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FrÍtt

Fengu sér húðflúr
Þolendur Roberts hitt-
ust í fyrsta sinn.  ➛ 24

Sjálfshatur hollt í hófi
Friðgeir Einarsson gaf 
listnemum hundrað 
haldgóð ráð.  ➛ 36

Fræg gæludýr
Sum dýr fanga meiri 
athygli en önnur.  ➛ 32

Valdarán og 
lítillækkun 

„Hann var grípandi um brjóstin á mér eða rassinn,“  
segir Guðrún Jónsdóttir um síendurtekna kynferðislega  

áreitni sem hún varð fyrir í borgarstjórn.   ➛ 26



Annaðhvort klipp-
um við af eyrunum 

eða hættum okkar starfi
Arndís Björg  
Sigurgeirsdóttir, 
formaður Villi-
katta

Veður

Í dag verður róleg norðanátt á 
vestanverðu landinu með sólríku 
og fallegu veðri. Norðaustan- og 
austanlands eimir enn eftir af 
norðan hvassviðri og éljum, en 
síðdegis lægir smám saman á þeim 
slóðum. sjá síðu 48

Biðraðir víða á Svörtum föstudegi

Margir verslunareigendur lækkuðu í gær verð á völdum vörum og tóku þannig þátt í hinum Svarta föstudegi, Black Friday. Leitun var að raftækja-
verslun sem bauð ekki allavega upp á 20 prósenta afslátt af listaverði og nýttu margir sér það enda sléttur mánuður í jólin. Fréttablaðið/anton brink

samgöngur Vegna hugsanlegrar 
bilunar í sjálfvirkum talningar-
búnaði Vegagerðarinnar við hin 
nýju Norðfjarðargöng er ekki vitað 
hversu margar bifreiðar hafa farið 
um göngin frá því að þau voru 
opnuð þann 11. nóvember síðast-
liðinn. Komið var upp öðrum telj-
ara en lesa þarf af honum handvirkt 
og komast starfsmenn ekki til að 
lesa af honum sökum veðurs.

Friðleifur Ingi Brynjarsson, verk-
efnastjóri hjá Vegagerðinni, segir að 
vegna hinnar hugsanlegu bilunar 
sé ekki hægt að afhenda rauntíma-
gögn um umferð um Norðfjarðar-
göng. Skömmu eftir að göngin voru 
opnuð hafi umferðardeildin komið 
upp öðrum teljara.

„Sá galli er á að það þarf að fara á 
staðinn og tappa af honum hand-
virkt. Þessi aftöppun er á hendi sér-
hæfðra starfsmanna Vegagerðarinn-
ar og er næsti starfsmaður staðsettur 
á Akureyri,“ segir Friðleifur í svari við 
fyrirspurn Fréttablaðsins um umferð 
fyrstu daga ganganna. Hann segir 
næsta skipulagða aflestur teljarans 
hafa verið um áramótin en sökum 
veðurs og ófærðar  sé ekki fært að 
veita upplýsingarnar fyrr en í fyrsta 
lagi eftir helgi.

Þeir sem til þekkja segja þó að 
göngin hafi þegar sannað gildi sitt 
þessa fyrstu daga, í aftakaveðri eða 
ófærð, og í það minnsta haldið sam-
göngum opnum milli Eskifjarðar og 
Norðfjarðar. – smj

Ekki vitað 
hversu margir 
fóru um göngin

norðfjarðargöng þykja hafa sannað 
gildi sitt nú þegar en umferðartölur 
um þau liggja ekki fyrir.

Öll þáttaröðin er komin í 
Sjónvarp Símans Premium

DÝr „Við furðum okkur á mörgu 
í sambandi við þennan úrskurð,“ 
segir Arndís Björg Sigurgeirsdóttir, 
formaður Villikatta. Samkvæmt 
úrskurði atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytisins (ANR) er félaginu 
óheimilt að fjarlægja sjúka kettlinga, 
yngri en átta vikna, frá mæðrum 
sínum til meðhöndlunar.

Samtökunum barst í upphafi júlí-
mánaðar tilkynning um ketti í neyð. 
Þegar á staðinn var komið voru þar 
um sjötíu kettir en í hópnum voru 
illa farnir kettlingar. Brugðust full-
trúar Villikatta við með því að fjar-
lægja sex kettlinga og koma þeim til 
dýralæknis. Þar var einn kettlingur-
inn aflífaður og tveir settir á sýklalyf 
vegna augnsýkingar.

„Dýralæknirinn sagði að hún 
myndi tilkynna ástand kattanna til 
Matvælastofnunar (MAST). Stofn-
unin gerði okkur hins vegar að skila 
kettlingunum því samkvæmt lögum 
er bannað að aðskilja ketti yngri en 
átta vikna frá móður sinni,“ segir 
Arndís Björg.

Formaðurinn segir að þau hafi 
fylgt fyrirmælum stofnunarinnar og 
samkvæmt hennar bestu vitneskju 
hafi stofnunin ekki haft kettina 
undir eftirliti. Þegar fulltrúar Villi-
katta komu aftur á staðinn höfðu 
einhverjir kettlinganna drepist vegna 
veikindanna. ANR hefur nú staðfest 
afstöðu MAST.

„Hvernig getur það staðist að ef við 
sjáum fárveikan kettling þá megum 
við ekki taka hann til dýralæknis? 
Okkur var sagt að við ættum að til-
kynna MAST um þá. Það er mjög 
erfitt eftir klukkan fjögur. Og hvað 
á þá að gera?“ spyr Arndís. Þá þykir 
henni skjóta skökku við að heimilt sé 

að fjarlægja kálfa frá mæðrum sínum.
Í málsástæðum MAST fyrir ráðu-

neytinu kom fram að Villikettir hefðu 
ekki sinnt tilkynningarskyldu þeirri 
sem á samtökunum hvílir. Dýraeftir-
litsmaður MAST hefði farið á staðinn 
degi eftir að þau fengu vitneskju 
um kettina og var þá fyrirskipað að 
dýrum yrði komið til dýralæknis.

Málið er ekki hið eina sem kom 
til kasta ráðuneytisins vegna sam-
takanna. Villikettir kærðu einnig 
fyrirmæli MAST um að samtökin 
láti af því að klippa af eyrum villi-
katta sem vanaðir hafa verið. Væri 
það í andstöðu við dýraverndarlög. 
Því máli var vísað frá þar sem um til-
mæli var að ræða en ekki stjórnvalds-
ákvörðun.

„Við berjumst gegn villiköttum 
með því að vana þá og þegar það 
hefur verið gert þá klippum við um 
fimm millimetra af vinstra eyra. 
Með því móti er unnt að bera kennsl 
á ketti sem hafa verið vanaðir. Þetta 
er aðferð sem viðhöfð er í Evrópu, 
Bandaríkjunum og Kanada. Annað-
hvort klippum við af eyrunum eða 
hættum okkar starfi,“ segir Arndís. 
johannoli@frettabladid.is

Máttu ekki taka sjúka 
kettlinga frá mæðrum
Samtökunum Villiköttum var óheimilt að koma sex kettlingum undir hendur 
dýralæknis. Tilkynna átti ástandið til Matvælastofnunar í stað þess að grípa inn 
í. Formaður Villikatta segir margt skrítið varðandi málsmeðferð stofnunarinnar.

Samtökin Villikettir furða sig á fyrirmælum Matvælastofnunar um að þau láti 
af því að klippa af eyrum katta sem hafa verið vanaðir. VÍSir/GVa

Ban Darí ki n  Hundapössunar-
fyrirtækið Woof-Tang Clan er ekki 
í náðinni hjá sívinsælu hipphopp-
sveitinni Wu-Tang Clan. RZA, einn 
meðlima hljómsveitarinnar, hefur 
kært fyrirtækið fyrir að brjóta gegn 
höfundarrétti sínum.

Tónlistartímaritið breska Mix-
mag greindi nýverið frá málinu og 
hafði samband við Marty Cuatchon, 
eiganda Woof-Tang Clan. 

„Ég er mikill aðdáandi. Við förum 
bara út að ganga með hunda. Ég hélt 
að þetta væri góð hugmynd,“ sagði 
Cuatchon sem vildi að öðru leyti 
ekki tjá sig um málsóknina.

Auk þess að bjóða upp á pössun 
og göngutúra fyrir hunda selur 
Cuatchon boli með myndum sem 
apa eftir umslagi plötunnar Re turn 
to the 36 Chambers en platan 
er sólóverk Wu-Tang-liðans Ol’ 
Dirty Bastard sem lést árið 2004 úr 
ofneyslu eiturlyfja. – þea

Rappari kærir 
Woof-Tang Clan
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Fimmtudag til sunnudags

Allar seríur og jólaljós,
okkar mesta úrval frá upphafi

20-40%
afsláttur

Húsasmiðjan og Blómaval ... frábær saman

Allir
fá ís

á laugardag

 í skútuvogi
kl. 12-16

Allir fá 
smakk

af jólalakkrískúlum, 
hnetum o.fl. frá 

This is nuts

20%
afsláttur

Jólaleikur

Taktu mynd af þér eða 

börnunum í Jólalandi 

Blómavals

Merktu myndina #blomaval 

á Instagram eða facebook 

og þú kemst í pottinn.



Ragnar Önundarson 
viðskiptafræðingur og fyrrverandi 
bankastjóri,
sagði í bréfi 
á Facebook 
til Áslaugar 
Örnu Sigur-
björnsdóttur, 
ritara Sjálfstæðis-
flokksins, að hann 
hefði fengið einhverja óþæginda-
tilfinningu vegna prófílmyndar 
hennar á Facebook. Ragnar dregur 
dómgreind Áslaugar í efa vegna 
myndarinnar og skrifaði að með 
henni sýndi hún á sér hlið sem allir 
hafa, kynveruna, en sem opinberar 
persónur þyrftu að stilla sig um að 
flagga.

Bríet Bragadóttir
knattspyrnudómari og  
sjúkraþjálfari
er fyrsta íslenska 
konan sem fær 
alþjóðleg rétt-
indi sem FIFA-
dómari. Hún 
hrósaði KSÍ fyrir 
að hafa sett hana í 
mörg verkefni með kvendómurum 
frá öðrum löndum sem gáfu henni 
góð ráð. Bríet vill sjá fleiri íslenskar 
konur í dómgæslu.

Geir H. Haarde 
fyrrverandi forsætisráðherra
kvaðst virða 
niðurstöðu dóms 
Mannréttinda-
dómstóls 
Evrópu sem 
sýknaði íslenska 
ríkið í málinu 
sem Geir höfðaði 
vegna dóms lands-
dóms árið 2012. Hann sagðist 
hins vegar líta svo á að hann hefði 
unnið landsdómsmálið efnislega 
á sínum tíma. Hann hefði þá verið 
sýknaður af alvarlegustu ásökun-
unum.

Þrjú í fréttum 
Kynvera, FIFA 
og Landsdómur

VIKAN 19.11.2017 tIl 25.11.2017

7  
milljarða

veittu Íslendingar til 
þróunarmála í 
fyrra. Af þeirri 

upphæð er 
kostnaður 

við móttöku 
hælisleit-

enda um 1,6 
milljarðar 

króna.

34 þúsund 
er fjöldi nýrra ökutækja  

sem væntanlega verða skráð 
hjá Samgöngustofu áður en 

árið 2017 er úti.
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3,6% 
var atvinnu-
leysi í október 
síðastliðnum. 
Atvinnulausir 
eru um 2.000 
fleiri en á sama 
tíma árið 2016.
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dagskammtar af sykursýkis-
lyfjum voru notaðir hér á landi á 
hverja 1.000 íbúa árið 2015. Árið 

2000 voru þeir um 15.

100
aldraðir einstaklingar bíða 
inni á Landspítalanum eftir 
því að komast inn á hjúkr-

unarheimili.

„Vandlega ort ljóðabók sem lætur engan ósnortinn.“
HB / FBL

„Dagur birtist sem sjálfstætt, öruggt og fínt skáld,  
í áhugaverðu og mjög vel mótuðu ljóðasafni … “

EF / MBL
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2. 
PRENTUN  
KOMIN Í  

VERSLANIR

FjölmIðlAr Skúli Magnússon, 
formaður Dómarafélags Íslands 
vandaði fjölmiðlum ekki kveðj-
urnar á aðalfundi félagsins sem 
fram fór í Safnahúsinu í gær. Varði 
hann stærstum hluta setningarræðu 
sinnar í umfjöllun Fréttablaðsins 
um launakjör og fjárhagslega hags-
muni dómara í lok ársins 2015 og á 
fyrrihluta árs 2016.

Formaðurinn fullyrti að fréttir 
blaðsins af launahækkunum hefðu 
verið rangar, þrátt fyrir að bæði 
Fjölmiðlanefnd og Siðanefnd Blaða-
manna hafi fjallað um þær í kjölfar 
kæru Dómarafélagsins og úrskurðað 
Fréttablaðinu í vil í báðum tilvikum. 
Um fréttir Fréttablaðsins af launa-
hækkunum dómara sagði Skúli:

„Ítrekað voru fluttar fréttir af 
margra tuga prósenta launahækkana 
dómara þegar allir þeir sem vildu 
kynna sér málið gátu séð að raun-
veruleg hækkun á launum dómara 
samkvæmt úrskurði kjararáðs í árs-
byrjun 2015 hafði numið 6-7 pró-
sentum.“ Umfjöllun þessa sagði 
Skúli þjóna „þeim augljósa tilgangi 
að skapa þá mynd af dómurum hjá 
almenningi að þeir væru einhvers-
konar forréttindafólk“. Skúli hélt 
áfram og sagði: „Það var ekki fyrr 
en skrif blaðsins voru kærð til Siða-
nefndar Blaðamannafélags Íslands 
sem þessu linnti en þá var nýr þráður 
fundinn hjá Fréttablaðinu til að 
rægja dómara,“ sagði Skúli.

Siðanefnd Blaðamannafélagsins 
komst hins vegar að þeirri niður-
stöðu, þann 19. apríl 2016 um kæru 
Skúla og Dómarafélagsins, að frétta-
flutningur blaðsins hefði verið 
efnislega réttur og blaðið því ekki 
brotið siðareglur Blaðamannafélags 
Íslands.

Skúli kvartaði einnig til Fjöl-
miðlanefndar vegna umfjöllun-
ar blaðsins. Í svari hennar kom fram 
að ágreiningslaust væri að grunn-

laun og þar með eftirlaun dómara 
hefði hækkað um annars vegar 38 
prósent  á árinu 2015 og að hlut-
fallsleg hækkun á grunnlaunum og 
þar með eftirlaunum hefðu numið 
26 prósentum með ákvörðun kjara-
ráðs 18. desember 2016. Umræddar 
fréttir blaðsins hafi því ekki inni-
haldið efnislegar rangfærslur.

Skúli gerði umfjöllun Fréttablaðs-
ins um hlutafjáreign dómara einnig 
að sérstöku umtalsefni á fundinum 
og vísaði til umfjöllunar blaðsins frá 
því í desember í fyrra.

„Upphaflega var fréttin sú að til-
teknir dómarar, þar á meðal forseti 
Hæstaréttar, hefðu ekki tilkynnt 

um hlutabréfaeign sína samkvæmt 
gildandi lögum og reglum en sá 
fréttaflutningur reyndist þó fljótt 
haldlaus, að minnsta kosti að öllu 
verulegu leyti,“ sagði Skúli og bætti 
við að næst hefði blaðið hafið 
umfjöllun um vanhæfi dómara í 
málum þess banka sem þeir áttu 
þessi hlutabréf í og þátttöku þeirra 
í afgreiðslu þeirra mála.

„Og enn og aftur var boltinn 
gefinn upp um að reglur á Íslandi 
um aukastörf dómara og skráningu 
þessara starfa væri með einhverjum 
hætti stórgallaðar og frábrugðnar 
því sem almennt tíðkast. Almenn-
ingur átti að fá það á tilfinninguna 

að eitthvað meiriháttar væri að hjá 
dómstólunum,“ sagði Skúli.

Af ummælum Reimars Péturs-
sonar, formanns Lögmannafélags 
Íslands, verður ekki annað ráðið 
en hann álíti fréttaflutning Frétta-
blaðsins á rökum reistan, en hann 
ávarpaði einnig fund dómaranna 
og brást að nokkru leyti við erindi 
formannsins. „Meðferð nefndar um 
dómara og hagsmunaskráningu 
virðist hafa verið ófullnægjandi og 
einstakir dómarar vanræktu til-
kynningarskyldu sína. Ýmis álitaefni 
eru uppi um hæfi dómara í einstaka 
málum. Um þetta þarf að fjalla,“ sagði 
Reimar. adalheidur@frettabladid.is

Fordæmdi fréttir um dómara
Formaður Dómarafélags Íslands gerði fjölmiðlaumfjöllun um dómara að aðalefni setningarræðu sinnar á 
aðalfundi félagsins í gær. Fullyrti þvert á niðurstöðu siðanefndar Blaðamannafélagsins og Fjölmiðlanefndar.

Skúli Magnússon er ekki sáttur við umfjöllun Fréttablaðsins um launakjör dómara. Fréttablaðið/anton brink
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Sá fyrsti sinnar tegundar
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar 
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu  
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

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

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Verð frá:
C-HR – 3.840.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.490.000 kr. 



Heilbrigðismál Rúmlega 79 þús
und manns hafa skráð sig til þátt
töku í blóðskimunarátaki Háskóla 
Íslands, Landspítala og Krabba
meinsfélags Íslands gegn mergæxl
um. Þannig hefur vel yfir helming
ur allra þeirra sem fæddir eru árið 
1975 eða fyrr ákveðið að taka þátt 
í átakinu, en í heildina eru það um 
148 þúsund manns. Rannsóknar
hópurinn hefur nú þegar safnað 
36 þúsund blóðsýnum, að sögn 
Sigurðar Yngva Kristinssonar, pró
fessors við læknadeild Háskóla 
Íslands, en hann leiðir hópinn.

„Við þorðum ekki að vona að 
þessu yrði svona svakalega vel 
tekið,“ segir Sigurður Yngvi. „En 
Íslendingar eru mjög meðvitaðir 
um heilsu sína og eru viljugri til að 
taka þátt í vísindarannsóknum en 
gengur og gerist.“

Þjóðarátakinu lýkur 1. desem
ber næstkomandi og hægt er að 
skrá sig til þátttöku fram að því á 
blodskimun.is. Það sem tekur við 
eru þrjú ár af söfnun blóðsýna. Á 
næstu tveimur árum verður sýnum 
safnað með passífum hætti, þar 
sem þátttakendur gefa sýni þegar 
farið er í hefðbundna blóðprufu 

eða þegar blóð er gefið í Blóðbank
anum. Þriðja árið fer í að boða þá 
sem eiga eftir að gefa sýni í blóð
prufu. Miðað við þessa tímaáætlun 
er sannarlega góður gangur í þess
ari sögulegu rannsókn.

Þetta verður fyrsta framskyggna 
slembirannsóknin á forstigi merg

æxlis hjá heilli þjóð. Aðal rann
sóknar efni Sigurðar Yngva og rann
sóknarhópsins er að kanna ávinning 
af skimunum, en svo stór rannsókn 
býður upp á önnur spennandi rann
sóknarefni.

„Þetta er einstakt tækifæri sem 
gefur mikla möguleika. Við getum í 

framhaldinu skoðað erfðir og áttað 
okkur betur á hvað veldur þróun úr 
forstigi yfir í mergæxli. Þá munum 
við vonandi skilja erfðir og umhverfi 
sem áhættuþætti eða orsakir sjúk
dómsins, hvaða áhrif þetta hefur á 
framgang sjúkdómsins, hvaða áhrif 
skimun hefur á lífsgæði,“ segir Sig
urður Yngvi og bætir við: „Það eru 
endalausir möguleikar.“

Nokkrir samverkandi þættir gera 
það að verkum að  rannsókn sem 
þessi er möguleg hér á landi. Íslend
ingar eru erfðafræðilega einsleit 
þjóð, einangruð og með stuttar boð
leiðir. Það er tiltölulega einfalt að 
skipuleggja risaverkefni sem þetta. 
Íslendingar eru jafnframt skýrslu
glöð þjóð en hér er haldið ítarlegt 
bókhald af ýmsum toga um sjúkra 
og lyfjasögu einstaklinga. Erfðaefni 
þúsunda Íslendinga hefur þegar 
verið raðgreint og krabbameinsskrá 
nær áratugi aftur í tímann. Þannig 
kristallar rannsóknin hjónaband 
vísinda og upplýsingatækni, þar 
sem nýjasta tækni er notuð til að 
vinna úr þessu ört stækkandi gagna
safni og um leið til að auðvelda fólki 
að gefa samþykki fyrir þátttöku með 
rafrænum skilríkjum.

„Það eru fáar þjóðir sem státa af 
þessu. […] Þetta er glænýtt og hefur 
aldrei verið gert á þessum skala. Vís
indamenn verða nú að fara að nota 
ímyndunaraflið og kanna hvað hægt 
er að gera með þetta rannsóknar
módel,“ segir Sigurður Yngvi. 
kjartanh@frettabladid.is

Tugþúsundum sýna þegar verið 
safnað í sögulegri rannsókn

Sigurður Yngvi Kristinsson, prófessor við Háskóla Íslands, leiðir hópinn að 
baki blóðskimunarátakinu. Fréttablaðið/SteFán

Tæplega 25 prósent 
þjóðarinnar taka þátt 
í skimun fyrir merg
æxlum. Þjóðarátakinu 
lýkur 1. desember. Vís
indarannsóknin er 
ein sú viðamesta sem 
framkvæmd hefur 
verið. Vonast er til að 
niðurstöðurnar muni 
hafa meiriháttar áhrif 
á meðferð fyrir þá sem 
greinast með forstig 
sjúkdómsins. 

Vísindamenn verða 
nú að fara að nota 

ímyndunaraflið og kanna 
hvað hægt er að gera með 
þetta rannsóknarmódel
Sigurður Yngvi Kristinsson, prófessor 
við læknadeild Háskóla Íslands

Þá hefur ítrekað 
verið reynt að 

komast hjá því að halda 
hluthafafundi.
Stjórn Pressunnar í yfirlýsingu sem 
hún sendi fjölmiðlum í gærkvöldi 

NAUSTAHVERFI VII  
– HAGAR, GATNAGERÐ OG LAGNIR

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar (UMSA), fyrir hönd Akureyrarbæjar, Norður-
orka, Míla og Tengir, óska eftir tilboðum í jarðvegsskipti og lagningu fráveitulagna, vatns-
lagna, rafstrengja og ídráttarröra í götur og stíga í hluta Naustahverfis (Haga) á Akureyri. 
Einnig í uppsetningu ljósastaura og tengikassa.Heildarlengd gatna er um 2.600 m.
Helstu magntölur:

•     Uppúrtekt samtals  um 80.000 m³ 
•     Fyllingar samtals  um 65.000 m³ 
•     Stofnlagnir fráveitu  um   4.200 m
•     Stofnlagnir hita- og vatnsveitu   um   3.800 m
•     Jarðstrengir rafveitu  um 11.000 m
•     Stígar austan Naustabrautar  um      350 m

Verkið er áfangaskipt og skal að fullu lokið fyrir 15. desember 2019.

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 27. nóvember 2017.  
Til að fá aðgang að vefnum þarf að senda upplýsingar um nafn fyrirtækis, forráðamann, netfang 
og síma á póstfangið: umsarekstur@akureyri.is.

Tilboðum skal skila til UMSA, 4. hæð, eigi síðar en þriðjudaginn 12. desember kl. 11:00  
og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum, eða fulltrúum þeirra, sem þess óska.

Umhverfis- og mannvirkjasvið VIRÐING – FAGMENNSKA – TRAUST

C75 M10 Y0 K0

C80 M50 Y20 K10

R0 G174 B230

R59 G108 B148
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Naustahverfi VII – Hagar,  
gatnagerð og lagnir

Umhverfis- og mannvirkjasvið Akureyrarbæjar (UMSA), fyrir hönd 
Akureyrarbæjar, Norðurorka, Míla og Tengir, óska eftir tilboðum í 
jarðvegsskipti  og lagningu fráveitulagna, vatnslagna, rafstrengja og 
ídráttarröra í götur og stíga í hluta Naustahverfis (Haga) á Akureyri. 
Einnig í uppsetningu ljósastaura og tengikassa.  Heildarlengd gatna er 
um 2.600 m.
 
Helstu magntölur:
	 •	Uppúrtekt	samtals	 um	80.000	m³	
	 •	Fyllingar	samtals	 um	65.000	m³	
	 •	Stofnlagnir	fráveitu		 um	4.200	m
	 •	Stofnlagnir	hita-	og	vatnsveitu		 um	3.800	m
	 •	Jarðstrengir	rafveitu	 um	11.000	m
	 •	Stígar	austan	Naustabrautar	 um	350	m

Verkið er áfangaskipt og skal að fullu lokið fyrir 15. desember 2019.

Útboðsgögn verða afhent á verkefnavef verksins frá 27. nóvember 
2017.	Til	að	fá	aðgang	að	vefnum	þarf	að	senda	upplýsingar	um	nafn	
fyrirtækis, forráðamann, netfang og síma á póstfangið:  
umsarekstur@akureyri.is.  

Tilboðum	skal	skila	til	UMSA,	4.	hæð,	eigi	síðar	en	þriðjudaginn  
12. desember kl. 11:00 og	verða	þau	þá	opnuð	að	viðstöddum	þeim	
bjóðendum,	eða	fulltrúum	þeirra,	sem	þess	óska.

bretland Vopnaðir lögreglumenn 
voru kallaðir út á Oxfordstræti 
Lundúna í gær vegna tilkynningar 
um að skothvellir hefðu heyrst. Tals
verður órói varð á svæðinu áður en 
það var rýmt og slasaðist ein kona 
í troðningnum þegar borgarar 
reyndu að forða sér af vettvangi.

„Enginn lét lífið og engin sönn
unargögn sem benda til þess að 
skotum hafi verið hleypt af fundust 
á vettvangi,“ sagði lögregla í tilkynn
ingu skömmu eftir að aðgerðum 
lauk. „Þessir hvellir ollu mikilli 
hræðslu sem leiddi til þess að fjöldi 
tilkynninga um skothvelli barst lög
reglu.“ – þea

Ótti og skelfing 
en engin hætta

Veður Mikil hætta er á snjóflóð
um á utanverðum Tröllaskaga og 
Austfjörðum. Frá þessu var greint 
á síðu Veðurstofunnar í gær og 
gildir snjóflóðaspáin fram á miðjan 
mánudag. Einnig er talin töluverð 
hætta á snjóflóðum á norðanverð
um Vestfjörðum.

Samkvæmt spánni er veðurútlitið 
á Vestfjörðum fínt fyrir helgina. Þá 
átti að draga úr vindi og úrkomu á 
Norðurlandi í nótt og versta veðrið 
átti að vera afstaðið á Austurlandi í 
gærkvöldi.

Það róast mikið um helgina í 
þeim landshlutum sem veður hefur 
verið hvað verst undanfarið. Akur
eyringar og aðrir íbúar Norðurlands 
geta til að mynda andað léttar eftir 
snjókomu síðustu daga. Á sunnu
daginn verður hægviðri norðaustan 
til en vaxandi suðaustanátt suð
vestanlands. – þea

Snjóflóðahætta 
en veður batnar

akureyringar geta andað léttar eftir 
fannfergið. Fréttablaðið/auðunn

Fjölmiðlar Ný stjórn Pressunnar 
segir Björn Inga Hrafnsson, fyrr
verandi stjórnarformann félagsins, 
hafa ítrekað haft í hótunum við 
stjórnarmenn fjárfestingafélagsins 
Dalsins ehf. sem er eigandi að 68,3 
prósenta hlut í fjölmiðlafélaginu. 
Dalurinn hafi lagt umtalsverða 
fjármuni til reksturs Pressunnar 
og tengdra félaga sem enn skuldi 
opinberum aðilum, lífeyrissjóðum 
og almennum kröfuhöfum umtals
verðar fjárhæðir.

Stjórnin segir í yfirlýsingu sem 
send var fjölmiðlum í gær að hótan
ir Björns Inga felist meðal annars í 
skrifum um einstaka hluthafa Dals
ins sem eigi að leka til fjölmiðla. Þær 
séu meðal annars byggðar á gögnum 
og röksemdafærslum sem notaðar 
hafi verið af Novator, fjárfestingar
félags Björgólfs Thors Björgólfs
sonar, í tilhæfulausum málaferlum 
við sömu aðila. Dalurinn er meðal 
annars í eigu fjárfestisins Róberts 
Wessman en hann og Björgólfur 
hafa lengi eldað grátt silfur.

„Þá hefur ítrekað verið reynt að 
komast hjá því að halda hluthafa
fundi þrátt fyrir ósk stærsta hlut
hafa þannig að leita þurfti til ráð
herra til að þvinga boðun fundarins. 
Þetta gefur til kynna að fyrrverandi 
stjórnarmönnum og stjórnendum 
Pressunnar sé umhugað um að eig
endur félagsins og opinberir aðilar 
komist ekki yfir fjárhagslegar upp
lýsingar,“ segir í yfirlýsingunni. 

Fundurinn var haldinn í gær og 
á dagskrá hans var umræða um 

kaupsamning Pressunnar við félag
ið Frjálsa fjölmiðlun um ráðstöfun 
kaupverðs til kröfuhafa, vegna 
kaupa síðarnefnda félagsins á fjöl
miðlum Pressunnar, þar á meðal 
DV, þann 5. september síðastliðinn, 
og kosning stjórnar. 

Björn Ingi sendi frá sér yfirlýsingu 
seint í gærkvöldi þar sem hann full
yrðir að meginmarkmið nýrrar 
stjórnar sé að koma Pressunni í þrot 
og  „þyrla upp moldviðri um rekstur 
þess og stjórnendurna, sem hafa 
róið lífróður um margra mánaða 
skeið“. Forsvarsmenn félagsins hafi 
ítrekað farið með rangt mál. Mikill 
misskilningur sé að kröfuhöfum 
hafi verið mismunað þegar Frjáls 
fjölmiðlun tók yfir einstakar kröfur. 

„Að sjálfsögðu gat það félag sem 
kaupandi haft um það að segja, 
hvaða kröfur væru teknar yfir og 
hverjar ekki,“ segir í yfirlýsingu 
Björns Inga og fráfarandi stjórnar 
Pressunnar.  – þea

Stjórnin sakar Björn Inga um hótanir

björn ingi Hrafnsson var stjórnarformaður Pressunnar. Fréttablaðið/ernir
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Smákökudeig 

• Piparmolar & súkkulaði • Daim kurl & súkkulaði 

• Lakkrísbitar & karamellusúkkulaði

• Hvítt súkkulaði & trönuber

4 GÓMSÆTAR TEGUNDIR



Náttúra „Þótt merki um gosóróa 
hafi ekki sést á jarðskjálftamælum 
verður að telja yfirgnæfandi líkur á 
því að eldsumbrot séu farin af stað 
í Öræfajökli sem hafi þrýst súrri og 
seigfljótandi líparítkviku upp undir 
yfirborð bergsins undir öskjunni, 
svona svipað og þegar tannkrem 
er kreist úr túpu,“ segir Ólafur G. 
Flóvenz,  forstjóri Íslenskra orku-
rannsókna.

Ólafur telur kvikuhreyfingarnar 
vera mjög grunnt í fjallinu og þær 
geti brotist upp á yfirborðið hvenær 
sem er. Hann byggir þessa niður-
stöðu sína á því að ekki hafi verið 
nein jarðhitavirkni þekkt í jöklinum. 
„Allar líkur benda til þess að kviku-
uppsprettur í þessu stóra eldfjalli séu 
mjög djúpar og þess vegna verði ekki 
til venjuleg háhitakerfi þar. Þegar 
það svo gerist núna að það verður 
allt í einu til öflugt háhitakerfi að þá 
getur það ekki gerst nema að það sé 
kominn orkugjafi mjög grunnt. Þar 
af leiðandi dreg ég þá ályktun að 
það hafi kvika komist mjög nálægt 
yfirborði,“ segir Ólafur. Hann segist 
þó ekkert fullyrða um það hvort eða 
hvenær kvikan nái upp á yfirborðið, 
en hún sé komin nálægt því.

Ármann Höskuldsson, eldfjalla-

fræðingur hjá Jarðvísindastofnun 
HÍ, segir alla fræðimenn vera sam-
mála um að jarðhitinn á svæðinu 
geti ekki verið af neinum öðrum 
ástæðum en að kvika sé að hreyfa 
sig. Hins vegar sé ekki vitað enn 
hversu djúpt hún liggur. „Nú þarf 
bara að klára að koma upp mælum 
og fá nógu góðar gervihnattamyndir 
upp á þessa aflögun. Ármann segir 
rannsóknir á fjallinu vera mjög erf-
iðar í framkvæmd. „Það er sjór fyrir 
sunnan og jökull fyrir norðan og 
svo er þetta bara fjall sem nær 2.000 
metra upp í loftið.“

Ármann segir menn ekki geta gert 
ráð fyrir nýjum tíðindum á hverjum 
degi. „Þetta er ekki þannig að hlut-
irnir séu að gerast frá degi til dags. 
Svo kannski eftir tíu daga erum við 
komin með meira af gögnum, sjáum 
eitthvað meira eða að það breytist 
eitthvað meir.“ 
jonhakon@frettabladid.is
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Straumhvörf

Audi A3 e-tron sameinar tvo heima
Tengiltvinnbíllinn Audi A3 e-tron hefur átt mikilli velgengni að fagna.  

Hann var valinn besti rafbíll ársins 2015 af What Car? og er með  
fimm stjörnur í árekstrar- og öryggisprófunum hjá Euro NCAP.  

50 kílómetra drægni á raforkunni einni saman dugar í flestar ferðir  
en með skilvirkri samþættingu rafdrifs og sparneytinnar bensínvélar  

er samanlögð heildardrægni allt að 940 km. 

Verð frá 4.270.000 kr.

Telur að kvikan sé grunnt 
undir yfirborði fjallsins
Súr og seigfljótandi kvika er komin upp undir yfirborð bergsins undir öskju Öræfajökuls, telur forstjóri 
Íslenskra orkurannsókna. Gæti komið á yfirborðið hvenær sem er. Sérfræðingur hjá Jarðvísindastofnun segir 
unnið að því að koma upp mælum og fá betri gervihnattamyndir en að rannsóknir séu erfiðar í framkvæmd. 

Ármann 
Höskuldsson eld-
fjallafræðingur.

Heimild: Jökulhlaup í Öræfum og Markarfljóti vegna eldgosa undir jökli. 
Jarðvísindastofnun Háskólans, Veðurstofa Íslands, Ríkislögreglustjóri, 2016

askjan og mögulegar gossprungur í Öræfajökli

Samfélag Stofnfundur Vestfjarða-
stofu verður haldinn 1. desember 
næstkomandi og mun hún taka 
til starfa strax í kjölfarið. Pétur G. 
Markan, formaður Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga, segir þetta afar 
viðeigandi dagsetningu og að lands-
menn muni verða mikið varir við 
þetta nýja fyrirbæri.

„Vestfjarðastofa er verkefnafyrir-
bæri sem ég hóf að vinna að ásamt 
góðu fólki fyrir um það bil tveimur 
árum. Þetta verkefni skeytir saman 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða og 
Fjórðungssamband Vestfjarða sem 
gerir það að verkum að atvinnu-
þróunarverkefni og byggðaþróunar-
verkefni færast undir sama hatt. Við 
þessa breytingu verður meira flæði, 
meiri dýnamík og meiri nálgun allra 
starfsmanna að ólíkum verkefnum.“ 
– aig

Draumalið fyrir 
Vestfirði í mótun

Samfélag Báðar stúlkurnar tvær 
sem fundust meðvitundarlausar í 
miðbæ Reykjavíkur á fimmtudags-
kvöld eru komnar til meðvitundar. 
Stúlkurnar eru fimmtán ára gamlar. 
Hefur önnur þeirra þegar verið flutt 
á barnadeild Landspítalans. 

Guðmundur Páll Jónsson, lög-
reglufulltrúi hjá lögreglunni á höf-
uðborgarsvæðinu, segir að grunur 
leiki á um að stúlkurnar hafi innbyrt 
fíkniefnið MDMA.  – sks

Stúlkurnar tvær 
tóku líklega inn 
dópið MDMA
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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 allar gerðir bíla upp í nýjan Focus.

Þetta tilboð gildir aðeins dagana 24.-25. nóvember.
Miðað er við Ford Focus Trend Edition og Ford Focus ST-Line sem til eru á lager og afhendast fyrir næstu mánaðarmót.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is
Komdu og tryggðu þér glænýjan 
Ford Focus með 400.000 kr. afslætti!

400.000 kr.

af listaverði!

+ VETRARDEKK FYLGJA

KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GLÆNÝJAN FORD FOCUS BLACK FRIDAY EDITION

OPIÐ

12-16
Í DAG

REYKJAVÍK OG AKUREYRI



Eyrarrósin verður veitt í fjórtánda sinn í mars 2018, 
fyrir framúrskarandi menningarverkefni á  
starfssvæði Byggðastofnunar.
 
Verðlaunin eru veitt verkefnum sem hafa fest sig í 
sessi, eru vel rekin og hafa haft varanlegt gildi fyrir 
lista- og menningarlíf í sínu byggðarlagi.
 
Sex verkefni verða valin á Eyrarrósarlistann 
og þrjú þeirra hljóta svo tilnefningu til sjálfrar 
Eyrarrósarinnar sem verður afhent við hátíðlega 
athöfn 1. mars 2018. Frú Eliza Reid forsetafrú og 
verndari Eyrarrósarinnar afhendir verðlaunin. 
 
Eyrarrósinni fylgja peningaverðlaun að upphæð 
2.000.000 krónur. Hin tvö tilnefndu verkin hljóta 
einnig peningaverðlaun; 500 þúsund hvort.

SÓTT ER UM Á  
WWW.LISTAHATID.IS/EYRARROSIN   
Öllum umsóknum verður svarað.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL MIÐNÆTTIS  
15. JANÚAR 2018

Allar nánari upplýsingar er hægt að fá  
á skrifstofu Listahátíðar í síma 561-2444  
og á vefsvæði Eyrarrósarinnar  
WWW.LISTAHATID.IS/EYRARROSIN

AUGLÝSIR EFTIR UMSÓKNUM

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. 
Við næstu úthlutun verður sérstaklega horft til umsókna er lúta að 
skráningu á jarðföstum herminjum. 
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 2018. 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 2018 

Suður-AfríkA Áfrýjunardómstóll í 
suðurafrísku borginni Bloemfontein 
þyngdi í gær dóm yfir ólympíufar-
anum Oscar Pistorius. Var Pist orius 
dæmdur í fimmtán ára  fangelsi 
fyrir morðið á kærustu sinni, Reevu 
Steenkamp. Áður hafði hann verið 
dæmdur í sex ára fangelsi fyrir 
glæpinn.

Saksóknarar héldu því fram 
að sex ára fangelsisdómur væri 
„hneykslanlega vægur“ og féllst 
áfrýjunardómstóllinn á það. „Fjöl-
skyldunni finnst réttlætinu nú full-
nægt. Reeva getur nú hvílt í friði,“ 
sagði Tania Koen, lögmaður Steen-
kamp-fjölskyldunnar, við AP í gær.

„Fólk heldur að þetta séu ein-
hverjar málalyktir fyrir fjölskyld-
una. Staðreyndin er sú að þau eru 
enn að kljást við þennan missi á 

hverjum einasta degi,“ sagði Koen 
enn fremur.

Carl Pistorius, bróðir hins sak-
fellda, tjáði sig um dóminn á 
Twitter.  Sagðist hann eyðilagður 
yfir ákvörðuninni. „Við urðum öll 
fyrir miklum missi. Andlát Reevu 
var, og er enn, mikið áfall fyrir okkar 
fjölskyldu líka.“

Pistorius skaut Steenkamp fjórum 
sinnum í gegnum læstar baðher-
bergisdyr á heimili sínu í Pretoríu 
á Valentínusardag árið 2013 með 
þeim afleiðingum að Steenkamp 
lést. Sjálfur hefur hann haldið því 
fram að hann hafi talið að Steen-
kamp væri innbrotsþjófur. – þea

Þyngdu dóminn yfir Oscar Pistorius

Oscar Pistorius var dæmdur í 15 ára 
fangelsi. NOrdicPhOtOs/Getty

trúfélög Ágúst Arnar Ágústsson, 
formaður zúista, svarar engum 
spurningum um fjárhag trúfélagsins 
sem auglýsir nú eftir nýjum félög-
um á Facebook og með bæklingum 
sem bornir eru í hús. Fólk er beðið 
að skrá sig fyrir 1. desember. Við 
þann dag miðast útgreiðsla sóknar-
gjalda næstu tólf mánuðina.

