefnum

Hæfnikröfur
• Háskólapróf, meistarapróf/cand. oecon á sviði endurskoðunar  
 og reikningshalds
• Góð reynsla og/eða þekking á rekstri/fjármálastjórn opinberra  
 aðila æskileg
• Góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Góð færni í ritun og framsetningu texta á íslensku.
• Færni til að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði og metnað  
 í starfi
• Víðtæk tölvukunnátta og reynsla af notkun fjárhags- og  
 mannauðskerfi ríkisins er kostur

Starfshlutfall er 100%.  
Umsóknarfrestur er til og með 28.11.2016
Nánari upplýsingar veitir Ingi K. Magnússon - ingi@rikisend.is 

Frekari upplýsingar um störfin
Sótt skal um störfin í gegnum Starfatorg.is, þar sem nánari 
upplýsingar er að finna. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu. Umsókn getur gilt í sex 
mánuði frá lokum umsóknarfrests. Umsókn skal fylgja starfs-
ferilskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum 
Alþingis. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og reikninga 
ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir 
niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar 
eru Alþingi og birtar opinberlega. Ríkisendurskoðandi ræður  
starfsfólk stofnunarinnar. Ríkisendurskoðun er til húsa í  
Bríetartúni 7, 105 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 48. 

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is 



 

Bókari
Hafrannsóknastofnun leitar eftir bókara til starfa.  
Starfið felst í almennum bókhaldsstörfum, kostnaðaruppgjörum 
vegna erlendra rannsóknaverkefna, kostnaðareftirliti og aðstoð við 
gerð rekstraráætlana við fjármálastjóra. Um er að ræða annað af 
tveimur bókarastörfum hjá stofnuninni.

Starfið er fjölbreytt og krefjandi framtíðarstarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun á sviði bókhalds eða viðskiptafræði
• Reynsla af bókhaldi, afstemmingum og uppgjörum
• Reynsla af Oracle bókhaldskerfi og Orra, bókhaldskerfi ríkisins
  æskileg
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

Um er að ræða fullt starf með starfstöð í Reykjavík.  
Einnig er möguleiki á hlutastarfi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi 
fjármálaráðuneytis og viðeigandi stéttarfélags.  
Æskilegt er að umsækjandi geti byrjað sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember n.k. 

Umsóknir með ítarlegum upplýsingum um menntun, starfsreynslu 
og nöfnum tveggja meðmælenda skulu sendar á póstfangið  
umsokn@hafogvatn.is eða á skrifstofu Hafrannsóknastofnunar, 
Skúlagötu 4, 101 Reykjavík.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Helgadóttir, mannauðsstjóri 
(kristin.helgadottir@hafogvatn.is) og Sólmundur Már Jónsson,  
fjármálastjóri (solmundur.mar.jonsson@hafogvatn.is) sími 5752000.

Jafnt karlar sem konur, eru hvött til að sækja um starfið. 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 auð-
linda hafs og vatna. Mikill hluti starfseminnar tengist alþjóðlegu samstarfi við 
erlendar hafrannsóknastofnanir og háskóla. Stofnunin rekur auk aðalstöðva í 
Reykjavík útibú og starfsstöðvar vítt og breytt um landið, tilraunaeldisstöð, tvö 
rannsóknaskip og hefur að jafnaði um 160 starfsmenn í þjónustu sinni.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Tollstjóri leitar að kröftugum og skapandi matreiðslumanni til að annast rekstur mötuneytis embættisins. 
Viðkomandi fær tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu frá grunni, m.a. með því að velja búnað og tæki, 
ásamt því að móta mötuneytið í takt við heilsustefnu embættisins. Lögð er áhersla á góðan aðbúnað og 
�ölskylduvænan vinnutíma. 

Umsóknarfrestur er til 23. nóvember nk. Æskilegt er að viðkomandi geti ha�ð störf sem fyrst. 
Sótt er um star�ð rafrænt á www.tollur.is/storf

Metnaðarfullur 
ástríðukokkur 

Hæfniskröfur:

Helstu verkefni og ábyrgð:

Um er að ræða �ölbreytt verkefni sem hæfa jafnt körlum sem 
konum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru 
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Nánari upplýsingar um star�ð veitir Unnur Ýr Kristjánsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs, í síma 560-0300.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu 
liggur fyrir. Athygli er vakin á að umsóknir gilda í 6 mánuði frá 
því að umsóknarfrestur rennur út.

■ Uppbygging og rekstur mötuneytis.

■ Umsjón með gerð matseðla, innkaupum og vinnuskipulagi annarra starfsmanna í eldhúsi. 

■ Matseld og framreiðsla í hádegi.

■ Umsjón með veitingum á ýmsum starfsmannatengdum viðburðum.

■ Menntun á sviði matreiðslu.
■ Reynsla af stjórnun eldhúsa/mötuneyta æskileg.
■ Áhugi á fjölbreyttri og hollri matargerð.
■ Góð framkoma og rík þjónustulund.
■ Sjálfstæði, hugmyndaauðgi og skipulögð vinnubrögð.
■ Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum.

Spennandi vettvangur 
sem vert er að skoða!
Tollstjóri leitar að starfsfólki til starfa við greiningu og tolleftirlit á Keflavíkurflugvelli.  Í boði eru áhugaverð og krefjandi 
störf sem henta jafnt konum sem körlum.  Spennandi framtíðartækifæri eru fyrir rétta aðila.  
Viðkomandi fara í Tollskóla ríkisins og útskrifast sem tollverðir.
Tollstjóri verndar samfélagið gegn ólögmætum inn- og útflutningi vöru sem getur haft í för með sér hættu fyrir öryggi, 
umhverfi og heilsu almennings.

Nánari upplýsingar um starfið veitir sérfræðingur á mannauðssviði Aðalheiður Sigurjónsdóttir í síma 560-0300. 
Umsóknarfrestur er til 28. nóvember næstkomandi.

Sótt er um starfið rafrænt á www.tollur.is/laus-storf.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfið felur m.a. í sér:
- Greiningu á áhættu vöru- og farþegaflæðis
- Tolleftirlit
- Skýrslugerð
- Samskipti við farþega, inn- og útflutningsaðila
- Tölfræðivinnslu
- Alþjóðlegt samstarf

Hæfniskröfur:
- Stúdentspróf. Háskólamenntun æskileg.
- Leitað er að einstaklingum með greiningarhæfileika.   

Viðkomandi þurfa einnig að búa yfir tölvufærni, 
skapandi hugsun, samskiptafærni, yfirsýn, frumkvæði, 
skipulagshæfileikum, sjálfstæði og góðri enskukunn-
áttu. Starfið krefst aðferðafræðilegrar nálgunar og 
skipulagðra vinnubragða

Í tengslum við ráðningu þarf að þreyta þríþætt inntökupróf, bæði skriflegt og 
líkamlegt, en nánari upplýsingar um það er að finna á www.tollur.is.    
Áætlað er að inntökuprófin verði haldin  2. des  og  5. des. 2016.

Hlutverk Tollstjóra er að vernda samfélagið og tryggja ríkinu tekjur. Gildi Toll-
stjóra eru traust, samvinna og framsækni.  Ráðningar hjá embættinu taka mið 
af þeim.  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og 
Tollvarðafélags Íslands. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru leyti 
lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. 
Athygli er vakin á að umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur 
rennur út.

Helstu verkefni:

Viðskiptamannabókhald

Skönnun, skráning og bókun 
kostnaðarreikninga

Mánaðarlegar afstemmingar

Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Reynsla af bókhaldi

Nám sem nýtist í starfi,  
s.s. viðurkenndur bókari

Góð tölvukunnátta

Skipulögð og nákvæm vinnubrögð

Góð þjónustulund og samskiptahæfileikar

Sjálfstæði í starfi og hæfni  
til að vinna undir álagi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Rakel Ýr Guðmundsdóttir 
mannauðsstjóri í síma 560 1561.  Umsækjendur eru vinsamlegast 
beðnir um að sækja um starfið á borgun.is. Umsóknarfrestur er 
til og með 20. nóvember nk.

Bókari
Borgun leitar að öflugum bókara með reynslu 
og metnað til að ganga til liðs við fjármálasvið 
fyrirtækisins.

Er þér
treystandi

Nálægt
 kleinu-

hringjum?

Við hjá Dunkin' Donuts óskum eftir 
hressu og harðduglegu starfsfólki 

í vaktavinnu á nýja kaffihúsinu 
okkar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Ef þú ert 18 ára eða eldri og langar 
að vinna á skemmtilegum vinnustað 
með góðu fólki, sendu þá endilega 
umsókn, ásamt ferilskrá og mynd, 

á atvinna@dunkindonuts.is 
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Rými Ofnasmiðjan leitar að öflugum starfsmanni í 
uppsetningar á Rennuhurðum, hillubúnaði og fólkslyftum.

Um er að ræða 100% starf.

Reynsla eða menntun sem nýtist í starfi er kostur.

Ef þú hefur áhuga á að bætast í frábæran hóp fólks hjá 
Rými Ofnasmiðjunni sendu þá umsókn á ragnar@rymi.is 

Umsóknarfrestur er til 21. nóvember

ára

Tæknideild

Ljósleiðaradeild GR leitar að starfsmanni sem hefur það hlutverk að stýra 
framkvæmdaverkefnum við uppbyggingu Ljósleiðarans þannig að viðskiptavinir 
okkar lendi í öruggu hágæðasambandi. Við leitum að jákvæðum, skipulögðum og 
samskiptaliprum félaga í samhentan hóp.

ÞÚ HEFUR ALLA ÞRÆÐI Í HENDI ÞÉR:
Starfið felur í sér að skipuleggja og halda utan um gæði og öryggi við lagningu 
Ljósleiðarans með því að: 
•Bera ábyrgð á undirbúningi framkvæmda
•Bera ábyrgð á framvindu verklegra framkvæmda
•Sinna samskiptum við verktaka og upplýsingagjöf til stjórnenda

Í starfinu færðu góða innsýn í heim ljósleiðaratækninnar og færð að taka þátt í að 
koma heimilum og fyrirtækjum í samband við framtíðina. 

Til að sækja um þarftu að hafa menntun sem nýtist í starfi s.s. á sviði verk- eða 
tæknifræði, reynslu af verkefnastjórnun og ekki sakar ef þú hefur áhuga á 
framkvæmdum! Starfið hentar jafnt konum sem körlum. 

Við tökum á móti umsóknum á ráðningarsíðu okkar: starf.or.is/gagnaveitan/ þar sem 
nánari upplýsingar er að finna. Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttur mannauðsráðgjafi í netfanginu starf@
gagnaveita.is.

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

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

KOMDU FÓLKI Í SAMBAND 
VIÐ FRAMTÍÐINA

——  VERKEFNASTJÓRI

Starfsmaður sérfræðiteymis um 
aðgerðir til að draga úr nauðung í 

þjónustu við fatlað fólk.

Velferðarráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf 
starfsmanns sérfræðiteymis, sem starfar   skv. 14. gr. 
laga nr. 88/2011, um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 
og reglugerð nr. 970/2012. Um fullt starf er að ræða.

Helstu verkefni sérfræðiteymis eru að veita þjónustu
aðilum ráðgjöf um aðferðir til að komast hjá beitingu 
nauðungar, veita umsögn um beiðnir um undanþágur 
frá banni við beitingu nauðungar og taka við tilkynn
ingum um beitingu nauðungar.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þroskaþjálfun eða sambærileg háskólamenntun.
• Þekking og áhugi á mannréttindum fatlaðs fólks.
• Þekking á mismunandi tjáskiptaleiðum 
 fatlaðs fólks.
•	Reynsla	af	starfi	með	fullorðnu,	fötluðu	fólki.
• Reynsla af ráðgjafarvinnu með fötluðu fólki.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.
•	Skipulagshæfileikar	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt.

Um launakjör fer eftir kjarasamningi fjármála og 
efna hagsráðherra og Félags háskólamenntaðra starfs
manna Stjórnarráðsins. Æskilegt er að viðkomandi 
geti	hafið	störf	1.	janúar	2017		eða	fyrr.	Ráðuneytið	
hvetur	karla	jafnt	sem	konur	til	að	sækja	um	starfið.

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	 
Halldór Gunnars son, sérfræðingur í ráðuneytinu, 
halldor.gunnarsson@vel.is. 
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og 
starfsferil skulu berast velferðarráðuneytinu, 
Hafnarhúsinu	við	Tryggvagötu,	101	Reykjavík	
eða á netfangið: postur@vel.is eigi síðar en 
28. nóvember 2016.

Ráðuneytið hvetur karla jafnt sem konur til að  
sækja	 um	 starfið.	 Öllum	 umsóknum	 verður	 svarað	
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknar
frestur	rennur	út,	sbr.	reglur	nr.	464/1996	um	auglýs
ingar á lausum störfum með síðari breytingum. 
  

Velferðarráðuneytinu 11. nóvember 2016
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Skráasvið - Reykjavík
Fyrirhugað er að bæta við jákvæðum og kraftmiklum lögfræðingi á skráasvið ríkisskatt
stjóra í Reykjavík. Helstu verkefni tengjast félagaréttarlegum úrlausnarefnum vegna 
skráningar fyrirtækja, samruna/skiptinga, slita, afskráninga o.fl. Einnig er um að ræða 
verkefni tengd ársreikningaskrá.

Hæfnikröfur

•   Cand. jur. eða próf á meistarastigi á sviði lögfræði 
•   Þekking á félagarétti og lögum um ársreikninga
•   Frumkvæði
•   Mjög gott vald á rituðu máli
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Góð almenn tölvukunnátta 

Virðisaukaskattssvið - Reykjavík
Öflugur, töluglöggur og jákvæður einstaklingur hefur nú tækifæri til að ganga til liðs 
við góðan hóp starfsmanna virðisaukaskattssviðs ríkisskattstjóra í Reykjavík. Starfið felst 
einkum í vinnu við framkvæmd virðisaukaskatts, s.s. móttöku tilkynninga, skráningu, 
mat á tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna, frumálagningu, endur
álagningu, bréfaskriftir auk annarra tilfallandi verkefna.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði
•   Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
•   Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Góð almenn tölvukunnátta

Þjónustuver - Akureyri
Öflugir og jákvæðir einstaklingar hafa nú tækifæri til að ganga til liðs við þjónustuver 
ríkisskattstjóra sem er á starfsstöðinni á Akureyri. Helstu verkefni eru upplýsingagjöf 
um skattamál, símaþjónusta og afgreiðsla ýmissa  gagna sem viðskiptavinir óska eftir.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta

Einstaklingssvið - Egilsstaðir
Nú er tækifæri fyrir metnaðarfullan og kraftmikinn einstakling að slást í hóp starfs
manna ríkisskattstjóra á starfsstöðinni á Egilsstöðum. Um fjölbreytt verkefni er að 
ræða er tengjast m.a. álagningu skatta, yfirferð gagna, upplýsingagjöf um skattamál 
ásamt öðru er tengist skattskilum einstaklinga.

Hæfnikröfur

•   Háskólamenntun sem nýtist í starfi
•   Fáguð framkoma, jákvæðni, þjónustulund og lipurð í mannlegum 

samskiptum
•   Öguð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfileika til að vinna undir álagi
•   Frumkvæði og metnaður til að sýna árangur í starfi
•   Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli
•   Enskukunnátta. Önnur tungumálakunnátta kostur
•   Góð almenn tölvukunnátta

Krefjandi störf á góðum vinnustað
Ríkisskattstjóri er í fararbroddi í innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, 
skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum 
byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli.

Sótt er um störfin á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli 
skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016 og verður öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar. 

Upplýsingar um störfin veitir Inga Hanna Guðmundsdóttir í síma 442 1151. 

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is. 

Nánari upplýsingar á  rsk.is

Þjónustuver 9:3015:30
442 1000

rsk@rsk.is

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

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

365 óskar eftir góðu fólki

YFIRHÖNNUÐUR FRÉTTABLAÐSINS
Grafískur hönnuður óskast til að leiða 
hönnunardeild Fréttablaðsins.

Yfirhönnuður vinnur náið með ritstjórn 
Fréttablaðsins og mótar útlit þess. 

Viðkomandi þarf að getað hafið störf sem fyrst.
Unnið er í dagvinnu.

Hæfniskröfur:
- Gott vald á InDesign, Illustrator  
 og Photoshop.
- Skipulagshæfileikar.
- Geta til að vinna undir álagi.
- Reynsla af dagblaða- eða    
 tímaritahönnun er kostur.

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember nk.  

Eingöngu er tekið við umsóknum á vef 
365 miðla – www.365.is.     

Frekari upplýsingar veitir 
Sæmundur Freyr Árnason, framleiðslustjóri 
Fréttablaðsins, sfa@frettabladid.is.



| AtvinnA | 12. nóvember 2016  LAUGARDAGUR16

Aton er leiðandi fyrir-
tæki í upplýsingamiðlun 
og ráðgjöf sem leitar að 
starfsmanni til að sinna 
fjölbreyttum verkefnum 
á vegum fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að vera 
sjálfstæður í vinnubrögð-
um, sýna framúrskarandi 
samskiptahæfni og vera 
mjög fær í textavinnu. Krafa er gerð um háskólapróf og 
reynslu sem nýtist í starfi. Áhugasamir sendið umsókn með 
ferilskrá á aton@aton.is fyrir 1. desember 2016.

Nú þurfum við aðstoð!
Hefur þú brennandi áhuga og þekkingu á 

íslenskri myndlist og góða tölvufærni, 
þægilega nærveru og átt gott með að 

umgangast fólk?

Gallerí Fold óskar eftir starfsmanni í afleysingar 
næstu níu mánuði í afgreiðslu og sölu, 

vinnu með listamönnunum okkar, uppboð og 
skráningu verka. 

Gallerí Fold er lifandi og skemmtilegur 
reyklaus vinnustaður.

Tekið er á móti umsóknum á 
hansen@myndlist.is til 16. nóvember.

Atvinnueign ehf - Síðumúla 13 - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is

  Atvinnueign auglýsir eftir sjálfstæðum og árangursdrifnum 
löggiltum fasteignasala og/eða aðstoðarmanni fasteigna-
sala til starfa, til að annast sölu og leigu á fasteignum. Mikil 
eftirspurn og næg verkefni fyrir duglega einstaklinga.
Árangurstengd laun. 

Fagmennska, góð þjónustulund og áræðni eru afar mikilvægir kostir. 

Óskum eftir löggiltum fasteignasala
eða aðstoðarmanni fasteignasala

FASTEIGNAMIÐLUN

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist á netfangið halldor@atvinnueign.is

Nánari upplýsingar veitir Halldór Már lögg. fasteignasali í síma 898 5599

 • er tengiliður við íbúa Stúdentagarða

 • heldur utan um stöðu húsnæðis í eigu Stúdentagarða og úthlutar 
  því til aðila á biðlista, eins og úthlutunarreglur segja til um

 • kemur að útgáfu og innheimtu reikninga til íbúa Stúdentagarða

 • sinnir almennri upplýsingagjöf til þeirra sem leita til Stúdentagarða 
  og Félagsstofnunar stúdenta.

Félagsstofnun stúdenta
Sæmundargötu 4, 101 Reykjavík
Sími 5 700 700

Nánari upplýsingar um starfið: 
www.fs.is

Þjónustufulltrúi
Við bætum við teymið okkar og 

leitum því að þjónustufulltrúa á 
skrifstofuna okkar á Háskólatorgi
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Æskilegt er að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201611/1438

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar Pétursson 
(vilmar.petursson@vmst.is)  mannauðsstjóri og 
Hrafnhildur Tómasdóttir sviðsstjóri (hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is) í síma 5154800.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Hæfni- og færnikröfur:
•  Skipulagshæfileikar

• Frumkvæði

• Samstarfshæfni

• Stjórnunarhæfni

• Hæfni í verkefnastjórnun

• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntunarkröfur:
Háskólamenntun í félagsráðgjöf, náms og starfs
ráðgjöf eða önnur háskólamenntun sem nýtist í 
starfi. Stjórnendamenntun og stjórnendareynsla  
er kostur.

Starfshlutfall er 100%. 

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns hjá þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum  
sem staðsett er í Reykjanesbæ. 

Forstöðumaður annast daglega stjórn þjónustuskrifstofu í samræmi við starfsáætlun samþykkta af stjórn 
Vinnumálastofnunar. Forstöðumaður ber ábyrgð á framkvæmd, samræmingu og skiptingu þeirra verkefna 
sem honum og undirmönnum hans er falið að sinna ásamt því að sinna samskiptum við atvinnurekendur og 
ráðgjöf og vinnumiðlun til atvinnuleitenda. Hann ber jafnframt ábyrgð á þeim starfsháttum sem viðhafðir eru 
á hans þjónustuskrifstofu og að almennum ákvæðum upplýsinga og stjórnsýslulaga sé ávallt gætt. 

Á þjónustuskrifstofunni starfa 5 manns. Forstöðumaðurinn mun heyra undir sviðsstjóra ráðgjafar og 
vinnumiðlunarsviðs stofnunarinnar. Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi 
Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumaður 
þjónustuskrifstofu

Vinnumálastofnun á Suðurnesjum

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

SÖLUMAÐUR HÓTEL 
OG VEITINGADEILDAR

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Almenn	sala	og	tengsl	
við	viðskipta	vini	Hótel	og	
veitingadeildar

•	 Greining	tækifæra	á	markaði

•	 Náið	samstarf	með	
vörumerkjastjórum	

•	 Tilboðsgerð,	úrvinnsla	og	
eftirfylgni

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfið,	
fram			leiðslu-	og	matreiðslumenntun	
kostur

•	 Þekking	á	vín-,	bjór-,	kaffi-	og	
matvörumarkaði

•	 Reynsla	af	sölumennsku	

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	
áreiðanleiki ,	skipulag	og	jákvæðni

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með		28.	nóvember	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	metnaðarfullum,	duglegum	og	jákvæðum	sölumanni	
með	þekkingu	og	reynslu	á	hótel-	og	veitingahúsamarkaði.	Fyrirtækjasvið	
Ölgerðarinnar	annast	sölu	og	þjónustar	hótel,	veitingastaði,	bensínstöðvar	
og	skyndibitastaði	með	drykkjar-	og	matvöru.



FRAMLEIÐSLUVERKFRÆÐINGUR
Við leitum að öflugum starfmanni í hóp framleiðsluverkfræðinga fyrir fætur og íhluti.

Við óskum eftir einstaklingi með áhuga á framleiðslu stoðtækja auk menntunar og reynslu sem nýtist 

í starfi. Viðkomandi þarf að geta unnið sjáfstætt, undir álagi og sýnt frumkvæði.

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2016.  Sótt er um starfið á vef Össurar, 

ossur.is/mannaudur.  Athugið að velja viðeigandi starf.  

Nánari upplýsingar veitir mannauðsdeild í síma 515 1300. 

STARFSSVIÐ

•   Vinna við stöðugar umbætur á ferlum

     í framleiðslu

•   Þátttaka í þróun og innleiðingu nýrra vara

•   Vinna að gæðamálum í framleiðslu

HÆFNISKRÖFUR

•   B.Sc eða M.Sc í verk- eða tæknifræði

•   Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla

•   Þekking á straumlínustjórnun (e.Lean) kostur

•   Reynsla af framleiðslu er kostur

•   Mjög góð enskukunnátta

Össur er leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stoð- og stuðningstækja. 

Hjá félaginu starfa um 2800 manns í 19 löndum. 

Gildi félagsins eru: Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki. WWW.OSSUR.COM

SÉRFRÆÐINGUR 

Í VETTVANGS-

ATHUGUNUM

SÉRFRÆÐINGUR Í 

ÞJÓÐHAGSVARÚÐ

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir öflugum 
sérfræðingi með 
góða greiningar- og 
samskiptahæfni.

  Fjármálaeftirlitið 
óskar eftir sérfræðingi í 
teymi þjóðhagsvarúðar 
á greiningasviði. 

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY, ICELAND

Hlutverk teymis sem annast vettvangsathuganir er að afla upplýsinga og gagna 
með sjálfstæðri skoðun á vettvangi, þar sem athuganir geta m.a. beinst að tilteknum 
afmörkuðum þáttum í starfsemi eftirlitsskyldra aðila eða heildarathugunum hjá 
einstökum aðilum. Leitað er að sérfræðingi með ríka greiningarhæfni og góða 
samskiptahæfni. 

Starfssvið
• Undirbúningur og framkvæmd vettvangsathugana
• Greining gagna og skýrslugerð
• Verkefnastjórnun
• Þátttaka í innlendu samstarfi
• Þátttaka í innra starfi Fjármálaeftirlitsins
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Viðeigandi háskólapróf, t.d. viðskiptafræði, hagfræði eða verkfræði
• Viðeigandi reynsla af störfum á fjármálamarkaði skilyrði 
• Rík greiningarhæfni og færni til að tjá sig í ræðu og riti er nauðsynleg
• Reynsla af eftirlitsstörfum kostur
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Frumkvæði, metnaður og góð samskiptahæfni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

Hlutverk þjóðhagsvarúðar er að greina kerfisáhættu og þróun á fjármálamarkaði og 
miðla þeim upplýsingum út á við og til annarra starfseininga Fjármálaeftirlitsins. Einnig 
framkvæmir teymið álagspróf á valda eftirlitsskylda aðila og gerir tillögur um breytingar 
á lögum og mótar reglur og leiðbeiningar er varða stýringu áhættu á fjármálamarkaði.   

Starfssvið
• Mat á fjármálastöðugleika og kerfisáhættu
• Gerð og framkvæmd álagsprófa
• Þróun aðferða við mat á kerfisáhættu og mótun þjóðhagsvarúðartækja
• Samskipti við eftirlitsskylda aðila og aðra hagsmunaaðila
• Þátttaka í alþjóðlegu samstarfi 

Hæfniskröfur
• Háskólagráða í hagfræði, tölfræði, verkfræði eða sambærilegu.   

Framhaldsmenntun kostur
• Mikil þekking og reynsla af fjármálamarkaði
• Rík greiningarhæfni og gott vald á tölfræði og líkanagerð
• Þekking og reynsla af gerð og framkvæmd álagsprófa æskileg
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Færni í ritun og framsetningu texta á íslensku og ensku nauðsynleg
• Góð hæfni í samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, ábyrgð og metnaður í starfi

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að sækja um störfin á heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, www.fme.is eða á www.starfatorg.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember nk. Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að 
gegna starfinu rökstudd.
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Ritari óskast 1/2 daginn
Rótgróin fasteignamiðlun leitar að ritara til starfa frá kl. 
13-17 virka daga. Starfið felst í afgreiðslu viðskiptavina, 
símsvörun, skjalavinnslu og almennum ritarastörfum.  
Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í vinnubrögðum, hafa 
góða þjónustulund, vera stundvís og geta hafið störf sem 
fyrst. Söluhæfileikar er kostur. Áhugasamir sendið inn 
svar á box@frett.is merkt ,,Ritari-1106“

Leikskólinn Aðalþing 
óskar að ráða 

háskólamenntað fólk 
til starfa 

Aðalþing 
er einkarekinn leikskóli í Kópavogi, 
sem leggur áherslu á margskonar 

þróunarstarf og skemmtilega 
nýbreytni. 

 
Við leitum að starfsfólki með 

margvíslega háskólamenntun, 
t.d. á sviði uppeldis- og menntavísinda, 

félags- eða 
heilbrigðisvísinda og listgreina. 

 
Karlar jafnt sem konur eru sérstaklega 
hvattir til að sækja um starf með okkur 
en nú þegar er hátt hlutfall karlmanna 

starfandi við skólann.  

Upplýsingar veitir Hörður leikskólastjóri 
í síma 7703553 

eða á netfanginu hordur@adalthing.is 

Nánari upplýsingar um starÞð í Aðalþingi 
er að Þnna ‡ heimas’ðu skólans www.adalthing.is

LEIKSKÓLINN 
AÐALÞING

STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Íþróttakennari
 
Hofsstaðaskóli
 • Skólaliði

Leikskólinn Akrar
 • Leikskólakennarar
 
Leikskólinn Holtakot
 • Leikskólakennari
 
Leikskólinn Kirkjuból
 • Leikskólakennarar
 • Þroskaþjálfi eða 
  leikskólakennari í sérkennslu

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru 
hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.
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www.lyfogheilsa.is

GJALDKERI, INNHEIMTA
OG BÓKHALD
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Starfssvið:
– Umsjón með samþykkt reikninga

– Greiðsla reikninga

– Viðhald og uppfærslur greiðsluáætlunar

– Útgáfa reikninga og greiðsluseðla

– Umsjón með daglegum uppgjörum   

   verslana og sjóðsstöðu

– Umsjón með reikningsviðskiptum

– Innheimta viðskiptakrafna

– Fleira tengt fjárreiðum, lánadrottnum     

   og viðskiptavinum

Hæfniskröfur:
– Haldbær reynsla og þekking á     

   gjaldkera- og/eða bókhaldsstar�

– Menntun á sviði bókhalds, viðskiptafræði   

  eða sambærileg menntun æskilegt

– Góð almenn tölvuþekking

– Hæfni í mannlegum samskiptum

– Frumkvæði, sjálfstæði, skipulagshæfni 

   og markviss vinnubrögð 

– Þekking og reynsla af Navision er 

   kostur en ekki skilyrði

Um 100% starf er að ræða. Umsókn merkt 
„gjaldkeri“, ásamt ferilskrá, sendist á 
starf@lyfogheilsa.is fyrir 16. nóvember nk.

Lyf og heilsa er framsækið þjónustufyrirtæki með starfsemi víðsvegar um landið. 
Fyrirtækið leggur metnað sinn í að veita viðskiptavinum sínum framúrskarandi 
þjónustu á sviði heilsu, heilbrigðis og lífsgæða.

Lyf og heilsa leitar að metnaðarfullum einstaklingi til starfa 
í bókhaldsdeild fyrirtækisins.



Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember 2016. 
Tekið er á móti umsóknum í gegnum heimasíðu WOW air, 
www.wowair.is/starf. Þar er að finna nánari upplýsingar 
um störfin. Fyrir frekari upplýsingar bendum við á 
starf@wow.is.
 

WOW HVAÐA 
LEIÐ ERT ÞÚ?
TAKTU ÞÉR STÖÐU!  Við erum alltaf að stækka og nú vantar 
okkur fleira gott fólk til að halda utan um WOWið.
 

SVÆÐISSTJÓRI FYRIR ÍSLAND
Ertu sprækur og hugmyndaríkur markaðssnillingur með 
mikið keppnisskap? Sölu- og markaðssvið WOW air leitar nú 
að öflugum og hugmyndaríkum svæðisstjóra.

VERKEFNASTJÓRI Á SÖLU- OG 
MARKAÐSSVIÐI
Ertu skapandi og skipulagður múltítasker sem elskar að 
hafa nóg að gera í vinnunni? Við erum á höttunum eftir 
�ölhæfum verkefnastjóra í Sölu- og markaðsdeild 
fyrirtækisins.
 

MANAGER TRAINING Í  TÆKNIDEILD
Viltu þjálfa hópinn? Starfið krefst frumkvæðis og 
sjálfstæðis. Við leitum að framtakssömum aðila með 
blússandi WOW faktor, sem treystir sér í kre�andi verkefni.

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í  ÞJÓNUSTUVER
Við leitum að þjónustuglöðum einstaklingi sem brosir 
allan hringinn hvað sem á dynur. Mjög góð íslensku- og 
enskukunnátta er lykilatriði en önnur tungumálakunnátta 
er stór plús.

MANAGER PLANNING Í  TÆKNIDEILD
Viðkomandi þarf að vera súper skipulagður og talnaglöggur 
með eindæmum. Ertu framúrskarandi stjórnandi og góð 
fyrirmynd sem hugsar í lausnum? Þá viljum við heyra frá þér.
 

MANAGER ENGINEERING Í  TÆKNIDEILD
WOW air leitar að metnaðarfullum starfskrafti til að takast á við 
áhugaverð og kre�andi verkefni á flugrekstrarsviði flugfélagsins. 
Fagmennska, frumkvæði og sjálfstæði í starfi eru allt góðir kostir 
að hafa.
 

SÉRFRÆÐINGUR Í  FERLASKRÁNINGU OG 
ÞJÓNUSTUSTÖÐLUM
Fara frávik í taugarnar á þér? Okkur vantar starfsmann til að 
þróa og viðhalda stöðlum félagsins. Starfið krefst frumkvæðis, 
sjálfstæðis og mikillar fagmennsku.

 

ÞJÓNUSTUFULLTRÚI Í  GROUND OPERATIONS
WOW air óskar eftir að ráða hörkuduglegan og metnaðarfullan 
þjónustufulltrúa til starfa í Ground Operations-deild fyrirtækisins í 
Reykjavík. Ertu góður penni og snillingur í samskiptum við fólk? 
Um framtíðarstarf er að ræða og unnið á dag- og næturvöktum.

 

VERKEFNASTJÓRI Í  VEFMARKAÐSDEILD
Þekkirðu alla króka og kima social-heimsins?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum 
einstaklingi í fullt starf í vefmarkaðsdeild fyrirtækisins. 
 



Organisti / Tónlistarstjóri
Sóknarnefndir Brautarholts- og Reynivallasókna  

auglýsa eftir organista/tónlistarstjóra í 30% fasta stöðu  
við Reynivallaprestakall frá 1. janúar 2017.

 Leitað er eftir einstaklingi sem:
•	 Er	tilbúinn	til	að	byggja	upp	kórstarf	í	sóknunum
•	 Hefur	metnað	fyrir	tónlistarþætti	helgihaldsins
•	 Er	tilbúinn	í	gott	samstarf	við	sóknarprest			

prestakallsins	
Laun	skv.	kjarasamningi	organista	hjá	FÍH	og	launanefndar	
Þjóðkirkjunnar.	Umsóknir	skulu	sendar	rafrænt	til:		
bjorn@brautarholt.is.		
Umsóknarfrestur er til 15. desember n.k.

Allar	upplýsingar	um	starfið	gefa	formenn	
sóknarnefndanna	sem	ráða	munu	í	starfið:
Björn	Jónsson	formaður	Brautarholtssóknar,		
bjorn@brautarholt.is	s:	892	3042
Sigríður	Klara	Árnadóttir	formaður	Reynivallasóknar,		
sigridur@kjos.is	s:	841	0013
Einnig	er	hægt	að	hafa	samband	við	sóknarprest	sr.		
Örnu	Grétarsdóttur,	arna.gretarsdottir@kirkjan.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Leikskólakennari í leikskólann Álfaheiði

· Leikskólakennari í leikskólann Austurkór

· Leikskólakennari í leikskólann Efstahjalla

· Leikskólakennari í leikskólann Kópahvol

· Deildarstjóri í leikskólann Núp

· Leikskólakennari í leikskólann Núp

Grunnskólar

· Forfallakennari í Kársnesskóla

· Skólaliðar í Smáraskóla

· Forfallakennari í Vatnsendaskóla

Menntasvið

· Kennsluráðgjafi

· Talmeinafræðingur við leik- og grunnskóla

· Yfirsálfræðingur við leik- og grunnskóla

Velferðasvið

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks

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

IÐNAÐARMENN 
Marel leitar að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi starf í plötuliði framleiðslu Marel í fyrsta flokks 
vinnuumhverfi.

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:
• Vinna við laserskurðavélar.
• Vinna við beygjuvélar.
• Vinna við suðuróbot.

Unnið er á tvískiptum vöktum frá 6:00 til 15:00 
og 15:00 til 24:00 mánudaga til fimmtudaga. 
Á föstudögum er unnið frá 6:00 til 12:00 og 
12:00 til 18:00.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Sigurður Guðjónsson 
framleiðslustjóri, í síma 563 8000 eða með 
tölvupósti á sigurdur.gudjonsson@marel.com. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Hæfniskröfur:  
• Færni í samskiptum og teymisvinnu.
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Stundvísi.
• Iðnmenntun er æskileg, reynsla er kostur. 

IÐNAÐARMENN 
Marel leitar að kraftmiklum og jákvæðum einstaklingi til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi starf í plötuliði framleiðslu Marel í fyrsta flokks 
vinnuumhverfi.

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:
• Vinna við laserskurðavélar.
• Vinna við beygjuvélar.
• Vinna við suðuróbot.

Unnið er á tvískiptum vöktum frá 6:00 til 15:00 
og 15:00 til 24:00 mánudaga til fimmtudaga. 
Á föstudögum er unnið frá 6:00 til 12:00 og 
12:00 til 18:00.

Nánari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember nk. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu 
Marel, marel.is/störf.  Nánari upplýsingar 
um starfið veitir Sigurður Guðjónsson 
framleiðslustjóri, í síma 563 8000 eða með 
tölvupósti á sigurdur.gudjonsson@marel.com. 

FELST FRAMTÍÐ 
ÞÍN Í AÐ VINNA 
MEÐ OKKUR?

Hæfniskröfur:  
• Færni í samskiptum og teymisvinnu.
• Samviskusemi og metnaður til að skila góðri vinnu.
• Næmt auga fyrir smáatriðum.
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun.
• Stundvísi.
• Iðnmenntun er æskileg, reynsla er kostur. 

VERKEFNISSTJÓRI SAMSKIPTA, VIÐBURÐA 
OG MARKAÐSMÁLA
Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands leitar að verkefnisstjóra samskipta, viðburða og 
markaðsmála. Viðkomandi verður hluti af mannauðs- og samskiptahópi en hlutverk teymisins er að efla 
mannauð, samskipti og starfsumhverfi sviðsins. Við leitum að einstaklingi með þekkingu og brennandi 
áhuga á samskiptum, viðburðum og markaðsmálum, í hóp úrvals starfsfólks sem hefur fagmennsku, 
góð samskipti og stöðugar umbætur að leiðarljósi.

STARFSSVIÐ
• Viðburðastjórnun
• Öflug myndun tengslanets
• Tengsl við atvinnulífið og almannatengsl
• Þróun og innleiðing bættra innri samskipta
• Verkefnastýring umbótaverkefna
• Markaðsmál
• Teymisvinna í mannauðs- og samskiptahópi 

sviðsins

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Ella Jónsdóttir mannauðsstjóri Verkfræði- og náttúruvísindasviðs 
í síma 525 4644 og netfang jej@hi.is.

Sjá nánar um starfið www.hi.is/laus_storf

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR
• Háskólapróf sem nýtist í starfi 
• Reynsla af verkefnastjórnun og viðburðastjórnun er kostur
• Þekking á helstu verkfærum innri samskipta og markaðssetningar
• Færni í vefmálum og samfélagsmiðlum
• Frumkvæði í starfi og góðir samstarfshæfileikar
• Mikil ritfærni og færni í miðlun og framsetningu upplýsinga
• Mjög góð færni í ræðu og riti jafnt í íslensku og ensku
• Afbragðs samskiptahæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

 
 

STARFSFÓLK ÓSKAST 
 
Víkingbátar ehf er fyrirtæki sem framleiðir 
fiskibáta úr trefjaplasti af gerðinni Víkingur og Sómi. 
Víkingbátar er staðsett að Kistumel 20, 116 Reykjavík og 
hjá félaginu starfa reynslumiklir tækni og iðnaðarmenn 
við framleiðslu og frágang báta. Vegna vaxandi 
verkefna leita Víkingbátar ehf eftir öflugum liðsmönnum í 
framleiðsludeild félagsins 
 
Helstu verkefni 
• Vinna við trefjaplast 
• Samsetning báta 
• Vinna við innréttingar og frágang 
• Handverksvinna 
Hæfniskröfur 
• Iðnmenntun kostur 
• Vandvirkni og vinnusemi 
• Reglusemi og heilsuhraustur 
• Reynsla af trefjaplastvinnu og bátum kostur 
 

Umsókn og ferilskrá sendist á sverrir@vikingbatar.is   

eða aevar@vikingbatar.is 

Umsóknarfrestur er 04.12.2016 
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Hótel Óðinsvé auglýsir eftir 
næturverði í móttöku

Fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf á næturvöktum á líflegum 
vinnustað. Starfssvið er m.a. innritun, upplýsingagjöf, almenn 
afgreiðsla o.fl. Vinnutími er milli 20:00 og 08:00 og unnið er á sjö 
daga vöktum.

Umsækjandi þarf að hafa stúdentspróf eða sambærilega 
menntun, ríka þjónustulund, sjálfstæði, frumkvæði og metnað, 
góða framkomu, færni í samskiptum, haldgóða tölvukunnáttu, 
tala og skrifa íslensku, hafa gott vald á ensku og helst einu öðru 
tungumáli. Starfsreynsla er kostur.

Viðkomandi þarf að vera reyklaus og geta hafið störf sem fyrst.

Umsókn ásamt ferilskrá og mynd sendist á bh@odinsve.is merkt 
„Starfsumsókn”.

Umsóknarfrestur er til 16. nóv. 2016

Við leitum að jákvæðum, 
drífandi og skipulögðum 
einstaklingi með framúr
skarandi hæfni í mann
legum samskiptum. 
Starfið er laust frá og 
með 1. janúar 2017.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á daglegum 
rekstri skrifstofu og fjárreiðum félagsins. Í 
því felst meðal annars að aðstoða við að afla 
styrkja, gerð áætlana og styður við við deildir 
félagsins í öllu þeirra starfi. Framkvæmdastjóri 
er tengiliður félagsins við UMSK, ÍSÍ, UMFÍ 
og Mosfellsbæ sem á og rekur þau mannvirki 
sem félagið hefur aðgang að.

Menntun/reynsla: Reynsla af fyrirtækjarekstri 
æskileg, þekking á mannauðsmálum kostur 
sem og þekking á starfsemi íþróttafélaga.
Afturelding er stækkandi íþróttafélag  
með 10 deildir og ríflega 1.300 iðkendur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Dagný Kristinsdóttir í síma 848 9998  
eða í netfanginu umfa@afturelding.is
Umsóknafrestur er til og  
með 23. nóvember 2016.   
Umsóknir ásamt starfsferilskrá og meðmæl-
endum skulu sendar á umfa@afturelding.is

Ungmennafélagið  
Afturelding auglýsir eftir 

framkvæmdastjóra

 

         
 

Hjúkrunarheimilið Eir óskar eftir 
starfsmönnum  
í umönnun á heimilisdeild. 
 
Um er að ræða blandaðar vaktir, bæði morgun- og 
kvöldvaktir. Starfshlutfall eftir samkomulagi. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
 
Einnig getum við boðið upp á styttri kvöldvaktir. 
 
Upplýsingar veitir deildarstjóri í síma 522 5700.  
Umsóknir skal senda rafrænt á edda@eir.is 
 
Eir hjúkrunarheimili 
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík                    
Sími 522 5700 
 
 
 
                   
 
 
 
 
               

UMHYGGJA  •  FAGMENNSKA  •  ÖRYGGI  •  FRAMÞRÓUN

Við sækjumst eftir framsæknum hjúkrunarfræðingi með framúrskarandi samskipta- og sam starfs-
hæfileika í starf deildarstjóra á líknardeild. Hjúkrunardeildarstjórinn stjórnar daglegum rekstri  
og er leiðandi um hjúkrunarfræðileg málefni innan deildarinnar. Næsti yfirmaður er fram kvæmda-
stjóri lyflækningasviðs. 

Líknardeildin er 12 rúma og skiptist í legudeild, fimm daga deild, dagdeild og göngudeild. Deildin  
er hugsuð fyrir tímabundna innlögn sjúklinga með ólæknandi, langt genginn sjúkdóm og skertar 
lífs líkur. Markmiðið er að bæta lífsgæði sjúklinga og fjölskyldna þeirra. Áhersla er lögð á góð 
samskipti og samvinnu við sjúkling og fjölskyldu hans. 

HJÚKRUNARDEILDARSTJÓRI

Líknardeild

Auglýst er eftir matreiðslumanni í fullt starf í vaktavinnu. Við leitum eftir jákvæðum og öflugum 
matreiðslumanni sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni með hressu og 
skemmtilegu fólki í fjölþjóðlegu starfsumhverfi. 

Við viljum ráða starfsmann í matargerð á sérfæði og almennu fæði. Við leitum eftir hressum og 
duglegum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi verkefni sem er tilbúinn að vinna vaktir. Unnið er 
ýmist 8 eða 11,5 stundir milli kl. 7 og 18:30 og aðra hverja helgi. 

Á einingunni starfa um 35 manns við matargerð og skömmtun á almennu fæði og sérfæði. Eldhús 
- matsalir sjá um matargerð og máltíðaþjónustu fyrir sjúklinga og starfsfólk spítalans. Markmið 
starfseminnar er að gæta hagkvæmni og tryggja öryggi matvæla og vinnuferla þannig að 
fram leiðsla og þjónusta sé til fyrirmyndar. Eldhús og matsalir Landspítala eru með Svansvottun.

MATREIÐSLUMAÐUR

STARFSMAÐUR

Eldhús Landspítala

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

LANDSPÍTALI ... VERTU MEÐ!

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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



Auglýsum eftir Verkefnastjóra
Nóg af verkefnum.

Hæfniskröfur eru reynsla af verkefnastjórnun.   
Meistararéttindi eða tækninám er æskilegt.

Upplýsingar veitir Reynir í síma 696 0199.

Vinnuvélar-tækjamiðlun sérhæfir sig í sölu, innflutningi og miðlun stórra og smárra vinnuvéla, vörurbíla og varahluta. Fyrirtækið er systurfélag Jötunn Véla sem er leiðandi á Íslandi í sölu á vélum og búnaði 
tengdum landbúnaði, grænum svæðum og jarðvinnuverktökum. Fyrirtækin leggja mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum góða og hraðvirka þjónustu. Hjá fyrirtækjunum vinna samtals 40 manns.

Við stækkum og eflumst
Vegna ört vaxandi verkefna og nýs umboðs fyrir Bobcat óska Vinnuvélar – tækjamiðlun ehf eftir að ráða 

2 öfluga einstaklinga til starfa sem fyrst. Um spennandi og krefjandi framtíðarstörf er að ræða.

Umsóknarfrestur er til og með 21. nóvember nk. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn ásamst ítarlegri 
ferilskrá og mynd á netfangið baldur@vinnuvelar.is. Nánari upplýsingar veitir Baldur Þórarinsson í síma 4 800 441

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Starfssvið:
•	 Almenn sala vinnuvéla og tækja
•	 Þjónusta og ráðgjöf við viðskiptavini 

 

Hæfniskröfur:
•	 Þekking á vinnuvélum og tækjum
•	 Reynsla sem nýtist í starfi
•	 Skipulagshæfni, frumkvæði, 

 vandvirkni og metnaður
•	 Rík þjónustulund og hæfni   

í mannlegum samskiptum
•	 Geta unnið sjálfstætt

Starfssvið:
•	 Standsetningar og smáviðgerðir
•	 Skipulag útisvæðið og lagers 

 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla af vélaviðgerðum
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum, 

frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Sölumaður vinnuvéla og tækja Starfsmaður á verkstæði

Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Okkur vantar 
framúrskarandi 
sölumann
Vegna ört vaxandi verkefni óskar Jötunn  eftir 
að ráða öflugan sölumann á vélasölu svið okkar 
á Selfossi. Um spennandi og krefjandi fram
tíðarstarf er að ræða. 

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóv nk. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda 
umsókn ásamt ítarlegri ferilskrá og mynd á netfangið 
helgi@jotunn.is .

Nánari upplýsingar veitir Helgi Jóhannsson 
í síma 480 0400.

Jötunn er stofnað árið 2004 og er með starfsstöðvar á Selfossi, 
Akureyri og á Egilsstöðum.  Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu á vélum og 
tækjum og varahlutum tengdum landbúnaði, grænum svæðum og 
jarðvinnuverktökum og er stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Fyrirtækið 
hefur frá upphafi lagt mikla áherslu á að veita viðskiptavinum sínum 
góða og hraðvirka þjónustu. Meðal helstu vörumerkja sem fyrirtækið 
er innflytjandi að eru: Massey Ferguson, Valtra, Pöttinger, Schaffer 
og McHale. Fyrirtækið skiptist í verslunarsvið, varahlutasvið og 
vélasölusvið. Hjá Jötni vinna 40 manns. 

Starfssvið:
•	 Sala og ráðgjöf á vélum og tækjum
•	 Samskipti við nýja og núverandi 

viðskiptavini 
 

Hæfniskröfur:
•	 Reynsla / menntun sem nýtist í starfi
•	 Hæfni í mannlegum samskiptum  

og rík þjónustulund
•	 Frumkvæði og metnaður
•	 Geta unnið sjálfstætt

Velferðarsvið

Vilt þú taka þátt í að móta nýtt og spennandi  
búsetuúrræði og á sama tíma að hjálpa einstaklingum  

með fjölþættan vanda að fóta sig í samfélaginu
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis vinnur að því að móta nýtt úrræði fyrir einstaklinga með fötlun og 
vímuefnavanda. Starfið felur í sér að veita einstaklingum stuðning í daglegu lífi og taka þátt í tómstundum og 
starfi með viðkomandi. Óskað er eftir starfsfólki í 5 stöðugildi sem vinna í teymi og samstarf er við Landspítala 
háskólasjúkrahús. Vinnutími er dag, kvöld og/eða helgar. Starfshlutfall er eftir samkomulagi. 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur að markmiði að veita íbúum hverfanna fyrirmyndarþjónustu og 
stuðla að góðu samfélagi fyrir alla í samvinnu við íbúa, félagasamtök, hagsmunaaðila og stofnanir í hverfunum. 
Unnið er á grundvelli þverfaglegs samstarfs sérfræðinga og áhersla lögð á heildarsýn og samþætta þjónustu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 
Nánari upplýsingar um störfin veitir Katrín Harpa Ásgeirsdóttir í síma 411 1500 eða með því að senda fyrirspurnir 
á katrin.harpa.asgeirsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Reykjavíkurborgar 
 www.reykjavik.is/storf. 
Umsóknarfrestur er til 26. nóvember nk. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Hvatning, ráðgjöf og stuðningur til  

sjálfshjálpar og félagslegrar virkni
• Aðstoð og leiðbeiningar við heimilishald
• Vinna að eftirfylgd einstaklings- og  

þjónustuáætlana
• Virkt notendasamráð og samvinna við  

aðstandendur og aðra hagsmunaaðila 
• Þróun og þátttaka í þverfaglegu starfi og  

faglegri uppbyggingu

Menntunar og hæfniskröfur
• Góð almenn menntun 
• Þekking og/eða reynsla í starfi með fólki með 

skerðingar og/eða vímuefnavanda
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Áhugi á þróun og uppbyggingu faglegs starfs
• Áhugi á þverfaglegri teymisvinnu og valdeflingu
• Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í  

vinnubrögðum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur 

Reykjavíkurborgar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem við búum í.
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Valitor er traust og alþjóðlegt þekkingarfyrirtæki sem er stöðugt að skapa nýjar lausnir fyrir viðskiptavini sína. Gildin okkar: frumkvæði, traust 

og samvinna, knýja samhentan og metnaðarfullan starfshóp áfram í stöðugri viðleitni til að bæta þjónustuna.

alþjóðlegu 
þekkingarfyrirtæki?

Vilt þú starfa hjá

Umsóknareyðublöð og nánari 
upplýsingar má finna á
www.valitor.is

Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2016.
Umsókninni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Valitor óskar eftir að ráða fulltrúa í þjónustu og ráðgjöf á alþjóðasviði 
í tímabundið starf til og með ágúst 2017.

Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur, samviskusamur og býr yfir 
góðri samskiptafærni.

Nánari upplýsingar:
Magnús Þór Óskarsson 
deildarstjóri þjónustu á alþjóðasviði
Tölvupóstur: magnuso@valitor.is 
Sími: 525 2000

FULLTRÚI Í ÞJÓNUSTU OG RÁÐGJÖF Á ALÞJÓÐASVIÐI

Nánari upplýsingar:
Sigurður Svavarsson 
deildarstjóri tæknistjórnar
Tölvupóstur: sigurdur@valitor.is
Sími: 525 2000

Valitor óskar eftir að ráða gagnagrunnssérfræðing í deild innan rekstrar-
sviðs sem heitir tæknistjórn (IT infrastructure) til að reka og þróa 
upplýsingakerfi fyrirtækisins.

Við leitum að skipulögðum og öguðum einstaklingi sem hefur áhuga 
á að þróa upplýsingakerfi og ferla fyrirtækisins.

GAGNAGRUNNSSÉRFRÆÐINGUR

Nánari upplýsingar:
Óli Geir Stefánsson 
deildarstjóri tækniþjónustu
Tölvupóstur: oli@valitor.is 
Sími: 525 2000

Valitor leitar að kerfisstjóra/tæknimanni í deild sem sinnir tækniþjónustu 
á rekstrarsviði. Tækniþjónusta sinnir daglegum rekstri og vöktun 
á kerfum og búnaði Valitor ásamt þjónustu við innri og ytri viðskiptavini.
Deildin er tvískipt þar sem annar hópurinn sinnir þessum verkefnum 
í dagvinnu og hinn hópurinn gengur vaktir til að mönnun sé tryggð
allan sólarhringinn.

Við leitum að tæknimenntuðum einstaklingi með jákvætt hugarfar 
og þjónustulund í báða hópana.

KERFISSTJÓRI/TÆKNIMAÐUR
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KAFFIBARÞJÓNAR 
ÓSKAST 

Te & Kaffi leitar að starfsfólki til að bætast í hóp 
okkar jákvæðu, duglegu og framúrskarandi 

kaffibarþjóna sem fyrir eru á kaffihúsum okkar.

Við leitum að hressum einstaklingum í fullt- 
og hlutastarf sem vilja vinna í skemmtilegu 

og krefjandi starfsumhverfi. Reynsla af 
þjónustustörfum æskileg.

Umsóknir berist á atvinna@teogkaffi.is 
til og með 1. desember 2016, 
Um framtíðarstarf er að ræða

The British Embassy in Reykjavík is now looking 
 for a Communications Officer. This is a full-time 
position of 5 days per week to cover a temporary 

vacancy for 12 months.

Main Purpose of Job:
Produce, publish and manage the content of articles on the 

Embassy’s website and social media accounts; Further  
develop the Embassy’s social media platform, including 
Twitter and Facebook, to increase audience and impact; 
Embassy contact point for public affairs-related issues;  

Assist in managing media relations; Administer the  
Chevening Scholarships programme et al. 

Please visit http://bit.ly/2eJ8GpM for full information  
regarding the role and details of how to apply using the 

online application form. 

The closing date for applications is  
Thursday 17 November 2016 (23:59).

Please note, we are unable to confirm receipt of  
applications; only those candidates who are successful in the 
initial sift will be contacted and invited to attend an interview. 

Job Opportunity  
Communications Officer 

Follow us on 
facebook.com/UKinIceland 
twitter.com/UKinIceland

Viltu komast 
í skólaliðið?
Smiður Tækniskólans
Leitað er að útsjónarsömum smið með frumkvæði, góða þjónustulund og 
reynslu af því að vinna sjálfstætt. Smiður skólans vinnur í samvinnu við starfs-
fólk húsumsjónar að viðhaldi og endurbótum á húsnæði skólans. 

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá á gsi@tskoli.is merkt „Smiður“ 
fyrir 21. nóvember næstkomandi.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins er lí� egur vinnustaður með um 280 starfsmenn. Helstu starfsstöðvar 
skólans eru á Skólavörðuholti, Háteigsvegi og við Flatahraun. Glæsilegt mötuneyti er rekið á hverjum stað 
og skemmtilegir nemendur og uppátækjasamt starfsfólk einkennir vinnustaðinn.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGAR
Starfsmenn eru lykill að árangri allra fyrirtækja.
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GLOBAL MASTER DATA 
MANAGER

GLOBAL INFORMATION 
SECURITY & PRIVACY OFFICER

Marel seeks a highly experienced and qualified 
individual for a leadership role, Global Master Data 
Manager (MDM).

Marel seeks an experienced and qualified 
individual for the position of Global Information 
Security & Privacy Officer.  

Marel is the leading global provider of advanced processing systems and services to the Poultry, Meat 
and Fish industries. Marel’s state-of-the-art equipment and systems help food processors of all sizes, in all 
markets, to operate at peak productivity.

Main responsibilities:
•   Define and build up an MDM vision and strategies, execute and 

align within the business.
• Develop, implement and maintain processes, data models, 

quality metrics and best practices.
• Manage a team of Master Data professionals and a virtual 

network of data stewards and agents.

Main responsibilities:
• Establish the information security organization, implement and 

maintain information security strategy.
• Initiate and supervise information security deployment and 

integration throughout the organization. 
• Anticipate the information security threat landscape, trends and 

business needs. 
• Be responsible for the governance and protection of all the 

personal data, dealt with within Marel. 

Deadline for application is 27th November 2016. For further information, contact Stacey B. Katz, 563 8000 or stacey.katz@marel.com. 
Please apply online at marel.com/jobs. 

Requirements:
•   5 to 10 years of relevant work experience. 
•   Completed at least one major data program, preferably global.
•   Business minded, hands-on personality and personal interest in data  
    management.
•   Bachelor’s degree and preferably higher education in relevant topics. 

Requirements:
•   Minimum 5 years of experience as Information Security Officer.
•   Strong analytical and communication skills.
•   Master’s degree in Information Management & Auditing, 
    Business Administration or Computer Sciences. 

EXCITING GLOBAL 
OPPORTUNITIES 

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

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

Ölgerðin er eitt stærsta fyrirtækið  

á sínu sviði. Ölgerðin framleiðir, 

flytur inn, dreifir og selur matvæli 

og sérvöru af ýmsum toga. 

Áhersla er lögð á að vörur 

fyrirtækisins séu fyrsta flokks  

og að viðskiptavinir þess geti  

gengið að hágæða þjónustu vísri.

SÖLUMAÐUR HÓTEL 
OG VEITINGADEILDAR

HLUTVERK OG ÁBYRGÐ:

•	 Almenn	sala	og	tengsl	
við	viðskipta	vini	Hótel	og	
veitingadeildar

•	 Greining	tækifæra	á	markaði

•	 Náið	samstarf	með	
vörumerkjastjórum	

•	 Tilboðsgerð,	úrvinnsla	og	
eftirfylgni

HÆFNISKRÖFUR: 

•	 Menntun	sem	nýtist	í	starfið,	
fram			leiðslu-	og	matreiðslumenntun	
kostur

•	 Þekking	á	vín-,	bjór-,	kaffi-	og	
matvörumarkaði

•	 Reynsla	af	sölumennsku	

•	 Framúrskarandi	þjónustulund,	
áreiðanleiki ,	skipulag	og	jákvæðni

Umsóknarfrestur	er	ti l	og	með		28.	nóvember	nk.	
Sótt	er	um	á	heimasíðu	Ölgerðarinnar:	umsokn.olgerdin.is

Ölgerðin	leitar	að	metnaðarfullum,	duglegum	og	jákvæðum	sölumanni	
með	þekkingu	og	reynslu	á	hótel-	og	veitingahúsamarkaði.	Fyrirtækjasvið	
Ölgerðarinnar	annast	sölu	og	þjónustar	hótel,	veitingastaði,	bensínstöðvar	
og	skyndibitastaði	með	drykkjar-	og	matvöru.

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

Félagið á auk þessa Midi.is sem annast miðasölu á mannfagnaði og viðburði, 
svo sem á leiksýningar, tónleika, kvikmyndasýningar, íþróttaleiki og fleira. 
Hjá 365 starfa um 400 manns.

Umsóknarfrestur er til 18. nóvember.
Áhugasamir sæki um á 365.is

Við hjá 365 leitum að tveimur einstaklingum sem
búa yfir þessum stórkostlegu kostum:

∙ Háskólamenntun í tölvunarfræði eða sambærileg reynsla.
∙ Að minnsta kosti tveggja ára starfsreynsla í forritun.
∙ Eiga auðvelt með að vinna í teymi.
∙ Hafa brennandi áhuga á tækninýjungum sem nýtast í starfi.

Gott vald á eftirfarandi tækni er kostur:

∙ C#, .NET Core
∙ Gagnagrunnar og SQL
∙ Smíði veflausna og Rest API
∙ Git og Docker

Við bjóðum:

∙ Gott teymi og lifandi starfsvettvang.
∙ Góðan starfsanda og liðsheild.
∙ Tækifæri til starfsþróunar.

ERT ÞÚ KONUNGUR
KÓÐANS?



Óskast til leigu

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

20459
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

óskar eftir að taka á leigu um 350-400 m² 
húsnæði fyrir Vínbúð í Garðabæ.

 
Húsnæðið mun skiptast að u.þ.b. 2/3 hlutum í verslunarsvæði 
og 1/3 hluta í lager og starfsmannaaðstöðu.

Húsnæðið þarf að fullnægja eftirfarandi kröfum:
1. Vera á skilgreindu verslunarsvæði.
2. Vera nærri stofnbraut eða tengibraut.
3. Liggi vel við almenningssamgöngum.
4. Umferð að og frá húsnæðinu sé greið.
5. Húsnæðið skal vera á jarðhæð.
6. Húsnæði bjóði upp á að vöruhurð opnist beint út á bak-  
 eða hliðarsvæði.
7. Góð aðkoma sé að húsnæðinu fyrir viðskiptavini og næg  
 bílastæði (a.m.k. 25-35 bílastæði sem eru ætluð Vínbúðinni  
 eða sérmerkt Vínbúðinni).
8. Lögð er áhersla á gott aðgengi af bílaplani fyrir hreyfi- 
 hamlaða og jafnframt þurfa að vera bílastæði fyrir  
 starfsfólk.
9. Aðkoma að húsnæðinu fyrir flutningabíla og/eða lyftara  
 með vörur skal vera góð.
10. Verslunarrýmið sé sem næst rétthyrnt (hlutföll rýmisins  
 nálægt 3 á móti 2) og mega súlur, veggir eða annað ekki  
 hamla yfirsýn um verslunarhluta húsnæðisins.
11. Hljóðdempun í verslun skal tryggja góða hljóðvist og  
 birtulýsing skal vera 500 - 600 lux (fer eftir ástandi við skil).
12. Góð aðstaða þarf að vera fyrir starfsfólk ásamt góðu  
 aðgengi fyrir hreyfihamlaða.
13. Húsnæðið verður að fullnægja öllum kröfum sem  
 opinberar eftirlitsstofnanir og umsagnaraðilar gera til slíks  
 og vera samþykkt af þeim.

Leigutími húsnæðisins er samkomulag.
Húsnæðið skal afhenda samkvæmt samkomulagi og ræðst 
afhendingartími nánar af ástandi þess við afhendingu.

Áhugasamir skulu senda öll gögn um það húsnæði sem þeir 
hyggjast bjóða í lokuðu umslagi til skrifstofu Ríkiskaupa, 
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 11:00, föstudaginn 25. 
nóvember 2016.

Merkt: 20459 - Leiga á húsnæði fyrir Vínbúð ÁTVR í Garðabæ

Gögn þurfa meðal annars að innihalda eftirfarandi:

1. Staðsetningu.
2. Teikningar af húsnæði.
3. Afhendingartíma.
4. Ástand húsnæðis við afhendingu.
5. Leiguverð án vsk. og skal það innifela allan kostnað.
6. Fyrirsjáanlegar breytingar sem gætu haft áhrif á kröfuliði  
 1- 13 að ofan á leigutímanum.
7. Kvaðir sem kunna að hafa áhrif á starfsemi Vínbúðar á  
 svæðinu.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Sérfræðingur Sjúkratryggingar Íslands, samningad. Reykjavík 201611/1471
Sérfræðingur í þjóðhagsvarúð Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1470
Sérfræðingur í vettvangsath. Fjármálaeftirlitið Reykjavík 201611/1469
Embætti prests í Hjallaprestakalli Biskup Íslands Kópavogur 201611/1468
Þjóðgarðsvörður á vestursvæði Vatnajökulsþjóðgarður Kirkjubæjarkl. 201611/1467
Verkefnisstjóri samsk./viðburða Háskóli Íslands Reykjavík 201611/1466
Starfsmaður sérfræðiteymis Velferðarráðuneyti Reykjavík 201611/1465
Aðstoðarmaður í rannsóknum Háskóli Íslands, Jarðvísindastofnun Reykjavík 201611/1464
Lögfræðingur Tryggingastofnun, réttindasvið Reykjavík 201611/1463
Tollverðir Tollstjóri Reykjanesbær 201611/1462
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1461
Aðstoðarmaður í býtibúr Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1460
Aðstoðarmaður í umönnun Heilbrigðisstofnun Austurlands Seyðisfjörður 201611/1459
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Reykjavík 201611/1458
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201611/1457
Sérfræðingur, framkv. launaranns. Hagstofa Íslands Reykjavík 201611/1456
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201611/1455
Þjónustufulltrúi Ríkisskattstjóri, þjónustuver Akureyri 201611/1454
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri, virðisaukaskattssvið Reykjavík 201611/1453
Lögfræðingur Ríkisskattstjóri, skráasvið Reykjavík 201611/1452
Sérfræðingur Ríkisskattstjóri, einstaklingssvið Egilsstaðir 201611/1451
Bókari  Hafrannsóknastofnun Reykjavík 201611/1450
Matreiðslumaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201611/1449
Starfsmaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201611/1448
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, sjúkraþjálfun á Grensás Reykjavík 201611/1447
Sjúkraþjálfari/hreyfistjóri Landspítali Reykjavík 201611/1446
Sérfræðingur Ríkisendurskoðun, endurskoðunarsvið Reykjavík 201611/1445
Löggiltur endurskoðandi Ríkisendurskoðun, endurskoðunarsvið Reykjavík 201611/1444
Sérfræðingur Þjóðskjalasafn Reykjavík 201611/1443
Námsstaða deildarlæknis Landspítali, augndeild Reykjavík 201611/1442
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Landakot, útskriftardeild Reykjavík 201611/1441
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, líknardeild Reykjavík 201611/1440
Sjúkraliði Heilsugæslustöð Selfoss Selfoss 201611/1439
Forstöðumaður þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnun Reykjanesbær 201611/1438
Þjónustustjóri Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201611/1437
Yfirmaður fasteigna og búnaðar Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201611/1436
Ljósmæður Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201611/1435
Læknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Stykkishólmur 201611/1434

Frekari upplýsingar veitir framkvæmda- og þjónustufulltrúi Norðurþings, 
Gunnar Hrafn Gunnarsson – gunnar@nordurthing.is - sími: 464-6100

Um er að ræða 1377,4 m2 vörugeymslu sem byggð var árið 1968. Eignin stendur á 3460 m2 viðskipta- og þjónustulóð 
í miðbæ Húsavíkur. Um er að ræða stærstu lausu lóð til uppbyggingar í miðbæ Húsavíkur sem í boði hefur verið um 
árabil. Tilvalinn staður til uppbyggingar á verslun eða afþreyingu í einum af vinsælustu ferðamannabæjum landsins.

Óskað er e�ir að tilboðsgjafar skili inn verðtilboði og greinargerð 
um uppbyggingaráform á lóðinni ásamt tillögum að framtíðar- 
útliti og hönnun á umræddri lóð. Í greinargerð með tilboðinu sé 
jafnframt að finna tímase�a áætlun um framkvæmdir.

Tilboð ásamt greinargerð berist fyrir kl 16:00, 
mánudaginn 28. nóvember 2016 
í lokuðum umslögum merkt:
Norðurþing - v. Sala / Skemma við Vallholtsveg 10
b/t Gunnars Hrafns Gunnarssonar
Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing áskilur sér ré� til að taka hvaða 
tilboði sem er eða hafna öllum.