Zúistar greiddu fyrr í þessum 
mánuði 19.976 krónur til þeirra 
meðlima félagsins sem um það 
sóttu fyrir 15. nóvember síðastlið-
inn. Um er að ræða endurgreiðslu 
á sóknargjöldum frá ríkinu sem 
forverar Ágústs  við stjórnvölinn  í 
trúfélaginu lofuðu meðlimum sem 
gengu til  liðs við zúista  í stríðum 
straumum fyrir um tveimur árum. 
Ágúst segir upphæðina miðast við 
sóknargjöldin allt árið 2016 og það 
sem af er árinu 2017.

Útkljáð var í byrjun október að 
Ágúst færi með forræði zúista. Tók 
hann þá við um 53 milljónum króna 
í sóknargjöld sem haldið hafði verið 
eftir í ríkissjóði á meðan greitt var 
úr því hver færi fyrir félaginu. Ágúst 
segir að tilkynnt hafi verið 24. októ-
ber að zúistar myndu hefja endur-
greiðslur í nóvember.

„Þann  3. nóvember var svo til-
kynnt að opnað hafi verið fyrir 
umsóknir um endurgreiðslu,“ segir 
í svari Ágústs. Hann vísar á bug 

gagnrýni um að skammur tími hafi 
gefist fyrir félagsmenn til að sækja 
um endurgreiðslu. Lokað var fyrir 
umsóknir 15. nóvember.

„Það umsóknarferli stóð yfir 
í  tvær vikur og fengu allar þessar 
tilkynningar mikla fréttaumfjöllun 
á öllum helstu fjölmiðlum lands-
ins. Umsóknarformið var hannað 
til að vera auðvelt að fylla út og 
auð skiljan legt. Einnig hafa tilkynn-
ingarnar verið birtar á heimasíðu 
félagsins og Facebook-síðu félags-
ins,“ bendir Ágúst á.

Vel yfir tvö þúsund manns voru 
skráðir sem zúistar þegar endur-
greiðslurnar hófust. Ágúst svarar því 
ekki hversu margir sóttu um endur-
greiðslu og hversu margir af þeim 
fengu ekki greiðslu.

Ágúst segir mikið af villandi upp-
lýsingum hafa verið í umferð. „Hefur 
félagið reynt að koma réttum upp-
lýsingum á framfæri og loka ótengd-
um síðum sem hafa verið að dreifa 

slíku undir ímynd félagsins,“ segir 
forstöðumaðurinn.

Félagsmenn zúista gátu valið að 
sóknargjöld þeirra rynnu til góð-
gerðarmála í staðinn fyrir að fara 
inn á þeirra eigin bankareikning. 
„Í kring um sjö prósent völdu þann 
mögu leika,“ svarar Ágúst. Tvær og 
hálf milljón króna hafi verið lögð 
til hliðar vegna þessa. Barnaspítali 
Hringsins fékk 1,1 milljón króna frá 
zúistum í lok október.

Sem fyrir segir fást ekki upplýs-
ingar um heildarmyndina af fjárhag 
zúista, að minnsta kosti ekki að svo 
stöddu. „Skoðað verður að gefa út 
nákvæmari tölur síðar,“ segir Ágúst.

Boðað hafði verið að þeir sem 
myndu sækja um endurgreiðslu 
án þess að eiga tilkall til hennar 
kynnu að verða kærðir til lögreglu. 
„Nei, ég á ekki von á því, umsóknar-
ferlið gekk mjög vel,“ svarar Ágúst 
aðspurður hvort einhverjir verði 
kærðir.

Hins vegar hafði Ágúst boðað að 
kæra kynni að verða lögð fram  á 
hendur starfsmanni sýslumannsins 
á Norðurlandi eystra vegna stjórn-
sýslu hans. „Ég get staðfest það að 
félagið hefur einnig kært starfs-
mann sýslumanns til lögreglunar og 
vísum við í fyrri tilkynningu vegna 
frekari upplýsinga.“ 
gar@frettabladid.is

Zúistar vilja fleiri en 
upplýsa ekki fjárhag
Forstöðumaður zúista neitar að svara spurningum um fjármál trúfélagsins.  
Auglýsir þessa dagana eftir nýjum liðsmönnum til að ganga til liðs við félagið 
fyrir 1. desember svo sóknargjöld þeirra frá ríkinu skili sér til zúista næsta árið.

Ágúst Arnar Ágústsson, forstöðumaður Zuism, lofar liðsmönnum trúfélagsins áframhaldandi útgreiðslu sóknargjalda.

 Skoðað verður að 
gefa út nákvæmari 

tölur síðar. 
Ágúst Arnar Ágústsson,  
formaður zúista. 
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Jól2017
Jólabæklingur Smith & 
Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á 
sérstöku jólaverði. 
Sjá nánar á sminor.is.

Fáanleg í stáli og gulli. 
Og tveimur stærðum.
Þvermál: 25 sm. Hæð: 34 sm.
Þvermál: 35 sm. Hæð: 44 sm.

Opal
Hangandi ljós
65629-25/90
65631-25/90

Fullt verð: 18.900 kr.

Jólaverð (stærri gerð):

13.900 kr.
Fullt verð: 12.900 kr.

Jólaverð (minni gerð):

9.500 kr.

SIEMENS
Ryksuga
VS 06B120

Orkuflokkur B. Útblástur A. 
Parkett og flísar, flokkur D. 
Teppi, flokkur E. Hljóð: 81 dB. 
Vinnuradíus: 9 metrar.

Fullt verð: 19.900 kr.

Jólaverð:

14.900 kr. 

Lexon
Vekjaraklukkur
Flip/Flip Travel

Stílhreinar og nettar 
vekjaraklukkur. Fáanlegar í 
mörgum litum. 

Fullt verð: 5.500 kr.

Fullt verð: 4.500 kr.

Jólaverð (stærri gerð):

Jólaverð (minni gerð):

4.400 kr. 

3.600 kr. 

Átti að bæta fyrir lágu 
launin sem hann fékk

Við vorum tvö ein eftir á kosninga-
skrifstofunni eitt kvöldið þegar hann 
sagði eitthvað á þá leið að hann væri 
nú ekki á það góðum launum að ég 
ætti nú verandi svona ung og sæt að 
bjóðast til að bæta honum það upp, 
hann væri nú líka að vera svo dugleg-
ur að reyna að koma mér inn á þing. 
Ég klagaði þessa framkomu bæði til 
kosningastjóra flokksins á landsvísu 
og til karlanna í fyrstu sætunum – ég 
var vinsamlegast beðin um að vera 
ekkert að gera mál úr þessu þegar 
væri svona stutt til kosninga.

Sögur um þöggun og brengluð viðhorf 
Upplifun kvenna af kyn-
ferðisáreitni í daglegu lífi 
á vettvangi stjórnmála 
einkennist af sjálfs-
ásökun, niðurlægingu 
og skömm. Fjölmargar 
íslenskar stjórnmála-
konur sögðu í gær frá 
reynslu sinni af ofbeldi, 
áreitni og niðrandi fram-
komu samferðafólks í 
stjórnmálum og hvernig 
þær hafa tekist á við þá 
reynslu. #höfumhátt

Sæt og ljóshærð á lista

Þú færð leiðbein-
ingar um hvernig 

þú getir verið sætari, 
vinalegri og kynþokka-
fyllri. Þú færð óumbeðna 
handleiðslu til að rödd þín 
sé ekki eins frekjuleg eða 
þú hljómir ekki of áköf.

Þú þarft hið 
minnsta að létta 

þig um 20 kíló – svo þarftu 
nú að lækka röddina um 
nokkur desibil; það vill 
engin öskrandi konur á 
þing. Svo verðurðu að hafa 
eitthvað sexapíl.

Já, ég er einhleyp, 
ung kona, en ég 

gekk ekki inn í stjórnmála-
starf til þess að hafa ofan af 
fyrir giftum mönnum sem 
eru ef til vill orðnir leiðir á 
konunum sínum.

Fyrrverandi 
borgarstjóri um 

gangtegundir kvenna í 
fjölmennri veislu: Þær hafa 
nefnilega bara tvenns konar 
gang: frekjugang og yfir-
gang.

Geiri heitinn í 
Goldfinger hvatti 

til að karlar tækju sig 
saman og nauðguðu mér 
auk þess sem hann hvatti til 
mótmæla við heimili mitt. 
(Steinunn Valdís Óskars-
dóttir)

… því það væri svo 
gott að hafa svona 

„sæta og ljóshærða stelpu“ á 
lista.

Þetta er afleitt, 
ekkert nema konur 

og börn í stjórninni.

 þessi stanslausu 
grip í mann eru 

virkilega þreytandi!

Átti að mála sig meira
Ég fékk ýmsar athugasemdir varð-
andi útlit mitt, hvernig ég var klædd, 
hvernig ég beitti röddinni og hversu 
hátt ég sló í bjölluna. Í eitt skiptið 
var ég beðin að vera kvenlegri og slá 
léttar í bjölluna. Í annað skipti fékk 
ég ráð um að mála mig meira „því þú 
ert myndarleg kona en það sést ekki 
nægilega vel á sjónvarpinu“.

Þarf að fá að ríða þér
Ég þarf að fara upp á hótelherbergi; 
fer í lyftuna – stjórnmálamaðurinn 
hoppar inn í lyftuna. Við spjöllum, 
hann lætur mig vita að honum 
þykir ég sexý, króar mig af í lyftunni, 
strýkur upp kjólinn, endar á brjóst-
inu og ég frosin þegar hann rekur 
upp í mig tunguna. Lyftan stoppar 
og hann biður mig að koma með inn 
á hæðina því hann þurfi bara að fá 
að ríða mér – ég sé búin að stríða 
honum nóg og lengi.

Á hnén fyrir formann
Þingmaður á karlakvöldi útnefndi 
þá samstarfskonu á þingi sem hann 
vildi helst sofa hjá. Þegar hann var 
búinn að því bætti hann í og sagði 
helsta kost lágvaxinnar samflokks-
konu sinnar vera þá að hún þyrfti 
ekki einu sinni að fara á hnén fyrir 
formanninn.

Saga af landsfundi
Ég gekk um og heilsaði fólki eins og 
hefðbundið er þegar einn fávitinn 
sem ég þekki eiginlega ekkert kom 
upp að mér og strauk á mér kúluna 
og sagðist ekki vita neitt meira 
æsandi heldur en óléttar konur.

Setti upp fýlusvip
Eftir matinn fékk fólk sér drykk og 
bæjarstjóri í nálægu sveitarfélagi 
sem ég þekki ekki neitt stakk upp 
á að við færum saman upp á her-
bergi. Þegar ég neitaði setti hann 
upp fýlusvip og sagðist aldrei hafa 
fengið neitun áður. Ég yrði bara að 
sofa hjá honum. Margir karlar voru 
við borðið en því miður engin kona 
sem var nógu nálægt til að heyra. 
Enginn sagði neitt. Ég flýtti mér 
upp á herbergi þegar á hótelið var 
komið, skömmu síðar var bankað 
á hurðina. Ég opnaði ekki og ekki í 
hin tvö skiptin sem bankað var. Ég 
hins vegar svaf ekkert og var ekki í 
neinu formi fyrir pólitískar umræð-
ur daginn eftir þar sem orkan fór í 
að forðast hann og svo skammaðist 
ég mín, skil það ekki núna.

Leið eins og 12 ára  
niðurlægðri stelpu

Mér fannst þetta mjög valdeflandi að 
standa þarna í pontu og miðla minni 
reynslu og var ferlega ánægð með 
mig. Í hádegishléinu var fólk mikið 
að spjalla saman eins og gaman er að 
gera á svona mannamótum. 

Svo rekst ég á einn sem ég þekki 
aðeins, þingmaður flokksins, og ég 
fer að heilsa honum. Þá klípur hann 
í nefið á mér og segir „hvað segir þú 
stelpa“! Og skyndilega fór ég úr því 
að vera valdefld 36 ára kona í að vera 
12 ára niðurlægð stelpa.

Klipin af fávita
Þegar ég var í framboði til Alþingis 
2009 var ég klipin fast í rassinn af 
einhverjum fávita sem mætti á opið 
hús. Ég upplifði það eins og honum 
fyndist hann mega þetta þar sem ég 
væri í (fram)boði og ætti að þóknast 
áhugasömum kjósendum.

Brotnaði niður heima 
eftir að hafa hlegið

Þingmaðurinn faðmar mig skyndi-
lega alveg innilega þannig að við 
dettum ofan í sófa, hann liggjandi 
ofan á mér með allan sinn þunga. 
Svo kyssir hann mig á hálsinn og 
kinnina. Ég hló þetta af mér en fór 
heim og brotnaði niður og gat lengi 
vel ekki horfst í augu við hann eða 
umgengist hann í starfi flokksins. 
Hann er (enn) dáður og elskaður 
þingmaður.

Nauðgun í flokkspartýi
Karl sem gegndi trúnaðarstörfum 
í stjórnmálaflokki nauðgaði ungri 
konu í flokknum í partýi á vegum 
flokksins. Honum var gert að fara 
úr öllum trúnaðarstörfum á vegum 
flokksins en af því að hann er „svo 
duglegur“ var hann fljótlega mættur 
á alla pósta/fundi/viðburði. Þegar 
konur gerðu athugasemdir við 
þetta og neituðu að taka þátt yrði 
hann þátttakandi var hann tekinn 
úr opinberum störfum en geymdur 
á bak við í aukastörfum enda „svo 
duglegur“, fyrir utan það hversu 
slæmt það yrði fyrir fjölskylduna 
hans ef hann fengi ekki að vera 
með …

Ekki skrímslavæða 
ungan mann á uppleið

„Þegar ég varð reglulega fyrir kyn-
ferðislegri áreitni af samflokks-
manni mínum sagði ég femínista og 
áhrifakonu í flokknum frá hegðun 
hans. Hún sagði vini mínum að ekki 
mætti skrímslavæða ungan mann á 
uppleið. Ég hætti að þora að drekka 
á viðburðum á vegum flokksins því 
ég var hrædd um að hann myndi 
nýta sér yfirburðastöðu sína ef ég 
yrði of drukkin. 

Ásökunum mínum var aldrei 
tekið alvarlega svo ég hætti alveg 
að mæta á viðburði á vegum svæðis-
félagsins sem hann starfaði fyrir 
vegna þess að mér leið svo illa í 
kringum hann. Þrátt fyrir að fleiri 
ungar stúlkur hafi stigið fram og 
lýst sömu áreitni þá fær hann enn 
að sinna trúnaðarstörfum innan 
flokksins.“

Stjórnmálakonur hittust í gær á Bryggjunni brugghúsi til gleðjast í kjölfar átaksins í skugga valdsins. FréttaBlaðið/SteFán 
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Vetrarpakki með 50% afslætti 
býðst með öllum Tiguan til áramóta:  

• Vetrardekk 110.000 kr.
• Dráttarkrókur 165.000 kr.
• Gúmmímotta í farangursrými 25.000 kr.

Samtals 300.000 kr. með 50% afslætti 

150.000 kr.

Nýr Tiguan
á ómótstæðilegu
haustverði.

Við látum framtíðina rætast.

www.volkswagen.is

Við bjóðum sérlega vel útbúna Volkswagen Tiguan á ótrúlega góðu verði. Skarpar línur, rúmgott innanrými 
og sniðugar tækninýjungar gera hann að spennandi kosti ef þú ert í bílahugleiðingum. Hann skartar 
ríkulegum staðalbúnaði og nú býðst einnig freistandi vetrarpakki með öllum nýjum Tiguan. 
Komdu og prófaðu, við tökum vel á móti þér.

Betur búinn Tiguan með kaupauka fyrir veturinn.

Tiguan Comfortline +
• Margmiðlunartæki með 8" glerskjá
• Mirror Link og Apple CarPlay 
• LED aðalljós
• Upplýsingaskjár í lit í mælaborði 
• Þrískipt tölvustýrð loftkæling 
• Akreinavari
• Nálgunarvarar að framan og aftan
• Hraðastillir
• Hiti í stýri
• Dökkar rúður að aftan og 
 í afturhlera
• Þriggja svæða loftkæling 
• Þakbogar
• Bakkmyndavél og bílastæðaaðstoð
• Montana 17" álfelgur 
• Rafmagnshleri
• Lyklalaust aðgengi
• Aðfellanlegir speglar 

5.990.000 kr.

Fjórhjóladrifinn TSI
Bensínmótor
Sjálfskiptur DSG6
150 hestöfl | 250 Nm tog
Meðaleyðsla 6.9 l/100 km
2.200 kg dráttargeta

6.390.000 kr.

Fjórhjóladrifinn TDI
Dísilmótor
Sjálfskiptur DSG7
150 hestöfl | 340 Nm Tog
Meðaleyðsla 5.7 l/100km
2.500 kg dráttargeta

Tiguan Offroad
• „Offroad“ útlit, 20 cm veghæð
• Margmiðlunartæki með 8" glerskjá
• Mirror Link og Apple CarPlay 
• Upplýsingaskjár í lit í mælaborði 
• Loftkæling 
• Akreinavari
• Nálgunarvarar að framan 
 og aftan
• Hraðastillir
• Leðurklætt aðgerðastýri
• Þakbogar
• Bakkmyndavél
• Montana 17" álfelgur

4.990.000 kr.

Fjórhjóladrifinn TSI
Bensínmótor
Sjálfskiptur DSG6
150 hestöfl | 250 Nm tog
Meðaleyðsla 6.9 l/100 km
2.200 kg dráttargeta

5.490.000 kr.

Fjórhjóladrifinn TDI
Dísilmótor
Sjálfskiptur DSG7
150 hestöfl | 340 Nm Tog
Meðaleyðsla 5.7 l/100km
2.500 kg dráttargeta

Listaverð 5.490.000 kr. 

Listaverð 5.890.000 kr. 

Tilboðsverð

Tilboðsverð



      

FRIDAY
BLACK EXTRA

AF VÖLDUM VÖRUM

FRAM
LENGJUM

BLACK FRID
AY EXTRA
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ELGIN
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MINEOLA
2ja og 3ja sæta sófar. Gráblátt áklæði. SPAN 

Vandaður hægindastóll með 
ljósgráu slitsterku áklæði. Við
ar lit  eða svört grind og fætur.

 65.994 kr.  
 109.990 kr.

ELLIOT
Borðstofuborð.  
Villt eik og 
svartir fætur.
Stærð:  
220 x 95 cm.

WIGAN 
Borðstofustóll,  
svart PUleður.

 4.995 kr.   9.990 kr.

ACURA
Borðstofustóll.
Dökkgrátt 
áklæði og 
svartir stálfætur.

 17.995 kr.   35.990 kr. 8.995 kr.   17.990 kr.

NESTOR 
Borðstofustóll.  
Coffee áklæði.

DOLPHIN 
Borðstofustóll. 
Svart eða brúnt 
leður og krómfætur.

 22.497 kr.   74.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
38%
BLACK FRIDAY

EXTRA
AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
70%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

Borð

 34.995 kr.  
 69.990 kr.

Stækkun

 7.495 kr.  
 14.990 kr.

2ja sæta stærð: 165 x 88 x 84 cm

 39.996 kr.   99.990 kr.
3ja sæta stærð: 195 x 88 x 84 cm

 43.996 kr.   109.990 kr.

SUN
2,5 og 3ja sæta sófar. Silfurgrátt, ljósbrúnt og dökkgrátt áklæði.

2,5 sæta stærð: 179 x 93 x 78 cm

 86.794 kr.   139.990 kr.
3ja sæta stærð: 199 x 93 x 78 cm

 99.194 kr.   159.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

CASTELLO
Borðstofuborð. Ómeðhöndluð eik.
100 x 240 cm.

 39.990 kr.  
 179.990 kr.

STAR
Borðstofustóll, 
svört skel og 
fætur og grátt 
áklæði í setu.

 7.495 kr.   14.990 kr.

STORY 
Borðstofus
tóll, hvít skel, 
eikarfætur og 
grátt áklæði í 
setu.

 9.594 kr.   15.990 kr. 8.394 kr.   13.990 kr.

STORY 
Borðstofustóll, 
svört eða grá 
skel og fætur 
og grátt áklæði 
í setu.

TUB 
Hægindastóll
svart 
PULeður.

 47.994 kr.   79.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
77%
BLACK FRIDAY

EXTRA

CENTURY
Eldhúsborð. Hvítt og eikarfætur.
Þvermál: 110 cm.

 49.995 kr.   99.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

OBVIOUS
Sófaborð. Svartur rammi/fætur  
og glært gler.
Stærð: 80 x 80 cm.

 5.999 kr.   59.990 kr.

AFSLÁTTUR
90%
BLACK FRIDAY

EXTRA

FLOW
Hæginda/ruggustóll. Svart 
leður og svört eik eða hnota. 
Stærð: 76 × 84 × 100 cm

 159.995 kr.  
 319.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

ALLIR PÚÐAR

AFSLÁTTUR
35%
BLACK FRIDAY

EXTRA

IVV 
Skálar á fæti,  
6 stk í pakka

AFSLÁTTUR
40%
BLACK FRIDAY

EXTRA

 5.994 kr.   9.990 kr.  14.990 kr.   22.990 kr.

SÖDAL – TEPPI

AFSLÁTTUR
34%
BLACK FRIDAY

EXTRA

Verð frá  3.244 kr.   4.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með 
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1
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www.bjarmaland.is  sími 770 50 60
bjarmaland@bjarmaland.is

FRAMHALD JÓLA Í MOSKVU
4. - 8. janúar   I   4 nætur

Gullni þríhyrningurinn og strandir GOA
24. mars – 4. ápril   I   11 nætur
PÁSKAR Á INDLANDI

352 000
VERÐ

kr.

166 300
VERÐ

kr.

ÚT Í HEIM MEÐ OKKUR!

Dagskrá:
Staða og starfsemi Gildis
Árni Guðmundsson, framkvæmdastjóri

Látið lífeyrissjóðina okkar í friði
Þorsteinn Víglundsson, alþingismaður

Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.

Stjórn Gildis — lífeyrissjóðs

Hótel Reykjavík Natura, fimmtudaginn 30. nóvember kl. 17.00

Gildi–lífeyrissjóður 
Sjóðfélagafundur

Lífeyrissjóður www.gildi.is

▪

▪

Egyptaland Minnst 235 eru látnir 
og yfir hundrað sárir eftir að árás 
var gerð á mosku í þorpinu Bir al-
Abd nyrst á Sínaískaga í Egypta-
landi í gær. Þriggja daga þjóðarsorg 
hefur verið lýst yfir í landinu vegna 
árásarinnar.

Árásin fór þannig fram að sprengja 
sprakk við moskuna áður en fjögur 
ökutæki renndu upp að henni. Út úr 
þeim stigu menn sem hófu skothríð 
á þá sem þar voru staddir. Talið er 
að skotmark árásarinnar hafi verið 
stuðningsmenn öryggissveita stjórn-
valda en þeir lágu á bæn á þeim tíma 
sem látið var til skarar skríða.

Ekki liggur fyrir hverjir voru þar 
á ferð en egypsk stjórnvöld hafa 
frá árinu 2013 staðið í baráttu við 
herskáa öfgamenn íslamista á svæð-
inu. Átökin hófust eftir að íslamist-
anum Mohamed Morsi var bolað úr 
stóli forseta landsins. Að minnsta 
kosti þúsund meðlimir öryggissveita 
landsins hafa fallið í bardögunum. 
Fjöldi fallinna vígamanna liggur 
ekki fyrir.

Aukin harka hefur færst í bar-
áttuna undanfarnar vikur. Yfirlýst 
neyðarástand hefur verið á Sínaí-
skaganum frá því að 31 hermaður 
féll í sprengjuárás árið 2014. Þá lýsti 
forseti landsins, Abdul Fattah al-Sisi, 
svæðinu sem „útungunarstöð fyrir 
hryðjuverkamenn“.

Engir fjölmiðlar hafa fengið 
aðgang að svæðinu undanfarin ár. 
Gildir það einnig um miðla í eigu 
egypska ríkisins. Lítið er því að fá 
um upplýsingar frá svæðinu utan 
þeirra tilkynninga sem herinn 
sendir frá sér.

Ef tala látinna fæst staðfest er 
um að ræða mannskæðustu árás í 
nútímasögu Egyptalands. Sú næst-
mannskæðasta var árásin á flugvél 
Metrojet árið 2015. Flugvélin var 
sprengd yfir norðanverðum Sínaí-
skaga og fórust 224 í þeirri árás. 
Þá er árás gærdagsins jafnframt sú 
fyrsta þar sem vígamenn ráðast á 
safnaðarmeðlimi inni í mosku.

Abdel Fattah el-Sisi, forseti 
Egyptalands, boðaði þjóðaröryggis-
ráðið á fund stuttu eftir árásina. Lof-
aði Sisi að bregðast við árásinni af 
„mikilli hörku“.

Ýmsir þjóðarleiðtogar tóku í sama 
streng og Sisi, meðal annars Donald 
Trump Bandaríkjaforseti. „Hryllileg 
og löðurmannleg árás á saklausa og 
varnarlausa Egypta. Heimurinn má 
ekki umbera hryðjuverkamenn. Við 
þurfum að beita hernaðarafli gegn 
þeim og afsanna þeirra öfgafullu 
hugmyndafræði,“ tísti Trump.

Ahmed Aboul Gheit, leiðtogi 
Arababandalagsins, fordæmdi 
árásina einnig. „Hrikalegur glæpur 
sem sýnir enn á ný fram á að íslam 
á ekkert skylt við öfgafulla hug-
myndafræði hryðjuverkamanna.“

Jens Stoltenberg, framkvæmda-
stjóri Atlantshafsbandalagsins, var 
afgerandi: „Ég fordæmi þessa villi-
mannlegu hryðjuverkaárás á mosku 
á Sínaískaga. Hugur minn er hjá 
öllum þeim sem árásin hefur áhrif 
á og Egyptum öllum.“ Egyptaland 
er ekki aðili að NATO en George H. 
W. Bush útnefndi ríkið sérstakan 
bandamann NATO 1989. 
johannoli@frettabladid.is 
thorgnyr@frettabladid.is

Þjóðarsorg í 
Egyptalandi
Að minnsta kosti 235 fórust í árás á norðurhluta 
Sínaískaga. Hart hefur verið barist á svæðinu frá 
árinu 2013. Árásin er sú mannskæðasta í nútíma-
sögu Egyptalands. Forsetinn lýsti yfir þjóðarsorg.

Sjúkraliðar fá leiðsögn á vettvangi á Sínaískaga í gær. NordicphotoS/AFp

SimbabvE Emmerson Mnangagwa 
var settur í embætti forseta Simb-
abve í gær. Tók hann þar með form-
lega við af Robert Mugabe sem sagði 
af sér fyrr í vikunni eftir að herinn 
hneppti hann í stofufangelsi og tók 
völdin í landinu. Mugabe hafði ríkt 
alla lýðveldissögu ríkisins.

Hinn nýi forseti sagði í inn-
setningarræðu sinni að hann liti á 
Mugabe sem læriföður sinn. Mnang-
agwa hafði verið varaforseti Simb-
abve þar til Mugabe rak hann úr 
embætti á dögunum, líklegast til 
þess að styrkja stöðu forsetafrúar-
innar Grace Mugabe í baráttunni 
um forsetastólinn.

Lofaði Mnangagwa Mugabe í bak 
og fyrir í ræðunni þrátt fyrir það. 
„Hann leiddi okkur í sjálfstæðis-
baráttunni og axlaði ábyrgð á afar 
erfiðum tímum. Fyrir mér er hann 
eins og faðir, lærifaðir, félagi og leið-
togi.“

Þá lofaði hann að verða forseti 
allra Simbabvemanna. „Ég verð að 

þjóna öllum ríkisborgurum, burtséð 
frá litarhætti, trú, ættbálki eða skoð-
unum.“

Mnangagwa, oft kallaður „krókó-
díllinn“ vegna miskunnarleysis og 
kænsku, er þó enginn nýgræðingur 
þegar kemur að stjórnmálum. Hann 
hefur verið í ríkisstjórn eða á þingi 
í 37 ár, allt frá því Simbabve varð 
lýðveldi.

Í umfjöllun BBC er Mnang-
agwa sagður tengjast verstu ódæðis-
verkum Mugabe-stjórnarinnar. Fór 
hann meðal annars fyrir njósnadeild 
ríkisstjórnarinnar á níunda áratugn-
um og átti sinn þátt í að þúsundir 
almennra borgara voru drepnar. 
Hann hefur þó sjálfur neitað þeim 
ásökunum og sagt herinn einan hafa 
staðið að árásunum. – þea

Mnangagwa lofar að þjóna öllum

Emmerson Mnangagwa, nýr forseti Simbabve. NordicphotoS/AFp
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7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

www.kia.com

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Reynsluaktu Kia Niro PHEV með 58 km drægni

Kia Niro Hybrid með 300.000 kr. afslætti*

Kia Niro PHEV er aflmikill bíll með karakter jepplings, umhverfismildur og áreiðanlegur. 

Hann leitast alltaf við að keyra á rafmagni, hefur 58 km drægni og eyðir því aðeins frá 

1,3 l/100 km í blönduðum akstri. Kia Niro er dugmikill rafbíll á frábæru verði og honum 

fylgir að sjálfsögðu hin einstaka 7 ára ábyrgð. 

 

Komdu í Öskju og reynsluaktu Kia Niro. Við tökum vel á móti þér.

3.890.777 kr.

Settu þig í samband 
við sparnaðinn!

Kia Niro Hybrid, sjálfskiptur, á verði frá:

Verð áður 4.190.777 kr.

Vetrardekk fylgja öllum seldum bílum út desember

*Takmarkaður fjöldi
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Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun  
Guðmundur Steingrímsson

Þeir Davíð og 
Geir eru 
vonandi 
síðustu 
móhíkanar 
kynslóðar 
íslenskra 
valdamanna 
sem gátu 
hagað málum 
eftir sínu 
höfði full-
vissir um að 
þeir þyrftu 
aldrei að hlíta 
almennum 
leikreglum

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að 
íslenska ríkið hafi ekki brotið á 
Geir H. Haarde við málsmeðferð í 
máli Geirs fyrir landsdómi. Geir var 
dæmdur í landsdómi fyrir emb

ættisafglöp í aðdraganda bankahrunsins árið 2008.
Eftir situr nokkurt óbragð í munni varðandi hvernig 

staðið var að ákærunni á hendur Geir. Málatilbúnaður
inn litaðist af pólitískum flokkadráttum. Margir hafa á 
tilfinningunni að samráðherrar Geirs í ríkisstjórn hafi 
sloppið af því að þeir framvísuðu réttu flokksskírteini. 
Málsmeðferðin mun alltaf varpa skugga á málalyktirnar.

Geir var þrátt fyrir það sakfelldur. Sú staðreynd situr 
nú eftir, og hefur hlotið blessun Mannréttindadóm
stólsins.

Þessi vika hefur varla verið Geir H. Haarde sérstak
lega þægileg. Fyrst birtist frægt símtal hans við Davíð 
Oddsson, þá seðlabankastjóra, en þar ákveða gamlir 
pólitískir samherjar að veita neyðarlán upp á 500 millj
ónir evra til Kaupþings, þrátt fyrir að Davíð virtist þess 
fullviss að orð Kaupþingsmanna um að lánið fengist 
endurgreitt innan nokkurra daga væru ósannindi eða í 
besta falli óskhyggja.

Símtalið er í versta falli sönnunargagn um refsivert 
brot samkvæmt nýlegri dómaframkvæmd, en í allra 
besta lagi ber hún vott um stjórnsýsluhætti sem ekki 
eiga að tíðkast.

Auðvitað voru aðstæður fordæmalausar. En sú 
afsökun hefur ekki dugað öðrum mönnum frammi fyrir 
dómstólum. Vandséð er hvers vegna ekki gilda sömu 
lög fyrir alla.

Stuðningsmenn Geirs hafa allt frá því dómurinn gekk 
gert lítið úr landsdómsmálinu. Hann hafi þar verið 
dæmdur fyrir að hafa ekki haldið fundargerðir, og það 
geti varla verið tilefni til svona mikils málatilbúnaðar. 
Getur hins vegar verið að í niðurstöðu Mannréttinda
dómstólsins annars vegar, og símtalinu við Davíð hins 
vegar, birtist ákveðið stef? Ber hvort tveggja ekki vitnis
burð um kæruleysisleg og óformleg vinnubrögð sem 
varla geta verið samboðin stjórnsýslu sem vill láta taka 
sig alvarlega?

Vitaskuld er Geir ekki einn sekur um þetta. En sím
talið og landsdómsmálið eru birtingarmynd tíma sem 
vonandi heyra sögunni til. Tíma þegar strákarnir settust 
niður og leystu málin á gamla mátann. Jafnvel þótt um 
væri að ræða gríðarlega mikilvæg málefni ríkisins sem 
snertu hvert einasta mannsbarn í landinu.

Langsótt er að Mannréttindadómstóllinn í Stras
bourg sýni gamaldags íslensku stjórnsýslufúski mikla 
meðvirkni. Þess vegna þurfti réttlætið sennilega að 
koma að utan.

Þeir Davíð og Geir eru vonandi síðustu móhíkanar 
kynslóðar íslenskra valdamanna sem gátu hagað 
málum eftir sínu höfði fullvissir um að þeir þyrftu aldrei 
að hlíta almennum leikreglum. Sú staðreynd að annar 
er ritstjóri fornfrægs fjölmiðils og hinn gegnir einu 
eftirsóknarverðasta embættinu í íslenskri utanríkis
þjónustu bendir þó til þess að tímarnir breytist hægt.

Alltof hægt.

Réttlæti að utan?

Ég er bíófíkill. Mér finnst fátt betra en að hverfa 
inn í myrkur bíósalarins með popp og Pepsi, 
hverfa á vit hinna klikkuðustu ævintýra, drep

fyndinna grínmynda eða hjartnæmra örlagasagna 
sem kalla fram frjókornaofnæmi. Ég dreg börnin 
mín með við hvert tækifæri. Undanfarið höfum við 
séð dálítið af ofurhetju og ævintýramyndum. Það 
gleður mig afskaplega að í þessum myndum, og í svo 
mörgum öðrum myndum líka, eru konur alltaf að 
verða meira og meira áberandi. Kona er aðalhetjan 
í Star Wars. Katness Everdeen byltir þjóðfélaginu í 
Hunger Games. Wonder Woman bjargar heiminum.

Sama gildir um þær seríur í sjónvarpi sem við 
hjónin horfum á í sófanum heima. Konur eru í aðal
hlutverki. Þegar Ellefu í Stranger Things reiðist er 
eins gott að verða ekki á vegi hennar. Hún stútar þér 
með hugarorkunni. Sveittar konur eru jafnsveittar 
í Walking Dead og sveittu karlarnar. Í Game of 
Thrones stjórna konur drekum. Tina Fey er fyndnust 
í heimi.

Von um veröld
Þegar ég sat í bíósal með börnunum á mánudaginn 
og horfði á Wonder Woman skipa Batman, Super
man, Flash, Cyborg, Aquaman og þessum strákum 
fyrir verkum og á Amazónurnar berjast hetjulega við 
hinn ofurilla Steppenwolf þá varð ég beinlínis meyr 
í allri dramatíkinni. Mig langar einlæglega til þess að 
veröldin sé svona: Að konur og karlar standi jafnfætis. 
Að konur og karlar sigrist saman á ógnum heimsins. 
Mig langar að konur og karlar styðji hvert annað í 
fjölbreytileika sínum, styrkleikum og veikleikum. Mig 
langar að ójafnrétti sé ekki til. Af hverju í ósköpunum 
ættu konur að vera á einhvern hátt lægra settar en 
karlar? Ég skil það ekki. Er jörðin flöt? Ég á son og 
dóttur. Þau eru jöfn. Annað er ekki til umræðu.

Bless dóni
Ég held að tímarnir séu að breytast á stórkostlegan 
hátt. Réttlætið mun sigra. Dónakarlar fá nú á baukinn. 
Það er löngu tímabært að það sé varanlega hoggið 
í stein að allt dónatal og kynbundið virðingarleysi, 
kynbundin valdbeiting og perraskapur í garð kvenna 
líðst ekki lengur, hefur aldrei verið viðeigandi og 
má nú hverfa að eilífu úr okkar menningu. Verum 
lifandi, verum skotin, verum frjáls, gerum okkur að 
fíflum, reynum við, flörtum. Allt þetta má. Við erum 
mannleg. En ekki vera dónakarl. Sýndu virðingu. Virtu 
mörk. Ekki niðurlægja. Margt slæmt hefur horfið úr 
okkar kúltúr blessunarlega í gegnum tíðina og nú er 
komið að þessu.

Einfalt mál
Umræðan er eldfim. Karlar hafa líka mátt þola ýmis
legt. Sumir vilja tala um það. Konur haga sér líka illa 
stundum. Aðrir vilja tala um það. Alhæfingin um að 
allir karlar verði að taka ábyrgð fer í taugarnar á ein
hverjum. Menn falla í vörn. Þetta eru allt skiljanleg 
viðbrögð. En skítt með það. Hér er of mikið í húfi. 
Umræðan má ekki fara út um allar trissur. Nú gildir 
einfaldlega hið fornkveðna, að þeir taki þetta til sín 
sem eiga það. Og allir skulum við, herrar mínir, nota 
þetta kærkomna tækifæri til þess að líta í eigin barm, 
af ærinni og uppsafnaðri ástæðu: Er eitthvað sem ég 
get bætt í samskiptum við konur? Hef ég verið fáviti? 
Ef svo er, þá er málið einfalt: Ekki vera fáviti.

Þetta gildir um okkur alla; mig, þig, pabbana, afana, 
synina, stjórnmálamennina, leikstjórana, prófess
orana, dómarana, prestana, Superman, Aquaman, 
Cyborg og Flash. Batman káfar ekki á rassinum á 
Wonder Woman. Aldrei. Þau bjarga heiminum saman. 
Ef við föttum þetta ekki núna mun Ellefu stúta okkur 
með hugarorkunni.

Wonder Woman

- í Fríkirkjunni í Reykjavík.
Jólatónleikar

MEÐ HELGUM HLJÓM

Hátíðartónleikar til styrktar 
Kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild Landspítalans, 13E/G  

fimmtudaginn 7. desember kl. 12

Ásamt hljómsveit og kvennakórnum Concordia

Miðasala á tix.is og við innganginn - Miðaverð 2500.-

Auður 
Gunnarsdóttir, 

sópran
Þorbjörn 

Rúnarsson, 
tenór

Bjarni Thor 
Kristinsson, 

bassi
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Í HEIMI.

VINSÆLASTI
 BORGARJEPPI

ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
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AUKAHLUTAPAKKI FYLGIR
kr. 350.000
HONDA CR-V

VERÐ FRÁ
kr. 5.590.000

Vatnagörðum 24–26 • 104 Reykjavík • Sími 520 1100 • www.bernhard.is
Umboðsaðilar: Reykjanesbæ, Bernhard, sími 421 7800 � Akranesi, Bílver, sími 431 1985

Akureyri, Höldur, sími 461 6020 � Vestmannaeyjum, Bragginn, sími 481 1535

Nú er tækifærið til að kaupa Honda CR-V, mest selda borgarjeppa 
í heimi með stórglæsilegum aukapakka, í boði fram að jólum. 
Eða velja einn lipran, sprækan, sparneytinn og gullfallegan úr 
Honda-fjölskyldunni sem koma allir með stórum aukahlutapakka 
algjörlega að eigin vali. Honda, allt annað og meira.