Norðurþing óskar e�ir tilboðum í fasteignina 
við Vallholtsveg 10 / “Skemmuna” á Húsavík.

Einstakt uppbyggingartækifæri 
í miðbæ Húsavíkur

ALP/GÁK bílaverkstæði óskar eftir að ráða 
bifreiðasmið og bílamálara til starfa.
Fjölbreytt og skemmtilegt framtíðarstarf.  
Umsóknir sendist á alpretting@simnet.is
Einnig er hægt að hafa samband við Böðvar í s: 897-7517

Sölumenn óskast
Öflugt styrktarfélag óskar eftir sölumönnum strax, 

jafnvel er um framtíðarstarf að ræða
Föst launatrygging og góðar bónus greiðslur.

Áhugasamir merki umsókn #öflug sala#

Verslunarstjóri óskast í Firðinum
Vinnutími virka daga 10-18 og 2.hvern laugardag 

11-16 laun samkomulag, við erum opin fyrir fólki á 
öllum aldri íslenska skilyrði.

Áhugasamir merki umsókn #verslunarstjóri#

Umsóknir sendist á siggasig2010@hotmail.com



Seltjarnarnesbær www. seltjarnarnes. is

um deiliskipulag  
á Seltjarnarnesi

Í samræmi við 41-43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi á Seltjarnarnesi.

Vestursvæði
Bæjarstjórn Seltjarnarness samþykkti þann 9. nóvember 
2016 að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi Vestur-
svæðis á Seltjarnarnesi, sem nær yfir nokkur eldri 
deiliskipulagssvæði vegna Lækningaminjasafns, vestan 
íbúabyggðar, Suðurnes, Gróttu, Safnatröð og svo til við-
bótar íbúðagöturnar, Sefgarðar, Sævargarðar, Neströð, 
Nesbala og húsin við Lindabraut vestan götu ásamt 
öllum strandsvæðum. Gerð er tillaga um uppbyggingu á 
nokkrum lóðum. Deiliskipulagssvæðið umlykur deili-
skipulag íbúðasvæðisins í Bygggörðum sem ekki er hluti 
deiliskipulags Vestursvæðis. 

Tillaga að nýju deiliskipulagi Vestursvæða, sem hér 
er auglýst, er í samræmi við tillögu að endurskoðuðu 
aðalskipulagi með gildistíma 2015-2033, sem auglýst var 
laugardaginn 5. nóvember í samræmi við 31. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010. Nánar um tillöguna vísast til  
kynningargagna.

Tillagan liggur frammi á 1. hæð skrifstofu Seltjarnarnes-
bæjar að Austurströnd 2 virka daga kl. 8:00 -14:00 frá 
14. nóvember 2016 til 31. desember 2016. Einnig má sjá 
tillöguna á heimasíðunni, www.seltjarnarnes.is undir 
liðnum skipulagsmál.

Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til 
að kynna sér tillöguna. Ábendingar og athugasemdir við 
tillöguna skal skila skriflega til Þjónustuvers Seltjarnar-
nesbæjar merkt, b.t. byggingarfulltrúa, eða á netfangið 
postur@seltjarnarnes.is eigi síðar en 31. desember 2016. 

Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar  
athugasemdir með tölvupósti.

Seltjarnarnesi, 10. nóvember 2016.
Ásgerður Halldórsdóttir bæjarstjóri.

AUGLÝSING

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

ÚTBOÐ
Grindavíkurbær óskar eftir eftir tilboðum í byggingu 
6 íbúða fyrir aldraða við Víðihlið í Grindavík. 

Um er að ræða viðbyggingu á tveimur hæðum við núveran-
di íbúðir aldraðra. Verkið er fólgið í jarðvinnu, uppsteypu, 
fullnaðarfrágangi innan- og utanhúss ásamt frágangi lóðar. 
Helstu magntölur eru: Gröftur 700 m3, fyllingar 700 m3, flei-
gun klappar 300 m3, mót 1870 m2, bending 19000 kg, steypa 
260 m3. 

Áætlað er að verk geti hafist 19. desember 2016 og verklok 
eru 31. mars 2018.

Útboðsgögn verða send á tölvutækuformi til þeirra er þess 
óska frá og með þriðjudeginum 15. nóvember 2016.  Áhuga-
samir skulu senda upplýsingar um fyrirhugaðann bjóðanda 
ásamt tengilið, síma og netfangi til Tækniþjónustu SÁ ehf á 
netfangið thg@t-sa.is eða í síma 421-5105.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Grindavíkurbæjar, Víkurbraut 
62, í lokuðu umslagi merktu viðkomandi verki fyrir kl: 11:00 
þriðjudaginn 6. desember 2016, þar sem þau verða opnuð í 
viðurvist þeirra er þess óska.

G A R Ð A T O R G I  7
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Garðabær auglýsir húsnæði til leigu fyrir 
nuddstofu í þjónustumiðstöð Ísafoldar, 
Strikinu 3, Sjálandshverfi í Garðabæ. 

Gólfflötur húsnæðis: 14,2m²

Ísafold er hjúkrunarheimili og þjónustu- 
miðstöð. Á 2. – 4. hæð er hjúkrunarheimili 
með 60 hjúkrunarrýmum. Þjónustumiðstöð er 
á 1. hæð með 16 dagdvalarrýmum, 
hárgreiðslustofu, fótaaðgerðastofu, 
sjúkraþjálfunarstöð, vinnustofu, bakaríi, 
samkomusal og skrifstofum fyrir félagslega 
heimaþjónustu og liðveislu.  

Áhugasamir aðilar skulu skila upplýsingum 
um sig og væntanlegan rekstur í þjónustuver 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ, eigi 
síðar en föstudaginn 25. nóvember kl. 12:00. 

Nánari upplýsingar eru á vef Garðabæjar, 
www.gardabaer.is.

ÍSAFOLD HJÚKRUNARHEIMILI 
OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ

HÚSNÆÐI FYRIR 
NUDDSTOFU

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Sundhöll Reykjavíkur. Frágangur lóðar. 
Útboð nr. 13818.

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

ÚTBOÐ

Um er að ræða 
tvíly� timburhús 
klæ
 að utan með 
bárujárni. Eignin er 
byggð árið 1958 og 
er 241,1 m2 stærð, 
á 127 m2 iðnaðar- 
og athafnalóð í 
hjarta mið- 
hafnarinnar á 
Húsavík.

Óskað er e�ir að tilboðsgjafar skili inn verðtilboði og greinargerð um 
uppbyggingaráform á lóðinni ásamt tillögum að framtíðarútliti og hönnun 
hússins. Þessar tillögur skulu taka mið af  ríkjandi aðal- og deiliskipulagi, 
sem og ásýnd svæðisins í nágrenni eignarinnar. Í greinargerðinni skal 
jafnframt sýnt fram á tímase
a áætlun um framkvæmdir á lóðinni. 

Tilboð ásamt greinargerð berist

fyrir kl 16:00

mánudaginn 28. nóvember 2016

í lokuðum umslögum merkt:

Norðurþing - v/ Sala – Flókahús

b/t Gunnars Hrafns Gunnarss.

Ketilsbraut 7-9, 640 HúsavíkAthugið að kvaðir eru á að kaupandi geri viðeigandi brunavarnir á húsinu til 
samræmis við ákvæði brunavarnarlaga um eldvarnir milli einstakra fasteigna. 

Einstakt uppbyggingartækifæri 
á Húsavík

Sveitarfélagið Norðurþing áskilur sér ré
 til að taka hvaða tilboði sem er 
eða hafna öllum.

Frekari upplýsingar veitir framkvæmda- og þjónustufulltrúi Norðurþings, 
Gunnar Hrafn Gunnarsson – gunnar@nordurthing.is - sími: 464-6100

Norðurþing óskar e�ir tilboðum í fasteignina 
að Hafnarsté� 13 / “Flókahús”, á Húsavík

Myndlistarmenn 
Rithöfundar
Tónlistarmenn
Menningar- íþrótta- og frístundanefnd Hveragerðisbæjar 
auglýsir eftir umsóknum um dvöl í listamannahúsinu  
Varmahlíð í Hveragerði.
Íbúðarhúsið er búið öllum húsgögnum og eldunartækjum. 
Gestalistamenn fá endurgjaldslaus afnot af húsinu en gert 
er ráð fyrir að þeir kynni sína listgrein í samfélaginu.

Óskað er eftir skriflegum umsóknum, sem sendist til menn- 
ingar- og frístundafulltrúa Hveragerðisbæjar, Sunnumörk 2, 
810 Hveragerði eða rafrænt til jmh@hveragerdi.is.  
Í umsókn þarf að koma fram æskilegt dvalartímabil og að 
hverju listamaðurinn hyggst vinna meðan á dvölinni stendur.  

Úthlutun dvalartímabila mun fara fram frá janúar n.k. til og 
með desember 2017, mánuð í senn.  
Nánari upplýsingar hjá menningar- og frístundafulltrúa s. 
483 4000

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu Hveragerðisbæjar

www.hveragerdi.is 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember n.k. 

Innkaupadeild

Ný útboð/verkefni í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Viðbygging Sundhöll Reykjavíkur. Flísalagnir úti,   
 útboð nr. 13817.

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

ÚTBOÐ

Hárgreiðslustofa til sölu 
eða leigu
Fullbúin og glæsileg hárgreiðslustofa til sölu eða 
leigu. Nálægt miðbænum. 6 stólar og pláss fyrir 
fleiri. Auðveld kaup.

Nánari upplýsingar: fallegthar@gmail.com



Daggarvellir 6A
221 Hafnarfjörður
Vel skipulögð, þrjú svefnherbergi

Stærð: 92,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 26.100.000

Verð: 35.900.000
RE/MAX Senter kynnir vel skipulagða 85, 4 fm. fjögurra herbergja íbúð á 3 hæð (efstu hæð) með
sérinngangi í mjög snyrtilegu fjölbýli, á góðum stað á völlunum í Hafnarfirði. Eldhús þar er opið inn í
stofu með útgengi út á stórar flísalagðar suðaustur-svalir, þrjú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús auk 7 fm sérgeymslu. Samtals er íbúð og sérgeymsla 92,4 fm.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 13. NÓVEMBER KL. 16:30-17:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

661-6056

Hofakur 5
210 Garðabær
Íbúð með lyftu og bílakjallara

Stærð: 157,3 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 50.450.000

Verð: 59.900.000
RE/MAX Senter kynnir í einkasölu mjög fallega og vel skipulagða 141,9 fm íbúð í Hofakri 5, 210
Garðabæ. Þrjú svefnherbergi. Eikarplankaparket á gólfum, granít eldhúsborðplötur og suðursvalir með
svalalokunum. Íbúð er á 2 hæð til hægri í mjög snyrtilegu, viðhaldslitlu fjölbýli með lyftu og stórri 15,4
fm sérgeymslu. Samtals er íbúð og geymsla 157,3 fm. Íbúðinni fylgir einnig sérmerkt bílastæði í lokaðri
bílageymslu ásamt aðgengi að þvottaaðstöðu og sérdekkjageymslu innan bílageymslu.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðlaugur Jónas
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gulli@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS 13. NÓVEMBER KL. 14:00-14:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

661-6056

Drekavellir 26
221 Hafnarfjörður
4ja herbergja íbúð með bílastæði

Stærð: 125,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Fasteignamat: 32.750.000

Verð: 43.900.000
RE/MAX Senter kynnir vel skipulagða og fallega 4ra herbergja 125,8 fm íbúð á 7. hæð í fallegu  fjölbýli
á Völlunum í Hafnarfirði. Tvær svalir eru á eigninni með fallegu útsýni til suðurs og norðurs. Rúmgott
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Eigninni fylgir merkt stæði í bílageymslu.  Íbúðin er í nálægð við
grunn- og leikskóla, íþróttasvæði, þjónustukjarna og fallegar gönguleiðir og útivistarsvæði. Eign sem er
hægt að mæla með.
Frekari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir í síma 820-0490

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.16 -16:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8200490

Skúlaskeið 2
220 Hafnarfjörður
Einbýlishús í hjarta Hafnarfjarðar

Stærð: 170,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1929

Fasteignamat: 36.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
RE/MAX Senter kynnir fallegt 170,8 fermetra einbýlishús við Skúlaskeið 2 í Hafnarfirði með fallegu
útsýni yfir Hellisgerði, höfnina og miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er á þremur hæðum, eignin var mikið
endurnýjuð árið 1990 og byggt var við eignina stigahús og bílskúr. Eign sem býður upp á mikla
möguleika á fallegum stað.
Allar frekari upplýsingar veitir Guðrún Þ. Helgadóttir sölufulltrúi í síma 820-0490 eða á netfangið
gudrun@remax.is.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðrún Þ.Helgad.
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

gudrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús nk. sunnudag frá kl.17 -17:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

8200490

Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

Gunnar Sverrir
Sími 862 2001

Ástþór Reynir
Sími 899 6753

Vallakór 2c 
203 Kópavogur
4ra.herb. stórar svalir, bílastæði

Stærð: 123,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2014

Fasteignamat: 37.500.000

Verð: 41.500.000
RE/MAX SENTER KYNNIR:  Íbúð með 24fm svölum við Vallakór 2. Um er að ræða fallega og rúmgóða
4ra herbergja íbúð með stórum svölum (24fm). Eigninni fylgir stæði í bílgeymslu.
Eignin skiptist í stofu, eldhús, borðstofa, eldhús, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi,
barnaherbergi, anddyri, þvottahúsi og geymslu. Allar innréttingar og innihurðir eru sérsmíðaðar.
Íbúðirnar er með parketi á gólfum nema á baðherbergjum, þvottahúsi og forstofu, þar koma flísar á gólf.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Gunnar Sverrir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

gunnar@remax.is

Opið
Hús

opið hús á mánd. 14 nóv kl.18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8622001

Hörgshlíð 20
105 Reykjavík
Opið hús Sunnudag 15.00-15.30

Stærð: 176 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Fasteignamat: 52.900.000
Bílskúr: Já

Verð: 66.900.000
Verið velkomi í Opið hús Sunnudag kl. 15.00-15.30
Björt og falleg hæð í Hlíðunum. Eignin er fimm herbergja með þremur svefnherberjum og tveimur
stofum. Björtu alrými þar sem er stofa, borðstofa og skáli / . Auðvelt að búa til fjórða herbergið á
hæðinni.Gott tækifæri til að eignast eign í þessu vinsæla hverfi.

Upplýsingar veita Kristín Ósk S.822-6800 kor@remax.is / Ástþór Reynir S.414-4700 arg@remax.is.

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Kristín Ósk
Sölufulltrúi

arg@remax.is

kor@remax.is

Hæð í Hlíðunum

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

899 6753

8226800

Opið
Hús RE/MAX SENTER KYNNIR: 

Glæsilegt einbýlishús tveimur hæðum á 
vinsælum stað fyrir ofan Elliðaárdalinn 
í Árbæ. 

Húsið er vandað og sérlega vel viðhaldið.

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Malarás 4
110 Reykjavík

Stærð: 345 fm
Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1980

Opið hús mánudaginn
14. nóv. kl. 18:00 - 18:30

Verð:   91.900.000

Senter

Súluhöfði 21
Mosfellsbær
Glæsileg eign með miklu útsýni

Stærð: 335,4 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 2001

Fasteignamat: 63.550.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000
RE/MAX SENTER kynnir glæsilega 335,4 fm eign við Súluhöfða með miklu og fallegu útsýni til sjávar
og fjalla. Snyrtilegur og frágengin garður með timbuverönd og heitum potti. Á neðri hæð er stúdíóíbúð
sem tilvalin er til útleigu. Eignin skiptist í efri og neðri hæð og bílskúr. Á efri hæð eru 4-5 herb, þar af eitt
með fataherbergi og annað með sólskála. Einnig eru 2 stofur og sjónvarpsstofa, 2 baðherbergi og
eldhús. Bílskúr er 44 fm. Eignarhluti í húsinu er 75% en húsið er tvíbýli.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Guðný Maríanna
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

gudny@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS MÁNUD 14. NÓV KL 18.00-18.30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

899 5447



| AtvinnA | 12. nóvember 2016  LAUGARDAGUR30

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

HVERFISGATA 50 - 101 RVK.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
867-3040

OPIÐ HÚS LAUGARDAG 12. NÓV. KL. 13:30 – 14:00
116,5 fm íbúð á þessum vinsæla stað í 101 Reykjavík. 
Ein íbúð á hæð. 
Spennandi eign á góðum stað sem býður upp á mikla möguleika. 
Verð: 46.9 millj.

OPIÐ HÚS

Nýkomið í sölu á besta stað í Hafnarfirði 480 fm atvinnuhúsnæði 
sem býður upp á mikla möguleika, m.a. að skipta húsnæðinu í 4-8 
smærri bil. Góð framlóð og baklóð.  Fín aðkoma. Verð 90 millj. 
Nánari uppl. gefur sölustjóri Hraunhamars Helgi Jón 893-2233 
eða helgi@hraunhamar.is

Kaplahraun - Atvinnuhúsnæði - Hf

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Sléttuvegur 15  íbúð 306  - 103 Reykjavík

Eignatorg fasteignasala Skipholt 50b, 105 Reykjavík

Allar nánari uppl. veitir Eggert Ólafsson,  
lögg. fast., S: 893 1819 eða eggert@eignatorg.is

FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI *LAUS STRAX* ÚTSÝNI
Opið hús mánudag 14. nóv. kl. 12:00 -13:00

Rúmgóð 3ja herbergja, 95,2 fm íbúð á 3. hæð, fyrir 55 ára og 
eldri. Yfirbyggðar suðvestursvalir með glæsilegu útsýni.  Lyfta 
og húsvörður. Sameiginlegur samkomusalur, sauna, æfingasalur 
og heitur pottur. Hárgreiðslu- og snyrtistofa. Stutt í Fossvogsdal, 
Nauthólsvík og Öskjuhlíð. Verð: 44,9 millj.

OPIÐ HÚS

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is

Til sölu fallegt 164 fm parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík.

OPIÐ HÚS í dag laugardag milli 15-16
Til sölu fallegt parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík. 
Eignin er á þrem hæðum með inngang inn á miðhæð og kjallara. 
Herbergin eru fjögur, tvö baðherbergi, eldhús á miðhæð og kjallara.
Stutt er í þjónustu, skóla, BSÍ og miðbæ Reykjavíkur
Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika.

Ágúst
Nemi til Lögg. 
fasteignasala
611 6660

Guðbergur 
Löggiltur 
fasteignasali
893 6001

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Fax 588-2033 • Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS   
SUNNUDAG 13. NÓV.KL. 
15:30 – 16:00             
4ra herbergja búð á efri hæð 
(íbúð 203)  í 2ja hæða fjölbýli 
við Hólmgarð. Húsið er teiknað 
af Kjartani Sveinssyni árið 
1978. Íbúðin snýr í suður en 
er einnig með glugga í austur 
og vestur.  Íbúðin er forstofa,  
hol/sjónvarps hol. björt stofa 
og borðstofa með aðgengi út 
á skjólgóðar og stórar suður 
svalir. Eldhúsið er gott með 
glugga og vel skipulagt. Á 
svefnherbergja gangi eru tvö 
barnaherbergi og hjónaherbergi 
og flísalgt baðherbergi. Mikil 
sameign í kjallara m.a. sauna og 
leikherbergi. 
Ásett verð: 43,9 millj.  

 HÓLMGARÐUR 50 – EFRI HÆÐ

Áhugasamir velkomnir milli 
kl. 15.30 og 16.00  á morgun, 
sunnudag.  
Sigrún og Bergþóra taka á móti 
ykkur s: 698-8644. 

Nánari upplýsingar veitir 
Ægir s: 896-8030.

OPIÐ HÚS

Lúxus 200 fm hús í flottu hverfi nálægt Pattaya ströndinni  
til sölu. Í húsinu eru 4 stór svefnherbergi með nýjum  
hjónarúmum, fataskápum, flatskjá sjónvörpum, loftkælingu ofl. 

4 fín baðherbergi með innréttingum og öllum tækjum.   
Mjög stórt og fallegt eldhús og borðstofa með öllum tækjum  
og tólum. 
 
Þvottahús og búr með innréttingum og öllum tækjum.   
Stór og mikil stofa með stórum flatskjá, hljómflutningskerfi, 
leðursófasetti og öðrum lúxus, hlaðin listaverkum. 

Góður bíll, sem nýr getur fylgt með. 

Stutt í 20 frábæra golfvelli.  7 mín. akstur í flotta báta  
og snekkjuhöfn. 5 mín. akstur í eina glæsilegustu  
íþróttahöll Asíu.
 
Glæsilegir verslunarkjarnar í grennd.   
Sundlaugar í næsta nágrenni.  Frábært veðurfar allt árið.
 
Gott og gestrisið fólk.  Hagstætt verðlag og fullkomin  
læknisþjónusta á hátæknisjúkrahúsum. Engir biðlistar.
 
Skipti möguleg á góðri fasteign á höfuðborgarsvæðinu,  
jörð eða sumarhúsi.
 
Allar nánari uplýsingar ásamt myndum fyrir hendi.   
Áhugasamir sendi helstu upplýsingar ásamt  
nafni og símanúmeri á netfangið josakco@gmail.com

THAILAND HEILLAR !

Við finnum rétta  
einstaklinginn í starfið

www.capacent.is 

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

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is

Til sölu fallegt 164 fm parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík.

OPIÐ HÚS í dag laugardag milli 15-16
Til sölu fallegt parhús við Egilsgötu 32, 101 Reykjavík. 
Eignin er á þrem hæðum með inngang inn á miðhæð og kjallara. 
Herbergin eru fjögur, tvö baðherbergi, eldhús á miðhæð og kjallara.
Stutt er í þjónustu, skóla, BSÍ og miðbæ Reykjavíkur
Þetta er eign sem bíður upp á mikla möguleika.

Ágúst
Nemi til Lögg. 
fasteignasala
611 6660

Guðbergur 
Löggiltur 
fasteignasali
893 6001

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.



Landmark leiðir þig heim!

Sími 512 4900 • landmark.is
Helga Snorradóttir

Skjalavinnsla
Ingibjörg Agnes 

Jónsdóttir  
Sölufulltrúi

Sími  897 6717  

Nadia Katrín
Sölufulltrúi

Sími 692 5002

Ásdís Rósa 
Ásgeirsdóttir  
Lögfræðingur /   

löggiltur  
fasteignasali

Sími 895 7784

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Kristján  
Ólafsson

Hrl.
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Hlíðasmári 2, 201 Kópavogur.

KARFAVOGUR 13
104 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. 
NÓVEMBER KL. 16.00-16.30

Rúmgóð íbúð í þríbýlishúsi
• Tvö svefnherbergi 
• Fallegur arinn
• Sér inngangur 
• Sér þvottahús  
• Stór garður 
• Rólegt hverfi
• V. 34,9 milj.

SKIPHOLT 11 -105 RVK
LAUSAR TIL 
AFHENDINGAR.

• Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir 
  á 4.hæð.
• Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.
• Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með 
   íbúðum.
• Parket er komið á gólf minni íbúðar
• Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði.
• Vandaðar innréttingar frá PARKA
• Verð: 67,9 – 69,9 millj. 

LAMBASEL 6 - 109 RVK.
BÓKIÐ SKOÐUN!

Frábærlega vel staðsett og vel skipulagt 
einbýlishús við Lambasel 6, 239,9 fm. Þ.a. 
Innbyggður bílskúr 33,9 fm.  Óskráð rými er 
80 fm. og mjög vel nýtanlegt, heildarstærð er 
ca. 320 fm.  Uppbygging og skipulag húss er 
mjög vel úr garði gert.  Eignin afhendist fokheld 
að innan og tilbúinn að utan, lóð verður gró-
fjöfnuð.  Afhending janúar / febrúar 2017. 

V. 62,9 millj.

JÖRFAGRUND 18 - 116 RVK

BÓKIÐ SKOÐUN!

• Bjart og vel skipulagt 176,4 fm raðhús.  
• Frábært útsýni.
• Íbúðarhlutinn er 145,1 fm og bílskúr er 31,3 fm 
• Innangengt í bílskúr. 
• Góður pallur í skjólsælum garði.
• 3 svefnherbergi. 

V. 46.9 millj.

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

Hafðu samband 
EGGERT MARÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Hafðu samband 
NADÍA KATRÍN BANINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

Opið hús sunnudag 13. nóv frá kl. 16:00 – 16:30
Verið velkomin, heitt á könnunni!
Sérlega rúmgóð og björt 92,8 fermetra íbúð á þessum yndislega stað.
Innangengt í Jónshús.  Laus við kaupsamning 
Allar nánari uppl. veitir Elka s: 863-8813 elka@gardatorg.is

Strikið 10, Sjálandi Garðabæ, íbúð 207

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugardag 12. nóv. frá kl. 13:00 – 14:00 
Velkomin, heitt á könnunni!
Hesthús: Rúmgott og bjart  vel útbúið staðsteypt 12 hesta hús, 
endahús, kaffistofa og snyrting, hnakkageymsla og hlaða. Sér gerði.  
Frábær aðstaða fyrir hesta og menn. 
Allar nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708 sigurdur@gardatorg.is

Sörlaskeið 21, Hafnarfirði

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 20 ár!
Sóltún 20, 105 Reykjavík einar@egfasteignamidlun.is

GARÐASTRÆTI 11A, HÁKOT 

EINSTAKT  OG FRIÐAÐ EINBÝLISHÚS Í GRJÓTAÞORPINU SEM GEYMIR DÝRMÆTA BYGGINGARSÖGU 
REYKJAVÍKUR. Húsið sem er byggt árið 1893, stendur efst í Fischersundi á 177,5 fm eignarlóð, er ein hæð og ris 
sem er portbyggt að hluta. Undir helming hússins er kjallari. Kjallarinn og hæðin eru hlaðin úr höggnu grágrýti en risið 
og stigahúsið sem er byggt seinna eru úr timbri og klædd bárujárni. Það skiptist þannig að á hæðinni er lítið hol, stofa 
og eldhús og í risinu eru tvö góð svefnherbergi og baðherbergi. Undir húsinu er svo kjallari sem ekki er með fullri 
lofthæð en þar eru geymslur og þvottaaðstaða.

TILBOÐ ÓSKAST

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir 
Einar Guðmundsson lögg. fasteignasali

s.896 8767

www.egfasteignamidlun.is

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.



Þórarinn M.
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Geir Sigurðsson,
viðskiptafræðingur,
lögg. fasteignasali 

Hilmar Þór
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali 

Kjartan 
Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þorleifur St.
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Guðmundur 
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Sverrir Kristinsson,
lögg. fasteignasali

Sala fasteigna frá
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Magnea S. 
Sverrisdóttir, MBA,
lögg. fasteignasali 

Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
lögg. fasteignasali 

Brynjar Þ. 
Sumarliðason,
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

 Ásdís H. 
Júlíusdóttir,
ritari

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Anna M.
Sigurðardóttir,
ritari

Reynir Björnsson,
hagfræðingur,
lögg. fasteignasali

   G. Andri 
Guðlaugsson
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Gunnar Jóhann 
Gunnarsson
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Brynja Björg 
Halldórsdóttir,
hdl., löggiltur 
fasteignasali

Glæsilegt mikið endurnýjað einbýlishús við Háteigsveg í Reykjavík. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Bílskúr tilheyrir. Húsið er skráð samtals 328,1 fm hjá Þjóðskrá Íslands, þar af íbúðarrými 
265,3 fm og bílskúr 37 fm. Á aðalhæð hússins eru glæsilegar stofur, eldhús og snyrting. Á efri hæð 
eru fjögur herbergi og baðherbergi. Stórar svalir eru frá efri hæð hússins og fallegt útsýni. Í kjal-
lara er 2ja herb. íbúð, geymslur og þvottahús. Stór falleg lóð. Húsið er teiknað af Ágústi Pálssyni 
arkitekt. Einstök staðsetning gegnt Háteigskirkju.  
Verð 110 millj. Nánari uppl. veita Sverrir Kristinsson lg. fasteignasali , sverrir@eignamidlun.is og 
Magnea S. Sverrisdóttir lg. fasteignasali s: 861 8511.

Vel staðsett 164,5 fm parhús á þremur hæðum við Egilsgötu í 101 Reykjavík. Stór lóð aftan við 
húsið. Á 1. hæð eru m.a. stofa, eldhús og herbergi. Á 2. hæðinni eru m.a. þrjú herbergi, sólstofa og 
baðherbergi. Í kjallaranum eru m.a. herbergi, eldhús, snyrting, og þvottahús. 
Verð 69 millj. 
Nánari upplýsingar veitir Andri Guðlaugsson lögg. fasteignasali s. 662-2705 ,  
andri@eignamidlun.is Opið hús sunnudaginn 13. nóv. milli 15:00 og 15:30.

Mjög falleg og vel staðsett 203 fm sérhæð með aukaíbúð í risi og bílskúr. Húsið er óvenju glæ-
silegt með frönskum gluggum og fallegum kvistum. Aðalhæðin er 4ra herbergja með tveimur 
fallegum stofum. Í risi er ca 52 fm  2ja herbergja sér íbúð.  Húsið var endursteinað árið 2007. Sama 
ár var þak endurnýjað ásamt gluggum og glerjum. Frábær staðsetning. Örstutt í skóla, leikskóla, 
sundlaug, verslanir og fl. Verð 79,5 millj. Opið hús á mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 -17:45

Glæsileg mikið endurnýjuð samtals ca 160 fm efri hæð m. bílskúr í mikið endurnýjuðu frábærlega 
vel staðsettu fjórbýlishúsi á mjög góðum stað við Kvisthagann í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin er 
mikið yfirfarin og endurnýjuð á síðastliðnum árum í tíð núverandi eigenda m.a. eldhús, baðher-
bergi, gólfefni, rafmagnstafla, gluggar og gler að hluta, svalahurðir, þak endurnýjað ásamt því að 
húsið sjálft var viðgert og málað síðasliðið sumar.  Sameiginlegur inngangur með íbúð í risi.  
V. 76,5 m. Opið hús mánudaginn 14. nóv. milli 17:15 og 17:45. 

Glæsilegt 473,3 fm einbýlishús við Fjólugötu í Þingholtunum. Húsið er á tveimur hæðum auk 
kjallara. Tvöfaldur sérstæður bílskúr með geymslu og sólstofu. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu 
m.a. yfir Tjörnina. Húsið var endurnýjað/endurbyggt að nánast öllu leyti árið 2002 og var hvergi 
til sparað. Mikil áhersla var á að halda í upprunalegt útlit hússins m.a. hvað varðar þak hússins, 
gluggasetningu og skipulag. Frá þessum tíma hefur verið gott viðhald á húsinu. Möguleiki er á sér 
íbúð í kjallara. Nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson lg. fast.sali, sverrir@eignamidlun.is 
og Magnea S. Sverrisdóttir lg. fast.sali s: 861 8511.

Vorum að fá í sölu 330,5 fm einbýlishús með bílskúr við Sóleyjargötu. Húsið er á tveimur hæðum 
auk kjallara. Á aðalhæð hússins eru m.a. stofur, borðstofa, sólstofa og eldhús. Á efri hæð hússins 
eru 3-4 herbergi, baðherbergi og snyrting. Stórar svalir eru útaf efri hæðinni. Í kjalllara eru her-
bergi, geymslur og þvottahús. Sér inngangur er í kjallarann en einnig innangengt. Fallegt útsýni 
er úr húsinu. Einstök staðsetning við miðbæ Reykjavíkur. Nánari upplýsingar veitir Magnea S. 
Sverrisdóttir fasteignasali í síma 861 8511 , magnea@eignamidlun.is Verð 129 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 16. nóv. milli 12:15 og 12:45.

HÁTEIGSVEGUR 46, 105 REYKJAVÍK

EGILSGATA 32, 101 REYKJAVÍK

HAGAMELUR 19, 107 REYKJAVÍK

KVISTHAGI 19, 107 REYKJAVÍK

FJÓLUGATA 1, 101 REYKJAVÍK SÓLEYJARGATA 37, 101 REYKJAVÍK
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25 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum í 
hjarta Lindarhverfisins. 

Íbúðirnar eru frá 3ja til 5 herbergja 

ásamt þakíbúðum. Stærðir eru frá 

82-193 fm. Íbúðir eru hannaðar með 

frábæra nýtingu í huga á öllum rýmum. 

Á efstu hæð eru þrjár lúxus íbúðir með 

stórum þaksvölum og stórbrotnu útsýni. 

Innréttingar eru vandaðar og fylgja 

ísskápur, uppþvottavél, þvottavél 

og þurrkari öllum íbúðum. Stæði í 

bílgeymslu er með flestum íbúðum. 

F r á b æ r  s t a ð s e t n i n g  o g  s t u t t  í  

stofnæðar höfuðborgasvæðisins.  

Öl l  tæki  koma frá Ormsson.

Nýbygging 

Álalind 2 5 herb.
120 fm
Með stæði

Verð frá: 

54,9 millj.

101

4ra herb.
100 fm
án stæðis

Verð frá: 

44,9 millj.

102

3ja herb.
82 fm
Með/án 
stæðis

Verð frá: 

38.4 millj.

202

GG Verk var stofnað árið 2006 og eru eigendur þess 

þriðja kynslóð smiða í f jölskyldu sinni og búa yfir 

áratuga reynslu í faginu. Eigendur og starfsmenn GG 

taka hlutverki sínu alvarlega en það er að byggja vönduð 

mannvirki sem byggð eru innan tilskilins tímaramma  

- af framúrskarandi fagmennsku.

Fyrirtækjamenningin ber þess einkenni að vera byggt á 

fjölskyldugrunni en hugmyndafræði og gildi fyrirtækisins 

taka fyrst og fremst mið af góðum ytri og innri samskiptum 

þar sem samvinna, þátttaka og teymisvinna gegna 

veigamiklu hlutverki. Gildi félagsins eru góð samskipti, 

ábyrgð, traust og snyrtimennska. 

GG Verk starfar eftir ISO 9001 gæðakerfi en félagið hlaut 

þá gæðavottun árið 2015 og starfar því undir virku innra og 

ytra gæðaeftirliti. Fyrirtækið er annar byggingaverktakinn 

á landinu til að öðlast slíka gæðavottun.

Nánari upplýsingar á www.ggverk.is

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Júlíus Jóhannsson
sölustjóri
Sími: 823 2600
julius@kaupsyslan.is 

Nánari  upplýsingar veita:

www.miklaborg.is   5697000
Atli S. Sigvarðsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  899 1178
atli@miklaborg.is

Monika Hjálmtýsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2800
monika@kaupsyslan.is 

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

Jóhannes E. Levy 
lögg. fasteignasali
Sími:  823 2500
johannes@kaupsys-



SIFJARBRUNNUR 10-16
SÖLUSÝNING

trausti.is • s. 546 5050
Knútur 
Bjarnason
sölustjóri

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir
lögfræðingur -  
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali 

Rúnar Þór
Árnason
sölufulltrúi,  
löggiltur leigumiðlari

Smári
Jónsson
sölufulltrúi

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir
sölufulltrúi

Kristján
Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.

VIÐ ERUM TRAUSTI

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

GYLFA JENS GYLFASON 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124 
Netfang: gylfi@trausti.is 

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða 
Guðmundsdóttir
Lögfræðingur - löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali.
S: 779-1929

Einar P. Pálsson
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

BRYNDÍS BÁRA I. 
EYJÓLFSDÓTTIR 
Sölufulltrúi. Er í námi til lög-
gildingar fasteigna-fyrirtækja 
og skipasölu.
616-8985 

JÓHANNA GUÐRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR
Sölufulltrúi. Lögfæðingur.
Er í námi til löggildingar 
fasteigna-fyrirtækja og 
skipasölu. 
845-6305 

BÁRA DANÍELSDÓTTIR
Skrifstofustjóri
693-1837

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala  
trausti@trausti.is  

s.546-5050  
Vegmúla 4  

108 Reykjavík

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 13. NÓVEMBER KL.13.00-14.00 

Glæsileg uppsteypt tveggja hæða raðhús á 
frábærum stað við Sifjarbrunn 10-16. 

Um er að ræða fjögur raðhús með innbyggðum bílskúr. 
Húsin skilast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð og  

tilbúin til innréttinga að innan.

Húsin eru afhent á byggingarstigi 5. Húsin afhendast klædd að utan 
með ísettum gluggum, gleri, útidyrahurðum og bílskúrshurð.  

Gólf eru flotuð og hitalögn í gólfum tilbúin til notkunar.  
Veggir eru tilbúnir fyrir sparsl og málningu.  

Lóð er grófjöfnuð. Bílastæði með sorpgeymslu.  
Þak er fullbúið. Húsin eru staðsett í Úlfarsfelli. 

Stutt í helstu stofnleiðir út úr borginni.

Sifjarbrunnur 10 55,9 millj.
Sifjarbrunnur 12 57,9 millj.
Sifjarbrunnur 14 57,9 millj.
Sifjarbrunnur 16 59,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, löggiltur 
leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949



Vesturberg 78
111 REYKJAVÍK

Góð þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í góðu 
lyftuhúsi. 2 svefnherbergi, endurnýjað eldhús, 
björt og opin stofa, svalir með miklu útsýni.

STÆRÐ: 73,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

28.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarhagi 42
107 REYKJAVÍK

Virkilega falleg íbúð á þessum eftirsótta stað 
í vesturbænum. Tvö mjög góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús. Hús mikið endurnýjað 
undanfarin ár. Eign sem vert er að skoða.

STÆRÐ: 90,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Snorrabraut 73 
105 REYKJAVÍK

LÆKKAÐ VERÐ - Góð 4ra herbergja sérhæð 
miðsvæðis í höfuðborginni. Tvö svefnherbergi, 
tvennar stofur, gott baðherbergi, eldhús. 
Virkilega góð sérhæð, hús í góðu ástandi.

STÆRÐ: 93,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

37.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Öldugata 11
101 REYKJAVÍK

Einstaklega falleg 4ra herbergja sérhæð. Tvö 
góð svefnherbergi, stórt baðherbergi, tvær 
stofur, fallegt eldhús. Vinnustofa/bílskúr. Góða 
geymslur. Íbúð mikið endurnýjuð.

STÆRÐ: 124 fm HÆÐ             HERB: 4

59.500.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Birkimelur 6b
107 REYKJAVÍK

Mjög falleg, björt og vel skipulögð þriggja til 
fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð (eitt 
svefnherbergi í risi). Tvær stofur ásamt 
rúmgóðu svefnherbergi í íbúð.

STÆRÐ:  78,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

39.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Meðalholt 8
105 REYKJAVÍK

Falleg, björt og mikið endurnýjuð íbúð á 1.hæð 
á rólegum stað nálægt miðbæ Rvk. Utan-og 
innangengri geymslu í kjallara hefur verið breytt 
í herbergi sem býður upp á ýmsa möguleika.

STÆRÐ: 80,6 fm HÆÐ       HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Friggjarbrunnur 14-16
113 REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í vönduðu húsi í Úlfarsárdal. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan, með 
gólfefnum, uppsettum ljósum og uppþvottavél.
Bílageymsla fylgir öllum íbúðum. 3 íbúðir eftir.

STÆRÐ: 130-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4-5

49,9 - 57,7 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Þrúðsalir 4
201 KÓPAVOGUR

Mjög fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
frábærum útsýnisstað við Þrúðasali 4 í 
Kópavogi. Granít borðplötur, stór svefn-
herbergi, aukin lofthæð. Góð staðsetning.

STÆRÐ: 284 fm EINBÝLI       HERB: 6

86.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fróðaþing 48
203 KÓPAVOGUR

Einstaklega vandað og vel frágengið ein-
býlishús á einni hæð á frábærum útsýnis 
og útivistarstað. Húsið er innst í botlanga.
Sérsmíðaðar innréttingar og granít borðplötur.

STÆRÐ: 246 fm EINBÝLI       HERB: 5

89.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Selvað 11
110 REYKJAVÍK

Rúmgóð og falleg tveggja herbergja íbúð í 
lyftuhúsi við Selvað 11. Nýtt parket er á íbúðinni. 
Laus til afhendingar við undirritun 
kaupsamnings.

STÆRÐ: 78,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

32.700.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

OPIÐ HÚS    13. nóv 13:00 – 13:30 OPIÐ HÚS    13. nóv 14:00 – 14:30 OPIÐ HÚS    13. nóv 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    13. nóv 15:00 – 15:30

OPIÐ HÚS    13. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    13. nóv 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    13. nóv 15:30 – 16:00



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Rauðarárstígur 5, 
105 Reykjavík.
Góð 4ra herbergja íbúð á tveimur 
hæðum við Rauðarárstíg í Reykja-
vík. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
stofu, þrjú svefnherbergi, tvö bað-
herbergi og eldhús.Í kjallara er sér 
geymsla, sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla. Útgengt í afgirtan 
bakgarð. Frábær staðsetning rétt 
við miðbæinn. Öll verslun og þjónusta í næsta nágrenni. 
Verð 35,5 millj

Kaplasjólsvegur 91, 
107 Reykjavík
Falleg 2ja herbergja íbúð á frá-
bærum stað í Vesturbænum. 
Eldhús sem er opið við stofu er 
með viðarinnréttingu og parketi á 
gólfi. Stofa er rúmgóð og björt með 
parketi á gólfi og útgengi á stórar 
svalir. Baðherbergi er endurnýjað 
með flísum á veggjum og gólfi, 
sturtuklefa og upphengdu salerni. Svefnherbergi er rúmgott með parketi á 
gólfi og fataskáp. Góð eign á frábærum stað í Vesturbænum, stutt í skóla, 
leikskóla og íþróttasvæði KR. Göngufæri við miðbæinn og Háskóla Íslands. 
Verð 29,5 millj.

Hringbraut 94 
101 Reykjavík
Fallegt og vel skipulagt parhús á 
þremur hæðum í Vesturbænum. 
Eignin skiptist í forstofu, hol með 
stiga upp á efri hæð, rúmgóð 
og björt stofa samliggjandi við 
borðstofu sem er opin við eldhús, 
parket á gólfum. Eldhús með góðri 
innréttingu. Á efri hæð er baðher-
bergi, rúmgott svefnherbergi og 
hjónaherbergi með fataherbergi 
inn af. Í kjallara er stofa/sjónvarpsherbergi og svefnherbergi, parketi á 
gólfum, þvottahús og geymsla. 
Hellulögð stétt og timburpallur eru framan við hús, tyrfður garður er aftan 
við hús. Verð 57,5 millj.

Músaslóð - Snæfellsnesi
Nýlegt 93 fm heilsárshús á 
Arnarstapa, Snæfellsnesi. Stór 
stofa, gengið þaðan út á pall 
sem umlykur húsið á þrjá 
vegu. Eldhús með vand. innr. 
Tvö svefnh. Svefnloft yfir 1/2 
húsinu. Flísalagt baðherbergi, 
stór sturtuklefi. Húsinu fylgir 
heitur pottur frá Poulsen sem 
gengur fyrir rafmagni. Arnarstapi 
hefur uppá að bjóða einstaka náttúru, frábærar gönguleiðir hvort sem er á 
hrauni eða jökli. Verð 25,0 millj.

Kirkjulundur 8 – 210 Garðabær - 60 ára og eldri
Opið hús laugard. 12. nóvember milli kl. 13:00 og 13:30

Falleg 2ja herbergja íbúð í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri á eftirsóttum stað í 
Garðabænum. Forstofa með flísum á gólfi og fataskáp, rúmgott svefn-
herbergi með fataskáp, eldhús hálf opið við borðstofu, hvít innrétting. 
Rúmgóð stofa opin við borðstofu, gólfsíðir gluggar með fallegu útsýni og 
útgengt á yfirbyggðar svalir/sólstofu. Baðherbergi er flísalagt, hvít inn-
rétting, sturtuklefi, tengi fyrir þvottavél. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara 
ásamt sérmerktu bílastæði í lokaðri bílageymslu. Góð og snyrtileg sameign, 
sameigninlegur salur á jarðhæð sem tilheyrir Kirkjulundi 6 og 8. Falleg og 
vel staðsett íbúð á eftirsóttum stað í Garðabænum, við Garðatorgið, þar 
sem öll verslun og þjónusta er fyrir hendi. Verð 38,8 millj.

Eskihlíð 20a, 105 Reykjavík
Opið hús mán. 14. nóvember milli kl. 16:30 og 17:00

Mjög falleg og björt 4ra herbergja 116,6 fm endaíbúð á 3. hæð við Eskihlíð 
í Reykjavík ásamt íbúðarherbergi í kjallara með aðgengi að salerni. Íbúðin 
skiptist í flísalagt hol með fataskápum, rúmgóða stofu með fallegu útsýni 
og útgengi á svalir. rúmgott eldhús, baðherbergi sem er endurnýjað að 
hluta, hjónaherbergi og tvö barnaherbergi, öll með fataskápum. Húsið var 
múrviðgert og málað að utan fyrir 2 árum, þá voru einnig gluggar og svala-
hurð endurnýjuð. Eigandi er tilbúin að skoða skipti á minni íbúð vestan 
Elliðaáa. Verð 43,9 millj

Kirkjulundur 8 Eskihlíð 20a
OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Rauðarárstígur 13 
105 Reykjavík
Góð 2ja herbergja 46,5 fm íbúð á efstu 
hæð í fjölbýlishúsi við Rauðarárstíg í 
Reykjavík. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Íbúðin skiptist í hol/forstofu, 
eldhús með viðarinnréttingu og glugga, 
rúmgóða stofu, svefnherbergi með 
fataskápum, flíslagt baðherbergi með 
sturtuklefa.
Sameiginlegt þvottahús, lítil sér geymsla 
og hjólageymsla eru í kjallara. Góð staðsetning, stutt í verslun og þjónustu, 
göngufæri við miðborgina. Verð 24,5 millj.

VANTAR ALLAR STÆRÐIR OG GERÐIR EIGNA Á SÖLUSKRÁ, SKOÐUM SAMDÆGURS.

Upplýsingar um eignirnar veitir:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Algjörlega endurnýjað fjórbýlishús 

á einum allra besta stað bæjarins. 

Möguleiki að kaupa eignina í heild 

eða hverja hæð fyrir sig. Skipt var um 

allar lagnir, gler, innréttingar, gólfefni 

og lóð endurnýjuð. 

Eign í algjörum sérflokki.

Öldugata 2 

Áætlaðir ferm. Verð

Jarðhæð 96,5 59.000.000

1.hæð auk bílskúr 140,2 97.000.000

2.hæð auk risíbúðar  141,4 144.000.000

Samtals 378,9 297.000.000

- með þér alla leið -  www.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000



514 STRAIGHT KR.

9.990

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi



Ég er ekki byrjuð en strax í desember fer ég að 
baka. Ég er búin að plana mörgum mánuðum 

fyrr hvað ég ætla að baka og ligg yfir uppskriftum og 
reyni að láta mér detta eitthvað nýtt í hug. Ég er bæði 
að búa til uppskriftir og breyti líka mikið gömlum 
uppskriftum.   

 Kristín Arnórsdóttir

Kristín Arnórsdóttir stjórnmálafræðingur sigraði í smákökusamkeppni Líflands. 
Hún segist haldin bökunaráráttu og planar jólabaksturinn með margra mánaða 
fyrirvara.  mynd/Ernir

Polýnesíurnar heilluðu dómnefndina: „Flott og góð jólakaka sem bráðnar í munni. 
Smekkleg og falleg. Gott jafnvægi milli hráefnanna. Karamellan og kókosinn gera 
gæfumuninn.“

Ég hef bakað frá því ég var fimm 
ára og er með hálfgerða bökunar-
áráttu. Er annars í meistaranámi 
í hagnýtri tölfræði en baksturinn 
er ástríða sem mig dreymir um að 
gera meira úr,“ segir Kristín Arn-
órsdóttir stjórnmálafræðingur en 
hún sigraði smákökusamkeppni 
Líflands á fimmtudaginn.

„Ég baka allt mitt með fimmtíu 
ára gamalli KitchenAid-hrærivél 
sem bæði amma og mamma not-
uðu og báðar þessar konur bök-
uðu mikið. Mér finnst hún nota-
leg tenging við ömmu mína. Ég 
á nokkrar handskrifaðar upp-
skriftabækur frá báðum ömmum 
mínum.“

Kristín segist fá útrás fyrir 
sköpunargleðina við bakstur-
inn. Hún sé þó íhaldssöm þegar 
kemur að skreytingum og hafi til 
dæmis ekki tekið þátt í „sykur-
massabrjálæðinu“ eins og hún 
kallar það. Hún sæki innblástur 
til sjöunda og áttunda áratugar-
ins. Fyrir jólin bakar hún alltaf 
nokkrar sortir.

„Ég er ekki byrjuð en strax í 
desember fer ég að baka. Ég er 
búin að plana mörgum mánuð-
um fyrr hvað ég ætla að baka og 
ligg yfir uppskriftum og reyni að 
láta mér detta eitthvað nýtt í hug,“ 
segir Kristín.

„Ég er bæði að búa til upp-
skriftir og breyti líka mikið göml-
um uppskriftum. Það hefur ekki 

allt heppnast frábærlega en inn á 
milli tekst eitthvað mjög vel. Yfir-
leitt eru minnst þrjár misheppn-
aðar tilraunir að baki hverri upp-
skrift sem heppnast.“

Hvers konar smákökur heilluðu 
dómnefndina?

„Ég byggi uppskriftina á amer-
ískum skátakökum en ég var au-
pair í Bandaríkjunum sem ungl-
ingur. Litla stelpan sem ég pass-
aði var í skátunum og seldi kökur 

í þessum dúr. Pólýnesíurnar eru 
mjög jólalegar og dálítið tíma-
frekar í vinnslu. Þetta er hin full-
komna smákaka til að dunda sér 
við og hlusta á jólalög.“

Umsögn dómnefndar Líflands 
um smákökur Kristínar: „Flott og 
góð jólakaka sem bráðnar í munni. 
Smekkleg og falleg. Gott jafnvægi 
milli hráefnanna. Karamellan og 
kókosinn gera gæfumuninn.“

Notar 50 ára hrærivél ömmu
Kristín Arnórsdóttir stjórnmálafræðingur fór með sigur af hólmi í smákökusamkeppni Líflands í liðinni viku. Hún segist 
haldin bökunaráráttu og hrærir deigið í gamalli hrærivél ömmu sinnar. Hún planar jólabaksturinn mánuðum saman.

PólýNesíur

225 g ósaltað smjör
100 g sykur
250 g KORNAX hveiti
¼ tsk. lyftiduft
½ tsk. salt
1 tsk. vanilludropar
2 msk. mjólk

l	 Hrærið smjör og sykur saman í 
hrærivél eða með handþeytara.

l	 Sigtið saman öll þurrefnin og 
hrærið þau vel saman við sykur-
inn og smjörið í þremur áföng-
um.

l	 Bætið mjólkinni og vanilludrop-
unum saman við með hönd-
unum þar til deigið helst vel 
saman.

l	 Skiptið deiginu í tvær kúlur og 
vefjið inn í plastfilmu.

l	 Setjið deigið inn í ísskáp í eina 
klukkustund.

l	 Takið deigið út og rúllið þar til 
það verður minna en ½ cm að 
þykkt.

l	 Skerið út smákökur með litlu 
glasi eða smákökuhring (um 5 
cm í þvermál).

l	 Skerið svo minni hring út úr 
hverri köku með t.d. flöskutappa 
eða rjómasprautustút.

l	 Bakið í miðjum ofni við 175°C í 
10-12 mínútur eða þar til að kök-
urnar verða ljósgylltar.

KóKostoPPur 
500 g ljósar karamellur
250 g kókosmjöl
3 msk. rjómi
½ tsk. salt
100 g Nóa Siríus 
suðusúkkulaði

l	 Ristið kókosmjölið í ofni í 10 mín-
útur við 175°C þangað til það 
verður gyllt.

l	 Gætið þess að hræra í því af og 
til svo það bakist jafnt.

l	 Bræðið karamellurnar yfir vatns-
baði og bætið rjómanum og salt-
inu út í þegar þær hafa bráðnað 
alveg. Takið frá ¼ af karamellu-
bráðinni. Blandið kókosmjölinu 
við ¾ af karamellubráðinni.

l	 Þegar smákökurnar hafa kólnað 
er ¼ af karamellubráðinni smurt 
yfir þær. Því næst er kókostopp-
urinn mótaður í höndunum fyrir 
hverja köku og settur í hring ofan 
á karamellubráðina, kælið.

l	 Að lokum er suðusúkkulaðið 
brætt yfir vatnsbaði og botnin-
um á smákökunum dýft varlega 
ofan í þar til súkkulaðið þekur 
botninn. Restin af súkkulaðinu er 
svo notuð til að skreyta kökurnar 
að ofan.

Nýr og spennandi asískur  
veitingastaður með hollustu  

og ferskleika í fyrirrúmi

Komdu og smakkaðu

Wok on  // Borgartúni 29 // Sími 561-6666
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Þrastalundur
Hefur opnað eftir gagngerar breytingar!

Tilvalið að skreppa í stuttan bíltúr og koma við í Þrastalundi þar sem hægt að fá sér 
veitingar og njóta stórglæsilegrar náttúru í nýuppgerðum veitingastað. Vertu velkomin.

- P E R L A  S U Ð U R L A N D S -

Í Þrastalundi færðu gott úrval af eldbökuðum pizzum sem 
hafa fengið frábæra dóma. Komdu og smakkaðu.

G A M L A S M I Ð J A N

Eldbakaðar pizzur

Allir krakkar sem koma við í Þrastalundi  
fá frían ís í nóvember!

Í S FA B R I K K A N

Frír ís fyrir krakka

MINIMARKET SÍMI 779 6500



BÍLAR &
FARARTÆKI

SJÁÐU VERÐIÐ !
Renault Trafc Diesel Langur 9 manna 
05/2016 ek 12 þ.km Bakkmyndavel, 
AC, ofl ,Möguleiki á niðurfellingu fyrir 
ferðaþj. Og TAXI. Okkar verð aðeins 
4990 þús !!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

ÞaRftU aÐ kaUpa EÐa 
SElJa bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

MAZDA 2 takara. Árgerð 2012, 
ekinn 47 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.490.000. Rnr.107630.á staðnum

NISSAN Pathfinder. Árgerð 2006, 
ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Verð 
3.390.000. Rnr.107574.á staðnum

BMW 3. Árgerð 2003, ekinn 312 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 690.000. 
Rnr.107616.á staðnum

Bílaplan.is
Við Breiðhöfða, 110 Reykjavík

Sími: 552 6000
Opið 10 - 18 virka daga og 12 - 

15 laugard.
www.bilaplan.is

 FORD Transit. Árgerð 2013, ekinn 
110 Þ.KM, dísel, beinskiptur. Verð 
4.640.000. Rnr.111696. 9 manna.

SUZUKI Jimny. Árgerð 2016, ekinn 24 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.790.000. 
Rnr.111695.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2015, ekinn 67 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
5 gírar. 7. Manna. Verð 7.950.000. 
Rnr.111711.

SUZUKI Jimny. Árgerð 2016, ekinn 42 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.750.000. 
Rnr.211259.

NISSAN Navara 4wd double cab. 
Árgerð 2007, ekinn 228 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.690.000. 
Rnr.111550.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX. Árgerð 
2015, ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
5 gírar. Verð 7.950.000. Rnr.111697.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

M.BENZ E 200 BLUETEC 
AVANTGARDE nýskr. 03/2015, ekinn 
12 Þ.km, dísel, sjálfskiptur (7 gíra). 
Verð 6.390.000 kr. Raðnr. 255609

JEEP WRANGLER RUBICON nýskr. 
05/2016, ekinn 11 Þ.km, 3,6 l bensín 
285 hö, sjálfskiptur. Þessi er alvöru! 
Verð 10.500.000 kr. Raðnr. 255572

VOLVO XC60 R-DESIGN nýskr. 
09/2014, ekinn 48 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Mjög flott eintak! Verð 
7.690.000 kr. Raðnr. 255694

RANGE ROVER EVOQUE DYNAMIC 
SD4 nýskr. 01/2012, ekinn 92 Þ.km, 
dísel (191 hö), sjálfskiptur, leður, 
glertoppur ofl. Verð 7.490þkr TILBOÐ 
6.990.000 kr. Raðnr. 255470

M.BENZ G 350 CDI BLUETEC 
nýskr. 9/2014, ekinn 39 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur (7 gíra). Mjög vel búinn 
aukahlutum og lítur út sem nýr! 
TILBOÐSVERÐ 19.900.000 kr. Raðnr. 
254866

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Nýr bíll 2016NISSAN
VERÐ KR.

NOTE 

36.414 kr. á mánuði
fjármögnun
90%

Dísel 1461cc 

90 Hestöfl

Eyðsla 3,6L 

Beinskiptur

15" álfelgur

Snertiskjár

Leiðsögukerfi 

6 hátalara hljóðkerfi 

Bluetooth

USB

Malarhöfða 2 Sími 5773777 www.bill.is

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

2.290.000

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

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

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Jeep Grand Cherokee SRT-8, 2006, 
ek 109 þús km, 2 dekkjagangar, 421 
hö, topplúga, ásett verð 2.990 þús, er 
ástaðnum, raðnr 152459.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Vw Touran 2003 bsk sk ‘17 ek. 208 
þús km. Mikið yfirfarin, smurbók 
og allar nótur fylgja, reyklaus bíll. 
Verðhugmynd 680 þús. engin skipti. 
Uppl S: 8676664

Audi A4 1,8,T, S-line, dökk grár, 
árg 2007, ek. 70þ.km Leðuráklæði, 
sjálfskiptur, toppluga, ný heils árs 
dekk, bensín. Verð 2.290.Uppl í 
8408400

Toyota Land Cruiser 120GX Árg. ‘05 
ek. 159þ mikið endurnýjaður m.a. Ný 
grind. Verð: 3.350þ Uppl. s. 6969503

Toyota Corolla árg 2005, ek 108 þús 
km, sjálfsk v. 890.000 kr. Uppl. í s. 
862 4854

Peugeout 208 ACTIVE árgerð 2014. 
Bíllinn er sem nýr, ekinn 8.þúsund km. 
800 þús, áhv. Verð 1.790.000 kr. Uppl. 
í s. 660 5154

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

FráBær dekkjatilBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

ÞJÓNUSTA

 Bókhald

Bókhald fyrir einstaklinga í rekstri. Frí 
stofnun fyrirtækja. MD bókhald ehf 
s: 616-9480

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

 Málarar

regnBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Vönduð vinna unnin af fagmönnum. 
Góð umgengni. malarar@simnet.is 
Sími 8919890

Málarar
Faglærðir málarar geta bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 696 2748

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór 
bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. Mikaels. 
S. 894 4560 www.flytja.is flytja@
flytja.is

 Húsaviðhald

sMiðskraFtur eHF. 

nýsMíði og viðHald.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 

smidskraftur@gmail.com

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Þarf að skipta um rennur, glerja eða 
aðra smíðavinnu? Tilboð/tímavinna. 
S. 553 2171

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Uppl. í síma 869 1698.

 nudd

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 spádómar

spásíMinn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 rafvirkjun

raFlagnir og 
dyrasíMakerFi s. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

raFlagnir, dyrasíMar. s. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677
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þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

• Einangrunarlok 
• Yfirbreiðslur
• Metum ástand og gerum við 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339   fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Frábær opnunartilboð í gangi hjá okkur núna!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 eða helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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. 
 

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

til sölu

Útboð á bankaþjónustu og heimilistryggingum
síðmiðaldra hjón í eigin húsnæði með fasta
 atvinnu óska eftir tilboðum í eftirfarandi:

1) Bankaþjónstu.  Rekstur á tveimur launa-
reikningum, einum gjaldeyrisreikningi (USD).  Tvö 
greiðslukort með lágu árgjaldi en viðeigandi hlunnindum 
og debitkort innifalin.  Gjaldfrjáls aðgangur hvaðan sem er 
í heiminum að netbanka skilyrði.  Boð þurfa að tilgreina 
færslugjöld, þjónustugjöld ef einhver eru og umboðslaun 
(svo sem í formi ,,áhættuþóknana” við gjaldeyrisviðskipti).  
Tilgreina þarf vexti á yfirdráttarlánum, heimild þarf að vera 
ein milljón króna.  Ekki er beðið um hópkauptilboð eða 
afslátt af leikhúsmiðum.

2) Tryggingaþjónustu.  Tilboð þarf að taka mið af 
áhættulitlu líferni og lögboðnum tryggingum auk 
eftirfarandi:  Meðalstóru einbýlishúsi með meðalinnbúi, 
tveimur heimilisbílum (8-10 ára).  Tilgreina þarf eigin 
áhættu vegna bifreiðatjóns og ætlaða hæfilega 
tryggingavernd vegna innbús og tveggja einstaklinga.

Áskilnaður er taka hagstæðasta tilboði eða hafna öllum.  
Bjóðendur með vafasama viðskiptafortíð þurfa ekki að hafa 
fyrir þessu. Fjármála- og tryggingafyrirtæki geta óskað eftir 
nánri upplýsinga í netfanginu:  stefanjon@islandia.is

útboð

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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 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.

 Vélar og verkfæri

Seljum á kostnaðarverði fittings, rör 
og slöngur vegna breytinga. Ryðfrítt 
og galvanhúðað efni. Upplagt tækifæri 
til að ná sér í efni á mjög lágu verði. 
vt@vokvataeki.is 861-4401

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

VAGNStyKKI, KeRRUStyKKI 
oG SKIPtItASKA

 Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Byssur

Til sölu er rifill 300WSM ásamt 
byssuskáp hreinsibúnaði 
heyrnarhlífum fjölda skota tösku og 
mörgu fleiru. Með fylgir Browning B 
50 haglabyssa 3ja tommu magnum. 
Sjón er sögu ríkari. Uppl. í s. 5655014 
og 6617413

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LeIGJeNDUR, tAKIð eftIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

SeNDIRÁð ÓSKAR eftIR 
íBúð.

Þýskur sendifulltrúi óskar eftir 120-
140m2, 4ja herb. íbúð, helst m/bílskúr 
til leigu frá jan. 2017 til ágúst 2019 
helst í Rvk eða nágrenni. Uppl. í s. 
530 1100

 Atvinnuhúsnæði

Óska eftir vinnustofu til leigu í 
Reykjavík, 60-100 fermetra með 
salerni og kaffiaðstöðu. Upplýsingar 
í símum 8923548 og 8971156. Eða á 
netfangið sigurdisharpa@gmail.com 
www.sigurdis.is

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

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

www.BUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

KÖKUHoRNIð / BÓKARI
Góður bókari óskast. Við leitum 
af fjölhæfum bókara í 50% starf 
með reynslu af bókhaldi, VSK og 

launaútreikning.
áhugasamir sendi umsókn á 
kokuhornid@kokuhornid.is

NoNNABItI
Hressa og duglega starfskrafta 

vantar til starfa á Nonnabita, fullt 
starf/hlutastarf.

Umsóknir sendist á  
nonnabiti@nonnabiti.is eða  

S. 699 1095 Elmar

BAKARI - 
KÖKUGeRðARMAðUR
Óskum eftir að ráða bakara / 

kökugerðarmann. Þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Vinsamlega sendið upplýsingar 
 á joifel@joifel.is

Röskur starfskraftur óskast í 
matvöruverslun. Verður að tala og 
skilja íslensku. Glaðlyndi, frumkvæði 
og reglusemi skilyrði. Vinnutími eftir 
hádegi. Hentar vel skólafólki. Umsókn 
sendist á verslunarstarf@gmail.com

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

Leikir helgarinnar:

Undankeppni 
HM 2018

Hljómsveitin TRAP frá Ísafirði spila um helgina. 
Rúnar þór, Reynir Guðmunds, Rúnar Villa, 
Örn Jóns, og Diddi Hermanns

Allir velkomnir

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson. 
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi. 
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Byrjendanámskeið:
 Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30 
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30  
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga: 19:15 - 20:45 

Framhaldsnámskeið spænska ll: 

Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:00 - 14:30 
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska lll:
 Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Námskeiðin hefjast 21 og 22 nóvember 
og lýkur 15 desember.
Verð á mann 25.500.-
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facebook: Spænskuskólinn Háblame

skemmtanir

námskeið

Save the Children á Íslandi

intellecta.is

RÁÐNINGAR



ÞAÐ ERU 25 ÁR SÍÐAN VIÐ OPNUÐUM FYRSTU 10-11 
VERSLUNINA. VIÐ FÖGNUM ÞVÍ MEÐ BRAGÐGÓÐUM 
TILBOÐUM. TAKK FYRIR OKKUR.

COKE 1 L
OG 3 HRINGIR

899 KR.

Fjörður 13-15
Staðarberg 2-4
Melabraut 29
Reykjavíkurvegur 58

Laugalækur 9 
Glæsibær
Austurstræti 17
Laugavegur 116
Lágmúli 7

Miklabraut 100
Kleppsvegur
Birkimelur 1
Bústaðavegur 20
Grjótháls 8

Hjallabrekka 2
Dalvegur 20
Hagasmári 9

Suðurfell 4
Laugavegur 180 
Við Vesturlandsveg
Borgartún 26
Bankastræti 11
Seljavegur 2

Barónsstígur 4
Grímsbær
Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24

REYKJAVÍK KÓPAVOGUR HAFNARFJÖRÐUR

Litlatún

GARÐABÆR

Hafnargata 55
Flugstöð Leifs Eiríkss.
Fitjar

REYKJANESBÆR

Kaupangur

AKUREYRI

Skagabraut 43 

AKRANES

25 ÁRA

Gildir í völdum verslunum út nóvember, á meðan birgðir endast.

Einungis í völdum verslunum



Eddie Alvarez og Conor McGregor hafa verið eins og hundur og köttur þegar þeir 
mætast og það verður líklega engin breyting á því í búrinu.

Írska
   peningavélin

Conor
   McGregor
Aðfaranótt sunnudagsins 
munu Conor McGreg or 
og Eddie Alvarez eigast 
við í aðalbardaga kvölds-
ins í sögulegri viðureign 
en þetta bardagakvöld er 
það fyrsta sem UFC-sam-
tökin halda í New York-
ríki. Einnig gæti Írinn 
kjaftfori staðið uppi með 
tvö meistarabelti eftir 
bardagann. Hér verður 
leið hans að þessum 
tímamótum rakin.

Conor Anthony McGreg
or er einungis 28 ára 
og strax orðinn lang 
þekktasti bardagamaður 
í heimi en frægð hans 
nær langt út fyrir heim 

bardagaíþrótta. Hann hefur verið 
duglegur við að birtast á myndum 
með frægu fólki og verið tíður gestur 
í spjallþáttum en hann mætir til að 
mynda iðulega í þáttinn hans Conans 
O’Brien fyrir hvern bardaga. Conor 
er að sama skapi launahæsti bar
dagamaðurinn en það er ekki ýkja 
langt síðan hann átti varla fyrir 
leigunni í heimaborg sinni, Dublin.