Laugardagur:
09.55 F1 Æfing  Sport 2
12.50 F1 Tímataka  Sport 2
12.25 Barnsley - Leeds  Sport
14.25 Augsb. - Wolfsb.  Sport 2
14.50 Man. Utd. - Brighton  Sport
15.10 Real M. - Malaga  Sport 3
16.20 Valur - Keflavík  Sport 2
17.00 Laugardagsmörkin  Sport
17.15 Liverpool - Chelsea  Sport
17.25 Gladbach - Bayern  Sport 3
03.00 Box: Kovalev - Shabr. Sport

Sunnudagur:
12.30 F1 Abu Dhabi  Sport 2
13.20 S’ton - Everton  Sport
15.50 Huddersf. - Man. City  Sport
16.50 Fjölnir - Grótta  Sport 2
18.00 Falcons - Buccan.  Sport 3
19.40 Valencia - Barcelona  Sport 4
20.30 T’wolves - Suns  Sport
21.25 Rams - Saints  Sport 3

Frumsýningar leikja
L 17.15 Tottenham - WBA  Sport 4
L 19.00 Newcastle - Watf.  Sport 2
L 19.00 Crystal P. - Stoke L  Sport 4
L 19.30 Swans. - Bournem.  Sport 3
S 16.00 Burnley - Arsenal  Sport 2 

Domino´s deild kvenna
L 16.30 Njarðvík - Haukar
L 16.30 Snæfell - Skallagrímur
L 16.30 Valur - Keflavík
L 16.30 Breiðablik - Stjarnan

Olís-deild karla
S 17.00 Fjölnir - Grótta
S 19.30 Víkingur - Selfoss

Helgin

Enska úrvalsdeildin 

West Ham - Leicester 1-1 
0-1 Marc Albrighton (8.), 1-1 Cheikhou 
Kouyaté (45.).

Nýjast

hallbera aftur í val  
hallbera Gísladóttir er gengin í 
raðir vals og hefur skrifað undir 
þriggja ára samning við félagið. 
hallbera lék með val á árunum 
2006-11 og svo aftur 2014 og vann 
fjölda titla. hún spilaði svo tvö 
ár með breiðabliki en í fyrra lék 
Skagakonan með Djurgården í 
Svíþjóð. elín Metta Jensen 
og Mist edvarsdóttir 
hafa líka framlengt 
samninga sína 
við val um þrjú 
ár. hins vegar er 
óvíst með þátt-
töku systranna 
elísu og Mar-
grétar láru 
viðars-
dætra á 
næsta 
tímabili. 
Þær eru 
báðar 
barns-
haf-
andi.

365.is+

Fáðu 11 gígabæt í símann, endalaust mörg símtöl 
og sms ásamt aðgangi að Maraþon Now.

Nánari upplýsingar um tilboðið á 365.is 
eða í síma 1817.

MARAÞON 
NOW OG 11GB 
Á 3.990 KR.* 

*á mánuði

Körfubolti íslenska karlalandsliðið 
í körfubolta laut í lægra haldi fyrir 
því tékkneska, 89-69, í fyrsta leik 
sínum í undankeppni hM 2019 í 
gær. tékkar voru alltaf með foryst-
una og gáfu alltaf í þegar íslendingar 
gerðu sig líklega til að koma með 
áhlaup.

íslenska liðið hitti skelfilega illa 

fyrir utan þriggja stiga línuna og var 
líka undir í frákastabaráttunni sem 
tapaðist 37-27.

„við vorum í vandræðum með 
stærðina á þeim allan tímann. í þau 
skipti sem við náðum að stoppa í 
fyrri hálfleik tóku þeir oftast sóknar-
fráköst. við vorum í miklu basli í 
frákastabaráttunni. við spiluðum 

Ískaldir fyrir utan í Tékklandi
Strákarnir í körfuboltalandsliðinu töpuðu, 89-69, fyrir Tékklandi í gær. Þriggja stiga nýting íslenska liðsins 
var afleit og það var í vandræðum í frákastabaráttunni. Martin Hermannsson var stigahæstur á vellinum.

Moyes kominn með fyrsta stigið

Jöfnunarmark  Cheikhou Kouyaté fagnar eftir að hafa jafnað metin í 1-1 fyrir West Ham gegn Leicester City í fyrsta leik 13. umferð ensku úrvals-
deildarinnar í gærkvöldi. Mark Senegalans tryggði West Ham fyrsta stigið undir stjórn Davids Moyes sem er nýtekinn við liðinu. Þrátt fyrir stigið 
eru Hamrarnir enn í fallsæti. Leicester, sem hefur gengið vel undir stjórn Claudes Puel, er hins vegar í 11. sæti deildarinnar. NORDiCPHOTOS/GETTy

17%
Íslenska liðið hitti aðeins 
úr 17% þeirra þriggja stiga 
skota sem það tók í leiknum.

fh-inGar StórhuGa  
fh kynnti tvo nýja leikmenn til 
leiks á blaðamanna-
fundi í Kaplakrika 
í gær. Þetta eru 
þeir Kristinn 
Steindórsson og 
Geoffr ey Castill-
ion. Kristinn 
kemur frá Sundsvall 
í Svíþjóð og Castillion frá víkingi 
r. Þeir skrifuðu báðir undir tveggja 
ára samning við fh sem er einnig 
búið að fá hjört loga valgarðsson 
og Guðmund Kristjánsson fyrir 
átökin næsta sumar. Kristinn 
þekkir vel til ólafs Kristjánssonar, 
nýs þjálfara fh, en hann lék undir 
stjórn hans hjá breiðabliki. 

oft á tíðum ágætis vörn en það vant-
aði að klára hana með frákasti. við 
gáfum þeim alltof mörg aukatæki-
færi,“ sagði finnur freyr Stefánsson, 
aðstoðarþjálfari íslenska liðsins, í 
samtali við fréttablaðið í gær.

Þriggja stiga nýting íslands var 
afleit en íslensku strákarnir hittu 
aðeins úr fjórum af 24 þristum sem 
þeir tóku (17%).

„við klikkuðum oftar en ekki á 
stemningsþristum. við bjuggum 
okkur til fín færi fyrir utan en öll 
stemningsskotin klikkuðu,“ sagði 
finnur sem hrósaði Kára Jóns-
syni sem setti niður þrjá af fjórum 
þristum íslands.

„hann sýndi öryggi eins og alltaf. 
Það skiptir ekki máli þótt hann sé 
að spila á móti stærri og sterkari 
mönnum. hann var öruggur með 
boltann og tók góðar ákvarðanir. 
hann gerði mjög vel.“

Martin hermannsson bar af í 
íslenska liðinu og skoraði 29 stig. 
hann var stigahæstur á vellinum. 
Martin hitti úr sjö af 13 skotum 
sínum utan af velli og öllum 15 víta-
skotunum.

„hann dró vagninn í sókninni. 
hann var duglegur að sækja á 
körfuna, fékk 15 víti og hefði getað 
fengið fleiri. hann er einn okkar 
allra besti leikmaður. hann sýndi 
í kvöld hversu mikilvægur hann 
er og framtíðin í þessu liði,“ sagði 
finnur.

íslenska liðið kemur heim frá 
tékklandi í dag. Á mánudaginn 
mæta íslendingar svo búlgörum í 
öðrum leik sínum í undankeppn-

inni. hvað þarf að ganga upp hjá 
íslenska liðinu, til að það vinni það 
búlgarska?

„vörn og fráköst eru fasti sem 
þarf að vera til staðar. við þurfum 
að ná betri takti í varnarleiknum,“ 
sagði finnur.

íslenska liðið fær góða hjálp í 
baráttunni inni í teig gegn búlgörum 
því tryggvi Snær hlinason verður 
með á mánudaginn.

„hann gefur okkur allt annað 
yfirbragð. hann ver teiginn vel. Það 
verður gríðarlega mikill munur að 
fá hann inn í teiginn, bæði í vörn og 
sókn,“ sagði finnur að lokum. 
ingvithor@365.is

Martin er einn 
okkar allra besti 

leikmaður. Hann sýndi 
hversu mikilvægur hann er 
og framtíðin í þessu liði.
Finnur Freyr Stefánsson
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KEYRUM ÞETTA Í GANG!
JÓLARÝMINGARSALA TIL 15. DESEMBER

JÓLAVERÐ2.800.000 kr.Verð áður 3.040.000 kr.
Afsláttur 240.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ4.890.000 kr.Verð áður 5.290.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ4.290.000 kr.Verð áður 4.690.000 kr.
Afsláttur 400.000 kr. + gjafakort

SUBARU FORESTER PREMIUM
2.0 bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur

SUBARU XV PREMIUM
2.0 bensín, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur  

RENAULT MEGANE ZEN
 1.5 dísil, beinskiptur

RENAULT KOLEOS ZEN
2.0 dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur

HYUNDAI TUCSON
1.7 dísil 2WD, sjálfskiptur

NISSAN LEAF BLACK EDITION
100% rafbíll, sjálfskiptur

JAGUAR F-PACE PRESTIGE
240 hestöfl, dísil, 

fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur

JÓLAVERÐ4.490.000 kr.Verð áður 4.990.000 kr.
Afsláttur 500.000 kr. + gjafakort
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Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533
Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080 – BL söluumboð / Vestmannaeyjum / 481 1313 og 862 2516

Þeir sem kaupa nýjan bíl hjá BL fyrir 15. desember fá í kaupbæti 
100.000 kr. gjafakort frá Íslandsbanka. Kortið má nota sem innborgun á 
nýja bílinn, upp í skemmtilega sumarferð eða til að láta langþráðan draum rætast.

100.000 KR. GJAFAKORT
FYLGIR ÖLLUM NÝJUM BÍLUM!

JÓLAVERÐ
6.980.000 kr.

Verð áður 7.580.000 kr.

Afsláttur 600.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ
10.340.000 kr.

Verð áður 11.090.000 kr.

Afsláttur 750.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ
5.490.000 kr.

Verð áður 5.990.000 kr.

Afsláttur 500.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ
4.390.000 kr.

Verð áður 4.790.000 kr.

Afsláttur 400.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ

3.450.000 kr.

Verð áður 3.790.000 kr.

Afsláttu
r 340.000 kr. +

 gjafakort

JÓLAVERÐ1.725.000 kr. án vsk. Afsláttur 200.000 kr. + gjafakort
BMW X1 EXCLUSIVE LINE
2.0 dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur

DACIA DOKKER SENDIBÍLL
1.5 dísil, beinskiptur

ISUZU D-MAX BASIC PALLBÍLL
1.9 dísil, fjórhjóladrifinn, beinskiptur
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Daníel Ólafsson plötusnúður.

Hvað á að gera um helgina?

Lestu
Hin svarta útsending eftir Kött Grá 
Pjé, rapparann sem sneri sér að 
skáldskapnum. Um er að ræða aðra 
bók Kötts og aftur eru það örsögur, 
stundum fyndnar – stundum ekki, sem 
hann fæst við. Fyrri bókin, Perurnar í 
íbúðinni minni, 
fékk hreint 
glimrandi 
dóma.

Casino, Humar og sund, 
ekki fLókið
Ég ætla að horfa á Casino í kvöld. Á 
morgun ætla ég að borða humar og 
svo fer ég í sund.

skyndi-
HjáLpar-
námskeið og 
næringar-
fræði
Ég er að fara að 
klára kúrs í skyndi-
hjálp og próf í 
honum í Keili á 
laugardaginn, svo 
þarf ég að lesa fullt 
af næringarfræði 
fyrir próf í næstu 
viku á sunnudag-
inn, en þess á milli 
ætla ég að lyfta 
og spila tölvuleiki 
í nýju Nintendo 
Classic  vélinni 
minni. Sunna Ben listakona.

Horfðu
Á sýningu Hugleiks 
Dagssonar, Ábreiður, 
sem opnuð verður 
í Galleríi Port í dag 
klukkan fimm. Þar 
fær Hugleikur tólf 
mismunandi 
listamenn til að 
gera ábreiður 
af nokkrum 
af mynda 
hans. Þessar 
myndir munu 
birtast í dagatali 
Hugleiks sem 
verður fáanlegt 
á staðnum. Kött Grá Pjé.

Hugleikur  
Dagsson.

Ljósaganga UN Women 
fer fram í dag, á  alþjóð-
legum baráttudegi Sam-
einuðu þjóðanna gegn 
kynbundnu ofbeldi. 
Dagurinn markar upp-

haf 16 daga átaks gegn kynbundnu 
ofbeldi sem UN Women á Íslandi 
ásamt öðrum félagasamtökum hér 
á landi eru í forsvari fyrir. Yfirskrift 
Ljósagöngunnar í ár er: Höfum 
hátt. Þær Anna Katrín Snorradóttir, 
Glódís Tara, Halla Ólöf Jónsdóttir og 
Nína Rún Bergsdóttir leiða gönguna 

og flytja hugvekju. Þær eiga 
það sameiginlegt að Robert 
Downey braut á þeim í 
æsku.  Þær hittust í fyrsta 
skipti í vikunni allar saman 
en það hafa þær ekki gert 
hingað til því Nína Rún býr 
í Bandaríkjunum.

Blaðamaður hitti þær á 
Bleksmiðjunni,  húðflúr-
stofu þangað sem þær voru 
komnar til að fá sér allar 
sama húðflúrið: Setninguna 
„I am the storm.“ Setningin 
lýsir baráttukrafti þeirra.

„Við hittumst bara áðan, 
fyrir um tveimur tímum,“ 
segir Nína Rún og segir það 
hafa verið góða og tilfinn-

ingaþrungna stund. „Það er 
góð tilfinning, við erum allar 
tengdar órjúfanlegum bönd-
um,“ segir Anna Katrín.

Þær fjórar vilja leggja 
áherslu á mikilvægi þess 
að berjast gegn óréttlæti 
og mun Nína flytja hug-
vekju fyrir þeirra hönd. 
Gangan hefst klukkan 17.00 
á Arnarhóli við styttu Ing-
ólfs Arnarsonar og verður 
gengið upp Amtmanns-
stíg að Bríetartorgi. Harpa 
verður lýst upp í appelsínu-
gulum lit, sem er táknrænn 
litur fyrir von og bjarta 
framtíð kvenna og stúlkna 
án ofbeldis. 

Fengu sér allar fjórar sama húðflúrið
Nína Rún Bergsdóttir, Anna Katrín Snorradóttir, Glódís Tara og Halla Ólöf Jónsdóttir hittust allar í fyrsta sinn í vikunni og fengu sér 
sama húðflúrið. Flúrið er táknrænt fyrir baráttu þeirra gegn því óréttlæti sem þær voru beittar vegna meðferðar á máli Roberts Downey.

Nína í stólnum, Anna Katrín, Glódís Tara og Halla standa hjá. FréTTABlAðið/STeFáN

i am the storm, þetta flúr bera þær nú allar fjórar. FréTTABlAðið/STeFáN

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

 

við erum
aLLar 
tengdar
órjúfan-
Legum 
böndum.
Anna Katrín
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony / #sinfó

16. & 17. DESEMBER  
14:00 & 16:00

Jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafa 
notið gífurlegra vinsælda og eru fastur liður í 

jólahaldi margra fjölskyldna á Íslandi.  
Á þessum hátíðlegu tónleikum hljóma sígildar 
jólaperlur í bland við klassísk jólaævintýri og grípandi 
hljómsveitartónlist.  
 
Með hljómsveitinni kemur fram fjöldi góðra gesta. 
Hljómsveitarstjóri er Bernharður Wilkinson og kynnir 
er trúðurinn Barbara. Tónleikarnir eru túlkaðir á 
táknmáli.



Dr. Guðrún Jónsdóttir 
fagnaði 86 ára afmæli 
síðasta sumar, hún 
býr á Selfossi og hefur 
fylgst með nýlegum 
byltingum kvenna 

gegn kynferðislegri áreitni og ofbeldi.
„Mér finnst þetta meiriháttar gott 

framtak hjá öllum þessum stúlkum. 
Loksins er komin hreyfing á þessi 
mál. Hér heima og erlendis. Ég vona 
að það verði ekki settur hlemmurinn 
á þetta aftur. Það er nauðsynlegt 
að halda umræðunni lifandi,“ segir 
Guðrún.

„Það hafa áður orðið byltingar. 
Konur koma fram og segja frá. Svo 
kemur löng þögn. Tímabil þar sem 
ekkert gerist. Ég vona að það verði 
ekki í þetta sinn. Það er svolítið á 
okkar ábyrgð að láta þessi mál ekki 
hverfa af yfirborðinu. Við verðum 
að vera aðgangsharðar í því að halda 
umræðunni gangandi.“

Konur standa saman
Guðrún hefur ekki fylgst með baráttu 
kvenna á samfélagsmiðlum heldur í 
gegnum fréttir. „Nú er ég orðin svo 
fjörgömul, ég kann ekkert á þessa 
nýju samfélagsmiðla svokallaða. Ég 
tek ekkert þátt í því og fylgist ekki 
með því. En ég ímynda mér að það sé 
vettvangur þar sem er hægt að halda 
gangandi umræðu, stofna hópa og 
þannig lagað. Ég hef fylgst með í 
gegnum fréttir. Það sem er óbreytt 
frá minni tíð í stjórnmálum er hversu 
mikilvæg kvennasamstaðan er. Hún 

er ofsalega mikilvæg. Átak á borð við 
#metoo skiptir máli, þú finnur að þú 
ert ekki ein. Konur segja hver við aðra: 
Þú ert ekki ein. Ég hef þessa reynslu 
líka. Ég veit hvað þú ert að tala um. 
Þessi stuðningur skiptir öllu máli,“ 
segir Guðrún sem segir að mikið hafi 
verið gert úr því á níunda áratugnum 
að konur væru konum verstar. „Þetta 
var viðtekið þá. Að konur gætu ekki 
treyst öðrum konum af því við værum 
í svo mikilli samkeppni um hylli 
karla. Þetta var og er rangt. Við höfum 
margsannað það. Við konur stöndum 
saman og eigum fullt af sameiginleg-
um hagsmunum þó að staða okkar í 
samfélaginu sé mismunandi.“

Kvenfyrirlitning í borgarstjórn
Guðrún ákvað á fimmtugsaldri að 
taka sæti á lista Kvennaframboðsins 
og lenti efst á lista. Hún var svo kjörin 
í borgarstjórn árið 1982. Fram að því 
hafði hún ekki verið virk í baráttu 
fyrir réttindum kvenna en í gegnum 
starf hennar í borgarstjórnarmálum 
fann hún mjög sterkt fyrir misréttinu 
og stöðu kvenna í samfélaginu. Það 
var nefnilega lítið mark tekið á því 
sem hún og stöllur hennar í stjórn-
málum höfðu fram að færa og þær 
mættu megnri kvenfyrirlitningu.

„Framboðið var mótmælaaðgerð. 
Við vildum sýna fram á misréttið og 
vekja athygli á málefnum sem snertu 
konur en líka samfélagið allt. Síðan 
myndum við leggja flokkinn niður. 
Við vorum því kraftmiklar, markmið-
ið var að breyta samfélaginu. Það var 
svo mikið líf í öllum aðgerðum og við 
færðum fram mörg mál sem snertu 
líf kvenna. Stofnaðir voru í kringum 
þau hópar og tekið til aðgerða. Sumt 

Hann var grípandi um 
brjóstin á mér eða rassinn

„Á þessum tíma vorum við búin að vera að ræða öldrunarþjónustu í Reykjavík og hvernig mætti bæta hana. En þeir neituðu að hlýða á okkur þótt málefnið væri gott. Það var vegna þessarar fréttar. Nú 
lægju þeir allir undir grun,“ segir Guðrún um það þegar hún vakti máls á kynferðislegri áreitni í borgarstjórn áður en hún lauk afskiptum sínum af stjórnmálum.  FRéttablaðið/ERNiR

Dr. Guðrún Jóns-
dóttir hafði starfað 
við félagsráðgjöf í 
tæpan aldarfjórðung 
áður en hún gekk 
til liðs við Samtök 
um kvennaframboð 
árið 1982 og varð í 
framhaldinu borgar-
fulltrúi. Hún tók þátt 
í stjórnmálum af 
krafti og mótmælti 
misrétti með eftir-
minnilegum hætti í 
borgarstjórn. Stjórn-
málaþátttakan varði 
í eitt kjörtímabil og 
var alls ekki áfalla-
laus því Guðrún varð 
fyrir kynferðislegri 
áreitni sem hafði 
mikil áhrif á hana.

lifir enn í dag. Til dæmis Stígamót 
og Kvennaráðgjöfin. En annað hefur 
sofnað. Það var fljótlega sem ég fann 
fyrir því hversu alvarleg kvenfyrir-
litning og áreitni gegn konum þreifst 
í stjórnmálum. Ég fór nú með það 
í blöðin á sínum tíma þegar ég sat 
í borgarstjórn. Þá vildum við opna 
umræðuna um kynferðislega áreitni. 
Við fengum ekki mikinn meðbyr 
með því. Samt varð til hópur og við 
héldum saman nokkrar konur sem 
höfðum orðið fyrir áreitni. Ég man 
að einhver blaðamaður hringdi í mig. 
Hann sagðist vera að velta því fyrir 
sér hvort kynferðisleg áreitni væri 
bundin við ákveðna vinnustaði. Ég 
sagði nei. Ég hefði orðið fyrir áreitni í 
borgarstjórn en trúði að það væri ekki 
bundið við stétt eða stöðu að neinu 
leyti. Heldur væri kynferðisleg áreitni 
fyrirbæri sem konur fyndu fyrir í 
öllum samfélögum. Það sem birtist 
var smáklausa, örlítil frétt. Þetta var 
um það leyti sem ég var að hætta í 
stjórnmálum, rétt áður en ég tók við 
Stígamótum,“ segir Guðrún frá.

Þótt fréttin hafi verið lítil, enginn 
nafngreindur og lítið sagt, þá brugð-
ust karlkyns vinnufélagar í borgar-
stjórn illa við. „Á þessum tíma vorum 
við búin að vera að ræða öldrunar-
þjónustu í Reykjavík og hvernig mætti 
bæta hana. En þeir neituðu að hlýða 
á okkur þótt málefnið væri gott. Það 
var vegna þessarar fréttar. Nú lægju 
þeir allir undir grun. Ég trúði þessu 
ekki, að þeir gætu virkilega ekki gert 
skil á milli málefnis og einstaklings.“

Greip í brjóstin  
og strauk um lærin
En hver var það sem beitti hana kyn-
ferðislegri áreitni? „Það var Albert 
Guðmundsson. Ég fékk aldrei frið. 
Hann setti sig aldrei úr færi. Hann 
var oft að ganga á eftir mér. Þegar 
maður fór í kaffi eða mat á borgar-
stjórnarfundum, þá var hann á eftir 
manni. Hann var grípandi í brjóstin 
á mér eða um rassinn. Þetta var svo 
þrúgandi, það var alveg sama hvern-
ig ég sneri mig út úr aðstæðum eða 
hvað ég sagði við hann. Ég bað hann 
um að hætta. Sagði: Þú skalt ekki 
halda að þetta sé eitthvað sem ég get 

En það allra vErsta 
sEm við gEtum lEnt í 
Er þögnin. Ef þöggunin 
nær yfirhöndinni, þá 
hættir að hEyrast í 
konum. það Eru stErk 
öfl sEm munu vilja 
þagga niður í konum 
núna og ýmsar lúmskar 
lEiðir Eru til þEss að 
koma því til skila að 
bEst sé að þEgja. þEssi 
bylting núna Er mjög 
ógnandi fyiri suma. 
þá sEm finna sig sEka. 
Ef að þEir þá finna til 
sEktar.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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HEITAR ÁSTIR
Í KÖLDU STRÍÐI!

HELGI EFTIR ÞORVALD KRISTINSSON

EKKI GLEYMA MÉR EFTIR KRISTÍNU JÓHANNSDÓTTUR

„STÓRMERKILEG!“
„STÓRKOSTLEG!“

„FRÁBÆR BÓK“
JÓN ÓSKAR

MYNDLISTARMAÐUR

„Einhver mesta ævintýrasaga 
Íslendings á 20. og 21. öldinni 

… stórmerkileg saga.“
Egill Helgason, Kiljunni

„Stórkostleg saga … skrifuð 
af áreynsluleysi dansarans.“ 

Þorgeir Tryggvason, Kiljunni

„Virkilega gaman að fylgja 
Helga í þessari bók.“ 

Sunna Dís Másdóttir, Kiljunni

Áhrifamikil minningasaga eftir Kristínu Jóhannsdóttur 
um heitar nætur í köldu stríði í einræðisríki á fallanda 
fæti. Bók sem lætur engan ósnortinn! Dramatískir 
dagar í Leipzig árið 1987. Var maðurinn 
sem Kristín elskaði bara ómerkilegur
Stasi-njósnari? 

Hvað með aðra vini sem 
hún eignaðist á þessum 
sögulegu tímum? 



hugsað mér að láta 
viðgangast. Það 
dugði aldrei neitt, 
hann hélt áfram. 
Hann settist oft 
við hliðina á mér 
við matarborð 
ef það var laust 
sæti. Hélt áfram 
að þreifa á lær
unum á mér. Á 
endanum greip 
ég bara fast í 
klofið á honum 
og sagði: Það er 
best að ég taki 
upp þína siði. 
Þá verða það 
kaup kaups. 
Það dugði í 
þessu tilviki. 
Loksins hætti 
hann. En þetta var svo yfirgengilegt 
og fékk á mig.

Það var ekki einu sinni að hann 
færi leynt með þetta. Það gat frekar 
litið út eins og það væri eitthvert 
samband á milli okkar. Það fannst 
mér slæmt. Ég var svona frekar hlé
dræg manneskja. Mér fannst ekki gott 
að vera með upphrópanir og læti. Ég 
hélt að hann myndi hætta því það var 
alveg ljóst að þetta var etthvað sem ég 
vildi alls ekki. En hann lét ekki segjast 
þar til ég greip til þessa örþrifaráðs. 
Það er óviðunandi að þurfa að grípa 
til svona ráða.“

Mættu sem fegurðardrottningar  
á borgarstjórnarfund
Kvenfyrirlitningin tók á sig ýmsar 
myndir. Var nánast viðstöðulaus að 
sögn Guðrúnar. Konum í flokknum 
var brugðið þegar Davíð Oddsson 
ávarpaði fegurðardrottningar á 
Broadway árið 1985 og talaði niður til 
samstarfskvenna sinna í borgarstjórn. 
Þær ákváðu að taka til aðgerða.

„Við höfðum 
auðvitað það markmið í Kvenna
framboðinu að grípa til aðgerða þegar 
færi gafst. Reyna að varpa nýju ljósi á 
atburði og stjórnmál. Davíð Odds
son ávarpaði fegurðardrottningar á 
Broadway. Frá þessu var sýnt í sjón
varpinu og ræðan opinber. Honum 
fannst hann ábyggilega vera mjög 
fyndinn þegar hann sagði eitthvað 
á þá leið að ef Kvennaframboðs
kerlingar væru jafn fallegar og þær, 
þá hefði ekki þýtt fyrir sig að ná í 
borgarstjórastólinn. Þetta fannst 
okkur yfirgengilegt. Í garð okkar og í 
garð fegurðardrottninganna. Að hlut
gera okkur allar með þessum hætti. 
Við hugsuðum okkur um, hvernig 
við gætum eiginlega mætt honum. 
Það þýddi ekkert að rökræða við 
hann. Það höfðum við margreynt, við 
ákváðum að gera eitthvað sem sýndi 
fáránleikann í orðum hans. Fegurðar
dísaflokkinn sem gæti skákað honum 
annað en við ösku buskurnar sem 
ættum að halda okkur til hlés. Þá 

duttum við niður á þetta, að klæða 
okkur upp sem fegurðardísir. Ég og 
Magdalena Schram vorum fulltrúar 
í borgarstjórn á þessum tíma. Ingi
björg Sólrún var í fæðingarorlofi. 
Ég fékk lánaðan kjól hjá mömmu 
Möllu, úr satíni. Afskaplega flottan. 
Svo bjuggum við okkur til kórónur úr 
álpappír og náðum okkur í borða eins 
og fegurðardrottningar bera. Svo voru 
ellefu stelpur uppi á pöllunum í svona 
múnderingu. Ég var með borða sem á 
stóð: Ungfrú meðfærileg,“ segir Guð
rún og hlær við minninguna enda 
varð allt kolvitlaust á fundi.

Sagðar vitlausar  
og óframbærilegar
„Við létum ekkert vita af þessu. 
Hringdum ekki í fjölmiðla eða neitt 
slíkt. Karlarnir í borgarstjórn vissu 
ekki hvaðan á þá stóð veðrið. Svo fór 
ég upp í pontu áður en fundurinn 
byrjaði til að útskýra að við ætluðum 

Aðalfundur Golfklúbbs Reykjavíkur 2017 
verður haldinn í Golfskálanum Grafarholti þriðjudaginn 5. desember kl. 20:00

Dagskrá:
Í upphafi aðalfundar skal kjósa sérstakan fundarstjóra og ritara eftir tilnefningu.

1. Skýrsla formanns.
2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi félagsins.
3. Umræður um skýrslu formanns og ársreikning sem síðan 

skal borinn upp til samþykktar.
4. Umræður og atkvæðagreiðsla framkominna tillagna um 

lagabreytingar ef einhverjar eru.
5. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga. 
6. Ákveðið árgjald og önnur gjöld fyrir næsta starfsár.
7. Kosning stjórnar og varamanna í stjórn.
8. Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
9. Önnur málefni ef einhver eru.

Virðingarfyllst, stjórn GR 

að reyna að hegða okkur á þessum 
fundi bæði í útliti og framkomu með 
þeim hætti að fara í spor þeirra kven
ímynda sem borgarstjórinn leit góðu 
auga og vildi hafa í kringum sig. Við 
þóttumst svo ekki geta tekið afstöðu 
í nokkru máli og höguðum okkur 
eins og viljalausar brúður. Davíð var 
orðinn fokvondur. Sá ekkert fyndið 
við þetta og fannst við sýna borgar
stjórn óvirðingu,“ segir Guðrún en í 
dag væri auðvitað tíðarandinn þannig 
að öllum væri ljóst að óvirðingin væri 
þess sem léti orð sem þessi falla.

„Davíð var ofboðslega einráður 
maður og hans máti að umgangast 
þá sem voru ekki í hans flokki var að 
niðurlægja. Hæðast að. Ég tala nú ekki 
um kerlingar eins og okkur. Hann 
kom inn á útlit okkar. Við værum ekki 
frambærilegar, vitlausar. Við kynnum 
ekki neitt og við ættum bara að vera 
heima.“

Salírólegur
Ræddi hún við Albert um þetta eftir á? 
Sýndi hann iðrun? „Nei, hann var sal
írólegur með þetta. Eins og þetta væri 
sjálfsagður hlutur. Eins og það væru 
engin landamæri. Eins og hann hefði 
vald til að meðhöndla þá í kringum 
hann eins og hann vildi. Framkoman 
lýsti virðingarleysi í garð fólks. Þegar 
maður er beittur kynferðislegri 
áreitni þá er maður sviptur öryggis
tilfinningu, sjálfsvirðingu og valdi yfir 
eigin persónu. Þetta er bara valdarán 
og lítillækkun,“ segir Guðrún ákveðin 
og segir konum mikilvægt að taka sér 
aftur þetta vald sem þær hafi verið 
rændar með lítilsvirðingu og kyn
ferðislegri áreitni.

„Við verðum að hafa til þess úthald. 
Aldrei að gefast upp. Samstaða er eina 
leiðin. Við vinnum þetta ekki ein og 
ein. Ef að það er aðferðafræðin þá 
byrjar innlimunin í karlaklúbbinn. 
Þá samþykkja konur þennan heim 
og þessa fyrirlitningu. Það er ósköp 
eðlilegt ef sjálfsvirðing kvenna er ekki 
traust. Það er skiljanlegt því þetta er 
erfið barátta. Við erum margar brotn
ar. Ef maður er ekki með gott bakland 
og góðan stuðning í kringum sig þá er 
úti um mann.“

Mótbyrinn
Hún segist skilja hvers vegna fáar 
konur endast í pólitík. Hennar 
reynsla var að mótbyrinn reyndist of 
mikill, þá þreytist konur. „Það heltust 
margar konur úr lestinni á þessum 
tíma. Þegar farið var að líða á kjör
tímabilið voru fáar eftir. Það var svo 
mikill mótbyr. Maður kom nánast 
engu máli í gegn. Allt brýn mál sem 
skiptu máli. Við tókum alltaf fjár
hagsáætlunina og sömdum hana upp 
á nýtt. Með okkar forgangi, forgangs
röðuðum öðruvísi. Þá var augsýnilegt 
að hægt var að ráðast í okkar málefni. 
En þetta var ekki góð reynsla. Maður 
sat eftir með þá tilfinningu að þetta 
ætti ekkert skylt við lýðræði. Þetta var 
eins og leikrit, þessir borgarstjórnar
fundir. Það voru haldnar ræður en 
það var vitað löngu áður en fundirnir 
voru haldnir að mál fengju afgreiðslu 
inni í meirihlutanum.“

Verst er þögnin
Og nú þegar Guðrún lítur til baka. 
Öll þessi ár. Þá finnst henni sorglegt 

hversu lítið hefur í raun áunnist hvað 
varðar kynferðislega áreitni, kven
fyrirlitningu og ofbeldi.

„Mér finnast þetta átakanlegar 
sögur af kynferðislegri áreitni og fyrir
litningu. Til dæmis af þessum ungu 
stúlkum og hvernig flokksfélagar 
þeirra komu fram við þær þegar þær 
voru að fara í prófkjör. Að enn þann 
dag í dag ráði ekki málefnin heldur 
séu konur látnar trúa því að þær þurfi 
að njóta velvilja einhverra karla. Ég 
veit að það verða fleiri byltingar. 
En það allra versta sem við getum 
lent í er þögnin. Ef þöggunin nær 
yfirhöndinni, þá hættir að heyrast í 
konum. Það eru sterk öfl sem munu 
vilja þagga niður í konum núna og 
ýmsar lúmskar leiðir eru til þess að 
koma því til skila að best sé að þegja. 
Þessi bylting núna er mjög ógnandi 
fyrir suma. Þá sem finna sig seka. Ef 
þeir þá finna til sektar.“
Nú heyrast þær raddir að það eigi ekki 
að vera að rifja upp gömul mál. Nú séu 
breyttir tímar. Hvað finnst þér þegar 
þú heyrir svona lagað? „Þetta eru ekki 
gild rök. Það sem hefur verið gert er 
rangt og meiðandi og má ekki liggja 
í þagnargildi. Við verðum að ræða 
þessa hluti og hjálpa bæði strákum og 
stelpum að átta sig á því hvað er í lagi 
og hvað er ekki í lagi. Hvað meiðir og 
hvað meiðir ekki. Strákar fá svo hryll
ingslega ruglingsleg skilaboð um hvað 
felst í því að vera karlmaður. Með því 
eru þeir rændir lífsgæðum og ham
ingju. Það er örugglega svolítið flókið 
að vera strákur í dag og horfa upp á 
þessa umræðu alla.

Við eigum öll að fá tækifæri til þess 
að nota eiginleika okkar til að gera 
það sem okkur langar til. Við verðum 
að horfast í augu við það að þannig er 
það ekki í dag. Frelsið er ekki til staðar 
og fyrirmynd stráka má ekki vera 
þessi gamli þögli karlmaður sem fer 
á hnúunum í gegnum lífið. Því verður 
að linna.“  

7. júlí, 1985 á 
fundi borgar-
stjórnar. Kvenna-
framboðskonur 
mæta í fundarsal 
sem skrýddar 
fegurðardrottn-
ingar. Magdalena 
Schram (ungfrú 
spök) og Guðrún 
Jónsdóttir (ung-
frú meðfærileg). 
Sigurður Guð-
mundsson t.v. 
Mynd/VilhJálMur h. 
VilhJálMSSon

Það allra versta sem við getum lent í er þögnin. Ef þöggunin nær yfirhöndinni 
þá hættir að heyrast í konum. Það eru sterk öfl sem munu vilja þagga niður í 
konum núna,” segir Guðrún. Fréttablaðið/anton

Við eigum öll að fá
tækifæri til þess að 
nota eiginleika okkar 
til að gera það sem 
okkur langar til. Við 
Verðum að horfast í 
augu Við það að þannig 
er það ekki í dag. frels-
ið er ekki til staðar og 
fyrirmynd stráka má 
ekki Vera þessi gamli 
þögli karlmaður sem 
fer á hnúunum í gegnum
lífið. þVí Verður að 
linna.
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“VEFVERSLUN”

30% AF ÖLLUM VÖRUM
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& VEFVERSLUN FRAM Á SUNNUDAG

KÓÐI Í VEFVERSLUN



Frá því í byrjun vikunnar 
hafa konur í stjórnmál-
um í öllum flokkum sagt 
frá kynferðislegri áreitni, 
misrétti og kvenfyrirlitn-
ingu sem þær verða fyrir 

í starfi frá félögum sínum. Sögurnar 
lýsa menningu sem ljóst er að þarf 
að uppræta öllum til bóta og ræða á 
opinskáan máta.

Unnur: Ég hef ekki skrifað neitt inn 
á þessa Facebook-síðu. Ég, eins og 
fjölmargar aðrar konur, á að baki 
sögur sem lýsa kvenfyrirlitningu 
eða fela í sér áreitni. Fyrst þegar við 
ræddum þetta í flokknum fannst 
okkur sem við hefðum ekki lent í 
neinu „alvarlegu“ en svo þegar við 
fórum að ræða betur saman sáum 
við ástæðu til að skrifa undir. Okkur 
finnst jafnalvarleg skilaboðin sem 
við fáum og lýsa fyrirlitningu og 
ýmislegt annað sem Áslaug Arna 
hefur komið inn á.

Björt: Ég segi eins og Áslaug Arna, 
manni finnst það að ræða þessi 
mál geta veikt mann. Maður veit 
að þetta snýr að mönnum sem sitja 
fyrir framan mann á ríkisstjórnar-
borðinu. Maður hugsar: Ég er svo 
sterk, ég get höndlað þetta. Ég veit 
að sendiboðinn er skotinn. Ég nenni 
ekki að standa í því. Ég þarf að velja 
mína slagi. En svo fæ ég djúpt sam-
viskubit þegar ég hugsa um það að 
ég er ekki að ryðja brautina fyrir 
yngri konur. Þá líður mér illa yfir því 
að ég hafi ekki tekið slaginn.

Unnur: Mér dettur í hug að ef að 
við höfum styrkinn í það þá ættum 
við oftar að tala við þann sem fer 
yfir mörkin. Segja mjög skýrt við 
viðkomandi að hann sé að fara yfir 
mörkin. Ég finn að í sumum til-
fellum ef mörkin eru ekki skýr, þá 
hafa sumir ekki skilning á því hvað 
er rétt eða rangt. Því miður. Ég gæti 
til dæmis sagt: Ég vil að þú hættir að 
hringja í mig á kvöldin. Ef eitthvað 
slíkt truflaði mig. Á sama tíma og ég 
segi þetta, þá er það auðvitað ekki á 
okkar ábyrgð að stöðva áreitni. En 

ég held samt að það væri gott að efla 
bæði kynin í að ræða opinskátt um 
hvar mörkin liggja.

Rósa: Pólitík er þess eðlis að maður 
þarf að brynja sig. Það eru alls konar 
áreiti og leiðinlegheit sem fylgja 
stjórnmálaþátttöku. Um leið og 
maður brynjar sig til að geta einbeitt 
sér að málefnum sínum þá leiðir 
maður hjá sér kynferðislega áreitni 
sem maður hefur orðið fyrir og segir 
við sig: Ég get alveg tekið þetta. Reynir 
að gera lítið úr henni og segir við 
sjálfa sig að viðkomandi karl sé fáviti 
og skipti ekki máli. Það sem svona 
átak leiðir í ljós er hins vegar að við 
getum ekki tekið þetta á okkur. Þegar 
þessu er safnað saman, þá mynd-
gerist áreitnin, það rifjast upp alls 
konar hlutir sem eru fullkomlega 
óeðlilegir. Maður hefur alltaf afgreitt 
þennan kúltúr þannig að þetta sé nú 
skíturinn sem fylgir því að vera stjórn-
málakona. Það hefur verið sagt við 
mig af ráðherra: Ég get ekki hlustað á 
þig þegar þú ert að halda ræðu heldur 
horfi bara á þig og hugsa með mér 
hvað þú sért nú sæt. Sami ráðherra 
hefur sagt mér að hann viti nú ýmis-
legt um einkalíf mitt á þeim tíma sem 
ég var einstæð. Þetta eru dæmi um 
valdbeitingu og kvenfyrirlitningu 
sem við verðum fyrir og er algjörlega 
óásættanleg. Þetta er tæki, þar sem 
það er verið að búa til valdaójafnvægi. 
Skilaboðin eru þessi: Mundu það að 
þú ert nú kona sem átt að vera sæt og 
ég veit nú ýmislegt um þig.