Frá pípulagningum til „pay per view“
Árið 2006 var Conor kominn með tölu
verða reynslu í boxi og sparkboxi en 
var á sama tíma að vinna fyrir sér sem 
lærlingur í pípulagningum. Sama ár hitti 
hann Tom Egan, en hann átti síðar eftir 
að verða fyrsti Írinn til að komast í UFC
deildina og þeir fóru að æfa MMA saman.

Conor vann sinn fyrsta og eina áhuga
mannabardaga þegar hann var átján ára og 
skrifaði í framhaldi undir samning hjá hinni 
írsku Cage of Truth MMAdeild og fór að 
mæta á æfingar í Straight Blast Gym hjá John 
Kavanagh – en hann er enn yfirþjálfari hans og 
Gunnars okkar Nelson í dag.

Til að byrja með var ferill Conors upp og 
niður, en hann keppti nánast til skiptis í fjaður 
og léttvigt. Árið 2011 var hann með fjóra sigra 
og tvö töp – en það ár fór ferill Írans fyrst af stað 
fyrir alvöru. Þessi ár vann hann átta bardaga í 
röð, þar af tvo titilbardaga í bæði fjaður og létt
vigt – og varð þar með fyrsti evrópski bardaga
maðurinn til að ná því takmarki að vera með tvö 
belti á sama tíma. Í framhaldi af því fékk hann 
samning við UFCbardagasamtökin.

Conor-lestin leggur af stað
Conor kom með látum inn í UFC deildina. Fyrsti bar
daginn hans var gegn Marcus Brimage – ekkert sérlega 
stórt nafn en hafði þó verið þátttakandi í raunveru
leikaþættinum The Ultimate Fighter. Strax í vigtuninni 
fengu aðdáendur vott af því við hverju var að búast af 
Íranum kjaftfora en hann og Marcus Brimage óðu beint í 
ýtingar og djöfulgang nýkomnir af vigtinni. Conor mætti 

svo pollrólegur í hringinn kvöldið eftir en Brimage virtist bálreiður og svo 
fór að Conor rotaði hann eftir um það bil mínútu í fyrstu lotu.

Sigurinn vakti strax athygli, bæði vegna persónuleika Conors sem skein 
strax í gegn í fyrsta bardaga hans, hvernig hann notfærði sér sálfræðilega 
þáttinn til að gera andstæðing sinn reiðan og síðan tæknilegt box þar 
sem hann var mjög snöggur að finna opnun fyrir „uppercuttið“ sitt sem 
plantaði Brimage meðvitundarlausum á strigann skömmu síðar.

Conor vann næstu fjóra bardaga gegn þeim Max Holloway, Diego 
Brandao, Dustin Poirier og Dennis Siver og kláraði hann alla bardagana 

nema gegn Holloway – en þess má geta að Conor sleit krossband 
gegn Holloway og bardaginn fór í dómaraúrskurð. Þessi sigurhrina 
varð til þess að Conor fékk tækifæri til að berjast við meistarann 
José Aldo við litlar vinsældir annarra bardagamanna í fjaður
vigtinni, en margir þeirra vildu meina að Conor hefði einungis 
fengið bardagann vegna þess að hann var að hala inn peninga 
fyrir UFCbardagasamtökin en ekki vegna þess að hann hefði 
sigrað nógu sterka andstæðinga.

Kvartanirnar náðu ekki að stöðva hjól UFCmaskínunnar en 
flogið var með Conor og Aldo um allan heim til að kynna bar
dagann í langstærstu kynningarherferð samtakanna frá upphafi. 
Dramað var í algjöru hámarki þar sem þeir McGregor og Aldo 
rifust við hvert tækifæri og í nánast öllum heimsálfum og var 
næstum komið til handalögmála oftar en einu sinn.

Síðan kom áfallið – Jose Aldo meiddist á rifbeini og bardag
anum sem allir biðu eftir var frestað. Í staðinn barðist McGregor 
við Chad Mendes um interimbeltið, en það er eins konar vara
belti. Úr varð alveg stórkostlegur bardagi þar sem Conor rotaði 
Chad Mendes í annarri lotu en þó ekki án vandræða – amer
íski glímukappinn Mendes náði að rífa Conor í gólfið tvisvar 
og koma á hann nokkuð þungum höggum.

Loksins kom svo að því að leiðir hans og José Aldo lágu 
saman og úr urðu ákveðin vonbrigði fyrir aðdáendur 
íþróttarinnar en bardaginn entist aðeins í 13 sekúndur. 
José Aldo virtist úr jafnvægi og át vinstri hönd frá Conor 
eftir að hafa hlaupið inn í hann með höfuðið á undan 
en Aldo hafði fram að þessu verið ósigraður í heil tíu 
ár og ekki vanur að gera mistök. Mögulega var þetta 
sálfræðihernaði Conors að þakka.

Færir sig upp á skaftið
Nú þegar Conor var loksins kominn með fjaðurvigtar
titilinn og orðinn heimsþekktur og vellauðugur fór 
hann að einbeita sér að öðrum þyngdarflokkum. Hann 
átti að berjast við Raphael Dos Anjos, sem þá var létt
vigtarmeistarinn, en hann meiddist og inn steig Nate 
nokkur Diaz.

Nate Diaz og bróðir hans Nick Diaz eru um margt 
svipaðir Conor í hegðun – Conor var stundum kall
aður „írski Diazbróðirinn“ fyrstu daga sína í UFC
samtökunum. Diazbræðurnir stunda það að koma 

andstæðingnum úr jafnvægi fyrir bardagann með 
því að rífa kjaft og ná fram pirringi og reiði. Úr 
varð þvílík flugeldasýning af illdeilum fyrir bar
daga þeirra þar sem löngutangir voru ítrekað 
sýndar og orðabókin tæmd af blótsyrðum.

Veðbankar vildu nánast allir meina að Conor 
ætti að vinna bardagann en aðdáendur voru 

margir á öðru máli og bentu á að það væri ekki 
sjálfsagt – Nate Diaz er þekktur fyrir gott box, 
langan faðm, ofurmannlegt þol og það að vera 
alveg yfirgengilega mikill harðjaxl – en það virðist 
bæði ómögulegt að rota hann og valda honum 

nokkrum sársauka yfirhöfuð. Einnig var bardag
inn háður í veltivigt – tveimur þyngdarflokkum 

fyrir ofan fjaðurvigtina sem Conor hafði barist í 
fram að þessu.

Úr varð að Conor mætti æstur til leiks og átti góða 
fyrsti lotu – en strax varð augljóst að hann var að 
reyna að rota Nate í einu höggi og sem fyrst. Það er 
mjög orkufrekur bardagastíll og strax í annarri lotu 
var hann augljóslega dauðþreyttur og á sama tíma fór 
Nate að lesa Conor vel, náði svo einum „gúmoren“  á 
hökuna á Íranum og hengdi hann svo eftir að vank
aður Conor reyndi illa framkvæmda fellu.

En þetta tap stöðvaði ekki Conorlestina, hægði 
ekki einu sinni á henni, og þeir fengu að kljást aftur, 

enda skilaði fyrri bardaginn risa upphæðum í kassann 
hjá UFC. Úr varð að önnur rimma þeirra sem varð einn 

stærsti bardagi allra tíma og þar sigraði Conor eftir fimm 
lotur í æsispennandi bardaga.

Nú erum við komin að bardaganum í kvöld – Conor 
McGregor í krafti sjarmans, útgeislunarinnar og auðvitað 

hæfileikans að hala inn peninga fyrir UFCsamtökin, en það 
er það sem þetta snýst um á endanum, fékk sénsinn á létt

vigtarbeltinu. Hann á möguleika á að halda tveimur beltum 
á sama tíma en það hefur aldrei verið gert áður. BJ Penn, fyrr

verandi léttvigtarmeistari, reyndi að ná þessu sama takmarki 
árið 2009 en tapaði mjög illilega fyrir GSP, þáverandi veltivigtar

meistara. Conor er löngu búinn að skrá sig inn en hann gæti orðið 
að goðsögn í kvöld og þaggað niður í öllum efasemdaröddunum.

Gælunafn:  
The Notorious
aldur: 28 ára

14.07.88
Hæð: 177 cm

fæddist í: Dublin, 
Írlandi

siGrar: 20
rotHöGG: 17

uppGjafartak: 1
dómaraúrskurður: 2

Stefán Þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is
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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.

MÍN AÐ SKRÁ SIG
DAGAR FRÍTT3

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA
TEXTAÐ EFNI

TALSETT BARNAEFNI

HBO

ÍÞRÓTTIR OG FRÉTTIR

GREIÐA TIL STEF
GREIÐA SKATTA Á ÍSLANDI

ERLENT NIÐURHAL
(AUKINN KOSTNAÐUR)

JÁ
JÁ
JÁ
JÁ
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JÁ
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NEI

NEI
AÐEINS AÐ HLUTA
AÐEINS AÐ HLUTA

NEI
NEI

NEI
NEI

JÁ

SÉRSTAÐA
STÖÐ 2 MARAÞON NOW 



Þegar slegið er á þráðinn 
til Heiðu Guðnýjar 
Ásgeirsdóttur, bónda á 
Ljótarstöðum í Skaftár
tungu er hún nýkomin 
úr hálskirtlatöku. Hún 

heldur til hjá Fanneyju, systur sinni í 
Hveragerði, fyrstu tvo dagana og er, 
út úr leiðindum, bæði búin að þrífa 
hjá henni og gera við bílinn!

Heiða ólst upp á Ljótarstöðum 
í Skaftártungu og lýsti því á hag
yrðingamóti hvernig fjölskyldan 
hjálpaðist að við uppeldið.

Hjá mömmu ung ég lærði að 
væri ljótt á fólk að góna
og líka af hverju í stafrófinu 
ypsilon er haft.
Fanney systir kenndi mér að 
halda á hamri og prjóna
og hjá honum pabba lærði ég að 
bölva og rífa kjaft.
Nú er Heiða orðin aðalsöguhetja 

í bók og segir það skrítna tilfinn
ingu. „Það var þannig að Stein
unn Sigurðar dóttir bað um að fá 

að skrifa þessa bók um líf mitt og 
virkjunarslaginn. Ég er dálítið fljót
fær og segi yfirleitt bara já þegar 
einhver verkefni eru annars vegar. 
„Þú verður að leiða listann í sveitar
stjórn,“ „já, ókey,“; „er ekki í lagi að 
ég skrifi bók um þennan virkjunar
slag sem þú fórst í?“ „Jú, jú, allt í 
lagi.“ Svo hugsa ég á eftir, hvað er ég 
nú búin að koma mér í? Ég er ekk
ert áfjáð í að tala um sjálfa mig en ég 
stend einörð gegn stórum virkjunar
áformum í sveitinni minni, náttúr
unnar og bændanna vegna, og ef 
það kostar að ég þurfi að fara í við
töl, skrifa í blöðin, taka þátt í mál
þingum, jafnvel láta skrifa um mig 
heila bók þá bara geri ég það.“

En nú er bókin um miklu meira en  
stríðið gegn virkjuninni. Hún fjallar 
um líf þitt til þessa og þær áskoranir 
sem þú tekst daglega á við sem ein
yrki með 500 fjár. Um vonbiðlana, 
fyrirsætustörfin, skáldskapinn og 
sönginn og dansinn í dráttarvélinni.

„Já, til að gera grein fyrir mál
staðnum og baráttunni þurfti líka að 
gera persónunni skil og aðstæðum 
hennar. Það er þrennt sem mér er 
hugleiknast, það er náttúran, íslensk
ur landbúnaður og jafnrétti því ég er 

grjótharður femínisti.“ Bókin tekur 
á þessu þrennu. Svo er auðvitað allt 
mögulegt sem flýtur með, ferskeytlur 
og húmor, enda kann Steinunn vel 
til verka.

Skaftá er nú komin í verndarflokk 
og mikið þarf að gerast á Alþingi til 
að það breytist. Heiða er Sigríður 
í Brattholti okkar tíma. Hún var 
önnur á lista Vinstri grænna í Suður
kjördæmi í nýliðnum kosningum og 
lendir inn á þing ef Ari Trausti þarf 
að bregða sér af bæ. 

Vinnuferli bókarinnar tók eitt 
ár og Heiða segir það hafa verið 
ánægjulegt. „Steinunn býr úti í 
Strassborg en er búin að koma 

margar ferðir til að safna efni, mest 
í viðtalsformi. Þó hún passaði að 
þvælast ekki fyrir þá kom hún oft 
út og fylgdist með mér í verkum. Ef 
ég hafði stundir yfir daginn var ég 
inni að spjalla við hana, við unnum 
líka oft í bílnum ef ég var eitthvað á 
ferðinni og svo á kvöldin.“

Það kemur á óvart í bókinni hvað 
Heiða lýsir sér sem pasturslitlum 
krakka með lítið sjálfstraust, sá 
skörungur og dugnaðarforkur sem 
hún er í dag. Lét sig þó hafa það að 
taka þátt í módelstörfum sem ung 
stúlka. Hjálpaði það henni kannski 
að vinna á óframfærninni?

„Já, örugglega. Allt sem ekki drep
ur mann það herðir mann. Ég glími 
samt alltaf við feimni en hef lært að 
fela hana betur. Ég er hreystibolti nú 
þó ég hafi verið horgemsi sem barn 
og sjálfsmyndin styrktist þegar ég 
fann kraftinn aukast.“

Heiða vann nokkur ár sem héraðs
lögga og í bókinni segir hún á litríkan 
hátt frá þátttöku sinni í því að róa 
niður bandbrjálaða mótorhjóla
menn á balli á Klaustri, frásögnin 
endar svo fallega að sá óðasti slítur 
upp morgunfrú úr nálægu beði og 
réttir henni.

Ljótarstaðir eru ofarlega í landinu 
og Heiða viðurkennir að veturnir 
geti verið langir og snjóþungir. „En 
ég á traktor og snjósleða svo ég glími 
ekki við einangrun. Jörðin er land
stór og góð fyrir sauðfé. Hefur kosti 
og galla eins og aðrir staðir.“

Meðal þess sem Heiða hefur 
afrekað á heimavelli er að taka 
íbúðarhúsið í gegn. „Ég hef gaman 
af að smíða og leggja parkett og 
flísar. Get gert flest, það snýst bara 
um að byrja á því og líka að leyfa 
sér missmíðar. Fyrsta gólfið sem ég 
flísalagði var ekki vel lagt, en mér 
þykir vænt um það samt. Ég veit líka 
af göllum úti í fjárhúsi. Aðalatriðið 
er að prófa sig áfram og fara ekki í 
panikk þó útkoman sé ekki full
komin í byrjun.“

Heiða er lestrarhestur og í nýju 
bókinni lýsir hún því að hana hafi 
oft langað að vera þær söguhetjur 
sem hún las um „Ég hef virkt ímynd
unarafl og get auðveldlega búið til 
heim inni í hausnum á mér og spil
að einhverja dagdrauma. Hef alltaf 
gert það,“ segir hún hlæjandi. Nú 
þarf hún ekki að þykjast vera per
sóna í bók lengur. Það er nú aldeilis 
áfangi.

Baráttukonan  
Heiða  
fjalldalabóndi
Bókin Heiða – fjalldalabóndinn – er skrifuð 
af Steinunni Sigurðardóttur rithöfundi í 
orðastað Heiðu Guðnýjar á Ljótarstöðum og 
er innlit í líf hlédrægrar baráttukonu.

Nokkur brot úr bókinni Heiða fjalldalabóndinn

 „Ég er hreystibolti nú þó ég hafi verið horgemsi sem barn og sjálfsmyndin styrktist þegar ég fann kraftinn aukast.“ Mynd/Steinunn Sigurðardóttir

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Ég hef gaman af að 
smíða og leggja park-
ett og flísar. get gert 
flest, það snýst bara
um að byrja á því .

… Ég áttaði mig á því um síðir að það hefur verið 
lenska hér í Skaftártungu meira en víða annars staðar 
að konur gengju í verkin til jafns við karlmenn. Að 
minnsta kosti var það svo að við Oddný Steina, systir 
Ellu í Úthlíð, héldum að það væri brandari þegar við 
heyrðum fyrst talað um karlmannsverk í Bændaskól-
anum á Hvanneyri. En enginn hló nema við.

… En við Oddný Steina höfðum báðar hundrað 
sinnum neglt járn … skipt um dekk, á traktor líka, 
auðvitað, og gengið í öll verk til jafns við karlmenn. 
Það var ekki tiltökumál, engum þótti það merkilegt.

… Það væri útilokað að ég gæti gert allt sem ég get 
nema af því að mér var aldrei vantreyst, ég var aldrei 
látin heyra að ég gæti ekki þvælst hitt og þetta af því 
ég væri kvenmaður. Sveitungarnir báðu mig hiklaust 
að koma í steypuvinnu eða hvað sem var á fyrstu bú-
skaparárunum mínum. Og ég hjálpa til í samfélags-
verkefnum með mín tól og tæki.

… Mér finnst öll verk skemmtileg, ef þau ganga 
vel. Sérstaklega smíðarnar. Mér finnst gaman ef 
það stendur mikið til. Ef það er stórt verk, stórt 

úrlausnarefni … þá líður mér vel. En ég er algjör lúser 
í eldamennsku.

---------
… Það er girðing hér í smásundi sem liggur út að fjár-
húsvegg svo ég get haldið mér í vírinn ef ég þarf og 
ég stoppa á girðingunni ef það er ekki stætt. Ég hef 
þurft að skríða þennan spöl, þegar verst er, og ef það 
er svell.

------------
… Skaftfellingar eru yfirleitt hlédrægt fólk. Mottó 
númer eitt: Ekki að láta bera á sér. Mottó númer tvö: 
Ekki að sýna tilfinningar.

… Mér finnst ég vera utangátta í samfélaginu og 
kannski alls staðar. Ég veit af því að sumum þykir ég 
óþolandi góð með mig. Það þykir ekki fínt að láta 
bera á sér, eins og ég hef gert í virkjunarmálum. Ég 
hef verið fús að vera í blöðunum og koma á fundi, 
til þess að gera gagn og til þess að verja hendur 
mínar. Svoleiðis manneskja þykir vera montrass í 
Skaftafellssýslu. Í Þingeyjarsýslu þætti þetta ekki svo 
skelfilegt.
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Ástkær sambýlismaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Ólafur Ingi Ingimundarson
(Hlerinn)

(1950-2016) 
rafveituvirki, 

Vindakór 1, Kópavogi,
andaðist á krabbameinsdeild Landspítalans þann  

9. nóvember. Útför fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

krabbameinsdeildar Landspítalans. Þeim sem vilja 
minnast hans er vinsamlegast bent á Ljósið. 

Soffía Amanda T. Jóhannesdóttir
Inga Björk Færseth Ólafsdóttir

Gunnar Bachmann Færseth Ólafsson
Lilja Dögg Færseth Ólafsdóttir
Sæmundur Þór Guðmundsson

Ármann Freyr Hermannsson
Ingiberg Ólafur Jónsson

Guðmundur Oliver Sæmundsson
stjúpbörn og stjúpbarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

Lúðvík Björnsson
dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,

lést þriðjudaginn 8. nóvember.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju 

miðvikudaginn 16. nóvember kl. 13.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Höfða eða 
Krabbameinsfélag Akraness og nágrennis.

Björn Lúðvíksson Jenna Gottlieb
Fjóla Lúðvíksdóttir Jóhann Þór Sigurðsson
Þorsteinn Jóhannesson

og afabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir, fósturfaðir, 
tengdafaðir, bróðir, afi og langafi,

Hrafn Pálsson
skrifstofustjóri og  

hljómlistarmaður í Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 

2. nóvember sl. Útförin verður gerð frá 
Neskirkju þriðjudaginn 15. nóvember kl. 13. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á Barnaspítala Hringsins.

Vilborg G. Kristjánsdóttir
Halldór Hrafnsson 
Jóhann Gísli Jóhannsson Guðrún Aldís Jóhannsdóttir
Heiða Elín Jóhannsdóttir Guðjón Guðmundsson
Guðrún Jóhannsdóttir Kolbeinn Pálsson
Kristján Jóhannsson Ingibjörg Sigurðardóttir
Margrét Pálsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Okkar hjartfólgna 
Elín Ragna Ottesen 

(Gagga) 
er látin.  

Útför hennar fer fram í kyrrþey. 
Fyrir hönd fjölskyldunnar allrar, 

Sigríður María Bragadóttir

Elskulegur eiginmaður minn, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi,
Guðmundur Valberg 

Sigurjónsson
vélfræðingur, Katrínarlind 4,

lést á Borgarspítalanum 30. október.
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
miðvikudaginn 16. nóvember kl. 13.00. 

Steinþórunn Karólína Steinþórsdóttir
Ólafur Fáfnir Sigurgeirsson
Guðrún Heiða Sigurgeirsdóttir Bjarni Hrafnsson

og barnabörn.

Yndislega móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

 Ingibjörg Helga Óskarsdóttir 
hjúkrunarfræðingur,

 lést á Sóltúni, 8. nóvember. Útförin fer 
fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn 

  16. nóvember kl. 15. Blóm og kransar 
 afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar

                         er bent á líknarfélög. 

Alfreð S. Jóhannsson Magdalena Sigurðardóttir
Ingibjörg Ósk Jónsdóttir Ólafur Gunnarsson
Eiríkur Jónsson Oddný Sigurðardóttir
Ferdinand Jónsson Ishaiga Jalloh

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg mamma okkar, 
tengdamamma, amma og langamma,

Anna Jónsdóttir
Skólavegi 24, Keflavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Hlévangi, 
laugardaginn 5. nóvember. Útför hennar  

 fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 
 15. nóvember kl. 13.00.

Sighvatur Svan Skúlason Valorie Skúlason
Ása Skúladóttir Karl Taylor
Guðfinna Sesselja Skúladóttir Sigurður T. Garðarsson
Bryndís Skúladóttir Magnús S. Björnsson
Svanhildur Skúladóttir Hörður J. Geirsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og vinarhug vegna andláts og 
útfarar ástkærs eiginmanns, föður, 

tengdaföður og afa,
Reynis Ragnarssonar

löggilts endurskoðanda, Staðarseli 5.
Sérstakar þakkir fær líknardeild LSH fyrir 

 góða umönnun og stuðning við fjölskylduna. 

Halldóra Gísladóttir 
Guðrún R. Kilian Robert J. Kilian
Gísli Reynisson Sigríður Bryndís Stefánsdóttir
Arnar Gauti Reynisson Sigríður Vala Halldórsdóttir

og barnabörn.

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, 
opnar ráðstefnu klukkan 13 í dag í Þjóð-
skjalasafninu að Laugavegi 162 um 
skjöl landsnefndarinnar fyrri. Að sögn 
Hrefnu Róbertsdóttur sagnfræðings er í 
þeim skjölum fjallað um allt sem snýr að 
íslensku samfélagi á seinni hluta 18. aldar, 
heilbrigðismál, vegi, hafnir, landbúnað, 
verslun, samskipti við kaupmenn og emb-
ættismenn, handverk og allt mögulegt.

„Þarna koma fram ábendingar og 
upplýsingar frá almenningi sem alla 
jafna hafði ekki rödd. Sumar eru skrif-
aðar í orðastað vinnufólks og lýsa lélegum 
aðbúnaði þess,“ segir hún.

Ráðstefnan er haldin í tilefni af útkomu 
annars bindisins af sex í heildarútgáfu 
skjalanna, á vegum Sögufélags, Þjóð-
skjalasafnsins og Ríkisskjalasafns Dan-
merkur. Þær Hrefna og Jóhanna Guð-
mundsdóttir hjá Þjóðskjalasafninu hafa 
unnið að útgáfunni. Hrefna segir ekki hafa 
verið mikið fjallað um þessi skjöl áður en 
þeirra hafi verið aflað í upphafi af þriggja 
manna nefnd sem danski konungurinn 
sendi til Íslands. „Þessir menn dvöldu hér 
frá vorinu 1770 til haustsins 1771 og voru 
fyrstu íbúar tukthússins við Arnarhól sem 
nú hýsir Stjórnarráðið.

Það sem þeir gerðu var að skrifa til-
skipun sem lesa átti upp í öllum kirkjum 
og á öllum manntalsþingum þar sem 
óskað var eftir ábendingum og skrifum frá 
prestum og almenningi. Einnig skrifuðu 
þeir embættismönnum og lögðu fyrir þá 
spurningar.

Upp úr þessu kemur 4.000 síðna heim-
ildasafn. Það er skrifað með 18. aldar skrift 
og hefur verið frekar óaðgengilegt fyrir 
aðra en nokkra sagnfræðinga sem hafa 
getað lesið það.“ gun@frettabladid.is

Ástandið á Íslandi um 1770
Norræni skjaladagurinn er í dag. Ráðstefna um skjöl landsnefndar sem safnaði upplýs-
ingum um aðstæður á Íslandi á árunum 1770 til 1771 verður haldin í Þjóðskjalasafninu.

Þær Hrefna og Jóhanna eru ritstjórar útgáfu á skjölum landsnefndarinnar fyrri. Nýlega kom 
út 2. bindið af sex. Fréttablaðið/GVa

Bréf: 
Séra Jón Hannesson í Marteinstungu skrifar um húsaga og leiðir til 
viðreisnar landinu 11.5.1771.
„Það er hryggilegt að vita hvað mikið peningatjón og heilsuspill-
ing brennivín gjörir íslenskum auk stórrar óvirðingar oftlega þar af 
rísandi. Ég vildi óska brennivín flyttist ei til Íslands nema af skornasta 
skammti og til öngra seljast utan læknara, er framvísa kunna rigtugu 
atteste að vit og leyfi hafi að höndla með læknisdóma. Síðst vildi 
ég brennivín mætti brúkast til brúðlaupa og erfisdrykkju.“ (Lands-
nefndin fyrri II, Rvk. 2016, bls. 528).

Þarna koma fram 
ábendingar og upp-

lýsingar frá almenningi sem alla 
jafna hafði ekki rödd. Sumar eru 
skrifaðar í orðastað vinnufólks 
og lýsa lélegum aðbúnaði þess.
Hrefna Róbertsdóttir, sagnfræðingur
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NÓA RJÓMA-
SÚKKULAÐI 

249
KR./STK.

KJÖRÍS
MJÚKÍS 1 L

349
KR./STK.

GÓU
FLORIDABITAR

199
KR./PK.

STJÖRNU
OSTAPUFFS

129
KR./STK.

GRÆNA
KAKAN

299
KR./STK.

COKE 1 L
OG 3 HRINGIR

899 KR.

KIPPA AF
PEPSI 2 L

599
KR./STK.

KRISTALL 
SÍTRÓNU 2 L

199
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KIPPA AF
COKE 2 L
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FRÓN
PIPARKÖKUR
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KIPPA AF
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HARIBO
STJERNE MIX
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KJÖRÍS
PINNAR

299
KR./PK.
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SALTSTANGIR

129
KR./STK.

Einungis í völdum verslunum

ÞAÐ ERU 25 ÁR SÍÐAN VIÐ OPNUÐUM FYRSTU 10-11 VERSLUNINA.
VIÐ FÖGNUM ÞVÍ MEÐ BRAGÐGÓÐUM TILBOÐUM. TAKK FYRIR OKKUR.

Gildir út nóvember, á meðan birgðir endast.
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Hjallabrekka 2
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Hagasmári 9

Suðurfell 4
Laugavegur 180 
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Borgartún 26
Bankastræti 11
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Barónsstígur 4
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Héðinshús
Hjarðarhagi 47
Eggertsgata 24
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Litlatún
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Hafnargata 55
Flugstöð Leifs Eiríkss.
Fitjar

REYKJANESBÆR

Kaupangur

AKUREYRI

Skagabraut 43 

AKRANES



Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Helgi Björnsson
prentari,

lést á líknardeild Landspítalans  
10. nóvember. Útförin fer fram 
 frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði 

 föstudaginn 18. nóvember klukkan 13. 

Jóhanna Sigfúsdóttir
Ásta Björk Björnsdóttir Rúnar Björnsson
Hjörtur Geir Björnsson Hrönn Ljótsdóttir
Björn Freyr Björnsson Katrín Edda Svansdóttir
Sverrir Örn Björnsson Kristín Höskuldsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamamma, amma og langamma,

Ragnheiður Kjartansdóttir 
Busk

Ási, Hveragerði,
lést 7. nóvember sl. Jarðarförin fer fram 

  frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn
 16. nóvember kl. 14.

María Busk Guðmundur Ingi Gunnlaugsson
Kjartan Rúnar Busk Gunhild Windstad
Ragnheiður Elsa Busk Steinar Logi Hilmarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, amma  
og langamma,

Ágústa Guðmundsdóttir
(Dúddý í Miðbæ) 

Smáragötu 34, Vestmannaeyjum,
lést á sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum 

fimmtudaginn 3. nóvember 2016. 
 Útförin fer fram laugardaginn 19. nóvember nk. 
 frá Landakirkju kl. 11.00.

Hlöðver Sigurgeir Guðnason Ólöf Guðmundsdóttir
Ólafur Óskar Guðnason
Sigríður Ágústa Guðnadóttir
Victor Friðþjófur Guðnason

        barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, systir og mágkona,

Erla Axelsdóttir
fv. sjúkraliði,

lést í faðmi fjölskyldunnar hinn 
30. október sl. á líknardeild LSH. Útför 
hennar hefur farið fram í kyrrþey að 

ósk hinnar látnu. Þökkum auðsýnda samúð og vinarhug. 
Jafnframt færum við starfsfólki 13-G og líknardeildar LSH 
sérstakar þakkir fyrir einstaklega góða og hlýja umönnun.

Birgir Schram
Sigurður Schram
Ebba Schram
Helgi Schram Lynsey Pilgrim
Guðjón Axelsson Ásdís Ágústsdóttir
Ingigerður Axelsdóttir Steinar Jóhannsson
Jón Axelsson Þórunn Sandholt

Elskuleg eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, dóttir, systir  

og mágkona,
Dagmar Hrönn Guðnadóttir

Sóleyjarima 9, Reykjavík,
lést á deild E6 á Landspítalanum í 

Fossvogi 3. nóvember 2016. Jarðarförin fer 
 fram frá Grafarvogskirkju 14. nóvember klukkan 11.  

Þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlegast bent á 
Styrktar- og líknarsjóð Oddfellowa. 

Guðmundur Eiríksson
Guðni Eiríkur Guðmundsson Hanna Björg Sigurðard.
Guðni Arnberg Þorsteinsson Hallgerður Þórðardóttir
Þorsteinn Arnberg Guðnason Ingigerður Þórðardóttir

og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Dagmar Clausen 

sem lést þann 29. október sl. á 
hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 14. nóvember nk. kl. 13.

Guðmundur Þórðarson Margrét Linda Þórisdóttir
Þórður Þórðarson Anna Stella Snorradóttir
Anna María Þórðardóttir Ragnar Jóhann Jónsson
  börn og barnabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sæunn Hjaltadóttir
Ólafsvegi 8, Ólafsfirði,

lést á dvalarheimilinu Hornbrekku, 
Ólafsfirði, þann 7. nóvember. Útförin 

fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju 
 mánudaginn 14. nóvember kl. 14.00.

Sigríður Svansdóttir Jón Örn Þórðarson
Vaka Steindórsdóttir Árni Kristinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Aðalsteinn Gíslason
vélfræðingur, Klapparstíg 1,

lést laugardaginn 5. nóvember. 
Útförin fer fram frá Háteigskirkju 

þriðjudaginn 15. nóvember kl. 13.00.

Kristín Hólm
Rúnar J. Aðalsteinsson Sigríður Ásta Árnadóttir
Bára Aðalsteinsdóttir
Sigurbjörn G. Aðalsteinsson Kristine G. Alexandria
Gunnar K. Aðalsteinsson Bryndís Harðardóttir

og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og vinarhug vegna fráfalls elskulegs 

eiginmanns, föður, sonar, bróður 
og tengdasonar, 

Þorleifs N. Ingólfssonar 
Tröllaborgum 5.

Sigrún Ásgeirsdóttir
Sara Kristín Þorleifsdóttir

Guðbjörg Eva Þorleifsdóttir
Guðbjörg Þórisdóttir

Sigfús Þór Ingólfsson Gyða Árný Helgadóttir
Rúnar Þórir Ingólfsson
Ásgeir Jónasson Bergljót Kjartansdóttir

Innilegar þakkir fyrir 
samúð og hlýhug 
vegna andláts og 
útfarar elskulegra 
foreldra okkar og 
tengdaforeldra,

Þóru Þorsteinsdóttur 
& Sigurþórs Hallgrímssonar 

pípulagningameistara, 
Kirkjubraut 18, Seltjarnarnesi. 

Starfsfólki Lungnadeildar A6 og Hjartadeildar 14EG 
þökkum við fyrir frábæra aðstoð og umhyggju. 

Hafdís Sigurþórsdóttir Viðar Gunnarsson 
Guðbjörn Sigurþórsson Anna Bjarnadóttir
Þóra Björk Sigurþórsdóttir Ragnar Kummer
Sigurþór Sigurþórsson Solfrid Dalsgaard Joensen 
Oddný Hildur Sigurþórsdóttir Þorsteinn Ásgeirsson 
Arnar Filippus Sigurþórsson Sædís Pálsdóttir 
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartanlegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og vináttu við andlát og 
útför ástkærrar móður minnar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Ásmundu Ólafíu Ólafsdóttur

(Ásu) 
áður til heimilis að Hæðargarði 35. 

Með kveðju og blessunaróskum. Sérstakar þakkir til 
starfsfólks Litlu- og Minni-Grundar.

Erna Eiríksdóttir, Bragi G. Kristjánsson,
Áshildur, Kristján, Styrmir, Guðbjörg
og langömmubörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð og hlýhug vegna 

fráfalls okkar ástkæra sonar og bróður,  
Ásgeirs Lýðssonar
Nauthólum 5, Selfossi,

sem lést  13. október. Við viljum þakka 
öllum sem tóku þátt í umönnun hans.

Sérstakir þakkir til starfsfólks Barnaspítala Hringsins og 
gjörgæslunnar á Hringbraut fyrir stuðninginn síðustu 

vikurnar í lífi Ásgeirs. 

Ágústa Sigurðardóttir Lýður Ásgeirsson
Kristian A. Rodriguez Arndís Ása Sigurðardóttir
Hekla Rún Lýðsdóttir
Guðrún Katrín Lýðsdóttir

Hjartans þakkir til allra sem heiðruðu
minningu okkar ástkæru

Eyrúnar Nönnu Einarsdóttur
og sýndu okkur stuðning, samúð og 
hlýhug við andlát hennar og útför.

 Kári Guðjón Hallgrímsson, Þór,  
Haraldur og Einar Helgi Kárasynir,

Vigdís Esradóttir, Einar Unnsteinsson,
Kári Esra Einarsson, Andrea Ósk Guðlaugsdóttir,

Ragnheiður Haraldsdóttir, Hallgrímur Guðjónsson
og aðrir aðstandendur.

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.

G u l l s m i ð i r  a f h e n t u 
Krabbameinsfélaginu 1,8 
milljónir króna eftir sölu 
á viðhafnarútgáfu bleiku 
slaufunnar. „Þetta er fjórða 
árið sem við styrkjum 
Krabbameinsfélagið með 
þessum hætti,“ segir Arna 
Arnardóttir,  formaður 
Félags íslenskra gullsmiða. 
Hún segir slaufuna vera 
hálsmen úr silfri, fram-
leidda í 200 eintökum og 
bara fást hjá gullsmiðum. 
„Sá sem hannar hana og 
smíðar gefur vinnu sína.“ 
– gun

Styrktu Krabbameinsfélagið

Kolbrún Silja Ásgeirsdóttir tekur 
við styrknum frá Lovísu Hall-

dórsdóttur og Unni Eir Björns-
dóttur sem hönnuðu slaufuna.
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500+ hugmyndir að jólagjöfumJÓLAGJAFAHANDBÓK  fyrir hana, hann, barnið  og heimilið!

GLAMOUR er komið út og nú með glæsilegri 
JÓLAGJAFAHANDBÓK þar sem eru yfir 500 hugmyndir 
að jólagjöfum fyrir alla fjölskylduna úr íslenskum 
verslunum! Skyldueign á hvert heimili!



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 nafn 
kaupstaðar. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 17. nóvember næstkomandi  
á krossgata@frettabladid.is merkt „12. nóvember“.

Vikulega er dregið úr innsendum 
lausnarorðum og fær vinnings-
hafi eintak af dalalíf – Æsku-
leikir og ástir eftir guðrúnu frá 
Lundi frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var dagný elsa 
einarsdóttir, reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
o F s Ó k n a r Æ ð i    

Á Facebook-
síðunni  

krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

þrautir
Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Alþjóðlegt mót á eyjunni Madeira er orðið vinsælt meðal íslenskra spilara. Á mótinu 
í ár eru íslenskir þátttakendur tæplega 40 talsins. Eyjan Madeira liggur undan strönd 
norðvesturhluta Afríku og er mjög falleg og fræg fyrir að vera blómrík. Mótið er mjög 
stórt og sem dæmi má nefna að í aðaltvímenningi keppninnar eru 110 pör. Verðlaunin 
eru ekki af verri endanum, samtals yfir 2,5 milljónir króna. Verðlaun fyrir efsta sætið í 
tvímenningi eru 260.000 krónur og sama upphæð fyrir sveitakeppnina. Veitt eru einnig 
sérverðlaun, t.d. fyrir hæsta útlenda parið, kvennaparið, eldri spilara og kvenna-karlapar. 
Netfangslóð mótsins er www.bridge-madeira.com og íslenskir þátttakendur eru dug-
legir að setja myndir frá veru sinni á Madeira á Facebook. Sveinn Rúnar Eiríksson hefur 
um árabil verið skipuleggjandi fyrir íslenska þátttakendur í mótinu. Spil dagsins er frá 
mótinu í ár. Vestur var gjafari og enginn á hættu:

Norður
9
9
ÁKDG104
ÁK753

Vestur
6
DG10863
852
G82

Austur
Á32
ÁK542
7
10964

Suður
KDG108754
7
963
D

Útspil

Mjög oft enduðu sagnir í 6  í S, 
eftir veika opnun vesturs á hjarta 
sem virtist ekki gæfulegt þegar 
vantaði tvo ása. Í sögnum kom 
yfirleitt fram að AV áttu mikla 
samlegu í hjartanu og vestur átti 
útspil gegn spaðaslemmunni. Í 
mörgum tilfellum hafði vestur 
ekki trú á hjartaútspili og valdi 
útspil í láglit. Með láglitaútspili 
fékk sagnhafi að renna heim með 
slemmuna, því hann gat hent 
hjartatapslag í lauf. 

Svartur á leik

264
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19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

32 33

34 35

36

37

38

39

40

41

42

Lárétt 
1  Borðaðu það sama og þau sem tóku ákvörðun 

(8)
10  Sértilboð gefur möguleika fyrir Brand (13)
12  Íhaldið hikar ekki við að lemja vegna aldina 

(8)
14  Þeir sem rýna í voðir skilja hvernig hlutirnir 

virka (13)
15  Ráð sviptir mig öllu, ólöglega, segja skynsamir 

menn (8)
16  Í Gimli eiga halda menn mörlandahátíð (13)
17  Flórmokstur framkallar sársauka (8)
18  Ortir kvæði og annað (9)
19  Af hjúfri hins fínasta sudda (8)
20  Ætli ég nuddi mér ekki upp úr eigin samtíð (3)
21  Fundur dauðra andófsmanna (11)
26  Banka brýni og þverhnípt björg (9)
30  Eðalgasblóm keisarans (5)
32  Vænti skúra á vegi konungs (9)
34  Sá sem ekki er lifandi deyr varla (7)
35  Rógberi fer með flimt um fól (6)
36  Argasta íhald veitir mér hjálp á ný (9)
37  Gríp sýslu og sting (7)
38  Dufl með hjóli og kúlu rugluðu og spilltu 

Lúter (12)
39  Hóphlaup á Hópsháls við Axarfjörð (9)
40  Utan við rannsóknina á eigin innsta eðli (12)
41  Ákveðinn flokkur sendi slæmar sveiflur í hús 

(9)
42  Einblína úr bóli söngfugls (12)

LÓðrétt
2  Reið kýs kanta kaldráðra (11)
3  Alltaf nakin en vælir vegna norrænnar 

veðráttu (11)
4  Landlaus fantur veit allt um umheiminn (12)
5  Horn er kvikt sem kúla (10) 
6  Hitti skratti skjóta og næstum sköllótta (10)
7  Kom Eros að utan? (11)
8  Feli gáttin hulduhliðið finnur þær enginn (11)
9  Leiðslur okfrumu andarinnar eru órannsakan-

legar (11)
11  Flyt brauð á bögglabera þrátt fyrir hróp hinna 

illu (9)
13  Með augum þess sem ekkert lítur réttu auga 

(9)
22  Tími námsins sem ekki varð og glundroðans 

sem af því hlaust (11)
23  Flétta silki- og ullarklæðningu svo úr verður 

hollustufæði (11) 
24  Auðkenna gambra milli girðinga (11)
25  Set vandræðatalstöð í póst ef allt um þrýtur 

(11)
26  Kornoddi er rúnnað stykki (10)
27  Met staðal út frá staðli (10)
28  Þessi pípa kemur frá afa heitnum að hans ósk 

(10)
29  Vil að þú fáir þér snafs og keyrir uns þú finnur 

lekan eitil (10)
31  Munnur einnar sem lögð var en aldrei lamin 

(10)
33  Á móti því að svart og hvítt fái þrifist saman 

(9)
## L A U S N

B L E T T A H R E I N S I N N Ö H
R I Í E I N Æ Ð R U N A
I L M S M Y R S L I Ð N T V A
M R A S E R E G L U V E R K I
B R E Y S K L E I K A A R I K
R I E U K A N D V A R P A R
E Y Ð I T Í M A N U M G E U B
T I N U A A F S P R E N G I Ð
T E N G I S N Ú R U R O Ð N T
U N N U A K R E I Ð I D A G
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1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

Richard Rapport (2.730) lék „leik 
ársins“ að margra mati gegn Levon 
Aronian (2.795) á EM taflfélaga 
fyrir skemmstu. 

27. … Hh1+!! 28. Kxh1 (28. Rxh1 
Rf3+) 28. … Bxd4 29. f3 (29. cxd4.
Dh4+ 30. Kg1 Rg4) 29. … Bb6 30. Re4 
Dh5+ 31. Kg1 Bc7 og stöðuyfirburð-
ir svarts dugðu til sigurs. Þeim sem 
vilja skoða skákina ítarlega skýrða er 
bent á www.chess.com/news.  
www.skak.is:  Heimsmeistaraein-
vígið hófst í gærkveldi.

MIÐVIKUDAGA KL. 19:50
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HRÆRIVÉL + ÁHALDASETT 

VERÐ ÁÐUR ... 89.995 
TILBOÐ ......... 69.995

VERÐ ÁÐUR ... 3.995 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 3.995 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 4.995 
TILBOÐ ......... 3.495

VERÐ ÁÐUR ... 6.995 
TILBOÐ ......... 5.595

VERÐ ÁÐUR ...15.995 
TILBOÐ .........12.795

VERÐ ÁÐUR ...24.995 
TILBOÐ .........19.995

25%25%
MELISSA 

HRAÐSUÐU
KANNA 
1 LÍTER

MELISSA 
KAFFIKVÖRN

PHILIPS 
SJÁLFVIRK 
KAFFIVÉL

30%

SEVERIN 
GUFUSTRAUJÁRN

2400W

RAFTÆKJADAGAR
ÖLL RAFTÆKI
Á ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

FULLT VERÐ ....104.990
( Hrærivél 89.995 + áhaldasett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ ...89.995

FULLT VERÐ ... 107.990
( Hrærivél 92.995 + áhaldasett 14.995 )

TILBOÐSVERÐ .. 92.995

30%

SEVERIN BRAUÐRIST

35%

VERÐ ÁÐUR ...9.995 
TILBOÐ .........6.495

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI 
VERIÐ 

LÉTTARA
AÐ SLÉTTA 
ÚR FLÍKUM

VERÐ ÁÐUR ... 4.495 
TILBOÐ ......... 2.995

VERÐ ÁÐUR ... 9.995 
TILBOÐ ......... 7.995

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 5.595

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 3.995

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 5.995

Soehnle 
ELDHÚSVOG

Soehnle 
BAÐVOG

33%

50%

25%

Melissa 
DJÚPSTEIKINGARPOTTUR

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS
VERÐ ÁÐUR ... 8.995
TILBOÐ ......... 4.495

50%
BABYLISS 

HÁRBLÁSARI 
2100W

20%

Sanseraðir litir

Litir

FULLT VERÐ ... 36.995 
TILBOÐ ......... 29.995

20%

Francis Francis X7.1
KAFFIVÉL FYRIR HYLKI

VEGLEGUR KAUPAUKI AÐ ANDVIRÐI 15.995

ÞÚ 
SPARAR 
20.000

VERÐ ÁÐUR ...59.995 
TILBOÐ .........49.995

ÞÚ SPARAR 10.000 KR.

RYKSUGUVÉLMENNI

HREIN
SNILLD!

Braun 
TÖFRASPROTI

600W

WHIRLPOOL ÖRBYLGJUOFN

25L

PHILIPS
PowerLife Eco Range

RYKSUGA

20%

20%

Öflug og orkusparandi

 3L

PHILIPS 
KAFFIVÉL 
1000W

illy MJÓLKURFLÓARI FYLGIR

VERÐ ÁÐUR ... 4.995 
TILBOÐ ......... 3.995

VERÐ ÁÐUR ... 7.995 
TILBOÐ ......... 6.495

VERÐ ÁÐUR ... 8.995 
TILBOÐ ......... 6.745

20%
MELISSA

SALT- OG 
PIPARKVARNIR

VERÐ ÁÐUR .....9.995 
TILBOÐ ...........7.995

VERÐ ÁÐUR .....5.995 
TILBOÐ ...........4.795

PHILIPS
RAKVÉL

20%20%

20%

ARIETE 
HEILSUGRILL

Með 
brauðhitara

20% 25%

Þurrkar og sléttir úr hárinu á 
sama tíma. Með jónatækni.

REVLON
HÁRBLÁSARI MEÐ BURSTA

TREBS
SMOOTIE TO 
GO BLANDARI

2x 570ml könnur fylgja

LÝKUR UM HELGINA!

LÝKUR UM HELGINA!
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NÝ UPPSKERA Í BÓNUS
Wewalka Pizzadeig

Ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

SAMA VERd
um land allt

Robin Klementínur
Spánn, 2,3 kg

698
kr. 2,3 kg

2,3kg
í kassa

Klementínur
Beint frá Spáni

Amerísk Smáepli
Rauð, 1,36 kg

398
kr. 1,36 kg1,36kg

 í poka

JólaepliBeint frá USA

100%
Íslenskt

ungnautakjöt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Nautaveisla Nautapottréttur
Ferskur

2.598
kr. kg

Íslandsnaut Ungnautapiparsteik
Fersk

2.998
kr. kg

Coca-Cola kippa
4 x 1,5 lítrar

759
kr. 4x1,5 l

4x1,5L

Powerade Zero
591 ml, 3 teg.

179
kr. 591 ml

Nocco BCAA Orkudrykkur 
330 ml, 4 teg.

259
kr. 330 ml

Engin
Kolvetni

Red Bull Orkudrykkur
250 ml, 2 teg.

169
kr. 250 ml

Mannbroddar
4 stærðir

998
kr. parið

Bónus 100% Kjúklingabringur
Ferskar, ekkert viðbætt vatn

2.198
kr. kg

100%
kjöt

ES Orkudrykkur
250 ml, 3 teg.

59
kr. 250 ml

Bónus Kornbrauð
1 kg

259
kr. 1 kg

1 kg

Billy’s Pan Pizza
170 g, 2 teg.

198
kr. 170 g

Toblerone
110 g

169
kr. 100 g

Maki Servíettur
20 stk.

195
kr. 20 stk.

Kubbakerti
12x4 cm, 4 stk. 

598
kr. pk.

Aðventukerti
4 stk. í pakka

Kubbakerti
12x6 cm, rautt eða hvítt.

198
kr. stk.

20stk.
í pakka
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Bragi Halldórsson

225

„Jæja, Konráð,“ sagði Kata. „Þú sem allt veist, hvað á að gera hér?“ „Við eigum 
að klippa út þessi fimm form,“ sagði Konráð. „Og raða þeim þannig saman að þau 
myndi stóran bókstaf.“ „Bókstaf,“ sagði Kata önug. „Ekki segja mér að við eigum 
að búa til bókstaf.  Ég get ekki séð að það sé hægt.“ Róbert klóraði sér í hausnum. 
Hann gat heldur ekki séð hvernig hægt væri að búa til stóran bókstaf úr þessum 
skrítnu formum.

Getur þú raðað saman þessum formun svo úr verði stór bókstafur?

Ólafur Matti er í 5. bekk í Hóla-
brekkuskóla og finnst lang-
skemmtilegast í ensku. Hann 
hefur gaman af að lesa og var að 
ljúka við eina bók sem hann gat 
varla lagt frá sér. Hvaða bók er 
það? Hún heitir Maður hendir 
ekki börnum í ruslatunnuna 
og er eftir Bent Haller. Hún er 
spennandi og hræðileg, reyndar 
svo mikið að ég fékk martröð. 
En hún fékk mig til að hugsa 
um hvað ég myndi gera í sömu 
aðstæðum og söguhetjurnar sem 
finna nýfætt barn í ruslinu.

Helstu áhugamálin? Tónlist, helst 
popp, RB og allt rokk, líka hip-
hop dans, að lesa skemmtilegar 
bækur, gera myndbönd og svo er 
ég að læra á gítar.

Skemmtilegasta ferðalagið? 
Þegar ég fór hringinn kringum 
Ísland. Mér finnst gaman að 
skoða náttúruna og auðvitað að 
vera með fjölskyldunni.

Uppáhaldsstaður á Íslandi? Mér 
finnst Háifoss í Þjórsárdal mjög 
flottur og líka stuðlabergið í 
Reynisfjöru í Mýrdal.

Eftirlætistölvuleikur? Ég hef 
engan áhuga á tölvuleikjum en 
mér þykir gaman að dansa og 
syngja við tónlistarmyndbönd á 
YouTube.

Hefurðu lent í ævintýri? Einu 
sinni ætlaði ég að skreppa með 
vini mínum í stuttan hjólatúr 
heima í Efra-Breiðholti sem 
endaði óvænt í IKEA í Garðabæ. 

Við áttum 200 krónur og héldum 
að þær dygðu fyrir einhverju 
góðgæti í hjólatúrnum. Byrjuð-
um í Smáralind og ætluðum að fá 
okkur Dunkin Donuts kleinu-
hringi en bara einn kostaði 350! 
Þá datt okkur í hug að hjóla í 
IKEA, þar gátum við keypt okkur 
hvor sitt glasið af ísköldu krapi 
fyrir peninginn. Foreldrar okkar 
urðu frekar hissa þegar þeir 
fréttu af þessu ferðalagi.

Hvað langar þig að verða? Mig 
langar mest að verða heimsfræg 
popp- og rokkstjarna. Þá gæti 
ég orðið nógu ríkur til að hjálpa 
þeim sem eiga bágt í heiminum 
og kannski haft áhrif á að stríð 
taki enda. Það er stóri draumur-
inn minn.

Gerir myndbönd  
og lærir á gítar
Ólafur Matti Matthíasson er tíu ára. Hann langar að verða heims-
fræg rokkstjarna og nógu ríkur til að hjálpa þeim sem eiga bágt.

Í skólanum:
Kennarinn: Gústi, getur þú nefnt 

mér tíu afrísk dýr.
Gústi: Ekkert mál. Einn gíraffi og 

níu fílar.
Í eldhúsinu:
Mamma: Þú átt ekki að teygja þig 

svona eftir kökufatinu, Ella Sigga. Þú 
átt að biðja fólk að rétta þér. Ertu 
ekki með tungu?

Ella Sigga: Jú, en handleggurinn 
er lengri en tungan.

Í réttinum:
Dómarinn: Hverju hentir þú í 

þann sem ákærir þig?

Sakborningurinn: Bara sveppum.
Dómarinn: Hvernig stendur þá 

á því að hann rotaðist og er með 
stóra kúlu á höfðinu?

Sakborningurinn: Sveppirnir 
voru í dós.

Í búðinni:
Regína: Þú gafst mér vitlaust til 

baka í gær.
Afgreiðslumaðurinn: Þú hefðir 

átt að segja það strax í gær. Nú er 
það of seint.

Regína: Flott, ég held þá bara 
þúsundkallinum.

Brandarar

Þorvaldur Hörður Villys- og 
Láruson, 8 ára gamall, teikn-

aði þessa mynd í 1. bekk í 
Vesturbæjarskóla. Hann fann 

hana rétt fyrir forsetakosn-
ingarnar í Bandaríkjunum og 
sagði að þetta væri alveg eins 

og Trump.

Listaverkið
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ALLIR SEM ERU ÁSKRIFENDUR AÐ SJÓNVARPSPÖKKUM 365 Í NÓVEMBER 
OG DESEMBER EIGA MÖGULEIKA Á AÐ VINNA GLÆSILEGA VINNINGA Í 
ÁSKRIFENDALOTTERÍI 365. 

FYRSTI VINNINGUR ER ÓTRÚLEG ÆVINTÝRAFERÐ FYRIR TVO 
TIL TÆLANDS AÐ HEILDARVERÐMÆTI 658.000 KR. 

Tryggðu þér áskrift á 365.is eða í síma 1817 og þú ert komin/n í pottinn!

50 x 2 x 
100.000 kr. gjafabréf hjá Icelandair

200 x 
10.000 kr. gjafabréf hjá N1

ÁSKRIFENDA

Dregið föstudaginn 16. desember
LOTTERÍ

Hvaða sjónvarpspakki hentar þér?

3X
Tælandsferð 

fyrir 2

40.000  kr. gjafabréf í Hagkaup



veður  myndasögur

myndasögur

reykjavík

Ísafjörður

akureyri

Heimurinn

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

veðurspá Laugardagur

Vestan- og suðvestankaldi og smá skúrir eða él, en léttir til fyrir austan. 
Hægari sunnanátt um kvöldið og fer að rigna syðst. Hiti 0 til 5 stig.

Flóð  
fjara

Tunglstaða

reykjavík

akureyri

Ísafjörður

04.15
3,74m
04.36
3,87m

10.31
0,51m
10.53
0,25m

08.25
1,43m
08.45
1,37m

02.04
0,36m
02.42
0,37m

06.16 
2,09m
06.59 
2,30m

12.11
0,29m
12.35
0,36m

Flóð Fjara

Vaxandi 

88%

Sólarupprás:

09.47
Sólarlag: 

16.37

&

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Uuu – 
bikar?

Deildabikarinn! 
Hann er mun 
raunveru-
legri með 

blómunum.

Hver hefði getað giskað á að 
drullan héldi bílnum saman?BÍLAÞVOTTASTÖÐ

Vertu sæl. Bless! Hver 
var 

þetta 
aftur?

Gömul vinkona 
sem vann einu sinni 

með mér.

Bíddu … 
varstu ein-

hvern tímann 
í vinnu??

KRAFTMIKIL UMRÆÐA UM PÓLITÍKINA OG 
LANDSMÁLIN MEÐ KRISTJÁNI KRISTJÁNSSYNI
SUNNUDAGA MILLI KL. 10:00   12:00

SPRENGISANDUR
Á BYLGJUNNI
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26. nóvember kl. 20.00
Hera Björk • L	a Angell • Kr	tinn Sigmundsson • Greta Salóme • Friðrik Dór 

Karlakór Kjaln�inga og sönghópurinn Harmonia �amt hljómsveit 
undir stjórn Óskars Einarssonar

Mið�ala á miði.�

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju

Auka
tónleikar

kl. 16

Uppselt kl. 20



Meðan ég tóri þá 
vakna ég glöð ef 
ég get eitthvað 
farið að gera. 
Það er mitt líf 
og tilvera,“ segir 

myndlistarkonan Sigrún Guðjóns-
dóttir – Rúna. Hún verður níræð 
eftir nokkra daga og málar enn 
daglega – mest á morgnana. Mál-
þing um líf hennar og starf verður 
í Gerðubergi í dag og hefst klukkan 
13. Að því loknu, eða klukkan 16, 
verður svo opnuð sýning þar á verk-
um hennar sem eru öll frá síðustu 
árum, flest frá 2015 og 16. Glóðvolg!

Við Rúna höfum tyllt okkur í 
sófa við sýningarsalinn til að skrafa 
saman. Hún kveðst búa sjálfstætt 
en í góðri nábúð því Þorgrímur 
sonur hennar sé í sama húsi. „Ég er 
í gömlu vinnustofunni okkar Gests, 
lét bara innrétta hana sem íbúð og 
hef vinnuborðið mitt þar, þetta er 
opið rými.“ Hér er hún að tala um 
Gest Þorgrímsson, eiginmann sinn 
sem lést árið 2003. Hann var lista-
maður líka.

Rúna er Hafnfirðingur þó um 
tíma hafi þau Gestur búið við Laug-
arásveginn í Reykjavík. „Ég átti mín 
uppvaxtarár í Hafnarfirði, pabbi var 
skólastjóri barnaskólans við Lækinn 
og ég var kölluð Rúna skóló. Það var 
öllu snúið upp í óið á tímabili. Þegar 
strætó kom þá þótti það svo sniðugt!“

Hún kveðst þakka honum Eiríki, 
vini sínum, Smith að hún hafi farið 
að ástunda listina. „Við Eiríkur 
vorum bekkjarfélagar og hann 
nennti ekkert voðalega mikið að 
eiga við skólafögin, hann bara 
teiknaði – sat og teiknaði og við 
skólasystkinin litum gríðarlega upp 
til hans, hann var strax svo flinkur 
og afkastamikill. Pabbi fór að kaupa 
handa honum liti og þá gat hann 
ekki skilið mig útundan því ég var 
alltaf teiknandi líka.“

Það eru akrýllitir sem Sigrún 
notar núna og svolítið pastel eða 
þurrkrít með og hún málar allt á 
handgerðan pappír. „Hann gefur 
myndunum svo mikið líf,“ útskýrir 
hún. „Þegar við Gestur komum 
heim frá námi í Kaupmannahöfn þá 
settum við á fót leirkerasmiðju. Ég 
sakna alltaf leirsins og þaðan held 
ég að dálæti mitt á þessum grófa 
pappír sé kominn, það gerir efnis-
kenndin.“

Rúna notar óspart málmliti með 
öðrum, gull og silfur. „Það eru svona 
þrjú ár síðan ég byrjaði á því,“ segir 

hún og kveðst enn vera í tilrauna-
mennsku. „Ég get ekki sest niður og 
málað í dag alveg eins og ég málaði 
í gær,“ segir hún kankvís. „Einhver 
hreyfing verður að vera, annars gæti 
ég sleppt þessu.“

Þau Rúna og Gestur kynntust í 
Myndlista- og handíðaskólanum 
og fóru saman út til Kaupmanna-
hafnar 1946 til að læra meira. „Ég 
var komin með kennararéttindi 18 
ára og vann mér inn fyrir náminu  
með kennslu.“

Rúna ber aldurinn vel. „Maður 
má þakka fyrir að hafa kollinn í lagi 
og heilsuna yfirleitt. Á meðan getur 
maður notið lífsins,“ segir hún og 
hvetur alla til að lesa sem mest. „Að 
lesa góðar skáldsögur og ljóð veitir 
svo mikla gleði og opnar sýn inn í 
svo margt. Augun mín eru reyndar 
orðin dálítið léleg en þó ég sjái ekki 
allt get ég bara í eyðurnar!“

Vakna glöð ef ég get eitthvað farið að gera
Það er reisn yfir listakonunni Rúnu þar sem hún gengur um sal Gerðubergs og lítur yfir verkin sem  
sýning verður opnuð á í dag. Fyrst er þar málþing um ævi hennar og störf undir yfirskriftinni Línudans.

„Ég var kölluð Rúna skóló,“ segir skólastjóradóttirin Rúna. FRÉttablaðið/Vilhelm

myndirnar eru allar málaðar á handgerðan, japanskan pappír. 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

ÉG Get ekki sest 
niðuR oG máLað í daG 

aLveG eins oG ÉG máLaði í GæR.

Leikhús

Who’s the Daddy!
HH�HHH
Tjarnarbíó

handrit: Pörupiltar
leikarar: Sólveig Guðmundsdóttir, 
Alexía Björg Jóhannesdóttir og María 
Pálsdóttir

Undanfarin ár hafa Pörupiltarnir 
staðið að kynfræðslufyrirlestrum í 
Borgarleikhúsinu og eru núna komn-
ir aftur á stjá með sýninguna Who’s 
the Daddy! í Tjarnarbíói, frumsýnd 
fyrir um viku síðan. Þær Sólveig Guð-

mundsdóttir, Alexía Björg Jóhannes-
dóttir og María Pálsdóttir koma þar 
fram sem sín hliðarsjálf: Dóri Maack, 
Nonni Bö og Hemmi Gunn, reyndar 
ekki sjónvarpsmaðurinn frægi.

Drag er gífurlega fjölbreytt form 
með flókna sögu, reglurnar eru fáar 
og frelsið til tilrauna er mikið. En stór 
hluti klæðaskipta sem sviðslistaform 
er að gagnrýna samfélagið, þá sér-
staklega gagnkynhneigða karllæga 
regluverkið sem myndar undirstöðu 
þess. Drag er í eðli sínu rammpólitískt 
og svolítið hættulegt. Fólk klæðir sig 
bókstaflega í einkennisbúning gagn-
stæða og yfirleitt gagnkynhneigða 
kynsins til að sýna fram á hversu súrr-

ealísk veröldin getur verið og hún er 
ansi súr um þessar mundir.

Sólveig er hæfileikarík leikkona og 
umbreyting hennar í Dóra Maack er 
sjón að sjá. Taktarnir, talsmátinn og 
líkamsbeitingin eru vel útfærð en 
undir niðri er sáralítið innihald. Hún 
ber sýninguna á baki sér með nokkr-
um innskotum frá Alexíu og Maríu, 
sem klæðast sínum persónum sömu-
leiðis ágætlega en engin dýpt er á 
bak við þeirra framsetningu heldur. 
Þetta eru skrípamyndir fremur en vel 
útfært drag.

Enginn er skrifaður fyrir leik-
stjórninni né umgjörð sýningar-
innar almennt s.s. ljósum, hljóði né 

búningum. Sviðsmyndin er nánast 
engin fyrir utan skrifborð með far-
tölvu og stórum skjá aftast á svið-
inu sem er notuð fyrir PowerPoint 
sýningu Dóra. Who’s the Daddy! er 
auglýst sem uppistand en er í raun 
fyrirlestur með leikrænu yfirbragði 
og útkoman er einhvers konar bragð-
laus stílsamsuða.

Hugmyndum er hent fram og 
nokkrir góðir brandarar hitta í mark, 
þá sérstaklega sumar glærurnar í 
PowerPoint sýningu Dóra sem eru 
útbíaðar í stafsetningarvillum og 
skondnum ranghugmyndum um 
uppeldi og tilhugalífið. Vandamálið 
er að þessar karlkyns staðalímyndir 

eru hvorki hættulegar, áhugverðar 
eða jafnvel þekkjanlegar úr íslensku 
samfélagi heldur frekar einhvers 
konar gríntilbúningur sem er ágætur 
til síns brúks í stuttum atriðum en 
ekki efni í heila sýningu.

Dragsýningar eiga að ögra, vekja 
áhorfendur til umhugsunar um sam-
félagið og láta þá skellihlæja á sama 
tíma. Who’s the Daddy! dubbar sig 
upp sem dragsýning en nær aldrei 
að sýna rétt andlit formsins né vera 
nægilega vel úthugsuð til að hitta í 
mark. Sigríður Jónsdóttir

NiðursTaða: Hvorki fugl né fiskur, 
fyrirlestur né dragsýning.

Pörupiltar á villigötum 

daGskRá máLÞinGsins 
um Rúnu

Vigdís Finnbogadóttir setur 
málþingið klukkan 13 í dag. Svo 
verður fjallað um hina ýmsu 
þætti á listferli Rúnu. Guðný 
magnúsdóttir talar um leirlistina, 
Kristín Ragna Gunnarsdóttir 
um myndskreytingar, Valgerður 
bergsdóttir um störf Rúnu að fé-
lagsmálum og aðalsteinn ingólfs-
son um málaralistina.

málverkasýningin verður 
opnuð klukkan 16. hún mun 
standa til 5. febrúar 2017.
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JÓLAHÁTÍÐ
FATLAÐRA

8. DESEMBER 2016

Laddi Alda Dís Raggi Bjarna Þór Breiðfjörð Gunni & Felix

Ingó Veðurguð

Hreimur Sigmundur Ernir Jónína Aradóttir Heiða Ólafs.

Bjarni ÞórJóhannes Guðjónsson

Jón Jónsson

Sveppi André Bachmann

Jóhannes Guðjónsson píanóleikari leikur í anddyri 
Húsið verður opnað klukkan 19:00 og dagskrá lýkur um klukkan 21:30 

Hljómsveitin Toppmenn sér um undirleik. 
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts undir stjórn 

Ásu Berglindar Hjálmarsdóttur leikur létt lög frá 19:15

Fimmtudaginn 8. des. verður Jólahátíð fatlaðra 
haldin í 34. sinn á Hilton Reykjavik Nordica kl. 20

Kynnir er Sigmundur Ernir Rúnarsson rithöfundur
Hljóðstjórn er í höndum Jóns Skugga og sviðsstjóri er Friðgeir Bergsteinsson 

Heiðursgestir: Björgólfur Jóhannesson forstjóri Icelandair Group &
Magnea Þórey Hjálmarsdóttir framkvæmdastjóri Icelandair Hotels

Að venju eru aðstandendur hvattir til að mæta með sínu fólki.



sonne t t an

Ný skáldsaga eftir
S I G U R J Ó N  M A G N Ú S S O N

»»  H jónabandið

»»  Mannorð ið

»»  L jóð l is t in

»»  A fbrýð isemin

»»  F jö lmenning in

»»  Só lars t röndin

»»  Ást in

Áhrifamikil og tímabær bók! Þær Inga Huld Hákonar-
dóttir og Rósa Ómars-
dóttir eru ungar og upp-
rennandi í íslenskum 
dansheimi og þó svo 
víðar væri leitað. Þrátt 

fyrir ungan aldur eru þær í raun 
komnar langt frá því að vera efni-
legar enda unnu þær til Grímuverð-
launa fyrir dansverkið The Valley á 
síðasta leikári. Að þessu sinni eru 
þær þó að semja dansverk fyrir hóp, 
en í kvöld verður frumsýnt eftir þær 
verkið DaDa Dans á vegum Íslenska 
dansflokksins á Nýja sviði Borgar-
leikhússins.