Heiða: Einhverjum finnst erfitt að 
við séum að ræða bæði misrétti, 
kvenfyrirlitningu og kynferðisof-
beldi. En þetta er það kynjakerfi sem 
við búum í. Allt það sem við erum 
að ræða eru birtingarmyndir þess 
að karlar halda að þeir hafi ákveðin 
völd yfir líkömum kvenna. Þetta eru 
hlutir sem við þurfum að ræða. Mér 
finnst rétt að blanda saman vald-
beitingunni og fyrirlitningunni. 
Þetta eru tvær hliðar á sama peningi. 
Það er síðan sérstaklega alvarlegt að 
þetta sé kúltúrinn í stjórnmálum því 
það er okkar lýðræðislega leið til að 
stjórna samfélaginu.

Björt: Hún er líka umhugsunarverð 
staðan sem við stjórnmálakonur 

erum í. Um leið og maður tekur slag-
inn er maður mögulega að útiloka 
gott starf á milli flokka í ráðum og 
nefndum sem gæti komið málefn-
inu sem brennur á manni til góða. 
Maður þarf að velja sínar baráttur og 
þess vegna hef ég látið sumt slæda. 
Maður er kannski að berjast í því að 
ná markmiði sem skiptir samfélagið 
öllu máli og þá skiptir það mig engu 
máli að einhver kjáni sé í ruglinu og 
viti ekki betur. En ég er hugsi yfir 
þessu, samviskubitið situr eftir. Verð 
ég ekki að taka á þessu fyrir næstu 
konu? Konu sem hefur kannski ekki 
sama attitjúd og ég, eða hefur minni 
völd? Yngri?

Og af hverju eru konur að detta 
úr stjórnmálum? Ég trúi því ekki að 
það sé eingöngu vegna þess að þær 
vilji bara eyða tíma sínum í eitthvað 
annað. Það er kannski væmið að 
segja það en ég á baráttukonu fyrir 
móður og ég á dóttur og þegar ég 
horfi á hana, þá hugsa ég stundum: 
Er ég að skilja þetta eftir fyrir hana?

Unnur: Við verðum að laga þetta 
fyrir bæði dætur okkar og syni. Þau 
eiga ekki að fara í gegnum þetta sem 
við höfum látið viðgangast. Ég er 
ánægð með það að við séum farnar 
að tala um þetta. Það er auðveldara 
fyrir konur sem lenda í áreitni og 
fyrirlitningu í starfi að segja: Þetta 
er ekki í lagi!

Rósa: Með því að lyfta lokinu er líka 
verið að draga mörk.

Heiða: Áreitni og fyrirlitning slær 
konur út af laginu. Eins og gerðist 

þegar Steinunn Þóra Árnadóttir, 
þingkona Vinstri grænna, fékk 
athugasemd frá samstarfsfélaga 
sínum á þingi, þingmanninum 
Brynjari Níelssyni. Svo gerðist það á 
pallborði núna í október fyrir kosn-
ingar að það var karl að káfa á konu 
fyrir framan heilan menntaskóla!

Unnur: Ef þetta væri núna, þá hefði 
hún kannski haft styrk til að segja: 
Af hverju ertu að káfa á mér fyrir 
framan allt þetta fólk?

Björt: En ég held að fólk vanmeti að 
það þarf ótrúlegan kjark til að gera 
það og það hafa hann ekki allir. 
Þurfa ekki allir að hafa hann. Við 
þurfum ekki að bera ábyrgðina á 
þeim sem beitir áreitni eða ofbeldi.

Rósa: Fyrir utan það að viðbrögðin 
eru alls konar. Maður getur frosið 
eða farið að hlæja jafnvel og konum 
líður ekki heldur vel með það, því 
þau viðbrögð eru notuð gegn þeim. 
Með því að setja mörk eflum við 
okkur í að bregðast við á „réttan“ 
hátt án þess þó að ég sé að varpa 
ábyrgðinni á konur sjálfar. Alls ekki. 

Heiða: En svo eru mörkin bara skýr. 
Gleymum því ekki. Þú káfar ekki á 
öðru fólki. Grípur ekki í brjóst, 
rass og kynfæri. Það er ekki eins og 
það sé eitthvað á gráu svæði eða að 
karlar viti ekki að þeir eigi ekki að 
gera það.

Björt: Ég hef margoft lent í því að 
einhver tekur utan um mig, eða 
klappar mér á bak. Svo bara rennur 
höndin niður á rass!

Heiða: Ó, ég hef sko líka lent í því. Ég 
hugsaði: Æi, ég er fædd 1971. Þetta 
hefur engin áhrif á þig. En það hefur 
áhrif, maður krumpast alveg inni í 
sér.

Björt: Þú ferð fyrr úr partíinu. Nenn-
ir þessu ekki. Ert ekki jafn áhugasöm 
um að taka þátt í viðburðum þar 
sem hætta er á  þessu rugli.

Rósa: Skilaboðin eru að þú sem 
stjórnmálakona þarft bæði að 
brynja þig gegn leiðinlegu áreiti í 
stjórnmálavafstri og kynferðislegri 

Taka áhættu 
með því að 
stíga fram
Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi og varafor-
maður Samfylkingarinnar og stofnandi Facebook-
hópsins Í skugga valdsins, Rósa Björk Brynjólfs-
dóttir, þingmaður Vinstri grænna, Björt Ólafsdóttir 
umhverfisráðherra og Unnur Brá Konráðsdóttir, 
fyrrverandi forseti Alþingis, eru komnar saman 
í Ráðhúsi Reykjavíkur til að ræða sameiginlega 
reynslu íslenskra kvenna í stjórnmálum.

Heiða Björg, Unnur Brá, Björt og Rósa í Ráðhúsi Reykjavíkur, komnar saman til skrafs og ráðagerða. FRéttaBlaðið/antonBRink

Skilaboðin eru þeSSi: 
Mundu það að þú ert nú 
kona SeM átt að vera 
Sæt og ég veit nú ýMiS
legt uM þig.
Rósa Björk

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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Isavia boðar til morgunfundar þann 28. nóvember 
næstkomandi á Hilton Nordica kl. 8.30. 

Á fundinum verður kynnt farþegaspá Keflavíkurflug- 
vallar fyrir árið 2018, rætt um mikilvægi flugtenginga 
fyrir þjóðina auk þess sem sérstök kynning verður  
á viðskiptahraðlinum Startup Tourism.

Boðið verður upp á kaffi og létta morgunhressingu. 

Dagskrá:

— Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Isavia,  
 setur fundinn

F A R Þ E G A S P Á  2 0 1 8  
—  Hlynur Sigurðsson, framkvæmdastjóri  
 Viðskiptasviðs Keflavíkurflugvallar

H V E R  E R  ÁV I N N I N G U R I N N  A F T E N G I FA R Þ E G U M ? 
—  Dr. Huginn Freyr Þorsteinsson, ráðg jafi hjá Aton

S TA R T U P T O U R I S M V I Ð S K I P TA H R A ÐA L L I N N 
—  Ásta Kristín Sigurjónsdóttir,  
 framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans

Fyrirspurnir úr sal

S K R Á N I N G  Á  F U N D I N N  F E R  F R A M  Á :
I S AV I A . I S/ M O R G U N F U N D U R

H I LT O N  N O R D I C A
2 8 .  N ÓV E M B E R K L .  8 . 3 0

T Æ K I F Æ R I N  L I G G J A  
Í  F L U G T E N G I N G U M

F A R Þ E G A S P Á 
2 0 1 8

áreitni. Það er ekki skrýtið að konur 
hætti í stjórnmálum.

Björt: Það er svo vont fyrir lýðræðið 
að maður þurfi að klæða sig í þessa 
brynju og reyna að láta sér líða vel 
í henni.

Unnur: Mér finnst mikilvægt að fá 
karla til að taka þátt í þessu. Að þeir 
séu með okkur í þessu. Að við séum 
að ræða við þá líka.

Rósa: Mér sýnist það sé að gerast. 
Nokkrir karlar á þingi tóku sig 
saman og vilja vinna gegn þessari 
menningu. Það er bara byrjunin á 
hugarfarsbyltingu. Svo koma nýjar 
kynslóðir inn á þing. Með því að 
kynjafræðsla er kennd í framhalds-
skólum eru að verða breytingar. 
En svo þarf líklega meira til. Unnur 
reyndi til dæmis að breyta starfs-
háttum þingsins. Gera það sveigjan-
legra fyrir fjölskyldur. Bæði konur 
og karla. En við erum að sjá bak-
slag. Konur að falla út af þingi. Við 
þurfum að breyta þessu. Gera betur.

Heiða: Og þetta er ekkert einfalt. 
Þetta er alls staðar og bæði konur og 
karlar eru hluti af þessari menningu 
sem birtist okkur á svo margan hátt 
með valdbeitingu, áreitni, ofbeldi, 
hunsun eða kvenfyrirlitningu. Ég 
man til dæmis eftir konu sem gekk 
vel í prófkjöri. Flokksfélagi hennar 
óskaði henni til hamingju, gekk svo 
til eiginmanns hennar og spurði: Ert 
þú ekki meistarinn á bak við þetta 
allt saman? Sú hin sama verður fyrir 
því að skoðanir mannsins hennar 
eru gerðar að hennar eigin. Þessu 
lendum við margar svo oft í.

Unnur: Þú ert kannski að ræða mál 
á þingi og segir brýnt að framkvæma 
eitthvað á ákveðinn hátt. Þá stígur 
karl fram og endurtekur orðin. Svo 
tekur annar karl til máls og tekur 
undir. En ekki með konunni sem 
steig fyrst fram heldur með karl-
inum! Þetta gerist alls staðar.

Heiða: Ég hef lent í því að halda 
ræðu á fundi þar sem fundarstjóri 
endurtók hluta þess sem ég sagði 
og sá sem talaði á eftir mér vitnaði í 
fundarstjórann sem var karlmaður 
en ekki í mig. Ég held að karlar þurfi 
að verða meðvitaðri um þetta. Ég er 
ekki viss um að þeir átti sig á því að 
þeir eru frekar að hlusta á karlana.

Björt: Vinnustaðir í landinu eru 
komnir miklu lengra en Alþingi 
hvað varðar að taka á þessum kúltúr. 
Það er ekki heillandi að ganga inn 
í heim stjórnmálanna í dag. Það er 
mikið afturhvarf til fortíðar og það 
er hættulegt lýðræðinu.

Hafið þið hugsað um að hætta?

Rósa: Nei. En ég hef verið oft mjög 
þreytt. Ég held að við höfum allar 
upplifað það.

Unnur: En maður má ekki segja að 
maður hafi viljað hætta.

Heiða: Þetta tekur ótrúlega mikið á.

Rósa: Það eru svo margar fleiri bar-
áttur, fleiri slagir sem við þurfum að 
taka en karlar að það er skiljanlegt 
að við verðum þreyttar.

En haldið þið að ykkur verði refsað 
eða þið útilokaðar fyrir að stíga 
svona fram?

Björt: Ég get alveg séð það gerast, 
einhvers staðar í einhverjum kreðs-
um verður þessu tekið sem árás. En 
það er ekki þannig í mínum flokki 
að minnsta kosti. En það eru leiðir 
til að útiloka frá nefndum og emb-
ættum án þess að það sé mjög aug-
ljóst.

Rósa: Yfirleitt kemur bakslag eftir 
svona stórt átak. Þá byrja karlar að 
grafa undan okkur. Spyrja hvort þeir 
megi nú ekki segja neitt. Hvort það 
sé bara verið að útiloka þá frá öllu. 
Mála þá alla upp sem dónakalla. 
Þá byrjar líka baktalið og rógurinn. 
Kemur upp eitthvert svona tal: Hún 

vill nú bara komast fram af því hún 
er kona, veit nú ekki alveg hvað hún 
er að gera á þingi.

Heiða: Eða hún er sögð erfið í sam-
skiptum, eða að glíma við eitthvað. 
Stundum gerist þetta bara allt í einu.

Konur hafa lýst því að allt í einu 
eftir að þær hafa sett mörk, þá voru 
þær allt í einu orðnar svo erfiðar. 
Við sem erum að stíga fram erum að 
taka áhættu. Það hafa alveg nokkrir 
karlar haft samband við mig, hvern-
ig þeir eigi að vita hvernig þetta eigi 
allt saman að vera. Er verið að tala 
við mig? En þetta fjallar ekkert um 
það. Við erum ekki að benda á karla 
og flokka. Við erum að benda á 
kúltúr.

Unnur: Já, þeir upplifa óöryggi. Ég 
held að karlar og ungir menn vilji 
vita reglurnar, mörkin. Það er fullt 
af fólki, bæði konum og körlum, 
sem trúir því að samfélagið sé best 
ef bæði kynin eru með. Við erum 
fremst í jafnrétti hér á landi og 
eigum að halda því forskoti.

Rósa: Já, við eigum að fara saman 
í þetta. Við erum engin ógn hvort 
við annað, kynin. Ég er alltaf til í að 
rabba um þessi mál við karla sem 
vilja vita meira.

Björt: Ég held að við gætum gert 
getur. Vandað orðin okkar betur. 
Fyrir vel meinandi karla sem vilja 
vera í lagi. Tala um þessa hluti á 

minna menntaðan hátt, ég leyfi 
mér að segja það. Ég er menntuð í 
kynjafræði og get alveg séð að fyrir 
einhvern sem er það ekki er erfitt 
að taka á móti öllum þessum hug-

tökum. Þeir bara ná þessu ekki. Við 
þurfum að tala öðruvísi til þeirra. 
Þeirra sem sannarlega vilja vera 
með. Ég er algjörlega ekki að segja 
að það sé okkar ábyrgð eða kerfis-
frasanum að kenna.

Unnur: Ég er alveg sammála þér. Það 
er ekki hægt að leysa vandamálið ef 
þú skilur ekki í hverju það felst.

Rósa: En orð eru til alls fyrst. Að tala. 
Sýna mörkin. Ég held að allir flokk-
arnir verði núna að taka þetta upp 
hjá sér.

Heiða: Við tökum ekki þennan 
slag ein og ein. Við tökum hann öll 
saman, konur og karlar.

Vinnustaðir í landinu 
eru komnir miklu 
lengra en alþingi 
Björt
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Dugnaðarforkurinn 
Atlas
Hundurinn Atlas er klárlega eitt 
duglegasta gæludýr Íslands. 
Hann heldur úti Facebook-

síðu með hjálp eiganda síns, 
Sigurðar G. Guðjónssonar, 
og birtir á henni myndir af 
rusli sem þeir félagar tína í 
borginni. Atlas er ekki bara 

dásamlega fallegur og 
duglegur heldur nýtur 
hann mikilla vinsælda 

en tæplega 7.000 
manns fylgjast 

með ævintýrum 
hans í gegnum 
Facebook.

Baktus er aðalgæinn
Kötturinn Baktus er aðalgæinn í 
miðbænum, og ekki bara í mið-
bænum heldur líka á Instagram 
því hann er með rúmlega 5.700 
fylgjendur þar á bæ. Þegar Baktus 
spókar sig í miðbænum vekur hann 

mikla athygli og margir vilja ólmir 
fá mynd af sér með honum. Höfuð-
stöðvar Baktusar eru í versluninni 
Gyllta kettinum en eigandi hans, 
Hafdís Þorleifsdóttir, á þá verslun.

Nokkur frægustu 
gæludýr Íslands

Hófí leit einu sinni 
svona út, hún hefur 

stækkað aðeins 
síðan myndin 
var tekin í sumar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Kötturinn Baktus elskar að fara á kaffihús. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lúkas 
var af 

tegund-
inni Chinese 

Crested. 
NORDIC

Rjómi er kominn til Íslands
Hundurinn Rjómi er loksins kom-
inn til Íslands eftir langa baráttu 
eigenda við Matvælastofnun og 
íslenska ríkið. Eigendur Rjóma eru 
Íslendingar sem voru búsettir í 
Noregi. Þegar kom að því að flytja 
aftur til Íslands vildu þau auðvitað 
hafa Rjóma með í för en umsókn um 
innflutning hans var hafnað. Mörg 
hundruð Íslendingar fylgdust með 
baráttunni og lýstu yfir stuðningi 
sínum við eigendur Rjóma á 
Facebook. Rjómi er af teg-
undinni English Bull Terrier 
og á vef Hundasamfélagsins 
segir að í rökstuðningi gegn 
leyfi fyrir komu Rjóma til lands-
ins hafi komið fram að sú tegund 
sé náskyld Pit Bull Terrier og að 
of mikil hætta geti stafað af teg-
undinni. En Rjómi er nú kominn til 

landsins og á Facebook-
síðu hans kemur fram 
að hann sé „ólýsan-
lega glaður“.

Páfagaukarnir gestrisnu í Blómavali
Það muna margir eftir honum 
Kobba sem tók vel á móti gestum 
Blómavals í áraraðir. Hann var 
gæludýr allra blómaunnenda 
Íslands. Kobbi var African Grey-
páfagaukur. Hann kom í heiminn 
árið 1966 og lifði til ársins 2016. 
Starfsfólk Blómavals greindi frá 
því að Kobbi væri farinn til gælu-
dýrahimnaríkis á Facebook og við-
brögðin leyndu sér ekki. „Á eftir að 
sakna hans,“ skrifaði einn aðdáandi 
Kobba við færslu Blómavals. „Takk 
fyrir samverustundirnar,“ skrifaði 
annar.

En búrið hans Kobba er ekki 
tómt því arftaki hans, hann Mosi, 
hefur komið sér vel fyrir í því. Mosi 
tekur vel á móti fólki í Blómavali í 
Skútuvogi og gæðir sér þess á milli 
á hnetum og ávöxtum.

Hundurinn Tinni virkur á samfélagsmiðlum
Tinni er hundur af tegundinni 
Golden Retriver. Tinni, sem er besti 
vinur Gísla Marteins Baldurssonar, 
er afar vinsæll og ekki síst á sam-
félagsmiðlum. Tinni er með rúm-
lega 600 fylgjendur á Twitter og er 
virkur á þeim miðli. Þá er hann með 
um 400 fylgjendur á Instagram og 
birtir þar reglulega svipmyndir úr 
ævintýralega skemmtilegu lífi sínu.

„Tinni er húsbóndinn á heimil-
inu, tekur á móti fólki og kveður 

það og er heima allan daginn – 
nema þegar reglubundnir göngu-
túrar eiga sér stað. Þá hagar hann 
sér hins vegar eins og konungur 
Vesturbæjar. Í gegnum nefið fær 
hann allar helstu fréttir af þegnum 
sínum í hverfinu, hvernig þeir eru 
til heilsunnar, hver er að hitta hvern 
og hvort einhverjir nýir séu komnir 
í hverfið. En Tinni er hógvær höfð-
ingi og dásamlegur félagi,“ segir 
Gísli um líf og tilveru hans Tinna.

Lúkas sem gerði allt vitlaust
Þ a ð  ve r ð u r  a ð 
viðurkennast að 
h u n d u r i n n 
Lúkas er eitt 
frægasta gælu-
dýr Íslands, 
en af miður 
s k e m m t i l e g r i 
ástæðu. Lúkas 
litli gerði nefni-
lega allt vitlaust 
u m  s u m a r i ð 
2007 þegar hann 
týndist í tvo mánuði. 
Þá fóru sögur af stað um 
að ákveðinn maður hefði 
drepið Lúkas. Maðurinn var 
nafngreindur á netinu og sakaður 
um verknaðinn. Allt varð vitlaust og 
mörg ófögur orð voru látin falla um 
manninn. En Lúkas fannst á lífi og 
maðurinn sem sakaður var um 
að hafa drepið hundinn höfð-
aði meiðyrðamál gegn konu 
sem bloggaði um málið 
og fullyrti að hann hefði 
drepið Lúkas. Dómari 
dæmdi nokkur ummæla 
konunnar ómerk og 
hún þurfti að greiða 
manninum skaða-
bætur. En það var 
svo árið 2011 sem 
Lúkas kvaddi, þá 
fimm ára gam-
all.

Björt framtíð Hófíar í leiklist
Tíkin Hófí, sem er af tegund-
inni St. Bernard, vekur 
athygli hvar sem hún 
fer og heillar alla upp 
úr skónum. „Þegar 
Hófí var hvolpur 
stoppuðu allir til 
að klappa henni 
en núna brosir 
f ó l k  b a r a 
góðlega og 
segir: „Voða-
lega slefar 
hún mikið,“ 
e n d a  l i t l i 
h v o l p u r i n n 
orðinn næstum 
50 kíló og með 
mjög virka munn-
vatnskirtla,“ segir 
fjölmiðlakonan Berglind 
Pétursdóttir um hundinn 
sinn Hófí. „Hún hefur nokkrum 
sinnum komið með mér í vinnuna á 
RÚV og leikið í fréttainnslögum svo 
ég er að hugsa um að finna kannski 
frekar góðan umboðsmann handa 
henni sem getur komið henni í 
íslenskar endurgerðir af Beethoven-
myndunum,“ segir Berglind.

Þess má geta að Mamma Hófíar er 
líka fræg en hún lék í tónlistarmynd-
bandi við lagið Brennum allt með 
rappdúettinum Úlfur Úlfur. Hófí á 
því ekki leiklistarhæfileikana langt 
að sækja.

Ég er að hugsa um að 
finna kannski frekar 
góðan umboðsmann 
handa henni. 
Berglind

Sum gæludýr búa 
yfir þeim hæfileika 
að fanga athygli allra 
sem á vegi þeirra 
verða og meðfylgj-
andi er samantekt 
um nokkur frægustu 
gæludýr Íslands. Sum 
þeirra hafa tekist á 
við leiklist, sum hafa 
slegið í gegn á netinu 
og önnur hafa valdið 
usla sem vakti mikla 
eftirtekt.

Gísli Marteinn Baldursson og Tinni, þegar Tinni var hvolpur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Guðný  
Hrönn 
gudnyhronn@365.is
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KYNNINGARBLAÐ

Jólamarkaður Áss verður 
haldinn á fimmtudaginn. 
Þar verður handverk af 
ýmsum toga til sölu, heitt 
kakó og smákökur.   ➛4
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Gunnsteinn Geirsson er stoltur af glaðlegu og fallegu sokkunum. MYND/ERNIR

Smart sokkar  
inn um lúguna
Langar þig að eignast fallega, skrautlega og litríka sokka í hverjum mánuði? 
Smartsocks.is er ný þjónusta á Íslandi sem gengur út á áskrift að sokkum. Nýir 
sokkar inn um bréfalúguna í hverjum mánuði hljómar spennandi. ➛2

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is



Allir sokkarnir hjá www.
smartsocks.is eru í skærum 
fallegum litum og mis-

munandi mynstrum. Hægt er að 
velja hefðbundna áskrift eða gjafa-
áskrift. Einnig getur fólk valið um 
að fá eitt par af sokkum eða tvö. 
Allir sokkarnir eru úr 100% bómull 
og eru í stærðunum 34-39 og 38-45. 
Ef fólk vill kaupa gjafaáskrift, til 
dæmis í jólagjöf, er hægt að velja 
hvort viðkomandi fái nýja sokka í 
3, 6 eða 12 mánuði.

Við höfum fengið mjög góð 
viðbrögð við þessari þjónustu og 
erum þegar komnir með tæplega 
300 manns í áskrift. Svo hefur 
gjafaáskriftin verið vinsæl enda 
frábær gjöf. Sokkarnir eru bæði 
fyrir karla og konur en við erum 
ekki enn komnir með barna-
sokka,“ segir Gunnsteinn. „Ég sé 
fyrir mér að gjafaáskriftin gæti 
hentað vel sem gjöf á bónda-
daginn, sem jólagjöf eða við önnur 
skemmtileg tækifæri,“ bætir hann 
við. „Þá er fólk að fá óvæntan 
glaðning í nokkra mánuði og má í 
rauninni segja að verið sé að gefa 3, 
6 eða 12 jólagjafir sem dæmi.“

Óvænt útlit í hverjum 
mánuði
Smart Socks er ekki verslun sem 
selur eitt og eitt par. Eingöngu er 
hægt að kaupa sokkana í gegnum 
áskrift. „Það skemmtilega við þessa 
hugmynd er að viðskiptavinurinn 
veit aldrei hvernig sokka hann 
fær. Sömuleiðis fær hann aldrei 
tvenna eins sokka yfir heilt ár. 
Hugmyndin að fyrirtækinu kemur 

að utan. Við erum tveir Íslendingar 
sem rekum Smart Socks og erum 
ekki í samstarfi við neina erlenda 
aðila. Okkur langaði bara að gera 
þetta og erum báðir í vinnu annars 
staðar. Félagi minn, Guðmundur 
Már Ketilsson, fékk þessa hug-
mynd síðasta vetur og bar hana 
undir mig. Hann hafði kynnst 
þessu í Bandaríkjunum þar sem 
þetta er mjög vinsælt, bæði með 
sokka og aðrar vörur, til dæmis 
snyrtivörur og íþróttafatnað. Við 
höfum rætt hvort við ættum að 
selja nærbuxur með sama hætti en 
þetta er allt í skoðun enda fyrir-
tækið enn ungt,“ segir Gunnsteinn.

Lífga upp á daginn
„Við erum með 150 mismunandi 

gerðir. Þetta eru mjög fallegir og 
vandaðir sokkar. Við höfum fengið 
sérstaklega góð viðbrögð við 
því hversu sokkarnir eru litríkir, 
skrautlegir og skemmtilegir. Það 
hefur aukist mikið að fólk vilji lit-
ríka og glaðlega sokka. Ég er búinn 
að ganga mikið í mínum sokkum 
og get fullyrt að þeir eru sterkir 
og endingargóðir. Í fyrstu ætl-
uðum við eingöngu að hafa sokka 
fyrir karlmenn en sáum síðan að 
þeir passa jafnt fyrir konur. Ég 
gekk alltaf í svörtum eða hvítum 
sokkum eins og flestir aðrir en eftir 
að ég kynntist þessum sokkum 
fer ég ekki í aðra. Það er miklu 
skemmtilegra að ganga í skraut-
legum sokkum. Eftir smá tíma í 
áskrift á fólk orðið gott sokkasafn 

og enga eins. Smart sokkarnir lífga 
upp á daginn og við afgreiðum 
sokkana fljótt til áskrifenda.“

Nánari upplýsingar, kaup á áskrift 
og myndir af sokkunum er á heima-
síðunni www.smartsocks.is

Gunnsteinn selur sokkana eingöngu í áskrift. MYND/ERNIR

Sokkarnir eru til í margvíslegum útgáfum. MYND/ERNIR

Glæsilegir og glaðlegir smart sokkar fást í 150 mismunandi tegundum. 

Í skærum litum, mynstraðir og fallegir sokkar.

Gunnsteinn segir sokkana lífga upp á daginn. 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, 
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, 
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, 
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Við höfum fengið 
sérstaklega góð 

viðbrögð við því hversu 
sokkarnir eru litríkir, 
skrautlegir og skemmti-
legir. Smart sokkar lífga 
upp á daginn. 
                                Gunnsteinn Geirsson
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Fjölmargar rannsóknir sýna fram á kosti þess að taka inn Bio-Kult Original  gegn hinum ýmsu kvillum.

Þarmaflóran samanstendur 
af meira en 1.000 tegundum 
örvera sem vega hátt í 2 kíló. 

Hún gegnir gríðarlega mikilvægu 
hlutverki þegar kemur að heilsu
fari okkar og eins og nafnið gefur 
til kynna er hún að stórum hluta 
staðsett í þörmunum og melt
ingarveginum. Meltingarvegurinn 
nær frá munni og til endaþarms og 
gegnir þarmaflóran sama hlut
verki hjá okkur öllum. Þar sem 
hún verður fyrir áhrifum frá ytra 
umhverfi í formi fæðu og lyfja upp
lifa flestir ýmiss konar óþægindi 
einhvern tímann á lífsleiðinni.

Ristilkrampar og iðrabólga 
(IBS)
Þegar þarmaflóran (örveruflóran) 
í meltingarveginum verður fyrir 
hnjaski og það kemst ójafnvægi 
þar á koma fram óþægindi sem 
geta verið af ýmsum toga.
Þetta er t.d.:
l  Uppþemba
l  Brjóstsviði
l  Harðlífi/niðurgangur
l  Sveppasýkingar
l  Blöðrubólga
l  Ristilkrampar
l  Iðrabólga (IBS)

Mataræði, lyf og streita
Það er ýmislegt sem getur valdið 
ójafnvægi á þarma
flórunni þannig 
að við finnum 
fyrir fyrir því. 
Slæmt mataræði 
hefur mikil 
áhrif og eins og 
alltaf eru unnin 
matvæli og 
sykur þar fremst 
í flokki. Lyf eins 
og sýklalyf, 
sýrubindandi 
lyf og gigtarlyf 
eru slæm fyrir 
þarmaflóruna 
og svo getur 
streita einnig 
haft alvarlegar 
afleiðingar í 
þörmunum, eins 
og víða annars 
staðar í líkam
anum.

Bio Kult minnkar  
einkenni iðrabólgu
„Vísindalegum rannsóknum á 
þarma flóru okkar mannanna 
fleygir hratt fram og þurfum við 

sífellt að vera 
að endurskoða 
viðhorf okkar og 
sjónarmið því 
skilningur okkar á 
hlutverki hennar 
í líkama okkar er 

sífellt að aukast. Fram
leiðendur BioKult gerlanna hafa 
látið gera mikið af tvíblindum, 
klínískum rannsóknum sem sýna 
fram á ótrúlega jákvæða virkni 
gerlanna þegar kemur að því að 

draga úr þeim einkennum sem 
nefnd voru hér áður. Nýlega voru 
birtar niðurstöður rannsóknar sem 
gerð var á hópi fólks sem þjáðist af 
iðrabólgu og voru þær afar áhuga
verðar,“ segir Hrönn Hjálmars
dóttir, heilsuráðgjafi hjá Artasan.

70% minni verkir
Í rannsókninni var 360 manna hóp 
skipt til helminga og fékk annar 
hópurinn BioKult original sem 
inniheldur 14 mismunandi gerla
stofna á meðan hinir fengu lyfleysu 
(placebo). Tekin voru 4 hylki á dag 
í 16 vikur áður en árangurinn var 
metinn. Marktækur munur var 
á hópunum en iðraverkir þeirra 
sem tóku inn BioKult Original 
höfðu minnkað um nærri 70% 
(samanborið við 47% í saman
burðarhópnum). Einnig hafði tíðni 
verkjakasta hjá BioKult hópnum 
dregist saman um rúm 70%. Í lok 
rannsóknar voru 34% þeirra sem 
höfðu fengið BioKult Orginal 
einkennalausir á meðan það voru 
einungis 13% í samanburðar
hópnum.

Mismunandi tegundir
Fjölmargar rannsóknir eru til 
sem hafa sýnt fram á kosti þess 
að taka inn BioKult gegn hinum 
ýmsu kvillum. Til dæmis hefur 
verið hægt að draga úr einkennum 
barnaexems, laga hægðir, hvort 
sem um harðlífi eða niðurgang er 
að ræða, minnka ristilkrampa og 
bæta lifrarstarfsemi sjúklinga með 
(nonalcoholic) fitulifur. BioKult 
vörurnar hafa verið framleiddar 

með tilliti til þessara einkenna m.a. 
og hefur hver vara sitt sérkenni.

Við erum öll einstök
Uppruni, búseta, mataræði, líferni, 
hreyfing og svefn eru allt þættir 
sem móta okkur sem einstaklinga 
og hafa þeir líka áhrif á þarma
flóruna. Þarmaflóran hefur ekki 
bara líkamleg áhrif á okkur því 
rannsóknir hafa sýnt að hún hefur 
einnig áhrif á andlegu hliðina. 

Talið er að hátt í 90% af serótón
íni (gleðihormóninu) séu framleidd 
í þörmunum og getur því ójafnvægi 
aukið líkur á kvíða og þunglyndi. 
Heilbrigð þarma flóra er grunnur
inn að góðri heilsu og verður hver 
og einn að reyna að finna sitt jafn
ægi. „Ég er mikill talsmaður þess að 
allir taki inn góðgerla til að hjálpa 
til við að halda jafnvægi í þörm
unum. Fjöldi örvera í meltingarveg
inum er gríðarlega mikill og ekki 
er hægt að greina hvert tilfelli fyrir 
sig nákvæmlega. Sem betur fer eru 
góðgerlar til inntöku hættulausir 
með öllu og mega allir aldurshópar 
taka þá inn,“ segir Hrönn. 

Aukin lífsgæði á 16 vikum
Rannsóknir hafa sýnt fram á að inntaka á Bio-Kult Original dregur verulega úr einkennum iðra-
bólgu og tíðni verkjakasta lækkar um rúmlega 70%. Góðgerlar hafa góð áhrif á meltinguna.

Hrönn Hjálmarsdóttir heilsuráðgjafi. 

Einkenni 
iðrabólgu 
(IBS) minnka 
verulega 
með Bio Kult 
Original.

FEMARELLE REJUVENATE
l Slær hratt á fyrstu einkenni breytingaskeiðs
l Minnkar skapsveiflur
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur teygjanleika húðar
l Viðheldur eðlilegu hári

FEMARELLE UNSTOPPABLE
l Inniheldur kalsíum og D3-vítamín sem eru nauð-

synleg til að styrkja bein að innan
l Stuðlar að heilbrigðri slímhúð legganga
l Eykur liðleika
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku sem stuðlar að andlegu jafnvægi

FEMARELLE RECHARGE
l Slær hratt á einkenni (hitakóf og nætursviti minnka)
l Stuðlar að reglulegum svefni
l Eykur orku
l Eykur kynhvöt
l Hefur engin áhrif á vef í brjóstum eða legi

Femarelle skiptir Valgerði miklu máli. Selma Björk er mjög ánægð með áhrifin af Femarelle. Eva Ólöf er hressari þegar hún notar Femarelle.
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Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Jólamarkaðurinn verður 
haldinn í nýju húsnæði að 
Ögurhvarfi 6 í Kópavogi. Það 

var tekið í notkun fyrir rúmu ári 
en áður var starfsemin dreifð á 
nokkra staði. Saumastofan kom 
úr Brautarholti og Smiðjan úr 
Bjarkarási í sumar,“ segir Hanna 
Gréta Pálsdóttir, umsjónarmaður 
Smiðjunnar hjá Styrktarfélagi Áss.

„Með nýja húsnæðinu hefur 
verið hægt að auka fjölbreytnina 
í starfsemi í handverki og skap-
andi starfi, svo sem saumaskap, 
þæfingu, keramik, mósaík og 
skartgripagerð. Mikil áhersla er 
lögð á endurvinnslu hjá okkur. Allt 
skart sem er búið til hjá okkur er 
skart sem okkur hefur verið gefið 
og viðkomandi hefur verið hættur 
að nota. Þar sem húsnæðið er allt 
á einni hæð geta einnig fleiri sótt 
vinnustaðinn,“ segir Hanna Gréta.

„Að jólamarkaðinum koma Ás 
vinnustofa, Smiðjan, Bjarkarás, 
Lækjarás, Lyngás og Smíkó sem eru 
allt staðir reknir undir Ási styrktar-
félagi. Þetta er í fyrsta skipti sem 
allir þessir staðir koma saman í 
einn stóran markað,“ bætir hún 
við.

Til sölu verður handverk af 
ýmsum toga, allt unnið á vinnu-
stöðum félagsins. Má þar nefna 
klúta og handklæði frá saumastof-
unni, leir og mósaík úr Smiðjunni, 
trévörur frá Smíkó og ýmsar vörur 
frá Iðjunni, þar sem sérstök áhersla 
er lögð á endurvinnslu við val á 
hráefni.

Hanna Gréta segir ýmsar 

óvæntar uppákomur verða á mark-
aðnum. Þá verður heitt súkkulaði 
og smákökur til sölu. Allt sem 
safnast á markaðnum er til styrktar 
starfseminni.

Markaðurinn stendur milli klukkan 
15 og 18 á fimmtudag að Ögur-
hvarfi 6.

Jólamarkaður    
  Áss vinsæll

Svenni og Ástrós að vinna í leir með Fanneyju.  MYNDIR/STYRKTARFÉLAG ÁSS  Fjölbreytt handverk verður til sölu á markaðnum.

Leirmuni má kaupa á markaðnum.Snotrir jólasveinar úr ull

Hanna Gréta Pálsdóttir, umsjónarmaður Smiðjunnar.

Jólamarkaður 
Áss styrktarfélags 
verður haldinn 
fimmtudaginn 
30. nóvember. Þar 
verður handverk 
af ýmsum toga til 
sölu, heitt kakó og 
smákökur. Mark-
aðurinn verður 
í nýju húsnæði 
starfseminnar.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Fyrir falleg heimili
Vasar · Diskar · Lampar · Pottar · Tesett · Myndir · o.m.fl.

Kínverskar gjafavörur
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   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

20% AF ÖLLUM VÖRUM

Heldur áfram í dag!!



Nýbakað croissant er gott með morgunkaffinu um helgar.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Ég fékk þessa hugmynd fyrir 
mörgum mánuðum og hún 
spratt af því að mig langaði í 

heiðarlegri samræður í samfélag-
inu,“ segir Sigríður og bendir á hvað 
fólk deilir í raun litlu þegar hittist. 
„Þegar ég hitti einhvern til dæmis í 
Fjarðarkaupum sem ég hef ekki séð 
lengi, þá fer alltaf sama rútínan í 
gang. Annar spyr: Hvað segirðu? Og 
hinn svarar alltaf: Allt fínt. En þú? 
Og þá svarar sá fyrri líka: Allt fínt. 
Sem er alls ekki alltaf satt. Ég vil 
ekki vera dónaleg og segja að fólk 
sé að ljúga en mig langar í heiðar-
legri samræður, vangaveltur og 
ígrundun. Ég þoli ekki þegar ég hitti 
fólk sem ég hef ekki hitt í nokkur ár 
og samskiptin eru svona yfirborðs-
leg. Þetta er einn útgangs punktur 
ráðstefnunnar. Svo er það á hinn 
bóginn líka þunglynda bísam-
rottan í Múmínálfunum sem liggur 
í hengirúminu sínu undir brúnni 
og veltir fyrir sér tilgangsleysi allra 
hluta.“

Ráðstefnan er einnig haldin til 
að marka tímamót. „Ég er að fagna 
því að vera orðin sextíu ára. Ég átti 
afmæli á miðvikudaginn og var búin 

að velta lengi fyrir mér hvernig og 
hvort ég ætti að halda upp á það. En 
svo fékk ég þessa hugmynd og hún 
passaði við það hvernig mér leið.“ 

Hún segir sína nánustu hafa tekið 
misvel í hugmyndina. „Eldri dóttur 
minni leist alls ekkert á þetta þegar 

ég fór að segja henni frá þessu,“ 
segir Sigríður og hlær. „Hún sagði: 
Þetta verður ógeðslega leiðinlegt, 
mamma, og það vill enginn vera 
þarna. Ég vildi endilega að hún 
yrði með erindi á ráðstefnunni því 
hún er heimspekinemi og hefur 

ýmislegt skemmtilegt og áhuga-
vert til málanna að leggja. En hún 
hrökk alveg í kút þarna, fannst 
þetta hræðileg hugmynd og það 
tók mig marga mánuði að sannfæra 
hana. Það var ekki fyrr en ég var 
búin að gefast upp á henni og bað 

litlu systur hennar að taka þetta að 
sér fyrst stóra systir var svona lítið 
hrifin að hún sló til. Þannig að hún 
er meðal þeirra sem taka til máls á 
ráðstefnunni.“ Meðal annarra sem 
taka til máls á ráðstefnunni eru 
Einar Árni Bjarnason, 15 ára nemi 
og barnabarn Sigríðar sem kemur 
með sjónarmið unglingsins, Anton 
Helgi Jónsson skáld, Guðbjörg 
Ríkey Thoroddsen kínversku-
fræðingur og Katrín Þorvaldsdóttir 
listakona. Ráðstefnustjóri verður 
Helga Harðardóttir ljósmóðir og 
systurdóttir Sigríðar. „Hugmyndin 
var að fá breidd í umræðuna svo 
það kæmu fjölbreytt sjónarhorn 
á umræðuna og þessa risastóru 
spurningu.“

Þegar allir hafa lokið sínu erindi 
er hugmyndin að allir ráðstefnu-
gestir skrifi eina setningu á blað 
sem yrðu svo settar í pott eða skál. 
„Svo draga allir einn miða frá ein-
hverjum öðrum og fara þannig með 
tilgang einhvers annars með sér 
heim. Sem víkkar örugglega út þinn 
eigin sjóndeildarhring.“ 

Ráðstefnan er haldin í Árbæjar-
safninu. „Mér fannst það við hæfi 
því það er einmitt líka sextíu ára 
á þessu ári. Og næst þegar ég hitti 
ykkur í Fjarðarkaupum ætlast ég 
til þess að þið segið mér allt!“ segir 
Sigríður brosandi að lokum.

Hver er tilgangur lífsins?
Sigríður Júlía Bjarnadóttir, kennari og myndlistarmaður, stendur fyrir ráðstefnu í Árbæjarsafni í  
dag þar sem fólk úr ólíkum áttum veltir þessari grundvallarspurningu fyrir sér.

Sigríður Júlía Bjarnadóttir veltir fyrir sér tilgangi lífsins á Árbæjarsafninu. 

Það er einfalt að gera 
nýbakað croissant með 
morgunkaffinu. Það þarf þó 

að eiga smjördeig í frystinum en 
það er hægt að kaupa tilbúið úti 
í búð. Deigið er flatt út og skorið 
í þríhyrninga. Þá er penslað yfir 
og bakað.

Það sem þarf:
1 pakki smjördeig
1 egg til að pensla með
2 msk. hveiti

Hitið ofninn í 225°C. Stráið hveiti 
á borðið og fletjið deigið út í 
þynnra lag. Notið beittan hníf 
og skerið deigið í þríhyrninga. 
Þeytið eggið og penslið hvern 
þríhyrning með því. Rúllið þrí-
hyrningunum upp frá breiðari 
endanum. Mjórri endinn á að 
límast með egginu.
Raðið croissant á bökunarplötu 

sem klædd hefur verið með bök-
unarpappír. Penslið aftur yfir þau 
með eggi og bakið í 7-10 mínútur. 

Berið fram með smjöri, sultu eða 
súkkulaði eftir smekk og góðum 
kaffibolla.

Nýbakað croissant með kaffinu

Jólamarkaður 
Bjarni Sigurðsson 
Leirlistamaður
Á markaðnum eru einungis  
ný verk.

Léttar veitingar alla dagana  
og happdrætti.

Opnunartímar
Föstudaginn 
24. nóvember kl 16 - 21
Laugardaginn 
25. nóvember  kl 11 - 18
Sunnudaginn 
26. nóvember kl 11 - 18

Bjarni Sigurdsson - Hrauntunga 20

ALLIR

VELKOMNIR

BLACK 
FRIDAY 
TILBOÐ

kr. 3.500 
Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

BLACK 
FRIDAY 
TILBOÐ

kr. 3.500 

 365.is    1817

2.590 KR.

SMS+11GB

LÁTTU EKKI
SÍMANN
PLATA ÞIG
365 er á sama farsímakerfi
og Síminn en á mun lægra verði

Á mánuði
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Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Framkvæmdastjóri tæknisviðs

RARIK ohf. er hlutafélag í eigu ríkisins með 

meginstarfsemi í dreifingu raforku auk þess 

að reka fimm hitaveitur. 

Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa 

er í Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru 

dreifðar vítt og breitt um landið. 

RARIK hefur á undanförnum áratugum 

unnið jafnt og þétt að uppbyggingu 

rafdreifikerfisins og er nú svo komið að um 

60% þess er jarðstrengir.

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á 

heimasíðu þess www.rarik.is

Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Bylgja Björk Pálsdóttir (bylgja@intellecta.is) í síma 
511 1225. Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2017. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	rafmagnsverkfræði	eða	
rafmagnstæknifræði

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

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Ábyrgð	á	tæknimálum	og	tæknigögnum
•	Umsjón	með	framkvæmdastefnu	fyrirtækisins
•	Áætlanagerð	um	uppbyggingu	og	hönnun	
veitukerfa

•	Yfirumsjón	með	mælingum,	afhendingagæðum,	
söfnun	mæligagna	og	ráðgjöf	til	viðskiptavina

•	Umsjón	með	stærri	framkvæmdum	fyrirtækisins
•	Gerð	rekstraráætlana	sviðsins	og	eftirlit	með	þeim
•	Yfirumsjón	með	tengingu	virkjana	og	samningum	
við	Landsnet

•	Samskipti	við	ytri	aðila,	viðskiptavini	og	starfsmenn

RARIK	óskar	eftir	að	ráða	framkvæmdastjóra	tæknisviðs.	Tæknisvið	ber	ábyrgð	á	tæknimálum	fyrirtækisins.	
Meginverkefni	sviðsins	eru	gerð	fjárfestingaráætlana,	áætlanagerð	um	uppbyggingu	og	hönnun	veitukerfa	
RARIK	ásamt	hönnun,	verkefnastjórnun	og	umsjón	með	stærri	framkvæmdum.	

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

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511-1225

Starfssvið: 
• Sérhæfð þjónusta við viðskiptavini Marel um allan heim
• Stuðningur við tæknimenn í þjónustuneti Marel
• Innleiðing vinnslukerfa fyrir alifugla hjá viðskiptavinum
• Kennsla á kerfi Marel, gerð kennsluefnis og þjónustuleiðbeininga
• Samskipti við vöruþróun um úrbætur og hönnun tækja og lausna 

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði rafmagnstækni- eða hátæknifræði (mechatronics) 
• Grunnþekking á iðnstýringum er kostur
• Áhugi á að vinna með ólíku fólki frá mismunandi menningarheimum
• Góðir samskiptahæfileikar og mikil þjónustulund
• Mjög góð enskukunnátta og kunnátta í fleiri tungumálum er kostur

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með um 5100 starfsmenn, þar af um 600 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 öflugt fólk, konur og karla, sem hafa áhuga á að mæta nýjum og spennandi áskorunum
á hverjum degi. Við bjóðum upp á góða vinnuaðstöðu, skilvirka starfsþjálfun, sveigjanlegan vinnutíma, glæsilegt mötuneyti,
framúrskarandi íþróttaaðstöðu og gott félagslíf.

ER FRAMTÍÐ ÞÍN 
HJÁ OKKUR?

Nánari upplýsingar veitir Sigurpáll Jónsson, yfirmaður iðnaðarsviðs alifugla á Íslandi, Sigurpall.jonsson@marel.com.
Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. Sótt er um á vef Marel, www.marel.is/störf

Marel óskar eftir að ráða þjónustusérfræðing til starfa hjá iðnaðarsviði alifugla, Marel Poultry, í Garðabæ. Við leitum að 
fjölhæfum einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í þverfaglegu teymi. Starfið krefst góðra samskiptahæfileika 
og þekkingar á iðntækni- eða hátæknifræði.

ÞJÓNUSTUSÉRFRÆÐINGUR 



Bolungarvíkurkaupstaður

Fjármála- og skrifstofustjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Bolungarvík er rúmlega 900 
manna bæjarfélag.  Þar er 
góður grunnskóli, leikskóli og 
tónlistarskóli , íþróttahús og 
sundlaug.  Frábær aðstaða 
fyrir menningarviðburði, 
nýtt hjúkrunarheimili, ný 
félagsmiðstöð fyrir unglinga, 
íbúðir fyrir aldraða og stutt í 
alla þjónustu. Á næstu árum 
standa svo fyrir dyrum ýmsar 
framkvæmdir í bænum.
Talsverður vöxtur hefur verið 
í atvinnulífinu á undanförnum 
árum. Miklir möguleikar 
til atvinnuuppbyggingar í 
Bolungarvík eru í sjónmáli og 
stöðugt skapast ný tækifæri til 
sóknar.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6072 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi skilyrði.
Haldgóð reynsla af sambærilegu starfi. 
Mjög góð þekking á reikningshaldi, uppgjörum og 
áætlanagerð. 
Þekking á málefnum sveitarfélaga kostur. 
Góð tölvukunnátta skilyrði. 
Góð kunnátta í íslensku og ensku og geta til að tjá sig í ræðu 
og riti. 
Leiðtogahæfileikar og drifkraftur í starfi. 
Mikil hæfni í mannlegum samskiptum og góð félagsleg 
færni. 
Samviskusemi og nákvæmni í starfi. 
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Umsóknarfrestur

11. desember 

Starfssvið
Fagleg forysta og verkstjórn á daglegum verkefnum 
bæjarskrifstofu.
Ábyrgð á daglegri umsýslu fjármála og bókhalds. 
Umsjón með fjárhagsáætlanagerð, frávikagreiningum og 
kostnaðareftirliti.
Ábyrgð á gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Fjárhagslegar úttektir og greiningar. 
Eftirfylgni með framgangi rekstrar- og fjárhagsáætlana.
Þátttaka í stefnumótun og nýsköpun á sviði fjármála og 
fjárreiða.
Aðstoð við samningagerð og önnur fjármálatengd verkefni.
Samskipti við forstöðumenn og íbúa vegna mála er snúa að 
fjármálum og annarri þjónustu bæjarfélagins. 

Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling í starf fjármála- og skrifstofustjóra. Starfið er mjög 
margþætt og krefst því góðrar færni á ýmsum sviðum. Fjármála- og skrifstofustjóri er yfirmaður á bæjarskrifstofu ásamt því 
að stýra fjármálum sveitarfélagsins. Ráðning er tímabundin til eins árs með möguleika á áframhaldandi ráðningu. 

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2017.
Rio Tinto  
Straumsvík 
Pósthólf 244 
222 Hafnarfjörður 
Sími 560 7000 
www.riotinto.is

Rio Tinto á Íslandi er þekkingarfyrirtæki sem rekur álverið ISAL í Straumsvík. Við bjóðum upp á margbreytileg störf og fjölbreytt verkefni þar 
sem hugvit, þekking og kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Við leggjum áherslu á markvisst fræðslustarf, gott upplýsingaflæði og 
umhverfi sem hvetur til góðrar frammistöðu. Framtíð okkar byggist á framúrskarandi starfsfólki sem skapar öruggan og eftirsóttan vinnustað. 
Áhersla ISAL á öryggis-, umhverfis- og heilbrigðismál eru forsenda framúrskarandi árangurs. Við leggjum okkur fram um að starfa í sátt við 
umhverfi og samfélag. Gildi ISAL eru ábyrgð, samvinna, heilindi og virðing.

Rafvirki
Rio Tinto á Íslandi óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa, til að sinna fjölbreyttum 
störfum á aðalverkstæði fyrirtækisins.

Starfssvið:
» Fyrirbyggjandi viðhald og rekstur  

á rafbúnaði
» Bilanagreining á framleiðslubúnaði
» Almenn viðgerðarvinna
» Samskipti við framleiðsludeildir

Menntunar – og hæfniskröfur:
» Sveinspróf í rafvirkjun
» Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð 

og hæfileiki til að vinna í hópi
» Góðir samskiptahæfileikar
» Almenn tölvuþekking
» Reynsla af rafvirkjavinnu 

í iðnaðarumhverfi og 
háspennubúnaði er kostur

Nánari upplýsingar veita Stefán 
Þór Ragnarsson og/eða Ágúst Helgi 
Jóhannesson í síma 560 7000. 

Áhugasamir eru beðnir um að fylla út 
atvinnuumsókn á vef fyrirtækis 
www.riotinto.is.
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Harpa

Fasteignastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Hlutverk Hörpu er að vera 
vettvangur fyrir tónlistar- og 
menningarlíf sem og hvers 
konar ráðstefnur, fundi og 
samkomur, innlendar og 
erlendar. Hlutverk hússins 
er jafnframt að vera miðstöð 
menningarlífs fyrir alla 
landsmenn og áfangastaður 
innlendra og erlendra 
ferðamanna. Félagið er 
hlutafélag í eigu ríkis (54%) og 
Reykjavíkurborgar (46%) og 
er starfsemin grundvölluð á 
eigendastefnu þeirra. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6068 

Hæfniskröfur
Háskólamenntun á sviði verkfræði, tæknifræði eða 
sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
Yfirgripsmikil þekking og reynsla af umsjón og rekstri 
fasteigna.
Reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi.
Skipulagshæfni og færni til að stýra flóknum verkefnum.
Jákvætt viðmót, þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum.
Góð íslensku – og enskukunnátta.
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Umsóknarfrestur

4. desember 

Starfssvið
Húsumsjón, húsvarsla og húsrekstur í Hörpu. 
Öryggismál og rekstur hússtjórnarkerfa.
Yfirumsjón með viðhaldi og fjárfestingu.
Áætlanagerð, tekju – og kostnaðareftirlit.
Gerð þjónustusamninga.
Yfirumsjón með ræstingu, nýtingu á rafmagni, hita og 
loftræstingu. 
Umsjón með umhverfisstefnu Hörpu, grænum skrefum og 
gæðamálum.

Harpa auglýsir starf fasteignastjóra laust til umsóknar. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf við rekstur fasteignarinnar, 
fasteignastjóri heyrir undir forstjóra og á sæti í framkvæmdaráði hússins.

Akureyrarbær

Sviðsstjóri skipulagssviðs  
Akureyri er stærsti bær landsins 
utan höfuðborgarsvæðisins og 
eru íbúar um 18.500. Akureyri 
er mikill menningar- og 
skólabær. Bærinn er miðstöð 
athafnalífs og þjónustu fyrir allt 
Norðurland og iðar af mannlífi  
allan ársins hring. Fyrir utan 
hið eiginlega bæjarland 
Akureyrar við botn Eyjafjarðar 
eru eyjarnar Grímsey og 
Hrísey hluti sveitarfélagsins. 
Bæjarstjórn leggur áherslu á 
að veita íbúum bæjarfélagsins 
góða þjónustu á öllum sviðum 
og hlúa þannig að samfélagi 
sem er gott til búsetu. 

 

capacent.is/s/6071 

Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur 
skv. 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla 
skipulagsreglugerðar r. 90/2013.
Reynsla af starfi tengdu skipulags- og byggingarmálum er 
skilyrði. 
Þekking á þeim lögum og reglugerðum sem sviðið starfar 
eftir. 
Þekking og reynsla af þeim málaflokkum sem undir sviðið 
heyra. 
Stjórnunarreynsla er æskileg. 
Þekking á starfsumhverfi opinberrar stjórnsýslu, einkum 
sveitarfélaga æskileg. 
Leiðtogahæfni, frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum 
og metnaður til að ná árangri í starfi.
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11. desember 

Umsjón og eftirlit með skipulags- og byggingarmálum í 
sveitarfélaginu. 
Ábyrgð á daglegum rekstri skipulagssviðs þ.m.t. 
starfsmannamálum og fjármálum.
Áætlanagerð og stefnumótun í samstarfi við 
skipulagsnefnd. 
Annast samskipti við hagsmunaaðila, nágrannasveitarfélög 
og stofnanir ríkis og sveitarfélaga. 
Ábyrgð á að veitt sé ráðgjöf og fræðsla til bæjaryfirvalda, 
stjórnenda og annars starfsfólks. 
Skipulagning og umsjón kynninga og opinna funda, þ.m.t. 
málþinga og ráðstefna. 
Ábyrgð á innleiðingu og framfylgd jafnréttismála og 
umhverfismála á sviðinu.

Akureyrarbær auglýsir eftir teymismiðuðum einstaklingi í starf sviðsstjóra skipulagssviðs Akureyrar. Sviðsstjóri 
skipulagssviðs er yfirmaður sviðsins og er jafnframt skipulagsfulltrúi Akureyrarbæjar. Meginverkefni skipulagssviðs eru 
gerð aðal- og deiliskipulags, veiting byggingarleyfa og eftirlit með byggingarframkvæmdum, undirbúningur erinda fyrir 
skipulagsráð ásamt því að veita þjónustu og ráðgjöf til íbúa og fyrirtækja.

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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

ATVINNUAUGLÝSINGAR  3 L AU G A R DAG U R   2 5 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 7



Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk.

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

DEILDARSTJÓRI 
SÖLU OG ÞJÓNUSTU
Flügger óskar eftir að ráða til sín deildarstjóra sölu og þjónustu.
Um nýtt starf er að ræða og er viðkomandi yfirmaður 5 manna söluteymis. Leitað er að starfsmanni sem er 
jákvæður í samskiptum og hefur metnað til að vinna með söluteymi sem byggir á fagþekkingu og reynslu.

Nánari upplýsingar veitir Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum, agla@radum.is. 
Sótt er um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is.

Flügger á Íslandi rekur 6 
verslanir víðs vegar um landið en 
höfuðstöðvarnar eru í Danmörku 
og eru verslanir Flügger rúmlega 
550. Verslanirnar eru staðsettar 
í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, 
Póllandi, Íslandi og í Kína.
Flügger byggir afkomu sína 
á sölu til fagmanna og hjá 
Flugger starfa málarar og 
málarameistarar með mikla 
reynslu auk starfsmanna sem 
koma að þjónustu og ráðgjöf til 
viðskiptavina.

HÆFNISKRÖFUR:

• Reynsla af stjórnun og vinnu með söluteymi
• Stefnumiðuð hugsun og skipulagshæfni
• Innsýn í markaðsmál og reynsla af greiningarvinnu
• Miklir samskiptahæfileikar
• Góð ensku- og íslenskukunnátta
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur

HELSTU VERKEFNI:

• Daglegur rekstur söludeildar
• Áætlanagerð og skipulagning
• Greining viðskiptatækifæra
• Tengslamyndun og sóknarsala
• Fræðsla og miðlun upplýsinga
• Erlend samskipti innan Flügger keðjunnar

Creditinfo - Höfðabakka 9 - 110 Reykjavík - s: 550 9600 - www.creditinfo.is

FORSTÖÐUMAÐUR VÖRU- OG 
VERKEFNASTÝRINGAR

Creditinfo á Íslandi leitar að framúrskarandi leiðtoga inn  
í framtíðina. Við bjóðum metnaðarfullt starf í skemmtilegum 
hópi af sterku fagfólki í heimi fjölbreyttra tækifæra bæði 
hérlendis og á alþjóðlegum vettvangi.

Sviðið ber ábyrgð á öllum vörum Creditinfo hérlendis  
og þróun þeirra til framtíðar. Lögð er mikil áhersla  
á notendamiðaða vöruþróun og eru starfsmenn sviðsins  
í nánum samskiptum við bæði viðskiptastýringu  
og viðskiptavini. Vörur Creditinfo spila lykilhlutverk  
í ákvörðunartöku og stafrænni vegferð íslenskra fyrirtækja.

Creditinfo á Íslandi er hluti af Creditinfo Group sem er  
í miklum vexti og starfar nú í 26 löndum. Mikið samstarf er 
milli landa og mun forstöðumaður vöru- og verkefnastýringar 
taka virkan þátt í alþjóðlegri vöruþróun með móðurfélaginu. 
Forstöðumaður situr í framkvæmdastjórn Creditinfo á Íslandi 
og heyrir beint undir framkvæmdastjóra félagsins.

MENNTUN OG HÆFNI 

•   Háskólapróf sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði 
     eða tölvunarfræði 
•   Reynsla af því að vinna sem vörustjóri eða verkefnastjóri  
      í upplýsingatækni   
•   Góður skilningur á bæði tækni- og viðskiptahliðinni
•   Reynsla af stjórnunarstörfum er mikill kostur
•   Metnaður, frumkvæði, heildarsýn og samkiptahæfileikar

Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
atvinna@creditinfo.is merkt „Forstöðumaður  
vöru- og verkefnastýringar“. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir  
Brynja Baldursdóttir, framkvæmdastjóri 
(brynja@creditinfo.is). 

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2017.

UM OKKUR

Creditinfo er ört vaxandi, alþjóðlegt 
fyrirtæki á sviði miðlunar fjárhags- 
og viðskiptaupplýsinga. Tilgangur 
Creditinfo er að auka virði upplýsinga 
í þágu einstaklinga, fyrirtækja og 
opinberra aðila og stuðla þannig  
að réttri ákvarðanatöku og trausti  
í viðskiptum.

Fyrirtækið er íslenskt að uppruna og 
fögnum við 20 ára afmæli í ár. Hjá 
félaginu starfa um 50 manns hérlendis  
og tæplega 500 manns út um allan heim.
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STÖRF HJÁ 
GARÐABÆ
Álftanesskóli
 • Leiðbeinandi á tómstundaheimili 
Holtakot
 • Deildarstjóri  
Íþróttamiðstöðvar Garðabæjar
 • Ásgarður - eftirlit og ræsting
  í kvennaklefa 
Fjölskyldusvið
 • Þroskaþjálfi

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á vef Garðabæjar 
www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

The EFTA Surveillance Authority (ESA) monitors compliance with the Agreement on the European Economic Area
(EEA Agreement) in Iceland, Liechtenstein and Norway, enabling those States to participate in the Internal
Market of the European Union.

ESA is an international organisation, independent of the States, which safeguards the rights of individuals and
undertakings under the EEA Agreement, ensuring free movement, fair competition and control of state aid.
ESA's work helps remove barriers to trade and open up new opportunities to over 500 million Europeans,
creating jobs and growth and adding to the international competitiveness of the States. 

ESA is based in Brussels and operates independently of the EEA EFTA States. It currently employs 70 staff
members of 16 nationalities.  ESA is led by a College consisting of three members, each appointed for a period
of four years by the three participating EFTA States.

ESA is recruiting an Officer to join its Internal Market
Affairs Directorate (IMA). The successful candidate
will be assigned responsibilities for surveillance
work in relation to the application of general Internal
Market law. 

IMA is responsible for monitoring the EEA EFTA
States to ensure that they comply with their obliga-
tions in the field of internal market law. The suc-
cessful candidate will be assigned responsibility for
general surveillance work and case handling regard-
ing the implementation and application of EEA law.

Day to day tasks include the examination of com-
plaints, legal conformity assessments, drafting of
decisions, opinions and reports.  

For this particular vacancy, we are looking for candi-
dates with experience of dealing with EEA public pro-
curement law. Depending on workload and other
requirements, the responsibilities may also cover
other general or specific issues relating to EEA law.
We are looking for a well-qualified candidate with at
least 5 years’ relevant experience from the public
and/or private sector. 

JOB REFERENCE 16/2017

Deadline for applications:
17 December 2017 

Start date:
May 2018 (or earlier if possible)
.

Internal Market Affairs Officer
(Procurement) 

For full details of this position and to apply please visit: https://jobs.eftasurv.int

 

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

66°NORÐUR á sér 90 ára sögu og er því eitt elsta starfandi framleiðslufyrirtæki landsins. Frá upphafi hefur það verið metnaður 
okkar að framleiða útivistarfatnað sem stenst alla duttlunga íslenskrar veðráttu. Í dag eru vörur 66°NORÐUR eftirsóttar hér 
heima og erlendis og eru þekktar fyrir styrk, endingu og frábæra hönnun. 66°NORÐUR er líflegur og spennandi vinnustaður 
með alþjóðlega starfsemi, þar sem drifkraftur, ævintýraþrá og reynsla af íslenskri veðráttu koma að góðum notum.

Mannauðsstjóri
Við leitum að öflugum leiðtoga í starf mannauðs-
stjóra 66°Norður sem býr yfir framúrskarandi 
samskiptahæfileikum, frumkvæði, metnaði og 
brennandi áhuga á að ná árangri í alþjóðlegu 
starfsumhverfi.

Mannauðsstjóri hefur yfirumsjón með og ber ábyrgð 
á ferli starfsmanns frá ráðningu til starfsloka.  
Helstu hlutverk eru að halda utan um og þróa áfram 
starfsmannastefnu 66°Norður, miðla upplýsingum 
um réttindi og skyldur og leiða breytingar innan 
fyrirtækisins.

Sérfræðingur á
framleiðslusviði
Við leitum að öflugum einstaklingi með framúr-
skarandi greiningarhæfni í starf sérfræðings 
á framleiðslusviði 66°Norður. Starfið felur 
einnig í sér að sinna hlutverki aðstoðarmanns 
framkvæmdastjóra framleiðslusviðs.

Starfssvið
• Stefnumörkun í mannauðsmálum félagsins

• Þjálfunar- og fræðslumál

• Val og ráðning nýrra starfsmanna í samráði við  
   stjórnendur

• Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn

• Umsjón og gerð starfslýsinga

• Umsjón við jafnlaunavottun

• Umsjón og innleiðing mannauðsmælinga og ferla

• Önnur verkefni sem upp koma

Starfssvið
• Gerð framleiðslu- og innkaupaáætlana

• Innkaup á fullunnum vörum

• Samskipti við verksmiðju fyrirtækisins og verktaka

• Skýrslugerð og greiningarvinna

• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Stjórnunarreynsla og þekking á   
   starfsmannamálum er nauðsynleg

• Reynsla af alþjóðlegu viðskiptaumhverfi kostur

• Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum  
   samskiptum

• Reynsla af upplýsingakerfum

• Mjög góð enskukunnátta

Hæfniskröfur
• Háskólapróf í viðskiptafræði, verkfræði eða  
   tengdum greinum

• Mjög góð Excel-kunnátta

• Þekking á Microsoft Dynamics AX er kostur

• Mjög góð ensku- og íslenskukunnátta í rituðu og  
   mæltu máli

• Framúrskarandi greiningarhæfni

• Sjálfstæð og nákvæm vinnubrögð

• Góðir samskiptahæfileikar

Upplýsingar veita: 

Sverrir Briem - sverrir@hagvangur.is 
Gyða Kristjánsdóttir - gyda@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 5. desember nk.

Við leitum að öflugum starfsmönnum í tvö spennandi störf
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Verzlunarskóli Íslands óskar að ráða 
starfsmann í dagræstingu

 
Við bjóðum:
•	Góða	vinnuaðstöðu.
•	Góðan	starfsanda	á	framsæknum	og	líflegum	
				vinnustað.
•	Vinnutími	milli	8	og	16.		

Hæfniskröfur: 
•	Samviskusemi.
•	 Íslenskukunnátta.
•	Hæfni	í	mannlegum	samskiptum.
 
Nánari	upplýsingar	gefur	Magnea	Ragna	Ögmundsdóttir	
skrifstofustjóri,	ragnao@verslo.is	eða	í	síma	5900600.	

Umsóknarfrestur er til 3. desember og	skal	senda	 
umsóknir	ásamt	ferilskrá	á	netfangið	ragnao@verslo.is.

Verzlunarskóli Íslands er framhaldsskóli  
með um 1100 nemendur. 

Óska eftir sölumönnum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í jan 2018.

Mikilvægt er að viðkomandi sé með gott sjálfstraust og hafi 
reynslu af sölumennsku. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.  

sala@passinn.is

STÖRF Í BOÐI
Við hjá Einingaverksmiðjunni óskum eftir umsóknum um framtíðarstörf hjá fyrirtækinu. 

Við leitum að: 

Vélvirkjum/vélstjórum í viðhald og nýsmíði. 
Smiði í mótasmíði. 
Lagerstarfsfólki m. vinnuvélaréttindi og/eða meirapróf.

Umsóknir óskast sendar á svanur@ev.is fyrir 5. des. 
Nánari upplýsingar fást á skrifstofu í síma 414 8770

Einingaverkmiðjan var stofnuð árið 1994. Frá upphafi hefur fyrirtækið 
framleitt forsteyptar einingar til húsbygginga. Innan fyrir-tækisins 
hefur skapast gríðarleg sérþekking og verkkunnátta í áranna rás. Við 
höfum á að skipa öflugum tækjabúnaði og afar fullkominni verksmiðju. 
Frá árinu 2008 höfum við einnig rekið verksmiðju í Færeyjum eftir að hafa 
flutt forsteyptar einingar þangað í allmörg ár. 

Við bjóðum glæsilegt vinnuumhverfi og góða starfsþjálfun. 
Áhugasamir geta sótt um á www.ILVA.is eða sent umsóknir á netfangið audur@ilva.is

Vertu með í frábærum hóp
ILVA er glæsileg húsgagna- og gjafavöruverslun sem orðin er þekkt meðal 
landsmanna fyrir gæði og þjónustu. Við viljum vera stolt af starfsfólki okkar og að 
starfsfólkið sé stolt af okkur.

ILVA verslun
Við leitum að þjónustuliprum einstaklingum til sölu- og þjónustustarfa bæði í fullt 
starf og í helgarstörf. Viðkomandi þarf að hafa næmt auga fyrir straumum og 
stefnum sem og framsetningu húsgagna og gjafavöru. Reynsla af sölu húsgagna og 
gjafavöru er kostur. Aldurstakmark er 20 ár. 

Keilir óskar eftir að ráða sérfræðing og 
kennara við tæknifræðinám skólans. 

Starfssvið eru umsjón og kennsla áfanga sem snúa að 
forritun og forritunarmálum, auk áfanga sem snúa að 
tölvutækni og tölvustýringum. Þá er gert ráð fyrir þátttöku 
í innra starfi tæknifræðinámsins og uppbyggingu á starfs- 
og þróunarumhverfi tæknifræðinámsins.

Hæfniskröfur eru próf (mastersgráða) í tæknifræði, 
verkfræði, tölvunarfræði eða öðru sambærilegu námi sem 
nýtist starfi. Reynsla af háskólakennslu og úr atvinnulífinu
er kostur.

Umsóknarfrestur er til 1. desember og við hvetjum jafnt 
konur sem karla til að sækja um. Nánari upplýsingar á 
www.keilir.net eða í síma 578 4000.

Miðstöð vísinda,
fræða og atvinnulífs

Sérfræðingur og kennari í tölvutækni 
og sjálfvirkni við tæknifræðinám 
Háskóla Íslands og Keilis

Rekstraraðili golfskála
Golfklúbbur Öndverðarness leitar að  
nýjum rekstraraðila fyrir golfskálann.

Leitað er að  metnaðarfullum rekstraraðila sem sér um og 
ber ábyrgð á veitingarekstri og þjónustu klúbbsins við  
golfara í maí – sept. ár hvert.  Daglegur opnunartími 
golfskálans er að jafnaði kl 8-20 alla vikudaga sumarsins.  
Æskilegt er að viðkomandi sé matreiðslumaður og/eða hafi 
reynslu af veitingarekstri.

Nánari upplýsingar veitir Aðalsteinn Steinþórsson formaður 
GÖ í síma 8965865 milli kl 12-14.  Umsóknir ásamt ferilskrá 
skal senda á netfangið allist@internet.is í síðasta lagi  
7. desember.  Allar fyrirspurnir og umsóknir verða  
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Golfklúbbur Öndverðarness var stofnaður 1974 og er einn af stærstu 
og framsæknustu golfklúbbum landsins.  Félagar hafa verið rúmlega 
500 undanfarin ár.  Öndverðarnesvöllur er 18 holur og þjónar sívaxandi 
sumarhúsabyggð í Grímsnesi og nærsveitum.  Um 3.000 sumarhús eru 
innan 20 mínúta aksturfjarlægðar og einungis tekur tæpa klukkustund að 
aka til GÖ frá höfuðborgarsvæðinu. Golfskáli GÖ er glæsilegur með vel 
tækjum búið eldhús og veislusal sem tekur 180 manns í sæti.

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300
Fax: 5351305 - verslun@verslun.is

Lagermaður Verslunartækni tekur í gagnið 
á næstunni nýtt og fullkomið 
vöruhús við Dragháls

Óskum eftir starfsmanni á lager
Vinnutími virka daga frá kl 08:00 -17:00
Umsækjandi þarf að hafa reynslu af lagerstörfum eða 
sambærilegu starfi, leggjum áherslu á góða þjónustulund, 
heiðarleika og stundvísi. - Lyftararéttindi æskileg.
Upplýsingar um umsækjenda, aldur og starfsferil óskast sendar á 
netfangið sht@verslun.is
Frekari upplýsingar veitir 
Sigurður í síma: 896 5400 TA
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Borgarbyggð auglýsir starf byggingarfulltrúa á 
umhverfis- og skipulagssviði laust til umsóknar. 
Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í 
lifandi umhverfi. Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á 
byggingarmálum og hefur eftirlit með 
mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9. 
gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. 

 

Borgarbyggð auglýsir starf byggingarfulltrúa 
laust til umsóknar 

 

Helstu verkefni byggingarfulltrúa eru yfirferð og 
afgreiðsla byggingarleyfisumsókna vegna 
byggingarleyfisskyldra framkvæmda, stöðuleyfa og 
fyrirspurna auk útgáfu byggingarleyfa að uppfylltum 
skilyrðum.  

Byggingarfulltrúi annast að auki eftirlit með 
byggingarframkvæmdum og frágangi þeirra, sem og 
umhverfi lóða til samræmis við samþykkt gögn, 
skilmála, byggingarreglugerð og lög sem því tengjast.  

Hann sinnir einnig öðrum verkefnum sem falla undir 
verksvið byggingarfulltrúa og umhverfis- og 
skipulagssvið hverju sinni.  

  

 
     BORGARBYGGÐ

 

[Cite your source here.] 

Menntunar- og hæfniskröfur eru háskólamenntun á sviði 
byggingarmála með löggildingu í mannvirkjahönnun skv. 
25. gr. laga um mannvirki og reynsla á sviði byggingar-
mála og lagaumhverfis þess. Lögð er áhersla á 
frumkvæði, skipulagshæfni, fagmennsku og góða 
samskiptahæfileika. 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi 
stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga. 
Umsóknarfrestur er til 27. nóvember n.k. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnlaugur Júlíusson 
sveitarstjóri í síma 433-7100. Umsóknir ásamt ítarlegri 
starfsferilsskrá og kynningarbréfi skulu sendar til 
borgarbyggd@borgarbyggd.is  

 

  

 

Forstöðumaður
Alþjóðasviðs

Borgun óskar eftir að ráða öflugan 
stjórnanda á Alþjóðasvið til að taka 
þátt í þróun og uppbyggingu erlendrar 
starfsemi félagsins.

Borgun er leiðandi fjármálafyrirtæki 
í þróun og hagnýtingu lausna á sviði 
rafrænnar greiðslumiðlunar.

Menntunar- og hæfniskröfur

 – Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 – Framúrskarandi hæfni 

í mannlegum samskiptum
 – Reynsla af stjórnunarstörfum
 – Alþjóðleg reynsla kostur
 – Góður fjármála- og tækniskilningur 
 – Góð enskukunnátta

Helstu verkefni

 – Daglegur rekstur og 
stjórnun Alþjóðasviðs

 – Samskipti við erlenda 
samstarfsaðila og viðskiptavini

 – Öflun nýrra viðskiptasambanda 
og tækifæra erlendis

 – Stefnumótun og framfylgni hennar
 – Ábyrgð á vöru- og þjónustuþróun

Umsóknir óskast fylltar
út á www.hagvangur.is

Upplýsingar veita Sverrir Briem á 
sverrir@hagvangur.is og Katrín S. 
Óladóttir á katrin@hagvangur.is.

Umsóknarfrestur er til og með 5. des. nk.  
Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum 
verður svarað að ákvörðun lokinni.

GER innflutningur, rekstraraðili  
Húsgagnahallarinnar, Betra Bak og Dorma  

óskar eftir vönum lyftaramönnum og bílstjórum  
skilyrði er að þeir séu 20 ára eða eldri.

Lyftarmenn og bílstjórar

100% VINNA
Hægt er að hefja störf strax.

Umsóknir ásamt upplýsingum  
um umsækjanda sendist á netfangið 

vinna@ger.is

Starfsferilskrá og meðmæli 
eru æskileg fylgigögn. 



Varahlutaverslun - Lagerstarfsmaður óskast

Við auglýsum nú eftir öflugum liðsmanni sem er 
tilbúin til þess að taka þátt í spennandi vexti og þróun 
fyrirtækisins með okkur. Starfið fellst í hefðbundnum 

lagerstörfum auk tilfallandi verkefna. Íslenskukunnátta 
og haldgóð þekking á bifreiðum eru skilyrði.  

Nánari upplýsingar í síma 555 8000
Umsóknir sendist á velanaust@velanaust.is
www.velanaust.is

Hjúkrunarfræðingur  
óskast til afleysingastarfa

Við leitum til þín.

Okkur vantar hjúkrunarfræðing í janúar 2018 í hlutastarf,  
um er að ræða 70-80% starf þar sem unnið er 4 hverja helgi.  
Einnig er unnið á bakvöktum. Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði.

Vinsamlega hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur 
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra 
fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti  
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut  
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum  
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu.

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

NEED A JOB?
AÞ-Þrif is looking for people
– full time and part time jobs 

PROFESSIONALISM
GOOD SERVICE 
HONESTY

AÞ-Þrif is looking for people to hire, both 
for full time job and part time job.
Preferably between 20–40 years of age, icelandic 
and/or english speaking with driving license.
Clean criminal record required.

Please apply via www.ath-thrif.is or send email: 
gerda@ath-thrif.is

Óskað er eftir öflugum og jákvæðum sérfræðingum í mannauðsmálum til að stýra og taka þátt í áframhaldandi 
eflingu mannauðs Hrafnistuheimilanna. Mannauðsdeild er stoðdeild innan Hrafnistu sem vinnur náið með 
stjórnendum og starfsmönnum Hrafnistuheimilanna.  Mannauðsdeild heyrir undir rekstrarsvið, sem er annað 
tveggja stoðsviða Hrafnistu.

Hæfniskröfur: 
• Framhaldsnám á sviði mannauðsstjórnunar
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar 

nauðsynleg 
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Þekking á lagalegum hliðum 

mannauðsstjórnunar 
• Þekking og/eða reynsla af úrvinnslu 

tölfræðilegra gagna
• Rík þjónustulund

Ert þú meistari í mannauðsmálum?    
Við leitum að mannauðsstjóra og mannauðsfulltrúa fyrir Hrafnistuheimilin

 Helstu verkefni:
• Stuðningur við stjórnendur og starfsmenn á sviði mannauðsmála
• Vinna við starfsauglýsingar og samskipti við ráðningarþjónustu
• Upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi kjaramál og túlkun 

kjarasamninga
• Úrvinnsla kannana, kynning á niðurstöðum og eftirfylgni 

umbótaverkefna
• Gerð ráðningarsamninga og starfslýsinga
• Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda
• Úrvinnsla greininga á sviði mannauðsmála 
• Önnur tilfallandi verkefni 

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.  Umsókn, ásamt ferilskrá og ýtarlegu kynningarbréfi, skal senda í gegnum 
heimasíðu Fast Ráðninga, www.fastradningar.is.  Óskað er eftir einnar blaðsíðu kynningarbréfi þar sem á skipulegan hátt er gerð 
grein fyrir reynslu viðkomandi af helstu verkefnum sem fylgja starfinu.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Hrafnistu, harpa.gunnarsdottir@hrafnista.is 
og Lind Einarsdóttir, lind@fastradningar.is, eða í síma 552-1606.

Hrafnista rekur sex öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa 
um tólf hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 650 talsins. Veitt er 
sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna. 

Hrafnista  Reykjavík   I   Hafnarfjörður   I   Kópavogur   I   Garðabær   I   Nesvellir   I   Hlévangur

Mannauðsstjóri
Mannauðsstjóri ber ábyrgð á þróun og framkvæmd mannauðsstefnu Hrafnistu, stuðningi við stjórnendur 
varðandi mannauðsmál og eftirfylgni mannauðsverkefna.  

Mannauðsfulltrúi
Mannauðsfulltrúi starfar í mannauðsdeild Hrafnistu og heyrir undir mannauðsstjóra. Mannauðsfulltrúi sinnir 
þjónustu inni á heimilunum og fer því á milli heimila samkvæmt skipulagi þar um. 

Helstu verkefni:
• Alhliða ráðgjöf til stjórnenda á sviði mannauðsmála
• Skipulag og yfirumsjón með mönnun og ráðningu starfsfólks
• Stuðlar að góðum samskiptum og góðum starfsanda
• Ábyrgð á verkefnum á sviði viðverustjórnunar og vinnuverndar
• Framkvæmd kannana meðal starfsmanna og eftirfylgni úrbóta- 

verkefna þeim tengdum
• Yfirumsjón og ábyrgð á skjalagerð s.s. ráðningarsamningum og 

starfslýsingum
• Áætlanagerð varðandi mönnun og launakostnað
• Samskipti við stéttarfélög, túlkun kjarasamninga og þátttaka   

í samningagerð
• Skipulag og yfirumsjón með þjónustu mannauðsfulltrúa 
• Yfirumsjón með tölfræðigreiningu á sviði mannauðsmála

Hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun á sviði mannauðsmála eða 

önnur menntun sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla á sviði mannauðsstjórnunar 

æskileg
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
• Sveigjanleiki og rík þjónustulund
• Þekking og/eða reynsla af úrvinnslu 

tölfræðilegra gagna
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Engjaborg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Engjaborg.