Þær Inga Huld og Rósa luku 
báðar framhaldsnámi frá hinum 
virta Listaháskóla P.A.R.T.S. fyrir 
um tveimur árum en báðar hófu 
þær vegferð sína í dansinum hér 
heima. Það sem vekur þó ekki síst 
eftirtekt er að svo ungar listakonur 
skuli kjósa að leita í smiðju lista-
stefnu á borð við dadaisma sem er 
reyndar 100 ára um þessar mundir. 
Rósa segir að rætur dadaismans 
megi rekja til þess þegar hinn víð-
frægi Cabaret Voltaire hafi opnað í 
Zürich. „Hugo Ball og Emma Henn-
ings opnuðu þennan kabarett sem 
ákveðið svar því hvernig listin var 
á þessum tíma. Þau voru mikið 
að velta því fyrir sér hvernig við 
metum list og þau gerðu mikið af 
því að blanda saman listgreinum og 
vissulega að stuða fólk. Þau skrifuðu 
mikið af manifestóum þar sem þau 
veltu fyrir sér gildi listarinnar og 
þar skrifuðu þau jafnvel manifestó 
sem stönguðust á og svona rugluðu 
dáldið hressilega í fólki.“

Inga Huld tekur undir þetta og 
bætir við að þetta hafi líka mikið 
til verið ákveðið svar við stríði og 
ástandinu í samfélaginu. „Það voru 
margir listamenn þarna í Zürich 
sem höfðu þurft að flýja frá sínum 
heimahögum í fyrri heimsstyrjöld-

inni og þau voru að reyna að tækla 
þær öfgastefnur sem voru í gangi í 
listheiminum á þessum tíma.“

En hvers vegna skyldi þetta höfða 
til tveggja ungra danshöfunda frá 
Íslandi hundrað árum síðar? „Við 
búum Brussel og það hefur farið 
mikið fyrir þessu afmæli þar og 
víðar. Okkur fannst því tilvalið að 
fagna þessu líka í dansi, ekki síst 
vegna þess að dansinn hefur ekki 
verið ýkja tengdur við dadaisma. 
Kannski er það vegna þess að þær 
konur sem unnu innan stefnunnar 
fengu litla umfjöllun á sínum tíma 
og því er lítið vitað um dans innan 
stefnunnar.

Þegar við fórum að skoða stefn-
una og forsendur hennar þá fannst 
okkur líka að það væri mikill sam-
hljómur með því sem er að gerast í 
samfélaginu í dag og var þá. Þannig 
að þetta á við í dag.“

Rósa segir að þetta felist meðal 
annars í þeim mikla uppgangi öfga 
sem heimurinn stendur frammi 
fyrir í samtímanum. „Það er mikill 
hægri uppgangur og aðskilnaður 
á svo mörgum sviðum. Sjáið bara 
Trump. Málið er að sagan virðist 
vera að endurtaka sig. Því miður 
virðist það vera þannig að þetta 
harðlínuhægri sem fer eins og 
eldur í sinu um heimsbyggðina 
núna ber með sér kynþáttafor-
dóma og fleiri fordóma gagnvart 
ýmsum minnihlutahópum og það 
er auðvitað áhyggjuefni.“

„En markmið dada er að forð-
ast þennan aðskilnað,“ segir Inga 
Huld. „Leitast við að láta allt efni 
búa saman í sátt í einum heimi. 
Klippimyndin á þannig t.d. upp-
runa sinn í þessari stefnu og hún 
gengur einmitt út á að endurnýta 
og sætta ólík efni í einni heild. 
Þannig er þessi stefna svar við því 
að skapa list á tímum ringulreiðar 
og óvissu og við leitumst við að 
gera slíkt hið sama. Við erum 
á ákveðinn hátt að gera klippi-
myndaverk, eins og þessir lista-
menn gerðu fyrir hundrað árum, 
en auðvitað gerum við það á okkar 
hátt og inn í samtímann.“

Dada leitast við að láta allt búa 
saman í sátt í einum heimi
Í kvöld frumsýnir Íslenski dansflokkurinn DaDa Dans á Nýja 
sviði Borgarleikhússins. Dadaismi er einmitt hundrað ára um 
þessar mundir en felur þó í sér skírskotanir til dagsins í dag. 

Danshöfundarnir á Nýja sviði Borgarleikhússins þar sem verkið þeirra DaDa Dans verður frumsýnt í kvöld. FréttaBlaðið/GVa

Úr sýningunni DaDa Dans hjá Íslenska dansflokknum.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

ÞaNNig er Þessi 
stefNa svar við ÞvÍ 

að skapa list á tÍmum 
riNgulreiðar og óvissu og 
við leitumst við að gera 
slÍkt hið sama.
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JERSEY 4RA SÆTA SÓFI
Breidd: 298cm
Verð: 195.000,-
TILBOÐSVERÐ: 156.000,-

PALMER HORNTUNGUSÓFI
Stærð: 335X218/165cm
Verð: 298.000,-
TILBOÐSVERÐ: 238.400,-

MAXWELL 3JA SÆTA SÓFI
Breidd: 202cm
Verð: 139.000,-
TILBOÐSVERÐ: 111.200,-

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 281X172cm
Verð: 209.000,-
TILBOÐSVERÐ: 188.100,-

Opal STÓLL
Verð: 16.900,-

TILBOÐSVERÐ: 13.520,-

MAX STÓLL
Verð: 16.900,-

TILBOÐSVERÐ: 13.520,-

STÓLL 133
Verð: 15.900,-

TILBOÐSVERÐ: 11.130,-

MIKA ARMSTÓLL
Verð: 35.000,-

TILBOÐSVERÐ: 26.250,-

SIDNEY TV SKENKUR
Eik/hvítt háglans
Breidd: 197,5cm
Verð: 129.000,-
TILBOÐSVERÐ: 103.200,-

10-30% AFSLÁTTUR AF VÖLDUM HÚSGÖGNUM

NÝ HEIMASÍÐA: egodekor.is

ALEXA SKENKUR
Hvítt matt/hnotu eða eikarfætur
Breidd: 160cm
Verð: 138.000,-
TILBOÐSVERÐ: 103.500,-

Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau 10.00 - 16.00 Sun:13 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12



Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS

SÝND KL. 2 & 4

SÝND Í 2D
ÍSL TAL

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

Miðasala og nánari upplýsingar

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í 
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA

 KR. 950

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar
HACKSAW RIDGE 5, 8, 10.40 (P)

ARRIVAL 8, 10.25

TRÖLL 2D ÍSL.TAL 2, 4, 6

BRIDGET JONES’S BABY 5, 8, 10.30

DOCTOR STRANGE 2
HEIMILI FRÖKEN PEREGRINE 2

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22.40

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Slack Bay  17:45
Leonardo from the National Gallery  18:00
Ransacked  18:00
Aumingja Ísland  20:00
Innsæi / The Sea Within    20:00
The Girl With  All The Gifts   22:00
Child Eater  22:00   

  

Blanda af Jason Bourne
og The Usual Suspects

LOS ANGELES TIMES


CHICAGO SUN TIMES


SPARBÍÓ MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU
KR.950

ÁLFABAKKA
THE LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE ACCOUNTANT  KL. 5:20 - 8 - 10:40
THE ACCOUNTANT VIP  KL. 10:40
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL KL. 1 - 4 - 6
DOCTOR STRANGE 2D  KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
DOCTOR STRANGE 2D VIP KL. 3 - 5:30 - 8
JACK REACHER 2  KL. 8 - 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1 - 2 - 3 - 4 - 6
SULLY   KL. 10:30
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL KL. 2
LEITIN AÐ DÓRU ÍSLTAL  KL. 1 - 3:10

KEFLAVÍK
THE LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 8 - 10:40
THE ACCOUNTANT  KL. 10:40
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL KL. 1:30 - 3:30 - 6
DOCTOR STRANGE 3D  KL. 5:30 - 8
TRÖLL ÍSLTAL   KL. 2
STORKAR ÍSLTAL   KL. 4

AKUREYRI
THE LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 8
THE ACCOUNTANT  KL. 8 - 10:40
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL KL. 2 - 4 - 6
DOCTOR STRANGE 2D  KL. 5:30 - 10:40
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1:30 - 3:30

THE LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 6 - 9 - (11:40 (LAU))
THE ACCOUNTANT  KL. 6 - 9 - (11:40 (LAU))
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL KL. 1 - 2 - 4
DOCTOR STRANGE 3D  KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 2 - 4

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
THE LIGHT BETWEEN OCEANS KL. 6 - 9
THE ACCOUNTANT                  KL. 3:30 - 5:30 - 8 - 10:40
SJÖUNDI DVERGURINN ÍSLTAL KL. 1 - 3 - 5:30
DOCTOR STRANGE 2D                   KL. 1 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30
JACK REACHER 2  KL. 8 - 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 1
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 1 - 3

ENTERTAINMENT WEEKLY


THE WRAP

“FLAT OUT COOL”



EMPIRE


Sýnd með
íslensku tali

Sýnd með íslensku tali

EMPIRE


ENTERTAINMENT WEEKLY


VARIETY


Byggð á samnefndri metsölubók
ENTERTAINMENT WEEKLY


OBSERVER


RACHEL
WEISZ

MICHAEL
FASSBENDER

ALICIA
VIKANDER

TILDA
SWINTON

BENEDICT
CUMBERBATCH

CHIWETEL
EJIOFOR

Sýningartímar
og miðasala á
smarabio.is

Sýningartímar
og miðasala á
smarabio.is

Upplýsingar 
um kvikmyndir 

og sýningartíma 
eru á smarabio.is

Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

12. nóvember 2016
Tónlist
Hvað?  Rúnar Eff og hljómsveit
Hvenær?  22.00
Hvar?  Hressingarskálinn

Hvað?  Ljós í myrkri
Hvenær?  20.00
Hvar?  Háskólabíó
Í dag er liðið ár frá því að Hjalti 
Már Baldursson féll frá á svip-

legan hátt, langt fyrir aldur fram. 
Hjalti var flugmaður hjá Flugfélagi 
Íslands, góður félagi, samstarfs-
maður, vinur og bassaleikari í Föx-
unum. Af því tilefni verða haldnir 
styrktar- og minningartónleikar 
í Háskólabíói í kvöld. Miðaverð 
er 3.000 kr. Sniglabandið, ásamt 
Sigríði Thorlacius, Sigurði Guð-
mundssyni og Helgu Möller, leikur 
lög eftir hljómsveit Hjalta, Faxana, 
í bland við aðrar perlur! Fjöl-
mennum í Háskólabíó og heiðrum 
minningu um góðan vin og mikinn 
dáðadreng sem hrifsaður var úr 
hringiðu lífs síns alltof snemma. 
Allur ágóði rennur til styrktar 
börnum Hjalta Más.

Hvað?  Axel O & Co á Græna hattinum
Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn
Axel O & CO gaf út sína fyrstu 
plötu í sumar sem kallast „Open 
Road“ og eru lögin allt frá því 
að vera kántrí skotið gítarrokk, 
yfir í hefðbundna kántrítónlist. 
Lög af plötunni hafa fengið afar 
góða dóma hér sem erlendis og 

eru mörg þeirra í spilun á fjölda 
útvarpsstöðva erlendis. Á efnis-
skránni á tónleikunum eru lög af 
nýju plötunni auk ýmissa þekktra 
kántrístandarda eftir gömlu 
meistarana á borð við Alan Jack-
son, Buck Owens, Brooks & Dunn, 
Johnny Cash og Merle Haggard. 
Þetta eru tónleikar sem enginn 
áhugamaður um kántrítónlist ætti 
að missa af.

Hvað?  Flotakona Kínakota / Snorri 
Ásmundsson 50
Hvenær?  18.00
Hvar?  Mengi
50 ára afmælistónleikagjörningur 
Snorra Ásmundssonar. Fram kemur 
goðsagnakennda bandið Flotakona 
Kínakota sem er skipað Ásdísi Sif 
Gunnarsdóttur, Jóhanni Eiríkssyni, 
Ingibjörgu Magnadóttur, Guðmundi 
Oddi Magnússyni, Söru Björnsdótt-
ur, Spessa og Helgu Óskarsdóttur 
ásamt afmælisbarninu sjálfu. 
Tónleikarnir hefjast klukkan 18.00, 
en húsið verður opnað klukkan 
17.30. Miðaverð 2.000 krónur.

Hvað?  Belleville
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg
Belleville leikur frumsamin lög 
í musette-stíl í bland við gamlar 
lummur með Edith Piaf, Juliette 
Gréco, Yves Montand o.fl. í kvöld. 
Hljómsveitina skipa: Ásta Ingi-
bjartsdóttir (söngur), Eyjólfur Már 
Sigurðsson (gítar og söngur), Olivier 
Moschetta (bassi) og Rut Berg Guð-
mundsdóttir (harmóníka). 
Aðgangseyrir kr. 1.500.

Hvað?  Pallaball á Spot
Hvenær?  23.00
Hvar?  Spot
Páll Óskar lætur fólk einfaldlega 
bilast á dansgólfinu pásulaust 
alla nóttina, þeytir skífum á fullu, 
blandar saman öllu því nýjasta við 
klassíska partíslagara og passar upp 
á að allir syngi með. Þegar leikar 
standa sem hæst tekur hann öll 
sín bestu lög ásamt dönsurum og 
draumaprinsum. Miði á Pallaball er 
gulltrygging fyrir góðri skemmtun, 
enda er hér á ferð besti skemmti-
kraftur Íslands. Í hverju mætir hann? 
Í hverju mætir þú?

Hvað?  Ozy Kocoon
Hvenær?  22.00
Hvar?  Prikið

Hvað?  Babies á Húrra
Hvenær?  22.00
Hvar?  Húrra
Hljómsveitin Babies var stofnuð 
árið 2011. Babies samanstendur af 

fimm stuðboltum, þeim Ingimundi 
og Ísaki Erni Guðmundssonum, 
Ingibjörgu Elsu Turchi, Magnúsi 
Magnússyni og Zakaríasi Hermanni 
Gunnarssyni. Þau leika lög eftir 
Prince, Steely Dan, The Ramones, 
Toto, David Bowie, Primus, Shaggy 
og Queen til að nefna nokkra. Ef 
ball er það sem vantar skaltu bara 
hafa dressið og dansskóna klára og 
hringja í Babies!

Hvað?  RVK Soundsystem fastakvöld 
#70
Hvenær?  23.00
Hvar?  Paloma

Hvað?  Lefty Hooks &ThaRightThingz
Hvenær?  16.00
Hvar?  Lucky Records

Hvað?  KK spilar á Hard Rock Café,  
í Kjallaranum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hard Rock Café

Uppákomur
Hvað?  Laugardagskvöld með Tromsø 
Dollsz Arkestra
Hvenær?  17.00
Hvar?  Skaftfell - myndlistarmiðstöð 
Austurlands
Norski samvinnuhópurinn Tromsø 
Dollsz Arkestra býður upp á gjörning 
í dag í Bókabúðinni – verkefnarými.
Tromsø Dollsz Arkestra er samvinnu-
hópur sem byggir á frjálsum þykj-
ustu-hugsanaflutnings hávaðaspuna. 
Nafnið er samblanda af New York 
Dolls og Sun Ra er Arkestra, blanda 
af andlegu pönki og frjálsum geim-
djassi. Í stað tæknilegrar nálgunar við 
tónlist, notar meðlimir aðra leið til 
að eiga samskipti hvert við annað og 
kortleggja rými og tíma. Samvinnu-
hópurinn samanstendur af hverjum 
þeim sem spilar í hvert sinni.

Hvað?  Leiðsögn safnstjóra
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kjarvalsstaðir
Ólöf Kristín Sigurðardóttir, safn-
stjóri Listasafns Reykjavíkur, segir 
frá sýningunum á Kjarvalsstöðum. 
Aðgöngumiði á safnið gildir. Frítt 
fyrir handhafa Menningarkorts 
Reykjavíkur. Yfirstandandi sýningar: 

Páll Óskar Hjálmtýsson spilar á Spot í 
kvöld. 

1 2 .  n ó v e m b e r  2 0 1 6   L A U G A r D A G U r58 m e n n i n G   ∙   F r É T T A b L A ð i ð



www.forlagid.i s   |   Bókabúð Forlagsins  |   F isk islóð 39

„... brjálað og óþrjótandi ímyndunarafl  
Andra Snæs er endurnærandi.“

 P U B L I S H E R S  W E E K L Y

E I N L Æ G A R  S Ö G U R  
U M  Á S T I N A  O G  T Í M A N N

Barn í Lapplander-jeppa leitar 

að griðastað fyrir randaflugu 

uppi á hálendinu, ungur maður 

leitar að orði sem nær yfir  

ástina, nýbakaður faðir fer í píla-

grímaferð til Lególands og allir 

draumar rætast þegar fjárfestir 

kaupir sér risaeðlu og heldur 

einkapartí með Duran Duran.

Kjarval – úr safneign. Á sýningunni 
gefst gott tækifæri til að kynnast 
mörgum lykilverkum frá ferli lista-
mannsins og fá innsýn í þau megin-
stef sem voru uppistaðan í lífsverki 
hans. Hildur Bjarnadóttir: Vistkerfi 
lita. Á sýningunni er tekist á við þörf 
mannsins fyrir að tilheyra ákveðn-
um stað í heiminum.

Hvað?  Fatamarkaður
Hvenær?  12.00
Hvar?  Bryggjan Brugghús
Flott föt, skór og skart á góðu 
verði. Anna, Guðbjörg og Guðný 
eru búnar að taka vel til í fata-
skápunum sínum og ætla að selja 
föt frá H&M, Monki, Vero Moda, 
Vila, Forever 21, Top shop ofl. Vin-
tage-flíkur einnig í boði.

Fundir
Hvað?  Landsnefndin fyrri 1770-1771
Hvenær?  13.00
Hvar?  Þjóðskjalasafn Íslands
Í dag verður haldin ráðstefna í 
Þjóðskjalasafni Íslands um skjöl 
landsnefndarinnar fyrri 1770-1771. 
Ráðstefnan fer fram á norræna 
skjaladeginum og er haldin í tilefni 
af því að um þessar mundir kemur 
út annað bindið af sex í heildarút-
gáfu á skjölum landsnefndarinnar, 
en útgáfan er samstarfsverkefni 
Þjóðskjalasafns Íslands, Sögufélags 
og Ríkisskjalasafns Danmerkur. 
Við þetta tækifæri verður einnig 
opnaður vefur þar sem frumskjöl 
nefndarinnar eru birt. Forseti 
Íslands Guðni Th. Jóhannesson 
opnar ráðstefnuna. Landsnefndin 
fyrri var þriggja manna nefnd á 
vegum konungs sem ferðaðist 
um Ísland á árunum 1770-1771 
og safnaði upplýsingum um land, 
þjóð og aðstæður í samfélaginu. 
Annað bindi útgáfunnar inniheld-
ur bréf til nefndarinnar frá prest-
um og próföstum en fyrsta bindið, 
sem kom út í vor, bréf frá íslensk-
um almenningi. Á ráðstefnunni 
verða heimildirnar kynntar út frá 
ýmsum sjónarhornum. Meðal við-
fangsefna eru störf hreppstjóra og 
presta, innsigli, 18. aldar íslenskan 
og danskan sem bréfritarar skrif-
uðu, að ógleymdum ferðalögum 
landsnefndarinnar.

Sunnudagur
13. nóvember 2016
Tónlist
Hvað?  Blúskenndur djass á Bryggj-
unni Brugghús
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjan Brugghús
Hinn vikulegi SunnuDjass Bryggj-
unnar Brugghúss verður með sérlegu 
blúsþema næstkomandi sunnudag. 
Leikin verða lög á borð við Black 
coffee, Everything happens to me 
auk fleiri viðlíkra slagara. Sunnu-
Djassinn hefst klukkan 20.00. Haukur 
Gröndal, Snorri Sigurðarson, Andri 
Ólafsson, Hjörtur Ingvi Jóhannsson 
og Magnús Trygvason Eliassen leika 
dimma og drungalega, blúskennda 
djasstónlist til að takast á við hina for-
dæmalausu þróun mála í heimalandi 
djassins. Eldhús Bryggjunnar er opið 
til klukkan 22.00 og hægt er að panta 
ljúffenga rétti af barseðli auk þess sem 
fjölda valinkunnra bjórtegunda, sem 
margar hverjar eru bruggaðar á staðn-
um, er auðvelt að nálgast á barnum. 
SunnuDjassinn hlýtur að tikka í 
boxið sem tilvalin upplyfting á fyrsta 
degi vikunnar og kjörinn til þess að 
komast í gang eftir helgina. Aðgangur 
er ókeypis og allir velkomnir í mjúka 
lendingu eftir helgina.

Hvað?  Stórsveit Reykjavíkur - Í Reykja-
víkurborg - endurútgáfutónleikar
Hvenær?  17.00
Hvar?  Harpa
Tónleikarnir eru óður hljóm-
sveitarinnar til Reykjavíkurborgar og 
endurútgáfutónleikar Reykjavíkur-
plötu sveitarinnar sem hefur verið 
uppseld og ófáanleg um nokkra hríð.

Hvað?  Live Jazz jam session
Hvenær?  22.00
Hvar?  Hressingarskálinn

Hvar?  Syngjum saman
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hannesarholt
Systkinin Svana og Gísli 
Víkingsbörn stjórna 
klukkustundar-
langri söng-
stund þar sem 
allir taka undir 
og textar birtast á 
tjaldi. Svana spilar 
með á píanó og 
Gísli á harmóníku. 
Fleiri fjölskyldumeð-
limir aðstoða við að 

gera stundina sem heimilislegasta. 
Gestir eru hvattir til að taka 

allar kynslóðir með og deila 
menningararfinum með 

þeim sem yngri eru. Frítt fyrir börn í 
fylgd með fullorðnum.

Uppákomur
Hvað?  Jólaljós
Hvenær?  16.00
Hvar?  Guðríðarkirkja
Frá 1999 hefur Kirkjukór Lágafells-
sóknar haldið styrktartónleika undir 
nafninu Jólaljós. Í öll þessi ár hefur 
kórinn fengið til liðs við sig úrvals 
listamenn sem ætíð hafa gefið vinnu 
sína þannig að allur aðgangseyrir 
hefur runnið óskiptur til þess mál-
efnis sem valið er til styrktar hverju 
sinni.

Fundir
Hvað?  Fyrirlestur Benedikts Hjartar-
sonar: DADA aldarafmæli
Hvenær?  13.00
Hvar?  Hafnarhús – Listasafn Reykja-
víkur
Benedikt Hjartarson bókmennta-
fræðingur fjallar um tengsl dada-
ismans og annarrar framúrstefnu 
þess tíma við fyrri heimsstyrjöldina. 
Í ár eru hundrað ár síðan dada-
hreyfingin kom fram á sjónarsviðið. 
Erindið er hluti af samstarfsverkefni 
Listasafns Reykjavíkur og Íslenska 
dansflokksins sem sýnir í nóvem-
ber verkið Da Da Dans. Aðgangur er 
ókeypis.

KK spilar á HardRock 
Café í kjallaranum 
laugardagskvöld kl. 
21.00
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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 Doddi litli og Eyrnastór 
08.15 Með afa 
08.25 Blíða og Blær 
08.50 Tindur 
09.00 Stóri og litli 
09.10 Ævintýraferðin 
09.25 Mæja býfluga 
09.40 Elías 
09.50 Pingu 
09.55 Grettir 
10.10 Víkingurinn Viggó 
10.25 Kalli kanína og félagar 
10.50 Ævintýri Tinna 
11.15 Beware the Batman 
11.40 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
13.25 Bold and the Beautiful 
13.45 Bold and the Beautiful 
14.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 The X-Factor UK 
16.05 The X-Factor UK 
16.55 Borgarstjórinn 
17.25 Leitin að upprunanum 
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn 
19.05 Lottó 
19.10 Friends 
19.35 Spilakvöld
20.25 Brooklyn  Rómantísk mynd 
frá 2015 sem fjallar um írskan inn-
flytjanda sem kemur til Brooklyn 
í New York á sjötta áratug síðustu 
aldar og verður fljótlega ástfangin.
22.20 The Gunman  Spennumynd 
frá 2014 með Sean Penn í aðalhlut-
verki. Sérsveitarmaðurinn, mála-
liðinn og leigumorðinginn Jim Terrier 
snýr aftur á heimaslóðirnar til að 
hefja nýtt og betra líf ásamt æsku-
unnustu sinni. En svo auðveldlega 
sleppur hann ekki frá fortíðinni. Jim 
Terrier ákveður að segja skilið við 
ofbeldisfullt og stórhættulegt starf 
sitt sem málaliði og leigumorðingi 
eftir að eitt af verkefnum hans fer 
hrikalega illa úrskeiðis með hroða-
legri afleiðingum en hann hefði 
getað séð fyrir. Í staðinn hyggst hann 
setjast í helgan stein ásamt unnustu 
sinni Annie í heimabæ þeirra þar 
sem enginn veit við hvað hann hefur 
starfað á undanförnum árum.
00.15 Gone Girl 
02.40 American Sniper 
04.50 Louie

15.45 Who Do You Think You Are? 
16.50 Hell’s Kitchen USA 
17.35 Mike & Molly 
17.55 The League 
18.20 Baby Daddy 
18.45 New Girl 
19.05 Modern Family 
19.30 Fóstbræður 
20.00 The Amazing Race: All Stars 
20.45 Suburgatory 
21.10 Fresh off the Boat 
21.35 Band of Brothers 
22.40 Homeland 
23.35 Bob’s Burgers 
23.55 American Dad 
00.20 Fóstbræður 
00.50 The Amazing Race: All Stars 
01.35 Fresh off the Boat 
01.55 Homeland 
02.50 Tónlist

07.45 The Grand Budapest Hotel 
09.25 Julie & Julia 
11.30 Cheaper by the Dozen 
13.10 The Grand Budapest Hotel 
14.50 Julie & Julia 
16.55 Baby Mama 
18.35 Cheaper by the Dozen 
20.15 Baby Mama 
22.00 The Citizen
23.40 The Burning Plain  Vönduð 
mynd frá 2008 með Charlize 
Theron, Jennifer Lawrence og Kim 
Basinger í aðalhlutverkum. Í mynd-
inni fléttast saman tvær sögur sem 
tengjast móður og dóttur sem 
reyna að rækta tengslin eftir erfiða 
fortíð.
01.30 The Iceman  Kvikmynd frá 
2012 sem byggð er á sannri sögu. 
Richard Kuklinski var kaldrifjaður 
leigumorðingi sem bar viður-
nefnið „Ísmaðurinn“ en í augum 
eiginkonu og barna var hann 
umhyggjusamur fjölskyldufaðir. 
Þegar hann var handtekinn árið 
1986 kom það fjölskyldu hans í 
opna skjöldu. Í aðalhlutverkum 
eru Michael Shannon, Chris Evans, 
James Franco, Winona Ryder, Ray 
Liotta og David Schwimmer.
03.15 The Citizen

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Matador 
11.45 Vikan með Gísla Marteini 
12.30 Útsvar 
13.40 Á sama báti 
14.30 Frumherjar sjónvarpsins – 
Robin Williams 
15.25 Á sömu torfu 
15.40 Krakkafréttir vikunnar 
15.55 Skömm (8:11) 
16.20 Táknmálsfréttir 
16.30 Króatía - Ísland 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Lottó 
19.55 Edda - engum lík 
20.35 Dagbók Kidda Klaufa: Rod-
rick ræður 
22.15 Undankeppni HM karla: 
Samantekt 
22.45 Painted Veil 
00.45 Big Bad Wolves 
02.30 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 Trophy Wife 
10.35 Younger 
11.00 Dr. Phil 
11.40 Dr. Phil 
12.20 The Tonight Show 
13.00 The Tonight Show 
13.40 The Tonight Show 
14.20 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 Leap Year 
22.45 No Escape 
00.30 Mystery Men 
02.35 Mrs Henderson Presents 
04.20 Edison

09.00 Nedbank Golf Challenge 
15.00 OHL Classic 
18.00 OHL Classic 
21.00 Nedbank Golf Challenge

07.15 Undankeppni HM 
08.55 Undankeppni HM 
10.35 HM Markasyrpa 
11.00 NBA 
13.00 FED Cup 
17.55 Undankeppni HM 
19.35 Undankeppni HM 
21.45 Domino’s-deild kvenna 
23.25 Formúla E 
01.25 Undankeppni HM

07.00 HM Markasyrpa 
07.25 Undankeppni HM 
09.05 Undankeppni HM 
10.50 HM Markasyrpa 
11.15 Dominos deild karla 
12.55 Formúla 1 
14.10 Körfuboltakvöld 
16.00 NBA 
16.50 Undankeppni HM 
19.05 NFL Gameday 
19.35 Undankeppni HM 
21.45 HM Markasyrpa 
22.15 Formúla 1 
23.45 Undankeppni HM 
01.25 UFC Now 
02.15 UFC Countdown Show 2 
03.00 UFC Live Events

Stöð 2 Sport 

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
08.00 Kalli á þakinu 
08.25 Gulla og grænjaxlarnir 
08.37 Stóri og litli 
08.49 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Zigby 
09.10 Ævintýraferðin 
09.25 Latibær 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Kalli á þakinu 
12.25 Gulla og grænjaxlarnir 
12.35 Stóri og litli 
12.47 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Zigby 
13.10 Ævintýraferðin 
13.25 Latibær 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Kalli á þakinu 
16.25 Gulla og grænjaxlarnir 
16.35 Stóri og litli 
16.47 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Zigby 
17.10 Ævintýraferðin 
17.25 Latibær 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 The Boxtrolls

Dóra 
könnuður kl. 
10.00, 14.00 
og 18.00 

LAUGARDAGSKVÖLD
kl. 03:00 eftir miðnætti
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Sunnudagur

Útvarp
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Elías 
07.55 Doddi litli og Eyrnastór 
08.10 Doddi litli og Eyrnastór 
08.25 Kormákur 
08.40 Ævintýraferðin 
08.55 Heiða 
09.20 Óskastund með Skoppu og 
Skítlu 
09.30 Zigby 
09.40 Tommi og Jenni 
10.05 Teen Titans Go! 
10.25 Ærlslagangur Kalla kanínu 
og félaga 
10.50 Ellen 
11.30 Jólastjarnan 2016 
11.55 Nágrannar 
12.15 Nágrannar 
12.35 Nágrannar 
12.55 Nágrannar 
13.15 Nágrannar 
13.40 Logi 2016 
14.35 Ísskápastríð 
15.10 Spilakvöld 
16.00 Lóa Pind: Bara geðveik 
16.35 Gulli byggir
17.05 60 Minutes  Vandaður þáttur 
í virtustu og vinsælustu frétta-
skýringaþáttaröð í heimi þar sem 
reyndustu fréttaskýrendur Banda-
ríkjanna fjalla um mikilvægustu 
málefni líðandi stundar og taka 
einstök viðtöl við heimsþekkt fólk.
17.55 Any Given Wednesday
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, 
taka viðtöl við sérfræðingana og 
sýna brot af því helsta sem fór 
fram.
19.10 The Simpsons
19.35 Kevin Can Wait 
20.00 Leitin að upprunanum 
20.35 Borgarstjórinn 
21.05 Gåsmamman
21.50 The Young Pope  Vandaðir 
nýir dramaþættir með Jude Law 
og Diane Keaton í aðalhlutverkum. 
Þættirnir segja frá upphafi emb-
ættistíðar hins mótsagnakennda 
og umdeilda Lenny Belardo eða 
Piusar 13. páfa sem er jafnframt 
fyrsti ameríski páfinn. 
22.45 Paris Attacked – One Year of 
Terror
23.40 60 Minutes 
01.00 Westworld 
01.55 Aquarius 
02.45 The Night Shift 
03.30 The Mafia With Trevor 
 McDonald 
04.20 War Room 
06.20 Death Row Stories

16.30 Hollywood Hillbillies 
16.55 The Last Man on Earth 
17.20 Comedians 
17.45 The League 
18.10 Mike & Molly 
18.30 New Girl 
18.55 Modern Family 
19.20 Fóstbræður 
19.50 Cougar Town 
20.15 Bob’s Burgers 
20.40 American Dad 
21.05 South Park 
21.30 Cold Case 
22.15 The Sopranos 
23.15 The Vampire Diaries 
23.55 Fóstbræður 
00.25 Bob’s Burgers 
00.50 American Dad 
01.15 Cold Case 
02.00 Tónlist

07.25 Sassy Pants 
08.55 The Rewrite 
10.45 Annie 
12.40 Mona Lisa Smile 
14.40 Sassy Pants
16.10 The Rewrite  Rómantísk 
gamanmynd sem segir frá rithöf-
undinum Keith sem tekur að sér 
kennslu í handritaskrifum vegna 
blankheita en hefur lítin áhuga á 
að sinna starfinu. Þar kynnist hann 
hinni lífsglöðu Holly sem er ein af 
nemendum hans. 
18.00 Annie
20.00 Mona Lisa Smile  Dramatísk 
kvikmynd sem gerist í Wellesley-
framhaldsskólanum um miðja 20. 
öldina. Þetta er stúlknaskóli þar 
sem fæstir nemendanna eiga stóra 
drauma um afrek í atvinnulífinu. 
22.00 Arbitrage 
23.50 Amy 
02.00 Cloud Atlas 
04.50 Arbitrage

07.00 KrakkaRÚV 
09.53 Undraveröld Gúnda 
10.06 Chaplin 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Augnablik – úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
10.45 Áttundi áratugurinn – 
Ástandið er ekki gott 
11.30 Draumurinn um veginn 
13.15 Miðjarðarhafskrásir Otto-
lenghi – Ísrael 
14.00 Reimleikar 
14.30 Kiljan 
15.15 Menningin 
15.45 Afturelding – Haukar 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 Ævintýri Berta og Árna 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Innlit til arkitekta 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Ferðastiklur 
21.05 Poldark 
22.10 Aulabárður 
23.40 Fallið 
00.40 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 Younger 
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 
16.15 No Tomorrow 
17.00 Royal Pains 
17.45 Parenthood 
18.30 Blue Crush 
20.15 Chasing Life 
21.00 Law & Order: Special Victims 
Unit 
21.45 Secrets and Lies 
22.30 Ray Donovan 
23.15 Fargo 
00.00 Hawaii Five 
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

09.00 Nedbank Golf Challenge 
15.00 OHL Classic 
18.00 OHL Classic 
21.00 Ryder Cup Official Film  
22.15 Nedbank Golf Challenge

07.30 Undankeppni HM 
09.10 Undankeppni HM 
10.50 Undankeppni HM 
12.30 FED Cup 
19.35 Undankeppni HM 
21.45 Undankeppni HM 
23.25 UFC Live Events

07.55 HM Markasyrpa 
08.20 Undankeppni HM 
10.00 Undankeppni HM 
11.40 Undankeppni HM 
13.25 HM Markasyrpa 
13.50 Domino’s-deild kvenna 
15.30 Formúla 1 - Keppni 
18.30 NBA 
19.35 Undankeppni HM 
21.45 HM Markasyrpa 
22.15 Undankeppni HM 
23.55 Undankeppni HM

Stöð 2 Sport 

07.00 Zigby 
07.10 Ævintýraferðin 
07.25 Latibær 
07.47 Mæja býfluga 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Kalli á þakinu 
10.25 Gulla og grænjaxlarnir 
10.37 Stóri og litli 
10.49 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Zigby 
11.10 Ævintýraferðin 
11.25 Latibær 
11.47 Mæja býfluga 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur  
 og félagar 
14.00 Kalli á þakinu 
14.25 Gulla og grænjaxlarnir 
14.35 Stóri og litli 
14.47 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Zigby 
15.10 Ævintýraferðin 
15.25 Latibær 
15.47 Mæja býfluga 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Kalli á þakinu 
18.25 Gulla og grænjaxlarnir 
18.35 Stóri og litli 
18.47 Hvellur keppnisbíll

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 08.47,  
12.47  
og 16.47

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

SÚPER
SUNNUDAGSKVÖLD

365.isAllt þetta og meira til í Skemmtipakkanum á aðeins 333 kr. á dag.  