Engjaborg er fjögurra deilda leikskóli í Engjahverfi í Grafarvogi í Reykjavík. Gildi leikskólans eru virðing, gleði, agi og kærleikur. 
Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia og mikil áhersla er lögð á skapandi starf, frumkvæði barna og lýðræði í leikskólastarfi. Þema- 
dagar, s.s. íþróttadagar, bókadagar og búningadagar, skipa stóran sess í starfinu og útileiksvæði leikskólans er stórt og býður upp á 
mikla möguleika. Unnið er með skráningar og ferilmöppur barna um veru þeirra og vinnu í leikskólanum. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf í 
Engjaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækj- 
anda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

•	 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.

•	 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.

•	 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og 
umbótaáætlunum.

•	 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.

•	 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.

•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-
skólastigi.

•	 Reynsla af stjórnun æskileg. 

•	 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.

•	 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.

•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

•	 Sjálfstæði og frumkvæði.

Aðhlynningarstörf
Ertu sjúkraliði, sérhæfður starfsmaður, 

nemandi á heilbrigðissviði 

Við leitum til þín.

Okkur vantar starfsmann nú þegar eða sem allra fyrst , starfshlutfall 
samkomulag, unnið er á morgunvöktum og kvöldvöktum og síðan 
aðra hvora helgi.  Einnig vantar starfsmann í blandað starf, þar sem 
unnið frá kl. 8-16 og sér starfsmaður um morgunverð og eftir það 
ræstingu í þessu starfi er frí um helgar.

Vinsamlega hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur 
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is, sem allra 
fyrst.

Sjálfsbjargarheimilið rekur búsetuþjónustu og fleiri starfsemisþætti  
í Sjálfsbjargarhúsinu að Hátúni 12, 105 R. Sjálfsbjargarheimilið hlaut  
útnefninguna Stofnun ársins 2014 og hafði þar áður verið valin fjórum  
sinnum sem fyrirmyndarstofnunun af SFR – stéttarfélagi í almannaþjónustu.

ly�a.is

Spennandi störf í 
nýrri verslun Ly�u

Umsjónarmaður verslunar

Starfs– og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með versluninni – útliti, fram-  
 stillingu á vörum, sölutölum og pöntunum.
• Samskipti við birgja.
• Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum.
• Afgreiðsla á kassa.
• Afhending ly a gegn lyfseðli.
• Afgreiðsla á lausasöluly um og ráðgjöf um 
 val og notkun þeirra.

Vinnutími er frá kl. 9–16/17 alla virka daga 
og frá 11–16 annan hvern laugardag.

Umsóknarfrestur er til 10. desember nk. Áhugasamir sæki um á www.ly�a.is.

Í samræmi við jafnréttisáætlun Ly�u hf. hvetjum við karla jafnt sem konur til þess að sækja um 
störf hjá fyrirtækinu.

Ly�a leitar að metnaðarfullum, sjálfstæðum og skipulögðum einstaklingum með ríka 
þjónustulund til starfa í nýrri og glæsilegri verslun Ly�u við Hafnarstræti í Reykjavík.

Ly�atæknir

Starfs– og ábyrgðarsvið:
• Ly apökkun og aðstoð í reseptúr.
• Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum.
• Afgreiðsla á kassa.
• Afhending ly a gegn lyfseðli.
• Afgreiðsla á lausasöluly um og ráðgjöf um 
 val og notkun þeirra.

Vinnutími er frá kl. 9 alla virka daga og frá 
kl. 11–16 aðra hverja helgi. Um 100% starfs-
hlutfall er að ræða.

Sölu– og afgreiðslufólk

Starfs– og ábyrgðarsvið:
• Ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum.
• Afgreiðsla á kassa.
• Afhending ly a gegn lyfseðli.
• Afgreiðsla á lausasöluly um og ráðgjöf um 
 val og notkun þeirra.

Um tvö störf er að ræða, annars vegar fullt starf 
frá kl. 9 og hins vegar hlutastarf eftir hádegi. Í 
báðum störfum er unnið á laugardögum aðra 
hverja helgi 11–16.



Forstöðumenn frístundaheimila 
í Árborg

Hjá Vallaskóla og Sunnulækjarskóla á Selfossi eru lausar 
100% stöður forstöðumanna frístundaheimilanna Bifrastar 
við Vallaskóla og Hóla við Sunnulækjarskóla. Á báðum 
stöðum eru skráðir að jafnaði u.þ.b. 150 nemendur.

Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstakling-
um með háskólamenntun sem gagnast í starfi. Á frístunda-
heimilunum er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar 
hefðbundnum skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Megináhersla 
í starfi frístundaheimilanna er fjölbreytt frístundastarf og 
frjáls leikur með börnum.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsjón og ábyrgð á starfsemi frístundaheimilisins fyrir  
 6-9 ára börn
• Skipulagning starfsins í samráði við starfsfólk  
 frístundaheimilisins
• Samskipti og samstarf, m.a. við foreldra
• Þátttaka í að móta stefnu og framtíðarsýn
• Umsjón með starfsmannamálum
• Umsjón og ábyrgð með rekstri frístundaheimilisins í  
 samráði við skólastjórnendur

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Háskólapróf á uppeldissviði; tómstunda- og  
 félagsmálafræði eða sambærileg menntun
• Reynsla af starfi með börnum
• Reynsla af stjórnun
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulags- og stjórnunarhæfileikar
• Áhugi á frístundastarfi
• Fjölbreytt áhugasvið sem nýtist í starfi á frístundaheimili
• Færni í samskiptum
• Góð íslenskukunnátta

Störfin eru laus frá 1. janúar 2018.

Frekari upplýsingar veita:
Vallaskóli/Bifröst: Ástrós Rún Sigurðardóttir, sími 480-5800, 
netfang: astros@vallaskoli.is 
Sunnulækjarskóli/Hólar: Sigrún Sighvatsdóttir,  
sími 480-5400, netfang: sigruns@sunnulaekjarskoli.is 

Umsóknarfrestur er til og með 3. desember 2017. 
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi 
stéttarfélags.

Umsókn vegna Bifrastar sendist Þorvaldi H. Gunnarssyni, 
skólastjóra, thorvaldur@vallaskoli.is 

Umsókn vegna Hóla sendist Birgi Edwald, skólastjóra, 
birgir@sunnulaek.is

What impact will you make? 
deloitte.isViltu hafa áhrif?

Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Tekið er á móti umsóknum í gegnum 
heimasíðu Deloitte, www.deloitte.is, fyrir 3. desember 2017. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar. 

Nánari upplýsingar veitir Harpa Þorláksdóttir mannauðsstjóri, harpa@deloitte.is.

Við leitum að sérfræðingum/ráðgjöfum í SAP sem:

 • Hafa a.m.k 2-5 ára reynslu úr SAP heiminum og/eða reynslu í fjármálum, 
bókhaldi eða endurskoðun

 • Geta unnið sjálfstætt og í hópi

 • Hafa gott vald á ensku

 • Eru tilbúnir til þátttöku í metnaðarfullum verkefnum innanlands sem erlendis

 • Góð samskiptahæfni, jákvæðni og rík þjónustulund

Vilt þú taka þátt í framtíðinni í SAP S/4 HANA ?
Deloitte er eitt stærsta ráðgjafafyrirtæki heims með yfir 16.000 ráðgjafa og ríflega 3.000 
viðskiptavini í SAP, auk þess að vera einn fárra Platinum samstarfsaðila SAP. Framundan 
er mjög stór innleiðing á S/4 HANA hjá Deloitte í Evrópu.  Af þeim sökum leitum við að 
sérfræðingum á sviði SAP sem langar að komast í spennandi, alþjóðleg verkefni sem    
m.a. fela í sér innleiðingu á S/4 HANA hjá Deloitte á Íslandi. 

Þeir sérfræðingar sem veljast til starfa munu eiga kost á þjálfun og þátttöku í erlendum 
og innlendum verkefnum með reynslumiklum hópi sérfræðinga sem eiga að baki yfir 50 
innleiðingar á S/4 HANA auk hundruða sem eru í gangi eða í undirbúningi.

Vilt þú taka þátt 
í baráttunni gegn 
krabbameinum?

www.krabb.is

Hjúkrunardeildarstjóri – 100% starf

Helstu verkefni deildarstjóra eru að stýra 
daglegu starfi leitarstöðvar Krabbameinsfélags 
Íslands og vera í forystu fyrir framþróun og 
umbótum á starfi stöðvarinnar ásamt öðrum 
stjórnendum, auk þess að sinna m.a. síma- 
ráðgjöf vegna skimana. Deildarstjóri starfar í 
nánu samstarfi við lækna, ljósmæður, geisla- 
fræðinga, lífeindafræðinga og starfsmenn í 
móttöku leitarstöðvar, auk annars starfsfólks. 

Hjúkrunarfræðingur 60 – 80% starf

Helstu verkefni hjúkrunarfræðings á leitarstöð 
eru að hafa umsjón með sérskoðunum, sinna 
skráningu sjúkragagna og veita símaráðgjöf 
vegna skimunar. Hjúkrunarfræðingur tekur 
einnig þátt í almennu starfi leitarstöðvar, þar 
með talið framþróun og umbótum á starfi 
stöðvarinnar. Hjúkrunarfræðingurinn er í sam- 
starfi við annað starfsfólk leitarstöðvar og 
Krabbameinsfélagsins.

 Bæði störfin gera kröfu um þjónustulund, 
skipulagshæfileika, sjálfstæði, nákvæmni og 
frumkvæði í starfi. Ásamt færni og lipurð 
í samskiptum og metnaði til að ná árangri.

Umsækjendur skulu hafa íslenskt hjúkrunar-
leyfi. Viðbótarmenntun í ljósmóðurfræðum 
er kostur og sömleiðis þekking og reynsla af 
kvensjúkdómum eða krabbameinum. Góð 
íslenskukunnátta er áskilin. Geta til að tjá sig 
á ensku er kostur.

Launakjör fara eftir kjarasamningi SFV við 
félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Umsóknir 
skal senda á helgi@krabb.is ásamt náms- 
og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum 
og starfsleyfum, í síðasta lagi 7. desember 
næstkomandi. 

Nánari upplýsingar gefur Halla Þorvalds-
dóttir, framkvæmdastjóri Krabbameins-
félagsins í síma 540 1900, halla@krabb.is.

Krabbameinsfélagið leitar að skipulögðum, sjálfstæðum og 
drífandi hjúkrunarfræðingum til starfa á leitarstöð félagsins. 



  

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 400 manns.

365 óskar eftir góðu fólki

Við leitum að php forritara til starfa Við traustan 
fjölmiðil sem Verður í stöðugri þróun
•	 viðhalda	og	þróa	vef	sem	skrifaður	er	í		
	 Craft	cms	/	Yii	Framework	í	samstarfi	við	ritstjórn	
•	 hafa	mikla	starfsreynslu	í	object-oriented	PHP	og	vera			
	 Full	Stack	forritari
•	 hafa	auk	þess	mjög	góða	þekkingu	á:	MySQL,	HTML,		 	
	 CSS,	Javascript	og	AWS	ásamt	grunnþekkingu	á	Linux

•	 hafa	haldgóða	menntun	sem	nýtist	í	starfi
•	 vera	lausnamiðaður,	sjálfstæður	og	agaður	í	
	 vinnubrögðum
•	 búa	yfir	lipurð	í	mannlegum	samskiptum	og	hafa		
	 ríka	þjónustulund.

Vinsamlegast sækið um á 
https://radningar.365.is 
fyrir 4 des.

Viðkomandi þarf að:

Viltu teikna með okkur?

www.tskoli.is

Tækniskólinn leitar að kennara í tækniteiknun

Viðkomandi þarf að hafa reynslu í AutoCAD, Revit og Inventor.
Upplýsingar gefur Gunnar Kjartansson skólastjóri 
Byggingatækniskólans gkj@tskoli.is
 
Umsóknarfrestur er til 8. desember 2017. Umsóknir berist til 
Þórs Pálssonar aðstoðarskólameistara thp@tskoli.is. Ekki er 
um sérstök umsóknareyðublöð að ræða. Allar umsóknir eru 
meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og öllum umsækjendum 
verður svarað.

Tækniskólinn leitar að gæða- og skjalastjóra

Við hjá Tækniskólanum leitum að �ölhæfum og metnaðar-
fullum einstakling sem vill verða gæðstjórinn okkar. 
Reynsla af gæða- og skjalastjórnun er kostur. Skólinn er 
með vottað gæðakerfi ISO 9001 og við viljum bæta í 
gæðastarfið þáttum sem snúa að innra starfi í skólanum.

Helstu verkefni:
Gæðastjórnun (ISO 9001) 
Skjalastjórnun
Persónuvernd
Innra starf

Umsóknarfrestur er til 2. desember. Umsóknir berist til 
Jón B. Stefánsson skólameistara í síma 894 2269 eða í 
gegnum tölvupóst jbs@tskoli.is
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Þroskaþjálfi óskast til starfa
Grunnskóli Snæfellsbæjar óskar eftir að ráða þroskaþjálfa til starfa 
frá og með 1. janúar 2018.

Hæfniskröfur:

•	 Þroskaþjálfamenntun	og	starfsleyfi	til	að	starfa	sem	slíkur
•	 Reynsla	af	uppeldis-	og	kennslustörfum.
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum	og	góðir	skipulagshæfileikar.
•	 Reynsla	af	teymisvinnu	og	áhugi	á	þróunarstarfi.

Laun	samkvæmt	gildandi	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	 
sveitarfélaga	við	viðkomandi	stéttarfélag.
Í	samræmi	við	jafnréttisstefnu	Snæfellsbæjar	eru	karlar	jafnt	sem	
konur	hvött	til	að	sækja	um.

Umsóknir	sendist	fyrir	10. desember 2017 til skólastjóra Grunnskóla 
Snæfellsbæjar, Ennisbraut 11, 355 Snæfellsbæ eða á netfangið 
hilmara@gsnb.is.	Í	þeim	skulu	koma	fram	upplýsingar	um	menntun,	
réttindi	og	starfsreynslu.

Frekari	upplýsingar	veitir	Hilmar	Már	Arason,	skólastjóri	 
í	síma	894	9903	eða	hilmara@gsnb.is.

 








 

The applicant should have the following qualifications: 

 

High School Diploma 

Category B Driver’s Licence and driving experience 

Work experience 

Good command of Icelandic and English (knowledge of German added plus) 

Computer Literacy 

Strong Working and Personal Skills 

 

For more detailed information on requirements and job description please 
consult the embassy’s website: 

http://www.reykjavik.diplo.de 

 

Please forward your application in English or German until  

31st December 2017. 

Job Vacancy 
The Embassy of the Federal Republic of Germany is 

looking for a driver with additional craftsman’s skills 
starting from February 2018

The applicant should have the following qualifications: 
• High School Diploma  
• Category B Driver’s Licence and driving experience  
• Work experience  
• Good command of Icelandic and English (knowledge of  
 German added plus) Computer Literacy  
• Strong Working and Personal Skills 

For more detailed information on requirements and job 
description please consult the embassy’s website: 
http://www.reykjavik.diplo.de 

Please forward your application in English or German until  
31st December 2017.

Leitað er að dugmiklum og drífandi einstaklingi í fjölbreytt  
og skemmtilegt starf á sviði íþrótta og tómstundamála í Borgarfirði. 

Ungmennasamband Borgarfjarðar rekur þjónustumiðstöð í Borgarnesi og starfssvæði sambandsins  
er í Borgarbyggð, Skorradalshrepp og Hvalfjarðarsveit. Virk aðildarfélög eru 19 talsins og starfsemin 

fjölbreytt og skemmtileg.
Upplýsingar um starfið veita: Pálmi Blængsson, framkvæmdastjóri í síma 869-7092, palmi@umsb.is  

og Sólrún Halla Bjarnadóttir, solrunhalla78@gmail.com

Umsóknum ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skal skila á  
netfangið umsb@umsb.is fyrir 7.desember nk.

UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 
auglýsir eftir kraftmiklum og metnaðarfullum 

framkvæmdastjóra í 100% starf.

HELSTU VERKEFNI 
• Yfirumsjón með rekstri sambandsins 
• Fjármála- og starfsmannastjórnun 
• Umsjón með rekstri þjónustumiðstöðvar UMSB 
• Samskipti við aðildarfélög og sveitarfélög á starfssvæði UMSB 

um íþróttamál samkvæmt fyrirliggjandi samningi við  
Borgarbyggð 

• Frumkvæði að aukinni samvinnu og samlegð milli félaga á 
starfssvæði UMSB 

• Markaðssetning og kynning á starfi aðildarfélaga og UMSB 

HÆFNISKRÖFUR 
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er 

kostur 
• Reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg 
• Haldgóð tölvukunnátta 
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 
• Jákvæðni og hæfni í samskiptum 
• Þekking á íþrótta- og ungmenna- 

félagsstarfi er kostur

www.umsb.is

Vinnuvernd ehf. · Holtasmári 1 · 201 Kópavogur · 578 0800 · www.vinnuvernd.is

Verkefni
• Einstaklingssamtöl
• Ráðgjöf og þjálfun
• Kannanir
• Fyrirlestrar og námskeið
• Stjórnendaþjálfun o.fl.

Hvað viljum við sjá hjá þér?
• Hæfni í samskiptum
• Áhuga á að miðla þekkingu
• Vilja til að vinna með einstaklinga og hópa
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og ábyrgð

Það sem við bjóðum
• Áhugasama og skemmtilega vinnufélaga
• Spennandi verkefni
• Þverfaglegt vinnuumhverfi
• Áhugaverðan og lifandi starfsvettvang
• Sjálfstæði í starfi

Hefur þú áhuga?
Hljómi þetta eins og eitthvað fyrir þig, 
þá viljum við mjög gjarnan heyra frá þér. 

Sendu umsókn og ferilskrá til okkar 
á vinnuvernd@vinnuvernd.is fyrir 
9. desember. 

Ef þú vilt vita meira um starfið, hafðu þá 
samband við Valgeir Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóra eða Jakob Gunnlaugsson 
sálfræðing í síma 578 0800.

Vinnuvernd leitar
að sálfræðingi

Vinnuvernd er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði vinnuverndar og heilsueflingar.
Í dag njóta �ölmargir vinnustaðir þjónustu okkar. Á vegum Vinnuverndar starfa læknar,
hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingur og lýðheilsufræðingur auk annarra 
starfsmanna. Nú viljum við bæta öðrum sálfræðingi í teymið okkar!

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
Þörungaverksmiðjan rekur þurrkverksmiðju á Reykhólum, þar sem 

þang og þari eru þurrkuð í mjöl í háum gæðaflokki.   
Bæði framleiðsla og hráefnisöflun fyrirtækisins hafa lífræna vottun. 

Meginhluti framleiðslunnar er seldur á erlendum mörkuðum, þar 
sem hún er m.a. nýtt í framleiðslu í lyfja- og snyrtivöruiðnaði auk 

framleiðslu á fóðurbæti, áburði og fleiru.

Skipsstjóri
 

Þörungaverksmiðjan hf. auglýsir eftir að ráða 
skipsstjóra á Gretti BA 39

Upplýsingar veitir Björn í síma 892 3387

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is



 

Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi 
skóli sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp 
á margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.  
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru: agi, virðing, væntingar.

Lausar kennarastöður
við Borgarholtsskóla 

Eftirtaldar framtíðarstöður kennara við Borgarholtsskóla eru 
lausar til umsóknar:

Bifreiðasmíði, 100%
Bifvélavirkjun, 100%
Stærðfræði, 100%
Sjá nánar: www.bhs.is

Skólameistari

Komdu að kenna í Vallaskóla!
Laus er til umsóknar 100% staða kennara í leikrænni tjáningu 
og ensku við Vallaskóla á Selfossi út skólaárið 2017-2018. 
Umsóknarfrestur er til 4. desember 2017. Æskilegt er að 
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og  
umsagnaraðilum sendist á Þorvald H. Gunnarsson skóla-
stjóra á netfangið thorvaldur@vallaskoli.is.
Viðamiklar upplýsingar um skólann er að finna á slóðinni 
www.vallaskoli.is . Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Urriðaholtsskóli er nýr samrekinn leik- og grunnskóli í Garðabæ fyrir nemendur á aldrinum 
1-16 ára. Leikskóladeild skólans tekur til starfa í byrjun árs 2018. Auglýst er eftir áhugasömum 
og faglegum einstaklingum til að taka þátt í að móta og byggja upp nýtt skólasamfélag. 
Samstarf verður einkennandi fyrir alla starfshætti bæði á meðal nemenda og starfsmanna, 
svo og milli skólastiga.

Auglýst er eftir starfsfólki í eftirtalin störf:
• Aðstoðarskólastjóri yngri barna
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur
• Leiðbeinendur í leikskóla og skólaliðar

Í Garðabæ er lögð rík áhersla á sjálfstæði skóla, fjölbreytni og valfrelsi sem felst meðal annars 
í því að foreldrar hafa fullt frelsi um val á skóla fyrir börn sín. Leik- og grunnskólar Garðabæjar 
skapa sér sérstöðu í áherslum sínum til að koma sem best á móts við fjölbreyttar þarfir 
nemenda og verður það verkefni hópsins að koma að stefnumótun skólans.  

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. Gert er ráð fyrir að fyrstu ráðningar taki 
gildi um miðjan janúar 2018 og er samkomulag um hvenær viðkomandi getur hafið störf.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Þorgerður Anna Arnardóttir skólastjóri Urriðaholtsskóla, 
s. 525 8500 / 621 9505, netfang thorgerdurar@urridaholtsskoli.is  

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi 
stéttarfélaga. 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um rafrænt á vef Garðabæjar, www.gardabaer.is en þar 
má finna nánari upplýsingar um störfin.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

STARFSFÓLK
Í URRIÐAHOLTSSKÓLA Í GARÐABÆ

Framkvæmdastjóri Félags um 
stofnun Lýðháskóla á Flateyri
Framkvæmdastjóri undirbýr stofnun Lýðháskóla á Flateyri  
í samstarfi við stjórn félagsins, auk þess að vinna að 
verkefni um lýðháskóla almennt fyrir Fræðslumiðstöð 
Vestfjarða sem kostað er af mennta- og menningarmála- 
ráðuneytinu. Þar skal greint hver staða, hlutverk og 
markmið slíkra skóla gæti verið í menntakerfinu svo 
og hugsanleg tengsl við framhaldsfræðslukerfið, auk 
markhópagreiningar.

Sérstök fagráð hafa undirbúið námsframboð skólans á 
þremur sviðum, sjálfbærni og umhverfismálum, kvik-
myndavinnu og tónlistarsköpun og mun framkvæmdastjóri 
vinna með þeim að útfærslu og þróun námsins og skipu- 
lagi skólans.

Starfstöð framkvæmdastjóra er á Flateyri og er búseta á 
atvinnusvæði Ísafjarðarbæjar skilyrði.

Umsóknarfrestur er til 15. desember en gert er ráð fyrir  
að framkvæmdastjóri taki til starfa 15. febrúar.

Umsóknum skal skila til Runólfs Ágústssonar, formanns  
stjórnar Félags um stofnun Lýðháskóla á Flateyri á  
netfangið runolfur@runolfur.is.  
Upplýsingar veitir formaður stjórnar í síma 695 9999.

Óska eftir sölumönnum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í jan 2018.

Mikilvægt er að viðkomandi sé með gott sjálfstraust og hafi 
reynslu af sölumennsku. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.  

sala@passinn.is

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Tryggingastofnun óskar eftir að ráða vefstjóra til þess að sjá um vefinn tr.is og Mínar síður á tr.is. 
Starfið felur jafnframt í sér þátttöku í kynningarmálum, m.a. að taka þátt í kynningarfundum, setja 
efni á Facebook og fleira. Um er að ræða lifandi og skapandi starf.

VEFSTJÓRI
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Helstu verkefni og ábyrgð
- Vefumsjón og þróun vefsins
- Umsjón með Mínum síðum og þróun þeirra 
- Framsetning efnis og textagerð 
- Kynningarfundir og samskipti við viðskiptavini

Hæfnikröfur
- Menntun sem nýtist í starfi
- Reynsla af vefumsjón er nauðsynleg 
- Góð íslensku- og enskukunnátta
- Hæfni í að koma fram og miðla upplýsingum 
- Mjög góð færni í mannlegum samskiptum
- Metnaður, frumkvæði og hugmyndaauðgi 
- Áhugi á málaflokkum stofnunarinnar 

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem 
fjármála- og efnahagsráðherra og Fræðagarður 
hafa gert.

Tryggingastofnun þjónar um 60 þúsund viðskipta-
vinum um land allt og gegnir vefurinn tr.is 
mikilvægu hlutverki í starfsemi stofnunarinnar. 
Stöðugt fleiri viðskiptavinir nýta sér Mínar síður á 
tr.is og er markmiðið að auka notkun þeirra enn 
frekar í framtíðinni. 

Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með 4. desember 2017.

Nánari upplýsingar veita Sólveig Hjaltadóttir framkvæmdastjóri í síma 560 4400
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 4400.



Fasteignasalan TORG auglýsir laust til umsóknar 
starf yfirmanns samningadeilar. Um er að ræða 
fullt stöðugildi. Leitað er eftir einstaklingi til að
sjá um og halda kaupsamninga sem og sinna
þeim skyldum sem fylgja. Hafa yfirumsjón með
samningadeild og starfsfólki. Leitað er eftir 
þjónustu- og samstarfsliprum einstaklingi með 
reynslu og stjórnunarhæfileika. Um er að ræða 
framtíðarstarf sem stendur báðum kynjum jafnt 
til boða.
 
MENNTUN OG REYNSLA SKILYRÐI. LÖGGILDING 
FASTEIGNA- FYRIRTÆKJA- OG SKIPASÖLU 
SKILYRÐI. LÖGFRÆÐIMENNTUN OG REYNSLA Í 
FASTEIGNAVIÐSKIPTUM KOSTUR.

Áhugasamir sendi inn umsókn með starfsferilskrá 
til framkvæmdastjóra fyrir 1. desember næst-
komandi á netfangið sigurdur@fstorg.is og/eða á 
skrifstofu að Garðatorgi 5, 2 hæð. 210 Garðabæ. 
Fullum trúnaði heitið og öllum umsóknum svarað.

Fasteignasalan TORG er traust og öflug fasteigna-
sala sem hefur einsett sér að veita ávallt topp 
þjónustu. Á stofunni starfa um 16 manns og 
verkefna staða góð. Starfsumhverfi glæsilegt og 
aðbúnaður góður.

YFIRMAÐUR 
SAMNINGADEILDAR

Staða leikskólastjóra við leikskólann Hulduheima

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Hulduheimum.

Hulduheimar er fjögurra deilda leikskóli í Borgahverfi í Grafarvogi í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru virðing, gleði og vinátta 
og markvisst er unnið með þau í starfi með börnunum. Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia og mikil áhersla er lögð á skapandi 
starf. Hulduheimar er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi leikskóli og gott samstarf er við Vættaskóla – Borgir og 
frístundaheimilið Hvergiland. Útinám og vettvangsferðir skipa stóran sess í starfinu en útileiksvæði leikskólans er stórt og býður upp 
á mikla möguleika. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf í 
Hulduheimum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækj- 
anda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

•	 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.

•	 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.

•	 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og 
umbótaáætlunum.

•	 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.

•	 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.

•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-
skólastigi.

•	 Reynsla af stjórnun æskileg. 

•	 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.

•	 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.

•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

•	 Sjálfstæði og frumkvæði.

Grunnskólar
»    Íþróttakennari - Hraunvallaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli
»    Skólaliði - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi í Hraunsel - Hraunvallaskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Víðistaðaskóli
»    Stuðningsfulltrúi - Víðistaðaskóli
»    Umsjónarmaður fasteigna - Skarðshlíðarskóli
»    Frístundaleiðbeinandi - Öldutúnsskóli
»    Náttúrufræðikennari á unglingastigi - Öldutúnsskóli

Leikskólar
»    Leikskólakennari - Arnarberg
»    Leikskólakennari - Álfasteinn
»    Deildarstjóri - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarberg
»    Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
»    Leikskólakennari - Hlíðarendi
»    Leikskólakennari - Hvammur
»    Deildarstjóri - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Hörðuvellir
»    Leikskólakennari - Norðurberg
»    Leikskólakennari - Stekkjarás
»    Leikskólakennari - Víðivellir
»    Þroskaþjálfi - Víðivellir

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

Nánar á hafnar�ordur.is

FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
LAUS STÖRF

585 5500
HAFNARFJARÐARBÆR

hafnarfjordur.is

ly�a.is

Lyfsöluleyfishafi 
á Egilsstöðum

Starfs– og ábyrgðarsvið: 

• Fagleg ábyrgð á rekstri ly�averslunarinnar.
• Daglegur rekstur og umsýsla, m.a. starfsmannahald,  
 velta, innkaup og eftirlit með birgðum.
• Ábyrgð á að unnið sé samkvæmt lögum og reglugerð-  
 um um lyfsöluleyfi og rekstrarlegum markmiðum Ly�u.
• Afgreiðsla lyfseðla ásamt faglegri ráðgjöf til 
 viðskiptavina og starfsfólks.

Hæfniskröfur: 

• Háskólapróf í ly�afræði, gilt starfsleyfi og a.m.k.   
 þriggja ára starfsreynsla.
• Stjórnunarhæfileikar, rík þjónustulund og hæfni 
 í mannlegum samskiptum.
• Áreiðanleiki, metnaður og skipulögð vinnubrögð.

Vinnutími er aðra vikuna kl. 10–18 og laugardag 10–14 
en hina vikuna 10–18 mánudag til fimmtudags. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Í boði er kre�andi starf, 
skemmtilegur vinnustaður 
og gott vinnuumhverfi.
Nánari upplýsingar veitir 
Þórbergur Egilsson, forstöðu-
maður rekstrarsviðs, 
sími 530 3800 / the@ly�a.is 

Umsóknarfrestur er til 
10. desember nk. Farið 
verður með allar umsóknir 
og fyrirspurnir sem trún- 
aðarmál.

Í samræmi við jafnréttisáætlun 
Ly�u hf. hvetjum við karla jafnt 
sem konur til þess að sækja um 
störf hjá fyrirtækinu.

Ly�a leitar að metnaðarfullum og sjálfstæðum ly�afræðingi 
í stöðu lyfsöluleyfishafa í Ly�u, Egilsstöðum. Um er að ræða 
spennandi starf og tækifæri fyrir metnaðarfullan ly�afræðing.



Forstöðumaður Píeta húss  
á Íslandi 

Píeta eru forvarnarsamtök um sjálfsvíg og sjálfsskaða.  Samtökin 
eru til húsa að Baldursgötu 7 í Reykjavík. Píeta Ísland mun bjóða 
upp á ókeypis aðgengilega þjónustu. Fagaðilar munu sjá um viðtölin 
og stuðst verður við sérstakt viðtalsform Píeta House á Írlandi þar 
sem jafningja grunnur er hafður að leiðarljósi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið er brautryðjendastarf á Íslandi. Forstöðumaður mun fá 
sérstaka þjálfun á Írlandi. Forstöðumaður heldur utan um daglegan 
rekstur í Píeta húsi, skipuleggur viðtöl í samráði við starfandi 
ráðgjafa, sinnir viðtölum að hluta, er í nánu sambandi við stjórn og 
framkvæmdarstjóra Píeta. Forstöðumaður mun taka þátt í opinberri 
umræðu sem hefur það markmið að fræða, upplýsa og breyta 
viðhorfum til sjálfsvíga, sjálfsvígshættu og sjálfsskaða á Íslandi. 

Gerð er krafa um:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi s.s. sálfræði, geðhjúkrun,
  félagsráðgjöf
• Reynsla af klínísku starfi
• Reynsla af rekstri og stjórnun æskileg
• Áræðni og úthald við nýsköpun og uppbyggingu 
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum 
• Metnað til að afla sér aukinnar þekkingar
• Góða hæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
• Góða samstarfshæfileika 
• Næmni og að geta sýnt umhyggju
• Mjög gott vald á íslenskri tungu.
• Góða tölvukunnátta.

Óskað er eftir að með umsókn fylgi örstutt greinargerð þar sem 
umsækjandi gerir grein fyrir skoðunum sínum til sjálfsvígs og 
sjálfsskaðaforvarna. 

Frekari upplýsingar 
Um er að ræða 100% stöðu.  
Gert er ráð fyrir ráðningu til 2ja ára með möguleika á framlengingu.
Ráðning tekuri gildi 1. janúar 2018 eða eftir nánara samkomlagi  
Umsóknarfrestur er til 9. desember 2017

Nánari upplýsingar á heimasíðu www.pieta.is
Umsóknir sendist til: sirry@sirry.is 

STARFSSVIÐ:
I   Stjórnun verkefna sem snúa að móttöku, 

viðhaldi og afhendingu á flugvélum
I  Umsjón með tækniþjónustu við viðskiptavini
I  Stýring á innleiðingu nýs tækni- og hugbúnaðar
I  Stjórnun eða þátttaka í umbótaverkefnum
I Önnur tilfallandi verkefni

HÆFNISKRÖFUR:
I  Háskólamenntun á sviði tækni eða viðskipta
I  Menntun eða reynsla af verkefnastjórnun
I  Reynsla af starfi sem snýr að tækniþjónustu  
 flugvéla er kostur
I  Góð enskukunnátta og samskiptafærni
I  Reynsla af samningagerð er kostur

Nánari upplýsingar veita:
Bjarki Jónas Magnússon I bjarkijm@its.is
Sveina Berglind Jónsdóttir I sveinaj@icelandair.is  

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út á 
vef félagsins www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 10. desember 2017. 

Icelandair leitar að verkefnastjóra til starfa hjá tækniþjónustu félagsins (ITS) með starfsstöð  
í Hafnarfirði. Í starfinu felst utanumhald á innleiðingu flugvéla og nýs búnaðar, auk annarrar  
almennrar stjórnunar á verkefnum tengdum þjónustu við viðskiptavini. 
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VERKEFNASTJÓRI MEÐ  
ÁHUGA Á FLUGVÉLUM

SPENNANDI 
FRAMTÍÐARSTÖRF

FAGMENNSKA - GLEÐI 
FRAMSÆKNI

BYKO ehf. var stofnað 1962 og 
starfar á byggingavörumarkaði og 
smásölumarkaði. Hjá okkur starfar 
öflugur hópur starfsmanna sem myndar 
frábæra liðsheild með skýra stefnu 
fyrirtækisins að leiðarljósi. Mikil 
fjölbreytni ríkir í starfsemi BYKO og 
erum við ávallt að leita að góðu fólki. 
Við bjóðum mjög góða vinnuaðstöðu  
og mikla framtíðarmöguleika.

STARFSSVIÐ  
Starfið felst í afgreiðslu, tiltekt á pöntunum  
til viðskiptavina og önnur almenn lagerstörf.

HÆFNISKRÖFUR 
Starf sem hentar öllum aldurshópum.  
Lyftarapróf er kostur en ekki nauðsynlegt.

STARFSSVIÐ  
Starfið felst í vörumóttöku, afstemningum/bókun 
reikninga og utanumhaldi á lager Lagnaverslunar.

HÆFNISKRÖFUR 
Starf sem hentar öllum aldurshópum. Reynsla af 
sambærilegu starfi er kostur.

LAGERSTARFSMAÐUR

VÖRUMÓTTÖKUSTJÓRI

Um er að ræða framtíðarstörf í 100% stöður.  
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.  
Umsækjendur í þessi störf þurfa að vera a.m.k 18 ára 
en við hvetjum sérstaklega reynslubolta á öllum aldri 
til að sækja um. Nánari upplýsingar um störfin veitir 
Árni B. Kvaran, verslunarstjóri, arnibk@byko.is.

Sótt er um á www.byko.is eða alfred.is  
Umsóknarfrestur er til 4. desember.

ÞAÐ ER ALDREI LEIÐINLEGT  
Í LAGNAVERSLUN BREIDD

Alfreð
Þú sækir um með

Alfreð
Þú sækir um með

www.byko.is

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

HÆFNISKRÖFUR 
Við leitum að öflugum einstaklingi með ríka  
þjónustu lund og hæfni í mannlegum samskiptum.  
Þekking á lagnaefni og menntun í pípulögnum er 
mikill kostur ásamt reynslu af sölu og þekkingu á 
byggingavörumarkaði. Viðkomandi þarf að búa 
yfir stundvísi, jákvæðni og heiðarleika.

SÖLUMAÐUR
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Seljaborg

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Seljaborg.

Seljaborg er þriggja deilda leikskóli í Seljahverfi í Reykjavík. Einkunnarorð leikskólans eru virðing, jákvæðni, traust og gleði. Unnið er 
í anda Hjallastefnunnar og áhersla er lögð á að styrkja börn félagslega og gera þau að sterkum einstaklingum. Skemmtilegt úti- 
vistarsvæði er í næsta nágrenni og endurbætur á leikskólalóðinni eru fyrirhugaðar á næsta ári. Seljaborg er þátttakandi í verkefninu 
Læsi allra mál og Heilsueflandi Breiðholt og áhersla er lögð á hollt og gott mataræði. Gott samstarf er við foreldrafélagið og við aðra 
leikskóla í hverfinu. 

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf í 
Seljaborg.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækj- 
anda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

•	 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.

•	 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.

•	 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og 
umbótaáætlunum.

•	 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.

•	 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.

•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-
skólastigi.

•	 Reynsla af stjórnun æskileg. 

•	 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.

•	 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.

•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

•	 Sjálfstæði og frumkvæði.

Aflmót byggingafélag óskar eftir að ráða öfluga 
aðila í pípulagningadeild fyrirtækisins.  

Verkefnastaðan er mjög góð næstu árin og þörf 
fyrir að bæta við hæfu fólki. 

Verkefnastjóri pípulagna
Helstu verkefni 
• Fagleg yfirumsjón með pípulögnum í verkefnum Aflmóts 
• Tilboðsgerð og efnisinnkaup 
• Yfirumsjón á verkstað
• Áætlanagerð og eftirfylgni
• Framvinduskýrslur
• Úttektir og gæðamál

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt og  
 hafa stjórnunarreynslu
• Meistararéttindi í pípulögnum er krafa
• Tæknimenntun er kostur 
• Mikil og farsæl starfsreynsla í pípulögnum
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

....................................................................................................

Verkstjóri pípulagna
Helstu verkefni 
• Pípulagningar
• Verkstýring á verkstað
• Forgangsröðun á verkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Sveinspróf í pípulögnum skilyrði, meistararéttindi  
 eru kostur.
• Reynsla af verkstýringu 
• Umsækjandi þarf að getað unnið sjálfstætt 
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um störfin veitir  
Jóhannes Kristjánsson, verkefnastjóri  
(johannes@aflmot.is) í síma 775-5081. 
Umsókn ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
johannes@aflmot.is.  

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem 
trúnaðarmál og þeim svarað. 

Umsóknarfrestur er til og með 8. desember 2017. 

  

PRENTARI 
ÓSKAST

Óskum eftir að ráða offsetprentara  
á  nýja fjögurra lita  

Heidelberg Speedmaster 52.

Prentnemi kemur einnig til greina. 

Upplýsingar gefa Konráð í síma 8931195 eða  
á konni@litrof.is og Erlingur í síma 897 6848  

eða á erlingur@litrof.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir  
sem trúnaðarmál.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja

Icelandair óskar eftir að ráða sérfræðing í kostnaðargreiningu til starfa í Framlínu félagsins. Deildin heyrir 
undir sölu- og markaðssvið Icelandair og annast þjónustu og upplýsingagjöf til viðskiptavina. 