 

 

 

LEITIN AÐ UPPRUNANUM
Vandaðir þættir þar sem sjónvarpskonan Sigrún Ósk Kristjáns-
dóttir hjálpar þremur íslenskum stúlkum að leita að líffræðilegum 
foreldrum sínum víða um heim. Kolbrún Sara Larsen heldur áfram 
að leita að fjölskyldu sinni í Tyrklandi en hún var ættleidd þaðan 
tveggja ára gömul.

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.

GAMANÞÁTTUR

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.

THE YOUNG POPE 
Hörkugóðir þættir sem segja 
frá upphafi embættistíðar hins 
mótsagnakennda og umdeilda 
Lenny Belardo eða Píusar páfa 
13. sem er jafnframt fyrsti 
ameríski páfinn.

PARIS ATTACKED – 
ONE YEAR OF TERROR
Vönduð heimildarmynd um 
árásina á ritstjórnarskrifstofur 
Charlie Hebdo og einnig 
árásirnar sem áttu sér stað í 
París í nóvember 2015.

SÆNSKUR
SAKAMÁLAÞÁTTUR

HEIMILDARMYND
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VERIÐ VELKOMIN Á OPNUN SÝNINGARINNAR

LAUGARDAGINN 12. NÓVEMBER KL. 15.00
ALLIR VELKOMNIR!

FRÍTT INN!

SÝNING UM  BJÖRGVIN HALLDÓRSSON

HJALLAVEGUR 2    REYKJANESBÆR     WWW.ROKKSAFN.IS
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Serrato Wood
17800155

3.240 kr/m2

fullt verð 5.400 kr/m² 

TILBOÐ

Harlech Oak
0113446

2.156 kr/m2

fullt verð 2.695 kr/m² 

TILBOÐ

Flaxen Oak
0113483

1.498 kr/m2

fullt verð 2.497 kr/m² 

TILBOÐ

Harðparket
192x1285mm, 8mm

Gegnheil steinflís, viðarlíki
20x90cm, skorin

Harðparket
192x1285mm, 8mm

40% 
AFSLÁTTUR

Urban
17800162

2.400 kr/m2

fullt verð 4.000 kr/m² 

TILBOÐ

Gegnheil steinflís, ljósgrá
30x60cm

Rustico Nero
18088035

2.760 kr/m2

fullt verð 4.600 kr/m² 

TILBOÐ

Svört veggflís 
10x30cm

40% 
AFSLÁTTUR

40% 
AFSLÁTTUR

6mm
193x1380mm

Plastparket - hnota
0113453

816 kr/m2

fullt verð 1.295 kr/m² 

TILBOÐ 37% 
AFSLÁTTUR

40% 
AFSLÁTTUR

20% 
AFSLÁTTUR

25% 
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
BAÐINNRÉTTINGUM

ÖLL HANDVERKFÆRI

-20%

ALLAR FLÍSAR OG PARKET 

-20-40%

ALLUR 
GRÆNN 

-20%
ALLIR STIGAR OG  
ALLAR TRÖPPUR

-20%

ALLIR POTTAR, ALLAR PÖNNUR  
OG ÖLL BÖKUNARFORM

-25%

ALLAR  
HÁÞRÝSTIDÆLUR

-30%

ÖLL  
MÁLNING

-20%

JÓLIN ERU  
KOMIN  
Í BYKO

byko.isAFSLÁTTUR
UM HELGINA-20%

BYKO Breidd 12.11. kl. 13-16
KYNNING

SKREYTUM SAMAN
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Hvernig er vinnuferlið 
bak við tónlist í kvik-
myndir? Horfir þú á 
myndina og semur 
svo eða byrjar þetta 
strax í tökum? Tón-

listin hefur spilað stóra rullu í þessum 
myndum sem við Denis [Villeneuve] 
höfum gert saman. Partur af því er 
það að Denis er mjög klár leikstjóri 
sem hefur mikla ástríðu fyrir og skilur 
mikilvægi hljóðs og tónlistar í kvik-
myndum og að tengja það saman á 
áhrifaríkan hátt. Við höfum svipaðar 
hugmyndir þegar kemur að því.

Ég er á móti því að það sé of mikil 
tónlist í kvikmyndum – eins og 
margar myndir sem eru með tón-
list frá byrjun til enda. Tónlistin á að 
þjóna tilgangi, vera svolítið „state-
ment“ þegar hún er notuð. Vera hluti 
myndarinnar og notuð á sterkan og 
áhrifaríkan hátt. Þar er alveg eins með 
hvaða listgrein sem er – þú verður að 
nota efnið sem þú ert með á réttan 
hátt og í réttum hlutföllum.

Við vinnum þannig að hann fær 
mig mjög snemma inn í framleiðslu-
ferlið. Þannig að ég fæ að vita hvað 
er að gerast og við tölum saman um 
hvaða andrúmsloft hann er að reyna 
að búa til. Hann talar ekki tungumál 
tónlistarinnar en við tölum saman 
með stikkorðum og hann gefur mér 
lykilorð sem ég túlka.

Gefur og tekur innblástur
Við höfum talað lengi um Arrival og 
Denis hefur lengi langað að gera þessa 
mynd. Hann sagði mér frá grunnhug-
myndinni og mér fannst hún mjög 
spennandi. Mig hefur lengi langað 
til að gera sci-fi mynd. Síðan þegar 
ég fékk handritið í hendurnar og las 
líka smásöguna sem myndin er byggð 
á var ég mjög heillaður, sérstaklega 
af þessum hugmyndum sem myndin 
fjallar um sem eru mjög sterkar og 
frumlegar. Þannig að það er mjög 
spennandi.

Í Arrival var þetta allt öðruvísi en 
til dæmis Sicario – í Sicario fór ég á 
tökustað og var svolítið með þeim 
þar í eyðimörkinni og þessu ótrú-
lega landslagi sem er á þessu svæði 
[Nýju-Mexíkó]. En í Arrival töluðum 
við voða lítið um tónlistina – hann 
gaf mér fullkomið frelsi til að búa til 
og gera þær tilraunir sem þessar hug-
myndir kveiktu hjá mér. Það voru svo 
þessar hugmyndir bæði um tíma og 
tungumál – hvernig sagan í myndinni 
fjallar um tungumálið og samskipti 
og hvernig við upplifum veröldina 
og alheiminn í gegnum tungumálið. 
Hvort það sé hægt að breyta upp-
lifun okkar á umheiminum með því 
að læra nýtt tungumál, með því að 
endurvíra hausinn með því að læra 
svona „alien“ tungumál. En ég vil 
ekki segja allt of mikið og eyðileggja 
myndina.

Síðan skoðaði ég líka slatta af kons-
eptum sem „production design erinn“ 
setti fram, þar á meðal ritformið sem 
geimverurnar nota og það gaf mér 
líka mikinn innblástur. Bæði hug-
myndir í handritinu og þessar hug-
myndir um lúkkið á myndinni og 
þessu ritformi sem geimverurnar nota 
– og ég byrjaði að semja tónlistina í 
raun í sömu viku og þeir byrjuðu að 
skjóta. Þegar hann var búinn að 
skjóta í svona 10 daga þá sendi ég 
þeim hugmyndir og eina þeirra greip 

hann strax á lofti og hafði samband 
um leið og bað mig að senda sér fimm 
mínútna hugmynd sem varð að einu 
lykilþema myndarinnar – það er til að 
mynda spilað þegar aðalkarakterinn 
sér geimverurnar í fyrsta skiptið. 
Denis var að hlusta á þetta þegar 
hann skaut það.

Síðan þegar eftirvinnslan byrjar þá 
fer af stað svolítið „back and forth“. Ég 
treysti þeim [sem sjá um eftirvinnslu] 
mjög vel, þeir eru næmir á tónlist 
þannig að þeir taka hugmyndir frá 
mér og klippa við þær og jafnvel 
klippa þeir stefið allt öðruvísi en ég 
hafði ímyndað mér það, þannig að 
þetta er svona „back and forth“ – org-
anískt samstarf. Oft innblása þemu og 
hugmyndir frá mér klippihugmyndir 
hjá þeim og öfugt. Þeir nota ekki tón-
list frá öðrum til að klippa, það er 
almenna reglan en við höfum ekki 
alveg getað haldið því.

Meðvitaður um kvikmynda-
söguna
Vinnurðu tónlistina í til dæmis vís-
indaskáldskap eins og Arrival og 
Blade Runner öðruvísi en í drama 
og spennu eins og Sicario? Maður er 
svolítið meðvitaður um kvikmynda-
söguna, ég er algjör kvikmyndaaðdá-
andi og því er maður meðvitaður um 
hvað eru klisjur í sci-fi myndum og 
spennumyndum. Denis hvetur mig 

og gefur mér tækifæri til að gera til-
raunir og prófa að gera hluti sem eru 
óvenjulegir og er óhræddur við að 
láta vaða með sterkar en óvenjulegar 
hugmyndir sem eru samt aðgengi-
legar. Við erum auðvitað ekki að 
gera avant-garde myndir – þetta eru 
„mainstream“ myndir – hann hefur 
samt bakgrunn í „arthouse“ og ég 
minn bakgrunn í alls konar tilrauna-
tónlist þannig að það kemur fram í 
þessu ferli okkar.

Ein fyrsta ákvörðun mín var að 
nota raddir vegna þess að þetta [Arr-
ival] er mynd sem fjallar um tungu-
mál, þá er augljóst að raddir og kórar 
spila rullu. En mig langar ekki að 
vinna með eitthvað eins og í 2001 [A 
Space Oddyssey] þar sem er notuð 
kórtónlist, mjög flott og áhrifarík tón-
list sem ungverska tónskáldið György 
Ligeti samdi. Það hefur síðan verið 
kóperað mjög oft og er orðin hálfgerð 
klisja að mörgu leyti – þannig að ég 
var meðvitaður um að nota kórinn á 
hátt sem ég hafði ekki heyrt notaðan 
í bíómynd áður. Ég nota aðferðir og 
raddpælingar, liti og áferð sem maður 
hefur ekki heyrt í kvikmyndatónlist 
áður – ég var undir miklum áhrifum 
frá Stimmung eftir Karlheinz Stock-
hausen sem er fyrir sex raddir og 
notar mikið yfirtónasöng. Það er mjög 
óvenjuleg og áhrifamikil söngtækni 
sem kórinn sem ég vann með, Theatre 
of Voices, sérhæfir sig í, svona framúr-
stefnulegur söngur. En síðan vann ég 
líka með öðrum sem voru úr allt ann-
arri átt og blandaði þessu öllu saman.

Sólótónlistin autt blað
Nýjasta sólóplatan Orphée – er þetta 
öðruvísi tónlist en kvikmyndatónlistin, 
ertu að fá útrás fyrir annars konar 
hluti þar? Fyrir mér er þetta allt tengt 

– ég fer í kvikmyndatónlistina út frá 
sólóplötunum, fyrstu stóru verkefnin 
komu frá fólki sem hafði heyrt Engla-
börn, 1401 og Fordlandia. Það var 
sólótónlistin mín sem kveikti í Denis 
þegar hann ákvað að fá mig til að 
semja tónlistina fyrir Prisoners. Það 
var fyrsta stóra verkefnið sem ég fékk 
og þá var það eitt stykki sem kveikti 
aðallega í honum og réð úrslitum um 
að hann fékk mig í þetta verkefni, 
þannig að ég lít á þetta allt sem eitt 
heildarverk, sólótónlistina og kvik-
myndatónlistina.

Þetta eru samt auðvitað mjög ólík-
ar aðferðir – það er í rauninni þessi 
grunnvinna að semja tónlistina og fá 
hugmyndirnar og svona þessi prósess, 
þessi grunnsköpunarþáttur er alltaf 
sá sami, hvort sem það er sólóplata 
eða kvikmyndatónlist. En úrvinnsl-
an úr efninu er öðruvísi – þegar það 
er sólóplata þá ertu í rauninni með 
tabula rasa – eitt autt blað sem þú 
þarft að fylla upp í. Það þarf að búa 
til eigin umgjörð um tónlistina – mér 
finnst gaman að búa til umgjörð um 
tónlistina mína, þær [sólóplöturnar] 
hafa oft narratív og konsept sem 
umgjörð. En þegar maður gerir kvik-
myndatónlist er þessi rammi auð-
vitað þegar til. Síðast en ekki síst er 
kvikmyndin samvinnulistform. Þetta 
er listform sem sameinar margar list-
greinar og þú sem tónskáld ert með-
limur í þessu teymi sem býr til mynd-
ina. Denis er mjög góður í því að velja 
gott fólk sem getur unnið vel saman 
og hefur góðan sans fyrir því og hann 
vinnur voða mikið með sama fólkinu.

Finnur fyrir mikilli ábyrgð
Núna erum við að byrja á Blade 
Runner sem er þriðja myndin sem 
við vinnum saman þrír: Denis, 

klipparinn Joe Walker og ég. Fólkið 
sem ég vinn mest með er leikstjór-
inn og klipparinn þannig að helsti 
munurinn er að þú ert meðlimur í 
teymi sem er að búa til kvikmynda-
verk, en þegar þú ert að gera sóló-
plötu þá er það eigin verkefni. Ég 
nota reyndar mjög mikið alls konar 
samstarfsmenn en það eru öðruvísi 
áherslur, þetta er mín grunnhug-
mynd og ramminn og umgjörðin eru 
upprunnin frá mér.

Talandi um Blade Runner, er ekkert 
stressandi að fyrri myndin sé svona 
rómuð fyrir tónlistina? Ég held að 
allir séu mjög meðvitaðir um þenn-
an íkoníska status. Það finna allir 
fyrir mjög mikilli ábyrgð og sérstak-
lega fólk eins og við Denis, og meira 
og minna allir [sem koma að Blade 
Runner] eru rosalegir aðdáendur. Ég 
sá hana þegar hún var sýnd í Austur-
bæjarbíó en hún hafði mjög mikil 
áhrif og ég var mjög mikill aðdáandi 
– var búinn að lesa bókina sem hand-
ritið var byggt á og hef síðan fylgst 
með þessum útgáfum sem Ridley 
Scott hefur verið að dunda sér við 
að gera síðan. Hann breytti henni 
rosalega mikið frá þessari útgáfu sem 
kom í bíó upphaflega og gekk mjög 
illa en fékk með tímanum þennan 
mikla költ-status. Hljóðrásin er nátt-
úrulega stór þáttur í að búa til þetta 
sterka andrúmsloft í myndinni og 
Vangelis er náttúrulega einn af þeim 
sem höfðu mikil áhrif á mig, sérstak-
lega á einu tímabili. Það er margt 
þarna sem er spennandi að fást við 
og á sama tíma dálítið eins og verið 
sé að fá mig í rosalega mikilvægt verk-
efni sem má ekki klúðra. Þetta er samt 
auðvitað framhald en ekki endurgerð 
og það hefur ýmislegt breyst og það er 
mikilvægt að hafa það í huga.

Kvikmyndir eru samvinnuverkefni
Tónskáldið Jóhann Jóhannsson hefur átt ótrúlega góðu gengi að fagna. Um þessar mundir er hann með mörg járn 
í eldinum en hann er að vinna tónlist fyrir nýjustu Blade Runner-myndina og ónefnda Aronofsky-mynd.

Jóhann Jóhannsson hefur meðal annars tvisvar verið tilnefndur til Óskarsverðlauna og hlotið Golden Globe-verðlaunin eftirsóttu. Mynd/JÓnatan GrétarSSon

Ég lít á þetta allt 
sem eitt heildar-

verk, sólótónlistina og 
kvikmyndatónlistina.

Stefán Þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is
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3.790 KR.

3.190 KR.

1.990 KR.

12.890 KR.

5.190 KR.

2.590 KR.

3.990 KR.

4.990 KR.

HERRA FÍGÚRU INNISKÓR

STÆRÐIR 41 - 46

EINNIG FÁANLEG Á DÖMUR 
OG HERRA VÆNTANLEGIR Á BÖRN OG HERRA

EINNIG FÁANLEG STUTTERMA OG Í 
ÖÐRUM LITUM

USA PRO BARNA ÆFINGARBUXUR

HERRA JÓLASAMFESTINGUR

FÍGÚRU BARNA NÁTTFÖT

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

USA PRO BARNA ÆFINGARBOLUR

KARRIMOR ST. ANTON DÖMU KULDASKÓR 

SOULCAL DÖMU JÓLANÁTTFÖT

FÍGÚRU DÖMU SLOPPUR

ADIDAS GALACTIC HERRASKÓR

7.590 KR. 5.190 KR.

FIRETRAP HERRA NÁTTFÖT

3.590 KR.

FÍGÚRU UNGBARNA SAMFESTINGUR

10.090 KR.

NIKE TANJUN HERRASKÓR

2.990 KR.
2 FYRIR

4.790 KR.
2 FYRIR

3.590 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

Verð Frá

Verð Frá



Allar nánari 
upplýsingar á 
www.buseti.is
og á skrifstofu 
Búseta í síma 
520 5788

BÚSETI húsnæðissamvinnufélag   •   Síðumúli 10   •   108 Reykjavík 
sími 520 5788   •   www.buseti.is   •   buseti@buseti.is

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR
BÆTAST Í HÓPINN HJÁ BÚSETA
2ja - 4ra HERBERGJA ÍBÚÐIR Í ÞVERHOLTI OG EINHOLTI

• Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum
• Vandaðar innréttingar frá GKS
• Spanhelluborð og blástursofn
• Stæði í bílgeymslu fylgir öllum íbúðum
• Rafmagnstengi við öll sérbílastæði
• Aðstaða til hjólaviðgerða í kjallara
• Aðgengi að sal og „laundromat“ Smiðjuholts
• Glæsilegur innri garður með dvalarsvæðum
• Fyrirmyndar aðgengi og hljóðvist

ÁVINNINGUR MEÐ BÚSETAÍBÚÐ  
•  Örugg búseta meðan þér hentar
•  Þú festir minni fjármuni í fasteign
•  Þú færð vaxtabætur líkt og eigandi
•  Lægri kaup- og sölukostnaður
•  Búseti sér um allt ytra viðhald á húsnæði
•  Hátt þjónustustig

VERÐDÆMI: EINHOLT 10
2ja herb. íbúð - 74 m2
Val um 5-30% búseturétt. 
Mánaðargjald frá kr. 175.078,-
Mánaðargreiðsla innifelur fjármagnskostnað, skyldutryggingar, hita, 
fasteignagjöld, hússjóð, þjónustugjald og framlag í viðhaldssjóð. B-
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Hér 
gefur 
að líta 
keppanda í 
mottukeppni, 
en þær eru haldnar 
víðsvegar um heiminn ár 
hvert – auðvitað.  
Nordic PHotos/Getty

Harry prins dáist hér að dásamlegri mottu manns nokkurs enda ekki annað hægt. 
Harry þyrfti samt að gera eitthvað í sinni mottu.  NordicPHotos/Getty
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Nú stendur yfir svokallaður Movember sem er eins konar 
mottumars í mörgum enskumælandi löndum. Þá, líkt og 
í mars hér heima, safna menn skeggi og eru þeir sem taka 
þátt oft uppnefndir Mo Bros. Hér sjáum við nokkra fræga.

theo Walcott, 
leikmaður Arse-
nal, strýkur hér 

yfir mjög elegant 
mottu sem hann 

eyddi nokkrum 
mánuðum í að 

safna. Nordic 
PHotos/Gettyyfirvararskeggsins

Manuður 
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BORĐSTOFUBORĐ

BORĐ + 6 STÓLAR

SKENKUR

190x95 + 2 STÆKKANIR

VERĐ ÁĐUR 179.800

VERĐ ÁĐUR 69.800

VERĐ ÁĐUR 379.700

VERĐ ÁĐUR 161.400

VERĐ ÁĐUR 358.200

VERĐ ÁĐUR 179.900

VERĐ ÁĐUR 119.400

VERĐ ÁĐUR 52.300
AF ÖLLUM LJÓSUM Í DAG

LAUGARDAGSTILBOĐ

STÓLL + SKEMILL

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

TILBOĐSVERĐ

JERSEY

JERSEY

TIMEOUT

JERSEY

JERSEY HLIĐARBORĐ WIRE SÓFABORĐ

JERSEY SJÓNVARPSSKÁPUR FURNINOVA - TALIA SÓFI

134.850

52.350

284.775

112.980

269.900

125.930

95.520

41.840

AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
25%
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Lífið í  
vikunni
06.11.16- 
12.11.16

Breyting á toBLerone 
stendur í neytendum

Vikan sem er að líða var mikil 
fréttavika og sumar fréttir betri 
en aðrar. Toblerone-súkku-
laðið sem er í uppáhaldi hjá 
mörgum var minnkað og 
aðdáendur þess gjörsamlega 

sturluðust. Hildur Sverris-
dóttir er mikill aðdáandi 

súkkulaðsins og hún 
segist hreinlega ætla 
að gefa Toblerone 
upp á bátinn vegna 
breytinganna.

eins og erfitt kvöLd 
úti á Lífinu
Emmsjé Gauti 
gaf út tölvu-
leik í vikunni 
og líklega 
hafa afköst á 
mörgum vinnu-
stöðum hrunið 
í kjölfarið enda um 
mjög ávanabindandi og fáránlega 
erfiðan leik að ræða. Í leiknum 
bregður leikmaðurinn sér í hlut-
verk Gauta sem þarf að koma sér í 
gegnum miðbæ Reykjavíkur og inn 
á skemmtistaðinn Prikið.

stórstjörnurnar 
greiddu atkvæði
Donald Trump var kosinn forseti 
Bandaríkjanna í vikunni og Lífið 
þurfti auðvitað að tækla það mál. 
Stórstjörnurnar fóru í hrönnum að 
kjósa, en óvíst er hversu margar 
þeirra kusu Trump. Lífið tók saman 
myndir af nokkrum stjörnum.

Býr sig undir tökur á 
ég man þig
Elma Stefanía 
Ágústs-
dóttir býr sig 
undir tökur 
á myndinni 
Ég man þig 
eftir bók Yrsu 
Sigurðardóttur, í 
leikstjórn Óskars Þórs 
Axelssonar, en nýlega hófust tökur 
á seinni hluta myndarinnar. Elma 
er fastráðin leikkona við Borgar-
leikhúsið þar sem hún fer með 
hlutverk í Njálu.

Boggie 3ja sæta sófi

KLASSÍSK
hönnun

Slitsterkt áklæði. Margir litir. Stærð: 186 x 77 x 85 cm.

Fullt verð á sófa : 99.900 kr.

Aðeins 79.900 kr. 

20%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Þú finnur nóvember- 
bæklinginn okkar á 
www.dorma.is

Fyrir þínar
bestu stundir

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

 www.dorma.is

Nóvembermánaðar frá Yankee Candle

JÓLAILMUR

Aðeins 3.367 kr. 

„ICICLES“  fæst í nokkrum stærðum og útfærslum.
Verðdæmi: Millistórt kerti í glerkrukku. Fullt verð: 4.490 kr.

Boggie 3ja sæta sófi
KLASSÍSK

hönnun

Slitsterkt áklæði. Margir litir. Stærð: 186 x 77 cm, H: 85 cm.Fullt verð á sófa : 99.900 kr.

Aðeins 79.900 kr. 

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Ilmur mánaðarins

SPRING AIR BEVERLY
heilsurúm með botni

• Pokagormakerfi
• Hægindalag í yfirdýnu
• Bómullar áklæði

• Steyptur svampur í 
köntum

• Sterkur botn

20%
AFSLÁTTUR

Stærð cm Fullt verð Jólatilboð
160 x 200 192.900 kr. 154.320 kr.
180 x 200 204.900 kr. 163.920 kr.
180 x 210 214.900 kr. 171.920 kr.
192 x 203 229.900 kr. 183.920 kr.

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

Spring Air BEVERLY heilsurúm með Classic botni
Komdu og leggstu í 
draumarúmið!
Beverly og Regency eru sérlega 
vönduð heilsurúm frá Spring Air,  
einum þekktasta rúmafram-
leiðanda Bandaríkjanna.

Gerðu kröfur um gæði  
– Spring Air stenst þær.

JÓLA-
TILBOÐ

 

Hjálmar Forni Sveinbjörns-
son ætlar að láta draum sinn 
rætast með því að fara upp 

á Esjuna í dragi og á háum hælum. 
Hann er vanur göngumaður, alinn 
upp á Ísafirði og vann lengi á Horn-
ströndum. Hann er einnig vanur 
dragi sem Miss Gloria Hole. Til-
gangur göngunnar er að vekja athygli 
og hefja umræður í samfélaginu um 
HIV-sjúkdóminn, mikilvægi þess að 
vera ábyrgur í sínu kynlífi og einnig 
að styrkja HIV-samtökin hér á landi.

„Til að vekja athygli á þessu verk-
efni ákvað ég að láta slag standa og 
fara upp Esjuna í dragi sem ég hef 
ætlað að gera í langan tíma. Mér 
fannst þetta kjörið tækifæri,“ segir 
Hjálmar.

Hann segir að það skorti meiri 
fræðslu til að upplýsa fólk og eyða 
fordómum og hræðslu gagnvart smit-
uðum einstaklingum. „Ég bjó með 
manni sem var HIV-smitaður og þá 
áttaði ég mig á því að fordómar og 
fáfræði er mikil í samfélaginu okkar.

Fólk hafði áhyggjur af því að nota 
sömu hnífapör og annað slíkt sem 
hann var að nota. Mér finnst vanta 
upp á fræðslu og þess vegna ákvað ég 
að hella mér út í þetta,“ segir hann. 

Samtökin eru að vinna að því að 
koma af stað smokkaherferð í sam-
starfi við Durex á Íslandi þar sem 
frægir einstaklingar koma og búa til 
eitthvað flott úr smokkum eins og 
hatta, föt og fleira.

Hjálmar ætlar að byrja á að fara 
upp að Steini en það fer eftir veðri 

og vindum hvort hann heldur áfram 
upp á topp Esjunnar. „Ég er búinn að 
sjá margar útfærslur af veðurspánni 
þannig að ég læt þetta ráðast þegar 
þar að kemur. Það eru allir velkomnir 
með í þessa göngu og ef vel viðrar þá 
ætla ég að skella í smá „show“ þarna 
uppi.

Ég þarf að skipta um skó nokkrum 
sinnum á leiðinni til að hvíla fæturna 
en ég verð alltaf í hælaskóm. Það mun 
ekkert breytast. Stígurinn upp Esju er 
nánast malbikaður þannig að ég hef 
engar áhyggjur af þessu. Ég vann lengi 
á Hornströndum og þar eru engir 
göngustígar eða eitthvað álíka nota-
legt. Þetta verður lítið mál. Ég fékk 
líka svo góða skó frá Siggu Kling.“

Þeim sem styrkja verkefnið verður 
sérstaklega boðið á lokahóf verkefnis-
ins í Hörpunni 1. desember sem er 
alþjóðlegi dagur HIV. Þar munu koma 
fram skemmtikraftar og lofar Hjálmar 
miklu stuði. Einnig munu nöfn þeirra 
koma fram í þakkarlista í heimildar-
myndinni sem stefnt er á að gera um 
gönguna. benediktboas@365.is

Styrktarreikningur:
0156-05-064764
kt. 280394-2549

  ætlar á háum  
hælum upp esjuna
Hjálmar Forni ætlar að ganga upp Esjuna í kjól og á háum hælum. 
Hann er þekktur sem dragdrottningin Miss Gloria Hole. Tilgangur-
inn er að vekja athygli og umræður í samfélaginu um HIV.

Hiv smitast ekki

l Við venjulega umgengni.
l  Í gegnum heilbrigða húð.
l  Með lofti og vatni.
l  Með flugnabiti.
l  Með mat og drykk.
l  Með glösum, diskum og þess 

háttar.
l  Með sængum, handklæðum og 

þess háttar.
l  Af salernissetum eða bað-

körum.
l  Með kossum.
l  Með hnerrum og hósta.
l  Með svita.
l  Með hori og tárum.
l  Með handabandi.

Hjálmar Forni, fyrir framan nokkra búninga og skó sem hann hefur tekið til fyrir stóra daginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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15.990

HUMMEL STADIL WINTER HIGH SNEAKER   
Vetrarskór. Litir: Brúnn, svartur. Stærðir: 41-48.

EKKI
LÁTA ÞÉR VERÐA

KALT
Á TÁNUM!

GOTT
VERD!

Á KULDASKÓM

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

1.290
RAGGASOCKA 
Ullarsokkar. Stærðir: 36-39 og 40-45.

NIKE HOODLAND SUEDE   
Kuldaskór. Brúnir: Stærðir: 36,5- 42. 
Svartir: Stærðir: 40-48. Aðeins á Bíldshöfða.

POINT6 GÖNGUSOKKAR   
Medium cushion, merino ull. Stærðir: 34-37, 
38-41, 42-45, 46-49.

GOTT
VERD!

BUGGA KULDASKÓR   
Góðir kuldaskór fyrir börnin. Barnastærðir: 
24-34. Tilboð gildir til 14. nóvember 2016

8.990

PUMA REBOUND STREET 
Loðfóðraðir skór. Stærðir: 36-39.
Aðeins á Bíldshöfða.

GOTT
VERD!

14.995
KLUBB
TILBOD!

5.990
fullt verð 7.990 2.490



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Óttars 
Guðmundssonar

Bakþankar

Landlæknisembættið birti 
á dögunum nýjustu tölur 
um óeðlilega mikla notkun 

Ritalins (Methylphenidat) á Íslandi. 
Viðurkenndir álitsgjafar veltu upp 
fjölmörgum spurningum í frétta-
skýringaþáttum. Eru Íslendingar 
að ofgreina ofvirkni/athyglisbrest 
hjá fullorðnum eða eru aðrar þjóðir 
að vangreina þetta ástand? Er þetta 
séríslenskt vandamál?

Þetta á sér reyndar einfaldar skýr-
ingar. Fyrstu íbúarnir á Íslandi voru 
ungt fólk sem flutti frá Noregi undan 
harðræði Haraldar hárfagra. Þetta 
voru agalausir og fljótfærir einstakl-
ingar sem ekki þoldu skattheimtu og 
yfirráð konungs. Þau sættu sig engan 
veginn við þær breytingar sem fylgdu 
nýjum stjórnarháttum og ruku því af 
landi brott í frekjukasti. Þessi mikla 
hvatvísi bendir til að hér hafi verið á 
ferð ungir menn og konur með mót-
þróaþrjóskuröskun og ADHD.

Í þessum hópi pólitískra flótta-
manna voru karlmenn í meirihluta 
þótt fjölmargar konur slæddust með. 
Menn ákváðu að koma við á Skot-
landi og Írlandi og eyjunum norður 
af til að útvega sér fylgikonur og 
ambáttir og leiðrétta kynjahlutfallið.

Þegar víkingaskipin sigldu að 
þessum landsvæðum sló miklum 
óhug á heimamenn sem flýðu. Fjöl-
margar konur urðu þó eftir og veittu 
víkingunum enga athygli. Þær héldu 
áfram að sinna bústörfum þótt flot-
inn nálgaðist. Gæti verið að þær hafi 
haft svo mikinn athyglisbrest að þær 
týndust í eigin hugarheimi? Norð-
menn tóku þær herfangi og höfðu 
með sér til Íslands. Þegar þangað 
kom varð eðlileg blóðblöndun með 
þessum ofvirku Norðmönnum og 
konum með skerta einbeitingu. 
Útkoman varð íslensk þjóð eins og 
Landlæknir lýsir henni í skýrslum 
sínum. Ákveðinn hluti hennar er 
með athyglisbrest/ofvirkni sem ætti 
ekki að koma neinum á óvart sem 
kann söguna. Venjulega er nefnilega 
nóg að lesa Landnámu til að skýra 
flókin erfðafræðileg vandamál.

Uppruni ADHD

SUNNUDAGA KL. 20:35

Lækkað verð!

IKEA jóla
glöggið er 
engu líkt. 
Prófaðu!

IKEA jóla
glöggið er 
engu líkt. 
Prófaðu!

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA
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