HELSTU VERKEFNI OG ÁBYRGÐARSVIÐ: 

I Utanumhald á reikningshaldi deildarinnar

I Kostnaðargreining og kostnaðaraðhald

I Eftirfylgni með mælingum og greiningu frávika

I Undirbúningur við fjárhagsáætlun

I  Gerð kostnaðarspár deildarinnar (e. rolling forecast)

I Þróun betri ferla (Lean)

I Önnur tilfallandi verkefni í deildinni

HÆFNISKRÖFUR:

I  Háskólapróf í viðskipta- eða hagfræði,  
eða sambærilegum greinum

I Reynsla af reikningshaldi er skilyrði

I Reynsla af áætlunargerð

I Góð kunnátta í ensku og íslensku 

I Þekking á straumlínustjórnun (Lean)

I  Framúrskarandi greiningarhæfni og  
nákvæm vinnubrögð

I Samskipta- og hópvinnuhæfileikar 

Nánari upplýsingar veita: 
Pétur Ómar Ágústsson I poa@icelandair.is
Ásta Björg Davíðsdóttir I astad@icelandair.is
Sarah Unnsteinsdóttir I sarahu@icelandair.is
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SÉRFRÆÐINGUR Í  
KOSTNAÐARGREININGU 

+  Umsóknir, ásamt ferilskrá, óskast fylltar út 
á vef félagsins www.icelandair.is/umsokn 
eigi síðar en 4. desember 2017

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi  
í spennandi og krefjandi starf í skemmtilegu 
og alþjóðlegu starfsumhverfi.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf  
í byrjun janúar 2018.



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

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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Vísindi, kennsla, gæðastarf - tækifæri fyrir þig?

Forstöðumaður hefur umsjón með daglegri starfsemi 
deildar kennslu, vísinda og gæða, starfsmannahaldi 
og fjármálum deildarinnar auk þess sem hann 
skal vera leiðandi í vísindastarfi. Meistarapróf 
í heilbrigðisvísindum er skilyrði en doktorspróf 
er kostur. Skilyrði er að hafa víðtæka reynslu af 
rannsóknarvinnu og stjórnun. Næsti yfirmaður er 
framkvæmdastjóri bráða-, fræðslu- og gæðasviðs.

Við leitum að áhugasömum, jákvæðum og 
metnaðarfullum starfsmanni í 100% stöðu 
forstöðumanns deildar kennslu, vísinda og 
gæða. Í starfinu reynir á hæfni til að vera í 
forystu fyrir vísindastarfi, kennslu og þjálfun 
heilbrigðisstarfsmanna sem og gæðastarfi. Hér þarf 
að leiða saman ólíka þætti í starfseminni og stuðla 
að stöðugum umbótum og þróun í starfi.

Sjúkrahúsið á Akureyri
~ fyrir samfélagið ~

ÖRYGGI - SAMVINNA - FRAMSÆKNI

Forstöðumaður deildar kennslu, vísinda og gæða
UMSÓKNARFRESTUR: 
11. DESEMBER 2017

UMSÓKNIR:
SAK.IS/ATVINNA

Sjúkrahúsið hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun á starfsemi sinni.

Staðan veitist frá 1. febrúar 2018 eða eftir nánara samkomulagi. 
Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Hildigunnur Svavarsdóttir, framkvæmdastjóri 
bráða-, fræðslu- og gæðasviðs í síma 463 0100 eða netfang hildig@sak.is.
Nánari upplýsingar um starfið og hæfnikröfur eru á www.sak.is/atvinna. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum   

· Deildarstjóri á Grænatún    

· Deildarstjóri á Læk    

· Deildarstjóri á Austurkór

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór 

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Álfaheiði   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Fífusölum    

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Læk   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Núp    

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Sólhvörfum   

· Leikskólasérkennari á Austurkór    

· Sérkennslustjóri á Rjúpnahæð    

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk    

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp    

Grunnskólar

· Forfallakennari í Hörðuvallaskóla   

· Frístundaleiðbeinandi og sérkennari í   
 Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinandi í Kópavogsskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla    

· Sérkennari og tónmenntakennari á   
 Álfhólsskóla    

· Skólaliðar í Smáraskóla   

· Skólaliðar í Snælandsskóla   

· Stærðfræði og náttúrufræðikennari á   
 unglingastigi  í Álfhólsskóla

· Tónmenntakennari í Álfhólsskóla   

Velferðarsvið

· Fulltrúi í Örva starfsþjálfun   

· Matráður í félagsmiðstöð aldraðra   

· Starfsmaður á vinnustað fyrir fatlað fólk   

· Starfsmaður í sérstæka heimaþjónustu   

· Starfsmenn á heimili fyrir fatlað fólk     

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

Óskum eftir rafvirkjum til 
framtíðarstarfa.

Við leitum að öflugum einstaklingi sem treystir sér til að gera 
það sem þarf til að ná frábærum árangri í krefjandi umhverfi.

Við auglýsum eftir vönum rafvirkja til starfa við við alhliða 
raflagnir. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður, þjónustulipur, 
góður í samskiptum og hafa áhuga á nýjungum í faginu.

Umsóknir og frestur:
Áhugasamir sendi ferilsskrá á harald@hos.is fyrir 15. desem-
ber. Fyrirspurnum verður eingöngu svarað í pósti. Farið verður 
með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

H&S rafverktakar sérhæfa sig í töflusmíði. Aðgangskerfum, 
ljósleiðurum ásamt þjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir. H&S 
rafverktakar er samhent fyrirtæki sem tileinkar sér stundvísi 
og samviskusemi. 
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Starfssvið 
• Tengiliður og viðskiptastjóri fyrirtækja   

í útflutningsviðskiptum 
• Þjónusta og ráðgjöf til viðskiptavina 
• Kynning á þjónustulausnum Samskipa
• Tilboðs- og samningagerð 
• Samskipti við erlenda samstarfsaðila 
• Þátttaka í markaðs- og söluáætlunum 

Menntunar- og hæfnikröfur 
• Menntun á háskólastigi sem nýtist í starfið
• Marktæk reynsla og þekking á sambærilegu starfi
• Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð 
• Gott vald á ensku og íslensku í ræðu og riti

Eiginleikar
• Afburða samskiptahæfni og jákvætt viðmót 
• Kappsemi og metnaður til að ná árangri
• Brennandi áhugi á íslenskum sjávarútvegi og útflutningi

> Viltu vera með í kröftugu liði?

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn ítarlegri ferilskrá ásamt greinargóðu kynningarbréfi sem tilgreinir á skilmerkilegan hátt 
hvernig umsækjandi uppfyllir kröfur um menntun, reynslu og eiginleika.

Sótt er um starfið á vef Samskipa, www.samskip.is. Umsóknarfrestur er til og með 10. desember nk.

Nánari upplýsingar um starfið  veitir Gunnar Kvaran forstöðumaður útflutningsdeildar, gunnar.kvaran@samskip.com

Samskip óska eftir að ráða viðskiptastjóra í sölu í útflutningsdeild.

Samskip eru alþjóðlegt flutningafyrirtæki sem býður flutningalausnir og tengda þjónustu á landi, sjó og í lofti með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Starfsfólk Samskipa býður viðskiptavinum faglega ráðgjöf og heildarlausnir á sviði flutninga- og 
flutningatengdrar þjónustu. Við höfum á að skipa fjölbreyttum hópi starfsfólks sem vinnur ávallt með frumkvæði, samheldni 
og þekkingu að leiðarljósi. Við leggjum áherslu á markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks. Öryggis- og heilbrigðismál 
starfsfólks eru okkur mikilvæg og bjóðum við upp á fyrirmyndar vinnuaðstöðu.



Vegagerðin leitar að rétta einstaklingnum til að leiða starf á sviði umhverfisstjórnunar 
hjá stofnuninni. Starfið heyrir undir gæðadeild. Vegagerðin hefur um nokkurt skeið unnið 
að uppbyggingu stjórnunarkerfis með hliðsjón af ISO stöðlum þ.m.t. ISO 14001. 
Vegagerðin er einnig þátttakandi í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri.
Vakin er athygli á því að Vegagerðin er með tuttugu starfsstöðvar á landinu og starfsmenn 
einstakra deilda geta því verið staðsettir víðs vegar um landið. 
Umsækjandi skal því tilgreina í umsókn þann stað sem hann óskar eftir að hafa sem 
starfsstöð.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun þverfaglegra verkefnateyma 
	 um	innleiðingu	umhverfisstjórnunar.
•	 Umsjón	með	framfylgd	umhverfisstefnu,	
	 greiningar-	og	stefnmótunarverkefni.
•	 Vöktun	á	umhverfisþáttum	og	mat	á	áhættu	vegna	
	 umhverfisatvika.	Gerð	viðbragðs-og	neyðaráætlana.	
•	 Innleiðing	grænna	skerfa	í	ríkisrekstri	í	samvinnu	
	 við	starfsmenn	og	stjórnendur	á	starfsstöðvum.
•	 Ráðgjöf,	fræðsla	og	þróun	verklags	er	varðar	
	 umhverfisstjórnun.	
•	 Samstarf	við	innlenda	og	erlenda	samstarfsaðila	
	 á	sviði	umhverfisstjórnunar.

Menntunar- og hæfniskröfur
•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi,	s.s.	á	sviði	verkfræði,	
	 umhverfis-	og/eða	náttúruvísinda.	Framhaldsmenntun	æskileg.
•	 Þekking	og	reynsla	af	umhverfisstjórnun	
	 skv.	alþjóðlegum	stjórnunarstöðlum.
•	 Þekking	og	reynsla	af	verkefnastjórnun	æskileg.
•	 Frumkvæði	og	hæfni	til	að	vinna	sjálfstætt	sem	og	í	hóp.
•	 Gott	vald	á	íslensku	og	færni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti,	
	 auk	kunnáttu	í	ensku	og	Norðurlandamáli.
•	 Framúrskarandi	hæfni	í	mannlegum	samskiptum.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum 
og í samræmi við jafnréttisáætlun Vegagerðarinar eru konur með tilskyldar hæfniskröfur 
sérstaklega hvattar til að sækja um starfið.  
Laun	eru	greidd	samkvæmt	kjarasamningi	ríkisins	og	viðkomandi	stéttarfélags.
Umsóknarfrestur	er	til	og	með	11.	desember	2017.	Umsóknir	berist	Vegagerðinni	á	netfangið	
starf@vegagerdin.is.	Í	umsókninni	komi	fram	persónulegar	upplýsingar	ásamt	upplýsingum	
um	þá	menntun	og	hæfni	sem	óskað	er.
Nánari	upplýsingar		um	starfið	veitir	Ásrún	Rudolfsdóttir	gæðastjóri	í	síma	522	1000	og	í	gegnum	
netfangið	asrun.rudolfsdottir@vegagerdin.is	og	Sigurbjörg	J.	Narby	Helgadóttir	mannauðsstjóri	í	
gegnum	netfangið	sigurbjorg.helgadottir@vegagerdin.is
Öllum	umsóknum	verður	svarað	þegar	ákvörðun	um	ráðningu	hefur	verið	tekin.

Sérfræðingur á sviði
umhverfisstjórnunar

Vísindasiðanefnd

Starf skjalavarðar/upplýsingafræðings
Vísindasiðanefnd auglýsir laust til umsóknar starf skjala-
varðar/upplýsingafræðings á skrifstofu Vísindasiðanefndar. 

Helstu verkefni:
• Samskipti við umsækendur og samstarfsaðila  
 nefndarinnar
• Vinna við skjalastjórn og skjalavörslu nefndarinnar.
• Móttaka og skráning erinda/mála.
• Frágangur skjala/mála í málaskrá.
• Leitir í skjalasafni, upplýsingaöflun og –miðlun.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun/reynsla á sviði bókasafns- eða  
 upplýsingafræði.
• Þekking og reynsla af skjalastjórnunarkerfum stofnana. 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg. 
• Ábyrgð, nákvæmni og vandvirkni.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
• Mjög gott vald á íslensku er skilyrði.
• Mjög góð kunnátta í ensku er nauðsynleg og vald á einu  
 Norðurlandamáli er kostur.
• Hæfni við miðlun upplýsinga.
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum  
 og samstarfshæfni.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins og  
fjármála- og efnahagsráðherra. Upplýsingar um starfið 
veitir Eiríkur Baldursson, framkvæmdastjóri, í síma 5517100.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skulu berast Vísindasiðanefnd, Borgartúni 21, 105 Reykja-
vík, eða í tölvupósti á póstfangið ebb@vsn.is eigi síðar en 
fimmtudaginn 4. desember 2017. Öllum umsóknum verður 
svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið liggur fyrir. 

www.skaginn3x.com

Systurfyrirtækin Skaginn hf., Þorgeir og Ellert hf. á Akranesi og 3X Technology ehf. á Ísafirði mynda saman Skaginn 3X. Fyrirtækin framleiða og selja sérsniðnar hátæknilausnir fyrir 
matvælaiðnað á alþjóðamarkaði og er viðskiptavinina að finna víðsvegar um heiminn. Tæknistigið er hátt og starfsmenn eru rúmlega 200 talsins í starfsstöðvum sem eru um 14.000 m2. 
Starfsemin hefur vaxið mjög síðustu misseri en frumkvöðla- og nýsköpunarandinn hefur viðhaldist allt frá fyrsta degi. Áhersla er lögð á að bjóða gæðavörur og ryðja braut nýrrar tækni sem 
færir viðskiptavinum og umhverfinu verulegan ávinning. Skaginn 3X hlaut nýlega Útflutningsverðlaun forseta Íslands og Nýsköpunarverðlaun Íslands.

Söluhönnuður
Æskilegir eiginleikar 

• Frjó hugsun
• Útsjónarsemi 
• Greiningarhæfileikar
• Vandvirkni

Reynsla og þekking

• Kunnátta á teikniforrit, t.d. AutoCad
• 3D hönnun í Factory Suite 
• Þekking á vinnslutækni og búnaði 
• Reynsla af matvælavinnslu
 

Verkefni

• Hönnun og bestun vinnslukerfa 
• Gerð kerfisteikninga
• Greining vinnsluferla og aðferða
• Þátttaka í sölumálum og gerð kerfislýsinga
• Verðútreikningar
• Afkastaútreikningar á tækjum
   og vinnslukerfum

Svæðissölustjóri
Æskilegir eiginleikar 

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og kraftur
• Þarf að geta unnið undir miklu álagi
• Skipulagshæfileikar

Reynsla og þekking

• Reynsla af sjómennsku eða fiskvinnslu 
• Þekking á vinnslutækni og búnaði 
• Samningatækni
• Reynsla í alþjóðaviðskiptum æskileg
• Íslenska og enska nauðsyn,
   önnur tungumálakunnátta kostur

Verkefni

• Áætlanagerð og markmiðasetning
• Forgangsröðun verkefna
• Þátttaka í hönnun og bestun lausna fyrir viðskiptavini
• Útbúa kynningarefni, lýsingar og tilboð
• Sala á vörum og lausnum ásamt samningum þar um
• Ábyrgð og yfirsýn yfir markaðssvæði

Vegna mikils áhuga frá viðskiptavinum þurfum við að bæta við öflugu fólki
í Reykjavík, á Akranesi og Ísafirði.
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Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um störfin.

Umsóknir sendist á: job@skaginn3x.com

Nánari upplýsingar veitir Jón Birgir Gunnarsson
í síma 780 3050 eða jonbg@skaginn3x.com.

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2017.

Óskum eftir snjöllum stelpum og strákum
í söluteymið okkar



Staða leikskólastjóra við leikskólann Lyngheima

Skóla- og frístundasvið

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

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Lyngheimum.

Lyngheimar er fjögurra deilda leikskóli í Rimahverfi í Grafarvogi í Reykjavík. Leiðarljós leikskólans eru virðing, umhyggja og tillitsemi 
og markvisst er unnið með þau í starfinu. Leikskólinn starfar í anda Reggio Emilia og áhersla er lögð á ferilvinnu, skapandi starf, 
tónlist  og gagnrýna hugsun og að barnið móti eigin menningu og lífsgildi. Unnið er með opið flæði og mikil samvinna er milli deilda. 
Útileiksvæðið er stórt og  býður upp á mikla möguleika en Lyngheimar er Grænfánaskóli og tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi 
leikskóli.  

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að leiða áfram gott og  metnaðarfullt leikskólastarf  
í Lyngheimum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn umsækj- 
anda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2018. Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda  
leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg  M. Gunnlaugsdóttir, skrifstofustjóri fagskrifstofu leikskólamála,  sími 411 1111.  
Netfang: ingibjorg.m.gunnlaugsdottir@reykjavik.is 

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:

•	 Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðarstefnu 
hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár og 
stefnu Reykjavíkurborgar.

•	 Bera ábyrgð á daglegu starfi í leikskólanum.

•	 Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.

•	 Hafa yfirumsjón með innra mati á starfi leikskólans og 
umbótaáætlunum.

•	 Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.

•	 Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.

•	 Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.

•	 Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	 Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf leikskólakennara.

•	 Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-
skólastigi.

•	 Reynsla af stjórnun æskileg. 

•	 Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.

•	 Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.

•	 Lipurð og hæfni í samskiptum.

•	 Sjálfstæði og frumkvæði.

Bókari
Ás styrktarfélag óskar eftir bókara í 100% starf. Félagið 
er sjálfseignarstofnun og veitir um þrjú hundruð manns 
þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu, vinnu og virkni. 
Skrifstofan er í Ögurhvarfi 6, 201 Kópavogi. Upplýsingar 
um félagið eru á www.styrktarfelag.is.

Helstu verkefni og ábyrgð
Færsla bókhalds fyrir félagið og tengd félög
Afstemmingar og uppgjör
Leiðbeiningar og miðlun til annarra eftir því sem við á
Frágangur og samskipti við endurskoðanda
Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólamenntun er æskileg og/eða menntun sem 
viðurkenndur bókari
Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi og ársuppgjörum 
er skilyrði
Góð þekking eða reynsla af DK hugbúnaði er kostur
Góð þekking á excel, word og öðrum tölvukerfum sem 
nýtast í starfi
Skipulagshæfni, samviskusemi og talnagleggni
Sjálfstæði í starfi, góð hæfni í mannlegum samskiptum 
og sveigjanleiki
Eiga auðvelt með að tileinka sér nýjungar og geta unnið 
undir álagi
 
Staðan er laus nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. 
Umsóknir skal senda á netfangið erna@styrktarfelag.
is fyrir 6. desember 2017. Nánari upplýsingar veitir Erna 
Einarsdóttir mannauðsstjóri í síma 414-0500.

Launakjör fara eftir gildandi kjarasamningum

HLJÓÐMAÐUR/VERKEFNASTJÓRI  
Í HLJÓMAHÖLL

Hljómahöll auglýsir lausa stöðu hljóðmanns/verkefnastjóra. 
Viðkomandi þarf að búa yfir framúrskarandi þjónustulund, vera 
mjög sveigjanlegur varðandi vinnutíma, geta haft umsjón með 
hljóðvinnslu og verkefnastjórn á viðburðum og helst búa yfir 
tæknimenntun af einhverju tagi.

HELSTU VERKEFNI 
Um er að ræða starf sem tekur á tæknimálum sem varða allar 
hliðar rekstrarins s.s. tónleika- og ráðstefnuhald, fundi, dansleiki, 
Rokksafn Íslands og fleira.

HÆFNISKRÖFUR
• Reynsla af hljóðstjórn og tæknimálum á viðburðum
• Góð og yfirgripsmikil þekking á tæknibúnaði
• Mikil tölvukunnátta (Apple, Windows, iOS og Android umhverfi)
• Tæknimenntun t.d. af sviði hljóðstjórnar er kostur
• Reynsla á verkefnastjórn er kostur
• Reynsla af lýsingu á viðburðum er kostur

Umsókninni um starfið þarf að fylgja starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 
rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Viðkomandi þarf 
að geta hafið störf í janúar 2018 og er um 100% starf að ræða. 
Lágmarksaldur umsækjenda er 20 ár.

Áhugasamir geta sótt um starfið á vef Reykjanesbæjar,  
www.reykjanesbaer.is. Umsóknarfrestur er til 29. nóvember n.k. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Tómas Young  
(tomas@hljomaholl.is), framkvæmdastjóri Hljómahallar.

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Laus er til umsóknar staða yfirlæknis hjá Tryggingastofnun. Leitað er eftir framsæknum og dugmiklum 
stjórnanda sem þarf að búa yfir miklum áhuga á endurhæfingu og úrræðum tengdum örorku. Starfið 
byggir á öflugri teymisvinnu sem er í stöðugri mótun.
Starfið veitist frá 1. janúar 2018 eða eftir samkomulagi. 

YFIRLÆKNIR
TRYGGINGASTOFNUNAR

Pipar\TBW
A

 \ SÍA

Helstu verkefni og ábyrgð
- Læknisfræðilegt mat á umsóknum um örorku 

lífeyristrygginga
- Ráðgjöf við læknisfræðileg mál svo sem við mat á 

umsóknum um endurhæfingarlífeyri, bifreiðastyrk 
og umönnunarmat

- Annað það er kemur að læknisfræðilegu mati 
varðandi almannatryggingar 

- Fagleg uppbygging, þróun og skipulag á 
læknisfræðilegri ráðgjöf

- Ábyrgð á starfsmönnum og daglegri stjórnun 
starfsmanna í teymi

Hæfnikröfur
- Færni í stjórnun, þ.e. fagleg ábyrgð og 

starfsmannaábyrgð
- Víðtæk læknisfræðileg starfsreynsla. Reynsla af 

stjórnsýslu er kostur
- Leiðtogahæfileikar, faglegur metnaður og 

framúrskarandi samskiptahæfni 
- Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
- Íslenskt sérfræðileyfi sem nýtist í starfi á sviði 

bótaréttar og endurhæfingar

Frekari upplýsingar um starfið
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert. 
Boðið er upp á góða vinnuaðstöðu og sveigjanlegan vinnutíma. Val á umsækjendum grundvallast á inn-
sendum gögnum og viðtölum við umsækjendur. Öllum umsóknum verður svarað.

Tryggingastofnun er þjónustustofnun sem gegnir lykilhlutverki í velferðarkerfi Íslands.
Nánari upplýsingar um Tryggingastofnun má finna á www.tr.is.

Starfshlutfall er 50–100%.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.
Nánari upplýsingar veita Sigríður Lillý Baldursdóttir forstjóri í síma 560 4400
og Hólmfríður Erla Finnsdóttir mannauðsstjóri í síma 560 4400.

Óska eftir sölumönnum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf í jan 2018.

Mikilvægt er að viðkomandi sé með gott sjálfstraust og hafi 
reynslu af sölumennsku. 

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.  

sala@passinn.is



Styrkir til gæðaverkefna  
í heilbrigðisþjónustu 2017

Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki 
til gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustu 2017. 
Í styrkumsókn skulu eftirfarandi atriði meðal annars 
koma fram: Markmið verkefnis, framkvæmdaáætlun 
og hvernig nýta megi niðurstöður til að auka öryggi og 
gæði heilbrigðisþjónustunnar. Sótt skal um í nafni ein-
stakra stofnana eða starfseininga.

Vakin er athygli á að einungis er unnt að sækja um 
rafrænt og er umsóknarformið ásamt nánari upp-
lýsingum aðgengilegt á vef velferðarráðuneytisins,  
www.velferdarraduneyti.is.

Umsóknarfrestur er til kl. 12.00 á hádegi þriðjudaginn 
19. desember 2017.

Velferðarráðuneytinu, 25. nóvember 2017.

STARFSMANNAFÉLAG  
REYKJAVÍKURBORGAR

St.Rv. óskar eftir orlofshúsum
 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar óskar eftir vönduðum 
fullbúnum sumarhúsum eða orlofsíbúðum til leigu og fram-
leigu til félagsmanna sinna. Leitað er eftir húsnæði um allt 
land fyrir komandi sumar. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu fylgja:
• Lýsing á eign og því sem fylgir
• Ástand húss/íbúðar, byggingaár, staðsetning og ljósmyndir
• Stærð og fjöldi svefnplássa 
• Mögulegar afþreyingar í næsta nágrenni 
 
Áhugasamir sendi upplýsingar á asaclausen@strv.is  
fyrir 8. janúar n.k.
 
Öllum tilboðum svarað
 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar,  
Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.  
Sími 525-8330

Auglýsing um skipulag í Kópavogi

Digranes. Lundur 20 og 22. Breytt deiliskipulag
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu 
dags. 19. september 2017 að breyttu deiliskipulagi við Lund 20 og 22. 
Skipulagssvæðið sem er um 4.000 m2 að stærð og afmarkast af lóðarmörkum Lundar 14-18 og 24-26 til norðurs,  
Birkigrund 9b til austurs, Lundi 2-6 til vesturs og Nýbýlavegi til suðurs.

Í tillögunni felst að byggingarreitur fyrirhugaðs fjölbýlishúss að Lundi 22 færist 3 metra til vesturs og stækkar til vest-
urs um 2,3 metra. Íbúðum fjölgar úr 6 í 7 íbúðir. Húsið hækkar um eina hæð sem er indregin að hluta til en byggingar-
reitur lækkar um 70 cm í landi. Hámarks þakhæð hækkar úr Kóta 33.8 í 35.95. Lóðarmörk breytast og lóð Lundar 22 
sem er 1.526 m2 verður 1.545 m2 eftir breytingar. Bílastæðum á lóð Lundar 22 fjölgar úr 8 í 12 stæði þar af eru áætluð 5 
almenn gestastæði. Lóðarmörk Lundar 20 breytast og stækkar lóð úr 2.269 m2 í 2.332 m2. á lóðinni að Lundi 20 breytist 
aðkoma og fyrirkomulag bílastæða og fjölgar þeim úr 13 í 15. 

Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greindargerð og skýringarmyndum.  
Nánar vísast til kynningargagna.

Ofangreind tillaga er til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingar-
deildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 
15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs að Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á 
netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 22. janúar 2018.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Heilsugæslulæknir Heilsugæslan Sólvangi Hafnarfjörður 201711/1830
Yfirlæknir Tryggingastofnun Reykjavík 201711/1829
Lektor í dönsku máli Háskóli Íslands Reykjavík 201711/1828
Aðstoð við nemanda Menntaskólinn við Hamrahlíð Reykjavík 201711/1827
Vélamaður Vegagerðin Borgarnes 201711/1826
Sérfræðingur, umhverfisstjórn Vegagerðin Reykjavík 201711/1825
Skrifstofustarf Úrskurðarnefnd umhv.-/auðlindamála Reykjavík 201711/1824
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201711/1823
Framhaldsskólakennarar, bílgr. Borgarholtsskóli Reykjavík 201711/1822
Framhaldsskólakennari, stærðfr. Borgarholtsskóli Reykjavík 201711/1821
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1820
Forstöðumaður Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1819
Geislafræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1818
Hjúkrunarfræðingur Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201711/1817
Náms- og starfsráðgjafi Fjölbrautaskóli Suðurlands Selfoss 201711/1816
Almennur læknir Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201711/1815
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, vökun Reykjavík 201711/1814
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, gjörgæsludeild Reykjavík 201711/1813
Starfsmaður Landspítali, eldhús Reykjavík 201711/1812
Matartæknir Landspítali, eldhús Reykjavík 201711/1811
Verkefnastjóri Landspítali, innkaupadeild Reykjavík 201711/1810
Yfirlæknir Landspítali, auglækningar Reykjavík 201711/1809
Yfirlæknir Landspítali, lýtalækningar Reykjavík 201711/1808
Stjórnandi menntadeildar Landspítali, menntadeild Reykjavík 201711/1807
Fjármálastjóri Lögreglustjórinn á Suðurnesjum Reykjanesbær 201711/1806
Deildarstjóri á skurðdeild Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201711/1805
Hjúkrunarfræðingar, skólaheilsug. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201711/1804
Sjúkraliðar Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Grindavík 201711/1803
Sjúkraliði, heimahjúkrun Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201711/1802
Ljósmæður Landspítali, fæðingavakt Reykjavík 201711/1801
Embætti stjórnanda Velferðarráðuneytið Reykjavík 201711/1800
Sérfræðingur Velferðarráðuneytið Reykjavík 201711/1799

AKSTUR MILLI FLUGSTÖÐVAR 
LEIFS EIRÍKSSONAR 

OG REYKJAVÍKUR
ÚTBOÐ

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum óskar 
eftir tilboðum frá verktökum í akstur hópferða- 
bifreiða á leið 55 á milli Flugstöðvar Leifs 
Eiríkssonar og Reykjavíkur og leið 89 á milli 
Reykjanesbæjar, Garðs og Sandgerðis á 
tímabilinu 1. jan. 2018 - 31. des. 2018.  
Til verksins heyrir útvegun hópferðabifreiða, 
fjármögnun, rekstur og viðhald ásamt umsjón 
með skipulagi aksturs, farmiðasölu o.fl.  
Útboðið er auglýst á Evrópska efnahags-
svæðinu.

Beiðni um útboðsgögn skal senda á netfangið 
utbod@vso.is með upplýsingum um nafn 
þess sem óskar eftir gögnum, síma, 
heimilisfang og netfang. 

Tilboðum skal skila á skrifstofu Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, Skógarbraut 
945, Reykjanesbæ eigi síðar en kl. 14:00 
þriðjudaginn 12. desember 2017. 



Bjartar litlar og meðalstórar íbúðir! 2ja – 5 herbergja! Íbúðir fyrir breiðan 
hóp kaupenda! Vandaðar innréttingar og heimilistæki. Gluggafletir í 
stofurými eru stórir og gólfsíðir. Mikið útsýni úr nær öllum íbúðum. 
Gólfhiti, svalalokanir og mynddyrasímar fylgja öllum íbúðum.

Bílastæði í bílakjallara fylgja stærri íbúðum. Í hverfinu verða skjólgóðir 
garðar og nútímalegt og hlýlegt íbúðarhverfi!

Hönnuðir/arkitekar: T.ark, Teiknistofan arkitektar ehf. 
Byggingaraðili: Skuggi 4 ehf.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA: 
Sigurður lgfs. GSM: 898 6106 og/eða 
Alexander sölufulltrúi GSM: 695 7700

NÝJ AR ÍBÚÐIR

VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6
103 REYKJAVÍK

KYNNING Á ÍBÚÐUM VERÐUR Á SKRIFSTOFU 
FASTEIGNASÖLUNNI TORG, GARÐATORGI 5

SUNNUDAGINN 26. NÓV. 
KL.13:00-14:00

ALLIR VELKOMNIR!

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

Höfum fengið í sölu 309,0 fm fasteign, atvinnuhúsnæði, á tveimur hæðum. Á neðri hæð er for-
stofa, stór salur, snyrtingar og geymsla.  Á efri hæð er skrifstofa, hol, kaffistofa og snyrtingar. 
Húsnæðið bíður uppá ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin er stór eða 3.055 ferm. og að stærstum 
hluta bak við húsið en bifreiðastæði eru fyrir framan húsið og til hliðar við það. Húsnæðið er 
til afhendingar við kaupsamning. V. 32 m.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Miðbraut 15, 370 Búðardalur

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

 22 fasteignir  2 5 .  n óv e m b e r  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R

Eldshöfði 18 110 Reykjavík

Til sölu fjögur iðnaðarbil við Eldshöfða 18. Tvö 412m2 bil með 7 
metra lofthæð. Inni í því er um 80m2 milliloft með kaffistofu og 
skrifstofu. Salernisaðstaða á verkstæði. Við húsið neðanvert eru tvö 
331m2 iðnaðarbil með 4. metra lofthæð. Kaffistofa og salernis-
aðstaða. Tilboð óskast.

Tilboð Davíð fasteignasali 897 1533/david@fastborg.is 

Til sölu fjögur iðnaðarbil 



NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8E , Hverfisgata 58 A og B

519 5500 · fastborg.is 588 9090 · eignamidlun.is

Á Frakkastígsreit eru í byggingu 67 litlar og meðalstórar íbúðir sem 
munu tengjast skjólgóðum, lokuðum garði. 

Á götuhæðum bygginganna sem snúa að Laugavegi, Frakkastíg og 
Hverfisgötu verða verslanir, veitingahús og fjölbreytt þjónusta.  

Um er að ræða 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Auk þess eru tvær stórar 
penthouse íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir með hluta af íbúðunum. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna. 

Stærð frá 56,5 fm - 178 fm.
Verð frá 40,9 millj.

Afhending áætluð í febrúar 2018.

GENGIÐ INN UM 
BÍLAGEYMSLU 

HVERFIS-
GÖTUMEGIN

SÖLUAÐILAR

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS
Laugardaginn 25. nóv

MILLI KLUKKAN
14.00 – 16.00

Velkomin í

NÝTT 
Í SÖLU



LANDMARK / SMÁRINN | HLÍÐASMÁRA 2 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI 512 4900 | LANDMARK@LANDMARK.IS | WWW.LANDMARK.IS

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í Apríl 2018.
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj.

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

ÁLFAHEIÐI 11 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER KL. 15:00 – 15:30
- Einstaklega falleg og fjölskylduvænt tvílyft einbýli, í miðju skólahverfi
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.  Heitur pottur í afgirtum garði.
- Húsið er mikið endurnýjað og afar smekklegt, alls 179,1 fm, þar af bílskúr 24,5 fm
V. 84,9 millj

REYNIMELUR 23 – 107 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓV. KL 14:00-14:30
- Rúmgóð 3ja herbergja ca. 100 fm íbúð.
- 2 rúmgóð svefnherbergi
- Sérinngangur
- Laus fljótlega
Verð 42 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 17 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER KL. 16:30 – 17:00
- Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð, alls 112,7 fm á efstu hæð í lyftuhúsi.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.  Geymsla við hlið íbúðar.
- Stutt í skóla, leikskóla og einstaka náttúru með fallegum gönguleiðum.
V. 44,9 millj

STRANDVEGUR 18 – GARÐABÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. NÓV. KL 17:00-17:30
- Opin 140,6 fm 5 herbergja íbúð auk bílastæðis í bílageymslu
- 4 rúmgóð svefnherbergi
-  Tvennar svalir
- Lyfta
- Þvottahús innan íbúðar
Verð 64,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 23012

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 23012

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

MOSAGATA 1 – 3, URRIÐAHOLTI Í GARÐBÆ   

OPIÐ HÚS MILLI KL 13:00 OG 14:00 SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER

Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja útsýnisíbúðir með sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.
Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar með gólfefnum. Helmingi íbúðanna fylgir bílskúr.
Frábær staðsetning en Mosagatan liggur hátt í Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina til suðurs og vesturs.
Mosagatan liggur einnig næst Urriðaholtsskóla sem opnar haustið 2018. Miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu.

Frekari upplýsingar veita
Þórey Ólafsdóttir , löggiltur fasteignasali

Gsm 663 2300 / thorey@landmark.is

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali
Gsm 896 2312 / ss@landmark.is

BEST ER AÐ AKA EFTIR URRIÐAHOLTSSTRÆTI, TIL HÆGRI 
INN BREKKUGÖTU EN ÞÁ ER MOSAGATA Á VINSTRI HÖND.

 OPIÐ HÚS

9
SELDAR



LANDMARK / SMÁRINN | HLÍÐASMÁRA 2 | 201 KÓPAVOGUR | SÍMI 512 4900 | LANDMARK@LANDMARK.IS | WWW.LANDMARK.IS

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

• Bjartar og vel skipulagðar 2ja – 4ra herb. íbúðir á góðum stað.
• Íbúðirnar eru 68.8 – 128.4 fm, stæði í bílgeymslu með meirihluta íbúða.
• Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna í Apríl 2018.
• Sérinngangur og sérafnotareitur með íbúðum á jarðhæð.
• Rúmgóðar suður-svalir með íbúðum á hæðum.
• Húseignir eru klæddar að utan og því viðhaldslitlar, lyfta er í stærra húsi.
• Vaxandi hverfi í Mosfellsbæ.

Verð kr. 33.5 – 49.9. millj.

Byggingaraðili NÝ-HÚS byggingarverktakar

GERPLUSTRÆTI 2-4, 
270 MOSFELLSBÆ

BÓKIÐ SKOÐUN

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri 
Sími 770 0309

Sveinn 
Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

ÁLFAHEIÐI 11 – 200 KÓP
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER KL. 15:00 – 15:30
- Einstaklega falleg og fjölskylduvænt tvílyft einbýli, í miðju skólahverfi
- Fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi.  Heitur pottur í afgirtum garði.
- Húsið er mikið endurnýjað og afar smekklegt, alls 179,1 fm, þar af bílskúr 24,5 fm
V. 84,9 millj

REYNIMELUR 23 – 107 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓV. KL 14:00-14:30
- Rúmgóð 3ja herbergja ca. 100 fm íbúð.
- 2 rúmgóð svefnherbergi
- Sérinngangur
- Laus fljótlega
Verð 42 millj.

ÞORLÁKSGEISLI 17 – 113 RVK
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER KL. 16:30 – 17:00
- Mjög vel skipulögð 4ra herbergja íbúð, alls 112,7 fm á efstu hæð í lyftuhúsi.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.  Geymsla við hlið íbúðar.
- Stutt í skóla, leikskóla og einstaka náttúru með fallegum gönguleiðum.
V. 44,9 millj

STRANDVEGUR 18 – GARÐABÆ
OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 27. NÓV. KL 17:00-17:30
- Opin 140,6 fm 5 herbergja íbúð auk bílastæðis í bílageymslu
- 4 rúmgóð svefnherbergi
-  Tvennar svalir
- Lyfta
- Þvottahús innan íbúðar
Verð 64,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 23012

Hafðu samband 

SIGURÐUR SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 23012

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

Hafðu samband 
ÁSDÍS RÓSA ÁSGEIRSDÓTTIR  
Löggiltur fasteignasali. Sími 895 7784

MOSAGATA 1 – 3, URRIÐAHOLTI Í GARÐBÆ   

OPIÐ HÚS MILLI KL 13:00 OG 14:00 SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER

Nýjar 2ja, 3ja og 4ra herbergja útsýnisíbúðir með sérinngangi af stigapalli í fallegu lyftuhúsi í Urriðaholtinu í Garðabæ.
Íbúðirnar eru 22 talsins og afhendast fullbúnar með gólfefnum. Helmingi íbúðanna fylgir bílskúr.
Frábær staðsetning en Mosagatan liggur hátt í Urriðaholtinu með glæsilegu útsýni yfir byggðina til suðurs og vesturs.
Mosagatan liggur einnig næst Urriðaholtsskóla sem opnar haustið 2018. Miklir útivistarmöguleikar í nágrenninu.

Frekari upplýsingar veita
Þórey Ólafsdóttir , löggiltur fasteignasali

Gsm 663 2300 / thorey@landmark.is

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali
Gsm 896 2312 / ss@landmark.is

BEST ER AÐ AKA EFTIR URRIÐAHOLTSSTRÆTI, TIL HÆGRI 
INN BREKKUGÖTU EN ÞÁ ER MOSAGATA Á VINSTRI HÖND.

 OPIÐ HÚS

9
SELDAR



SÖLUSÝNING
sunnudaginn 26.nóvember milli kl.13:00-14:00

Sölumenn verða staðsettir í sýningaríbúð 203

Nánari upplýsingar veitir:

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Til sölu glæsilegar nýlegar 2ja herb. íbúðir í lyftuhúsi við Skipholt 11-13. 

Um er að ræða nokkrar íbúðir á 2. og 3. hæð allar með suðursvölum.

Stærð íbúða er frá  76,2 til 82,7 fermetrar með geymslum og eru 
þær afhentar fullbúnar með eldavél, viftu, ísskáp, uppþvottavél og 
myrkvunartöldum í öllum gluggum.

Mjög gott skápapláss og tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergjum. 

Glæsilegar innréttingar og vandaður frágangur í glæsilegu húsi.

Möguleiki að kaupa íbúðir fullbúnar húsgögnun.

44,9 millj.Verð  frá:

   Skipholt 11-13 
105 Reykjavík

Íbúð 205
Stærð: 82,7 fm
Þar af geymsla 8,0 fm
Svalir: 30,4 fm

Íbúð 206
Stærð: 77,5 fm
Þar af geymsla 8,0 fm
Svalir: 21,9 fm

Íbúð 301
Stærð: 81,7 fm
Þar af geymsla 9,1 fm
Svalir: 9,2 fm

www.miklaborg.is   5697000

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

F
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÍBÚÐIR TIL LEIGU:   
LAUGAVEGUR 59, KJÖRGARÐUR.
 
Til leigu 11 íbúðir á 3. 4. og 5. hæð í lyftuhúsi. Íbúðirnar 
eru allar nýjar og afhendast fullfrágengnar með öllum 
tækjum í eldhúsi, einnig þvottavél og þurkara. Allur 
frágangur er vandaður. Mikið útsýni úr íbúðunum.
 
Svalir á 3. og 4. hæðinni eru innbyggðar með svala-
lokun. Stórar þaksvalir eru á 5. hæðinni og eru heitir 
pottar á svölum stærri íbúðanna. Bílastæði í bílag-
eymsluhúsi Reykjavíkurborgar fylgir hverri íbúð.
 
Íbúðirnar eru 2ja, 3ja og 4ra herbergja, stærðir frá 78 
fm. til 138 fm. Afhending 8 íbúða gæti verið strax og 
hinar 3 gætu verið tilbúnar fyrir áramót.
 
Íbúðirnar verða sýndar laugardaginn 25. nóvember 
milli kl: 14 - 16, eða eftir frekara samkomulagi.
 
Uppl gefur: Dan V S Wiium hdl. og lögg. fasteignasali  
S. 896-4013

OPIÐ HÚS

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

 

 

Torfufell 48 – OPIÐ HÚS SUNNUDAG
Falleg og rúmgóð 97,9 fm fjögurra herbergja íbúð á 3.hæð 
ásamt yfirbyggðum svölum. Íbúðin skiptist í forstofuhol, eldhús 
með borðkrók, þvottaherbergi, stofu, baðherbergi, þrjú góð 
herbergi og yfirbyggðar svalir. Hús klætt að utan. Vel með farin 
og snyrtileg íbúð Afhending 15. desember n.k. Verð 33,9 m.  
Opið hús  sunnudaginn 26. nóvember kl. 15.00 – 15.30

OPIÐ HÚS

Veitingastaður/
Bar

Höfum fengið til sölu veitingastað og bar stutt frá 
miðbæ Reykjavíkur, staðurinn er starfræktur í 442 
fermetra eigin húsnæði og er húsnæðið einnig til 

sölu.  Góðar innréttingar, tæki og áhöld.
Upplýsingar veitir  

Kristinn B. Ragnarsson lgf. á skrifstofunni.

Eignastofan  fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500
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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.



2 herbergi 81,3 fm

Brandur fasteignasali

Vatnsstígur 20-22

56.900.000

101 Reykjavík
Íbúð Stæði í bílageymslu

897 1401

Sjávarútsýni-  Vandaðar innréttingar

3 herbergi 100,3 fm

Brandur fasteignasali

Suðurhlíð 38d

69.900.000

108 Reykjavík
Íbúð Fjölbýli

897 1401

Tvö stæð í bílageymslu – Útsýni til sjávar

3 herbergi 62 fm

Brandur fasteignasali

Vífilsgata 15

34.900.000

105 Reykjavík
Íbúð Lítið fjölbýli

897 1401

Miðbærinn í göngufæri

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Bjart og fallegt einbýlishús með aukaíbúð

Þóra fasteignasali

Nýlendugata 21a

74.900.000

101 Reykjavík
Einbýlishús

 777 2882

Laust í byrjun árs 2018

3 herb. 163 fm Eignarlóð í hjarta Vesturb.

Björt og falleg íbúð í nýlega uppgerð fjölbýli.

Þóra fasteignasali

Skeljagarandi 4 

41.900.000

107 Reykjavík
Íbúð

 777 2882

3 herb. 110 fm Íbúð með stæði í bílag.

5 herbergi 170 fm

Sigurður Fannar fasteignasali

Vallargerði 38

56.900.000

200 Kópavogi
Íbúð Neðri sérhæð

897 5930

Studíó-íbúð - til útleigu

Vilborg  fasteignasali

Merkisteinn 1

Tilboð

Eyrarbakka

853 7030

Til sölu lóðarréttindi - Birt stærð lóðar 2.324,5 m2

Tilboð óskast!

4  herbergi 109,2 fm

Einsaklega snirtileg íbúð á annari hæð.

3 herb. 83,9 fm Íbúð á annari hæð

Lautasmári 41

 40.500.000

201 Kópavogi
Íbúð 

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Falleg og rúmgóð íbúð - Frábær staðsetning

5 herb. 147,6 fm Íbúð á efstu hæð

Fífusel 36

38.500.000

109 Reykjavík
Íbúð

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

Íbúðarherbergi í kjallara - Rúmgóð íbúð

Héðinn fasteignasali

 Þrastarhöfði 5

48.400.000

270 Mosfellsbæ
Íbúð Stæði í bílastæðah.

848 4806

Opið hús mán. 27. nóv. kl. 17:30-18 Opið hús sun. 26. nóv. kl. 15:00-15:30

Stórglæsileg íbúð með sérinngang

Þóra fasteignasali

Melabraut 27

68.900.000

170 Seltjarnarnesi
Íbúð

 777 2882

4-5 herb. 145 fm Vandaðar innréttingar

Opið hús þri. 28. nóv.  kl 17.30-18.00 Opið hús þri. 28. nóv. kl. 18.30-19.00

5 herbergi 131,2 fm Neðri sérhæð í þríbýli.

Borgargerði 4 108 Reykjavík
Neðri sérhæð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
57.900.000

Björt og Falleg neðri sérhæð á eftirsóttum stað

Opið hús  sun. 26 nóv. kl 15 :00- 15:45

Vel staðsett hornlóð rétt við grunnskólann

Opið hús mán. 27. nóv. kl. 17.30-18.00 



Nánari upplýsingar veita:
Andri Sigurðsson lögg.fasteignasali s. 690-3111, andri@landmark.is
Hlynur Halldórsson lögg.fasteignasali s. 698-2603, hlynur@hraunhamar.is

Sími 520 7500

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

STRANDGATA 19A
- Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

Hraunhamar og Landmark –Smárinn kynna glæsilegar þriggja herbergjar íbúð við 
Strandgötu 19 A í miðbæ Hafnarfjarðar.

Íbúðinar sem er í fallegu uppgerðu timburhúsi er 78,9 fm og 87,1 með sérinngangi á 2 og 3. 
hæð (efstu) og eru fullbúinar með nýjum innréttingum og gólfefnum. 
Húsið hefur verið endurnýjað og endurbyggt að hluta til á liðnum árum og tekist einkar vel til 
þar sem gamli stíllin hefur fengið að halda sér. 

V. 43,9 millj. og 44,9 millj

Nánari upplýsingar veita:
Andri Sigurðsson lögg.fasteignasali s. 690-3111, andri@landmark.is
Hlynur Halldórsson lögg.fasteignasali s. 698-2603, hlynur@hraunhamar.is

Sími 520 7500

Sameinumst og eflum liðsheild með aukinni reynslu og þekkingu 

STRANDGATA 19B
NÝBYGGING Í HJARTA HAFNARFJARÐAR

Hraunhamar og Landmark-Smárinn kynnir tvær nýjar 3ja herbergja íbúðir við Strandgötu 
19B í miðbæ Hafnarfjarðar.

Íbúðirnar eru  79,1 fm og hinsvegar 93,8 fm og báðar með sérinngangi og eru fullbúnar  með 
gólfefnum. Íbúðirnar  eru óvenju bjartar með gluggum í þrjár áttir. Vandaðar innréttingar og 
tæki, harðparket frá Parka. Íbúðirnar eru til afhendingar við kaupsamning.
V. 44,9 millj. og 46,9 millj.

Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir
2-4 herbergja að stærð 76-140 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Afhending við kaupsamning, íbúðirnar fullbúnar  
með gólfefnum
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis  
og aðgang að þjónustu

Nánari upplýsingar veita:

Íbúð nr. Birt stærð Herbergi Verð frá

103  97,3 fm 3 59,2 millj.

104 111,9 fm 4 68,6 millj.

106 96,2 fm 3 59,2 millj.

302 79,0 fm 2 53,5 millj.

402 78,1 fm 2 53,8 millj.

407 78,3 fm 2 53,3 millj.

502 78,5 fm 2 55,6 millj.

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

www.miklaborg.is   5697000

Aðeins 

7 
íbúðir eftir af 44

SÖLUSÝNING
laugardaginn 25.nóv. kl.12:00-13:00
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Við kynnum fallega hannaðar 
íbúðir á besta stað í bænum. 
Alls eru 38 íbúðir í húsinu, allt 
frá 55 fm2 stúdíóíbúðum upp  
í rúmlega 160 fm2 gæðaíbúðir  
 — og engar tvær íbúðir eru eins.

Aðalgluggar ná frá gólfi upp  
í loft og er útsýnið einstakt;  
til sjávar að norðanverðu og 
yfir borgina til suðurs.

Frágangur er afar vandaður 
og allt efni valið af kost gæfni. 
Hugað er að öllum nýjustu 
tæknilausnum og þægindum. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar.

Fjárfesting fasteignasala
fjarfesting@fjarfesting.is
562 4250

Eignamarkaðurinn
eignamarkadurinn@eignamarkadurinn.is
519 8484

TryggvagaTa 13  
Einstakar íbúðir  
í hjarta borgarinnar



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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is



Lokastígur 20a
101 REYKJAVÍK

Virkilega góð íbúð á eftirsóttum stað í hjarta 
borgarinnar. Rúmgott hjónaherbergi, stór stofa, 
barnaherbergi og eldhús. Mjög snyrtileg og 
falleg íbúð. Laus við kaupsamning.

STÆRÐ: 61,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Sléttahraun 23
220 HAFNARFJÖRÐUR

LÆKKAÐ VERÐ. Mjög góð 3ja-4ra herbergja 
íbúð á efstu hæð með bílskúr. Þrjú svefn-
herbergi, lítil stofa, rúmgott eldhús, þvottahús á 
hæð. Laus fljótlega.

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

34.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Álfkonuhvarf 25
203 KÓPAVOGUR

Vernharð Þorleifsson löggiltur fasteignasali 
kynnir í einkasölu mjög fallega 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi með lyftu. Íbúðinni 
fylgir stæði í bílageymslu.

STÆRÐ: 101,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

42.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Garðatorg 2A, íb 304
210 GARÐABÆR

Björt og falleg íbúð með stórum gluggum.  
Sérsmíðaðar innréttingar og skápar frá 
Trésmiðju GKS, granít borðplata í eldhúsi. 
Bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 100,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

55.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Mjög björt og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð á fyrstu hæð (ekki jarðhæð). Flísalagðar 
suðvestur svalir. Stutt í alla helstu þjónustu. 

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Sóltún 30
105 REYKJAVÍK

Fallega fimm herbergja endaíbúð á 5. hæð með 
fallegu útsýni. Sérinngangur af svölum. Tvö 
sérmerkt bílastæði á lóð.

STÆRÐ: 108,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 5

48.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

Garðatorg 2A, íb 204
210 GARÐABÆR

Björt og falleg íbúð með stórum gluggum.  
Sérsmíðaðar innréttingar og skápar frá 
Trésmiðju GKS, granít borðplata í eldhúsi. 
Bílastæði í bílakjallara.

STÆRÐ: 100,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

54.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ljósheimar 4
104 REYKJAVÍK

Mjög falleg og mikið endurnýjuð fjögurra 
herbergja íbúð á 3. hæð við Ljósheima 4.

STÆRÐ: 111 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

46.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Fáfnisnes 3
101 REYKJAVÍK

Einstakt einbýlishús, mjög fallegur arkitektúr 
mikil lofthæð. Húsið er byggt árið 1969 og hefur 
verið endurnýjað mikið að innan. Mjög gróin og 
falleg lóð. 

STÆRÐ: 244 fm EINBÝLI       HERB: 7

125.00.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    26. nóv 16:00 – 16:30OPIÐ HÚS    27. nóv 18:00 – 18:30 OPIÐ HÚS    27. nóv 16:30 – 17:00

OPIÐ HÚS    26. nóv 14:00 – 14:30OPIÐ HÚS    26. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    27. nóv 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS    26. nóv 16:00 – 16:30

Laus við kaupsamning  



Grandavegur 42 A,B og C
Perla í vesturbænum

Fjöldi íbúða tilbúin 
til afhendingar

Stórglæsilegar útsýnisíbúðir
Grandavegur 42 samanstendur  af þremur stigagöngum frá  
6 upp í 9 hæða byggingar meðfram Eiðsgranda þar sem flestar 
íbúðir njóta sjávarútsýnis.  

Í boði eru studioíbúðir ásamt 2ja og 3ja herb. íbúðum.  Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar utan gólfefna í stofu og herbergjum.   
Vandaðar innréttingar frá HTH í eldhúsi og baðherbergjum 
ásamt því sem eldhús skilast með gæðatækjum frá AEG  
m.a. ísskáp, uppþvottavél, tveir ofnar, span helluborð og háf.

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir hverri íbúð
Yfirbyggðar svalir
Allar þriggja herbergja íbúðir með tveimur baðherbergjum
Kvarts steinn í borðplötum eldhúss og baðherbergja
Baðherbergi og forstofa flísalögð
Þvottaaðstaða innan íbúða
Fataskápar í herbergjum og forstofu
Þakíbúðir með um 150 fm þakrými
2ja til 3ja herbergja íbúðir
Stærð íbúða frá 59 fm til 155 fm
Vel skipulagðar og fjölbreyttar íbúðir
Flestar íbúðir njóta sjávarútsýnis 
85 íbúðir í það heila, rúmlega helmingur seldur

2ja herb íbúðir frá 44,5 millj.
3ja herb íbúðir frá 62,7 millj.

Nánari upplýsingar veitir : 

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jonrafn@miklaborg.is

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is SÖLUMENN Á STAÐNUM -  ÁHUGASAMIR VELKOMNIR

Fullbúin sýningaríbúð

OPIÐ HÚS
laugardaginn 25.nóv. kl.13:00-14:00

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali 
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

www.miklaborg.is   5697000

Glæsilegar og vandaðar íbúðir  
í Urriðaholti

Á besta stað með útsýni yfir Urriðavatn  
og til sjávar og fjalla

Tíu íbúða lyftuhús  með veglegri sameign  
og bílageymslu

Sérsmíðaðar innréttingar frá Parka og  
kvarts steinn í borðplötum

Sér þvottahús innan íbúða og rúmgóðar  
geymslur fylgja

Holtsvegur 45, tilbúinn til afhendingar  
með gólfefnum

Holtsvegur 47 til afhendingar í apríl

105 fm 2ja herbergja íbúðir, verð frá 42,9 millj.

Þriggja herbergja íbúðir, verð frá 51,0 millj.

4-5 herbergja íbúðir, verð frá 72,9 millj.

Holtsvegur 45-47 
 210 Garðabær

OPIÐ HÚS
laugardaginn 25.nóv. 14:30-15:30



Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

OPIN HÚS Í VIKUNNI

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 26. NÓVEMBER KL. 14:00 - 14:30
Glæsileg og rúmgóð 4-5 herb. íbúð með frístandandi bílskúr, tvennum svölum og góðu útsýni á 
efstu hæð. Eignin er 150,7 fm.  Þar af er bílskúrinn 23,8 fm. Íbúðin hefur fengið gott viðhald og 
er nýleg eldhúsinnrétting, gólfefni, innihurðar og baðherbergi. Stigagangur hefur nýlega verið 
málaður og teppalagður. Skólp var endurnýjað í sumar. Verð: 49,4 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30
Glæsileg 64,6 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð á frábærum stað í Hafnarfirði. Íbúðin er björt 
og rúmgóð með fallegum sólpalli. Stór og fallegur sameiginlegur garður. Íbúðin er laus strax. 
Verð: 29,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29. NÓVEMBER KL. 17:00 - 17:30 
Falleg og björt 93,5 fm. 3ja herb. íbúð á frábærum stað. Rúmgóð stofa með útgengi á góðar 
vestur svalir. Nýlega uppgert baðherbergi með hita í gólfi. Sameiginlegt þvottahús í kjallara 
auk rúmgóðrar sérgeymslu. Sérmerkt bílastæði fylgir íbúðinni. Verð: 41,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. NÓVEMBER KL. 17:30 - 18:00
Góð 3-4 herbergja íbúð við Eyjabakka í Reykjavík. Eignin er skráð 118,3 fm. þar af er bílskúr 24,9 
fm. Í kjallara er sérherbergi með salernisaðstöðu. Bílskúr er snyrtilegur, með heitu og köldu 
vatni. Stutt í skóla og alla þjónustu. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning.  
Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 28. NÓVEMBER KL. 16:30 – 17:15
Glæsileg og mjög björt 118,9 fm. 5 herbergja endaíbúð með glæsilegu útsýni á 4. hæð. Húsinu 
hefur verið vel viðhaldið að innan sem utan. Rúmgóð stofa og borðstofa. Tvennar svalir og góð 
geymsla. Verð: 43,9 millj.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 29. NÓVEMBER KL. 17:30 – 18:00
Íbúðin er 54,8 fm. 2ja herbergja á jarðhæð. Sameiginlegt þvottahús og stór sameiginleg 
hjólageymsla. Fallega gróin lóð. Húsið er steinsteypt tvíbýlishús með risþaki, byggt árið 1947 og 
hefur því verið vel við haldið. Verð: 28,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Eyjabakki 3 – 109 Reykjavík

Álfheimar 30 – 104 Reykjavík

Skipasund 30 – 104 Reykjavík

Álfaskeið 74 – 220 Hafnarfjörður

Hvammabraut 12 – 220 Hafnarfirði

Selvogsgrunn 11 – 104 Reykjavík 

Styrmir Þór Sævarsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 846-6568

Garðar B. Sigurjónsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 898-0255

Erla Árnadóttir
BA í lögfræði.  
Hefur lokið prófi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasala.
S: 864-8463

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður  
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., löggiltur fasteigna-,  
fyrirtækja- og skipasali.
S: 822-5124 

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður 
fasteignasala, í námi til 
löggildingar fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasölu.
S: 869-4879

Bryndís Bára 
Eyjólfsdóttir
Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-,  fyrirtækja- 
og skipasölu.
S: 616-8985 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

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

Guðbjörg  
Matthíasdóttir. 
hdl. Sölufulltrúi.  
Er í  námi til löggildingar 
fasteigna-, fyrirtækja-  
og skipasölu. 
S: 899-3984

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
leigumiðlari.
S: 899-5949

VIÐ ERUM
TRAUSTI



Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi 
á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið 
út á svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri 
innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 
er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
sunnudaginn 26. nóv. kl. 15:00 -16:00

Ný, stórglæsileg útsýnisíbúð á Seltjarnarnesi

Opið hús að Hrólfsskálamel 5
sunnudaginn 26. nóv. kl. 16:00 -16:30

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00-15.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter Senter

Stærð 213 m2 - Verð 135.000.000 kr. 

9
ÍBÚÐIR

SELDAR!

13
ÍBÚÐIR

SELDAR!

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA



Nýjar og fullbúnar íbúðir við Skyggnisbraut 2 í Úlfarsársdal. Íbúðirnar eru 3-5 herbergja. 
tilbúnar til afhendingar. Með hverri íbúð fylgir stæði í lokaðri bílgeymslu. Heildareignin er 
5 hæðir og eru íbúðirnar mismunandi á hverri hæð. Íbúðirnar eru fullbúnar með parketi 
á gólfum og gardínum í gluggum. Stofurnar er opnar með eldhúsi.  Úr stofunum er gengið 
út á svalir (jarðhæð/garð). 

Eldhúsin eru með góðu borð og skápaplássi, eldavél, ofn og háf. Flísar á milli innréttinga.  
Baðherbergin eru með flísum á gólfi og hluta til á veggjum, upphengdu salerni, góðri 
innréttingu og sturtu. Í svefnherbergjum eru fata- skápar. Þvottahús með flísum á gólfum 
er innan hverra íbúðar. Að utan er húsið steinað og garðurinn að mestu frágenginn. 

Til sölu fullbúnar 3ja til 5 herbergja íbúðir á frábærum stað í Úlfarsárdal

Opið hús að Skyggnisbraut 2 
sunnudaginn 26. nóv. kl. 15:00 -16:00

Ný, stórglæsileg útsýnisíbúð á Seltjarnarnesi

Opið hús að Hrólfsskálamel 5
sunnudaginn 26. nóv. kl. 16:00 -16:30

Helga Sigurbjarnadóttir innanhússarkitekt FHI 
og Berglind Berndsen innanhússarkitekt FHI

90% FJÁRMÖGNUN
Húsnæðislán Framtíðarinnar eru verðtryggð viðbótarlán sem henta vel sem viðbót við lán 
frá lífeyrissjóði eða banka og því er um 90% fjármögnun að ræða. Lánin má greiða með 
jöfnum greiðslum eða jöfnum afborgunum og eru með allt að 25 ára endurgreiðslutímabili. 
Á vefsíðunni www.holtsvegur.is er hægt að nálgast sérstaka reiknivél fyrir Húsnæðislán 
Framtíðarinnar ásamt nánari upplýsingum.

INNANHÚSSHÖNNUN

Grunnhugmynd hönnunarinnar á Holtsvegi er einfaldleiki 
og tímaleysi. Áhersla er lögð á gott samband  á milli alls 
skipulags og innra fyrirkomulags, efnisáferða og lita í íbúð- 
unum sem skipti miklu máli í allri upplifuninni og stemmn-
ingunni. Lagt er upp úr að skapa aðlaðandi og hlýlega 
stemmningu með fallegum jarðlitum og efnum sem endast 
vel og er því dökkur viður allsráðandi í innréttingum ásamt 
ljósum steini sem gerir íbúðirnar einstaklega notalegar 
og hýlegar.

Urriðaholt

Keflavík

Elliðarárvogur

Grafarholt7–20 mín.

5 mín.

30 mín.

Miðborg

6 mín.

6 mín.Miðbær Garðabæjar

Opið hús að Holtsvegi 8-12
sunnudaginn 26. nóv. kl. 14.00-15.00
Glæsilegar 3ja til 4ra herbergja íbúðir á einstökum stað í Urriðaholti

UPPHAF FASTEIGNAFÉLAG
Upphaf fasteignafélag slhf. er alhliða fjárfestir á íbúðamarkaði sem tekur þátt í verkefnum 
á öllum stigum byggingarferilsins. Markmið félagsins er að byggja næstu árin allt að 200 
til 250 hagkvæmar íbúðir á ári, sem eru ætlaðar litlum og meðalstórum fjölskyldum. Íbúð- 
irnar eru ýmist ætlaðar til útleigu eða sölu. Verkefnin eru unnin fyrir félagið af fjölmörgum 
byggingarverktökum. Félagið vinnur einnig að þróunarverkefnum lóða og svæða, endur-
bótum og breytingum á eldra húsnæði. 

Upphaf er með um 1500 íbúðir í þróun, byggingu, sölu eða leigu á höfuðborgarsvæðinu 
öllu. Heimasíða félagsins er www.upphaf.is og síminn er 519 3300.

Senter Senter

Stærð 213 m2 - Verð 135.000.000 kr. 
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ÍBÚÐIR

SELDAR!
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ÍBÚÐIR

SELDAR!

Senter

Gunnar Sverrir Harðarson
Sölufulltrúi
Sími 862 2001
gunnar@remax.is

Ástþór Reynir Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 899 6753
arg@remax.is

Skútuvogur 11a
104 Reykjavík
Sími: 4144700
www.remax.is

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA



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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

SKER
Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126  |  104 Reykjavík  | S: 866 0182

Allar tölvuviðgerðir 
ásamt Ipad og Iphone 

viðgerðum
- Fljót og góð þjónusta -

tölvuvinir.is Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104. Rvk.tölvuverkstæði

Vírushreinsun  
og stýrikerfis- 
hreinsun
Fljót og góð þjónusta

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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



Gerðu vel við þig í vetur og fáðu áskrift af öllu því besta og vinsælasta íþróttaefni sem völ er 
á! Með Sportpakkanum missir þú ekki af neinu. Við bjóðum upp á beinar útsendingar frá 
Ensku úrvalsdeildinni, Meistaradeildinni, Dominos deildinni, Olís deildinni, Formúlu 1, spænsku 
úrvalsdeildinni og UFC svo fátt eitt sé nefnt.

BESTA SÆTIÐ 365.is   1817

Tryggðu
þér áskrift

í síma
1817

Besta sætið
Við færum þér beinar útsendingar frá öllu besta
og vinsælasta íþróttaefni sem völ er á!



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

T ölvuleikir eru eitt vinsælasta 
skemmtanaform nútímans og 
verða sífellt vinsælli. En þeir 

hafa tekið miklum breytingum í 
áranna rás. Tölvuleikir hafa þróast og 
breyst og í dag eru margir þeirra alls 
ekki hugsaðir fyrir börn. Því er mikil-
vægt fyrir foreldra að vita hvað er 
viðeigandi fyrir börnin og hvað ekki.

Sem betur fer eru til alþjóðlegir 
staðlar sem innihald hvers einasta 
leiks er metið út frá og þeim er 
svo gefin umsögn sem segir til um 
hvaða aldurshóp leikurinn hentar 
og hvernig innihaldið er. Á Evrópu-
markaði eru leikir metnir út frá 
svokölluðu PEGI-kerfi, en kerfið á að 
hjálpa neytendum að taka upplýstar 
ákvarðanir þegar þeir kaupa tölvu-
leiki eða snjallsímaforrit.

Miklar og hraðar breytingar
Tölvuleikir hafa breyst mikið á 
undanförnum árum. Margir þeirra 
eru gerðir fyrir fullorðna spilara í 
dag. Þannig eru til leikir sem eru 
mjög ofbeldisfullir, hryllingsleikir og 
leikir sem krefja spilara um að taka 
erfiðar siðferðislegar ákvarðanir. 
Sumir eru líka einfaldlega of flóknir 
fyrir yngri kynslóðina.

Tækniframfarir hafa líka gjör-
breytt útliti tölvuleikja, þannig að 
sumir þeirra eru mjög raunverulegir. 
Fyrir vikið hefur upplifun spilara 
breyst mikið.

En stóru nýju leikirnir eru aug-
lýstir af krafti, hvort sem þeir eru 
bannaðir börnum eða ekki, og 
þessar auglýsingar geta auðveldlega 
vakið áhuga barna. Þá er mikilvægt 
að fullorðnir geti haft vit fyrir börn-
unum og passað að kaupa ekki leiki 
sem henta börnunum illa.

Fimm aldursflokkar og átta 
efnisflokkar
Í PEGI-kerfinu er leikjum skipt í 
fimm aldursflokka og gerðar athuga-
semdir ef innihald leiksins fellur 
undir átta mismunandi efnisflokka 
sem henta börnum misvel. Þessar 
merkingar sjást skýrt framan á 

hverjum einasta leik og þar að auki 
eru textalýsingar á umbúðunum á 
því efni sem gæti hentað börnum 
illa.

Það er gott að vita á hverju aldurs-
flokkunin byggir.
l  PEGI 3: Leikir sem hafa þessa 

einkunn eru viðeigandi fyrir alla 
aldurshópa. Ef það er ofbeldi í 
þeim er það á pari við Kalla kanínu 
eða Tomma og Jenna og leikirnir 
sýna bara skáldaðar persónur. 
Hljóð og mynd eru ekki líkleg til að 

skelfa ung börn og engin blótsyrði 
eru leyfð.

l  PEGI 7: Leikir sem ná næstum að 
vera í flokknum á undan en inni-
halda einhver atriði eða hljóð sem 
geta hugsanlega hrætt.

l  PEGI 12: Leikir sem sýna ofbeldi 
sem er örlítið alvarlegra gagnvart 
ímynduðum sögupersónum eða 
mjög vægt ofbeldi gagnvart per-
sónum sem líta út eins og mann-
eskjur eða dýr, eða sýna örlítið 
meiri nekt. Öll blótsyrði verða að 

vera væg og mega ekki vísa í neitt 
kynferðislegt.

l  PEGI 16: Leikir sem sýna ofbeldi 
eða kynferðislegar athafnir á raun-
verulegan hátt. Þeir geta innihaldið 
grófari blótsyrði, notkun á tóbaki 
og öðrum lyfjum og glæpsamlega 
hegðun.

l  PEGI 18: Þessi einkunn er gefin 
ef það er gróft ofbeldi í leiknum 
eða ofbeldi af ákveðnum gerðum 
er sýnt. Það er örlítið erfitt að 
skilgreina hvað er gróft ofbeldi, 

því það er huglægt mat, en skil-
greiningin gengur út frá því að 
ofbeldið geti valdið viðbjóði hjá 
áhorfendum.

Aftan á umbúðum leikja er aldurs-
flokkunin svo rökstudd. Átta mis-
munandi atriði geta verið talin til og 
alvöru og eðli hvers og eins er lýst. 
Atriðin eru blótsyrði, mismunun, 
lyfjanotkun, skelfing, fjárhættuspil, 
kynlíf, ofbeldi og netspilun.

Blótsyrði þýðir að blótað sé í 
leiknum, mismunun þýðir að hann 
sýni mismunun eða efni sem gæti ýtt 
undir mismunun, lyfjanotkun þýðir 
að hann sýni slíkt, skelfing vísar til 
þess að leikurinn innihaldi eitthvað 
sem getur hrætt ung börn, fjárhættu-
spil þýðir að leikurinn hvetji til eða 
kenni fjárhættuspil, kynlíf þýðir að 
slíkt sé sýnt, ofbeldi þýðir að slíkt sé 
sýnt og netspilun er tekin fram því 
spilarar geta komist í eftirlitslaus 
samskipti við aðra spilara á netinu, 
sem geta stundum verið dónalegir.

Það er því ýmislegt sem þarf að 
hafa í huga, en með því að fylgja 
aldursflokkuninni er auðvelt að 
passa að börnin spili ekki eitthvað 
óviðeigandi. Nánari lýsingar á eðli 
efnisins geta svo hjálpað foreldrum 
að taka upplýstar ákvarðanir um 
hvort þau vilji gera einhverjar 
undantekningar.

Gæði skipta máli
Sem betur fer er nóg af gæðaleikjum 
fyrir börn, þó margir af vinsælustu 
leikjunum séu fyrir eldri spilara. Það 
er auðvelt að fletta upp einkunna-
gjöf gagnrýnenda fyrir leiki á netinu. 
Á vefsíðunni metacritic.com er til 
dæmis hægt að sjá meðaltalið af 
einkunnum neytenda og virtra gagn-
rýnenda og fá þannig ágæta mynd af 
viðtökum leiksins.

Það er um að gera að að láta börn 
leika sér í vönduðum leikjum. Upp-
lifunin getur haft mun betri áhrif á 
þroska barnanna og vandaðir leikir 
eru skemmtilegir í lengri tíma en 
óvandaðir, svo þeir eru betri fjár-
festing. Auk þess er aldrei að vita 
nema foreldrarnir geti haft gaman af 
því að spila góða leiki með börnum 
sínum.

Svona veistu hvaða 
tölvuleikir henta börnum
Tölvuleikir verða sífellt vinsælli, en breytast hratt, svo það getur verið erfitt fyrir foreldra að vita 
hvað hentar börnum. Til er einfalt kerfi sem hjálpar fólki að taka upplýstar ákvarðanir.

Minecraft er vinsæll hjá börnum og fullorðnum og hefur verið notaður í kennslu. NORDICPHOTOS/GETTY

Super Mario Odyssey er dæmi um vandaðan nýjan leik 
sem hentar börnum vel. NORDICPHOTOS/GETTY

Grand Theft Auto leikirnir eru gríðarlega vandaðir og vin-
sælir. En alls ekki fyrir börn. NORDICPHOTOS/GETTY

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út 
þriðjudaginn 28. nóvember.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við 
auglýsingadeild sérblaða í síma 512 5402

Blaðið er stútfullt af allskonar skemmtilegu efni tengdu jólunum.
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GILDIR TIL
8. OKT
EÐA Á MEÐAN 

BIRGÐIR ENDAST

MARGFALT SKEMMTILEGRI

JÓLIN KOMA SNEMMA Í ÁR!
APPLE TV 4K að andvirði 29.990 KR. 

FYLGIR MEÐ PÖKKUM 365

365.is   1817

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND OG BETRA VIÐMÓT

Framundan er stútfull dagskrá af öllu því helsta í innlendri
og erlendri dagskrárgerð. Við leggjum metnað í að þú njótir
fyrsta flokks skemmtunar á sem bestan hátt og því fylgir
Apple TV 4K með pökkum 365.

GILDIR TIL
30. NÓV

EÐA Á MEÐAN 
BIRGÐIR ENDAST



Þótt það sé gaman að skála yfir jólahlaðborðinu þarf að 
gæta sín á hitaeiningunum. 

Bjór og léttvín eru kaloríubombur. Í 
desember gerir fólk vel við sig í mat og 
víni, drekkur jólabjór eða -glögg. Þeir 

sem huga að vigtinni þurfa að velja sérstak-
lega hvað þeir drekka því áfengi er mis-
munandi fitandi. Talað er um að 1 gramm af 
alkóhóli sé 7 kaloríur. Ef þú ætlar að drekka 
nokkur glös er betra að taka dansspor með til 
að fá hreyfingu á móti.

Sumir telja að dökkur bjór sé meira fitandi 
en ljós. Það þarf þó ekki að vera. Hálfur lítri 
af Guinness er 210 kaloríur á meðan ljós bjór 

er 200. Því hærri alkóhólprósenta, því fleiri 
hitaeiningar.

l  330 ml af bjór (4,5%) = 125 hitaeiningar
l  500 ml bjór (4,5%) = 200 hitaeiningar
l  1 glas þurrt hvítvín (12%) = 86 hita-

einingar
l  1 glas sætt hvítvín = 90 hitaeiningar
l  1 glas rauðvín = 93 hitaeiningar
l  Þegar fólk borðar nasl með bjórnum eða 

víninu verða hitaeiningar heldur fleiri.
l  Sterkir drykkir eru kaloríuríkari en léttir.

Áfengi er fitandi

Kátir krakkar geta komið með 
hluti á tombólu í Borgarbóka-
safninu í Grófinni á morgun, 

sunnudaginn 26. nóvember. Tom-
bólan fer fram í samvinnu við Rauða 
krossinn. Aðeins er pláss fyrir tíu 
bása í bókasafninu og þeir sem hafa 
áhuga þurfa að skrá sig fyrirfram 
með því að senda tölvupóst á thor-
bjorg.karlsdottir@reykjavik.is.

Tombólan verður haldin á fyrstu 
hæð bókasafnsins. Hún hefst 
klukkan 15 og stendur til klukkan 
17.30. Borð og stólar eru á staðnum, 
en börnin mæta með hlutina sem 
þau vilja bjóða til sölu.

Allur ágóði rennur til Róhingja, 
flóttafólks frá Mjanmar.

Borgarbókasafnið í Grófinni er í 
Tryggvagötu 15. Sjá nánar á borgar-
bokasafn.is. Sími 411 6100.

Tombóla á 
bókasafninu

Jólamarkaðir verða sífellt 
vinsælli hér á landi. Um 
helgina verður mikið líf og 

fjör í Laugalæknum en Frú Lauga, 
Kaffi Laugalækur, Pylsumeistarinn 
og Ísbúðin Laugalæk standa fyrir 
skemmtilegum jólamarkaði með 
lifandi tónlist, jólaglögg og sér-
stökum jólamatseðli. Þar verða 
margs konar pop-up verslanir sem 
spennandi verður að skoða og gera 
góð kaup, svo sem Ethic verslun, 
Meiður trésmiðja, Óli Stef gull-
smiður, Kyrja fatahönnun og fleiri. 
Jólatré og greinar frá Skógræktarfé-
lagi Mosfellsbæjar verða til sölu 
fyrir þá sem vilja undirbúa jólin 
snemma og svo geta krakkarnir 
föndrað eitthvað fallegt til styrktar 
SOS barnaþorpi í Tansaníu. Jóla-
sveinninn kemur auðvitað í heim-
sókn að gleðja börnin.

Jólamarkaðurinn í Heiðmörk 
verður líka opnaður en hann er 
haldinn árlega af Skógræktarfélagi 
Reykjavíkur helgarnar fram að 
jólum. Þar er ljúf jólastemning og 
markmiðið að fjölskyldan upplifi 
vetrarparadís í skóginum og geti 
um leið fundið fallegar og nátt-
úrulegar vörur fyrir hátíðarnar. 
Seld verða jólatré og margs konar 
fagurt handverk verður einnig til 
sölu. Rithöfundar koma og lesa úr 
verkum sínum og tónlistarmenn úr 
ýmsum áttum spila fyrir gesti.

Jólamarkaðir 
um helgina

Heitt kakó er ómissandi  
á jólamörkuðum. 

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga                8.00 -16.00
sunnudaga                     9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

PR
EN

TU
N

.IS

LAUFABRAUÐ
eftir norðlenskri uppskrift
................................................

Hægtað pantasteikt ogósteikt
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Bílar 
Farartæki

NÝR BÍLL
FORD Tourneo Custom 9 manna. 
Árgerð 2017, dísel, Sjálfskiptur. Verð 
4.980.000 án VSK. Rnr.136639.

NÝR BÍLL
FORD Transit FT460 18 manna 
155hö. Árgerð 2017, dísel, 
beinskiptur. Verð 4.980.000 án VSK. 
Rnr.159909.

100% LÁN
VW Caravelle Syncro. Árgerð 2003, 
ekinn 317 Þ.KM, dísel, beinskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.150188.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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

RENAULT MEGANE SPORT TOURER 
nýskr. 02/2017, ekinn 17 Þ.km, 
bensín, 6 gíra. 300.000 kr. afsláttur 
verð nú 2.290.000 kr. Raðnr. 230447 
á BILO.is

HYUNDAI I30 CLASSIC WAGON 
nýskr. 12/2016, ekinn 16 Þ.km, 
bensín, 6 gíra. 300.000 kr. afsláttur, 
verð nú 2.290.000 kr. Raðnr. 230575 
á BILO.is

TOYOTA HIACE 4WD 9 MANNA 
nýskr. 06/2007, ekinn 183 Þ.km, 
dísel, 5 gíra. Verð 2.750.000 kr. 
Raðnr. 257133 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR BÍLL.
Tilboð kr 3,490,000.- Ásett verð 
3,890,000.- kr 400,000.- afsláttur. 
SSANGYONG Tivoli dlx 4x4. 7” skjár 
og bakkmyndavél. sjálfskiptur 6 
gírar. 16” felgur og dekk. Rnr.104940

NÝR BÍLL.
Tilboð kr 3,490,000.- Ásett verð 
3,890,000.- kr 400,000.- afsláttur 
SSANGYONG Tivoli dlx 4x4. 7” skjár 
og bakkmyndavél. msjálfskiptur 6 
gírar. 16” felgur og dekk Rnr.104955

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar til sölu

Glæsilegur Discovery 05/12 7 sæti 
leður, krókur o.fl 19’ felgur ásett 5,8 
fæst á góðu verði. S. 898-1395

Toyota Land Cruiser árg. 97. Dísel 
bíll í góðu standi með krók. Nánari 
uppl. í s. 852 3668

Hyundai I 30 CW 2008, ekinn 
118 þús. Sjálfskiptur, leðursæti, 
topplúga, bakkvari ofl. Verð 
750 þús. Uppl. í s. 660 8964 og 
andresasmundsson@gmail.com

 Hópferðabílar

MERCEDES-BENZ O1117L
26 sæta Rúta eða húsbílaefni,læst 
drif,olíumiðstöð,leiðsögukerfi, 
ekinn aðeins 650þ. Dettur í gang. 
Verð nú 990.000. Uppl. 820-5181

 Húsbílar

Nissan Navara 2006 Ek 176 
þús., beinskiptur, nýskoðaður. 
Ástandsskoðun frá umboði fylgir. 
Góð microskorin dekk. Verð kr 1690 
þús. Uppl. s 8961339

 Vinnuvélar

TIL SÖLU
Snorkel 2033, skæralyfta, með 8m 
vinnuhæð, árgerð 2005. Verð kr. 
700.000,- + vsk. Lyfta ehf Sími 892 
7512 www.lyfta.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.isíshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Bíldshöfða 3 • 110 Reykjavík
S. 587 6600 • www.bilabraut.is

SSANGYONG Tivoli 
dlx 4x4.  
7” skjár og 
bakkmyndavél. 
Sjálfskiptur. 
6 gírar. 
16” felgur og dekk.
Rnr.104955

 Nýr bíll.  Tilboð kr. 3.490.000.- 
Ásett verð 3,890,000.- kr 400,000.- afsláttur

 

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

JÓLATRÉ Í POTTI
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er 
að selja lifandi jólatré í potti. Tilvalið 
til skreytinga utandyra fyrir jólin. 
www.skogmos.net og S:866-4806 
og 867-2516

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

Málarameistari getur bætt við 
sig verkefnum á Suðurnesjum og 
höfuðborgarsv. Uppl. í s. 8982286

 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

 Nudd
Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 
2666 Natalia

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

Viðhald Getum bætt 
við okkur verkum í 
múrverk-flísalögnum-flotun og 
rennum og niðurföllum. Vönduð 
vinnubrögð og áralöng reynsla. 
Uppl. í s:6185286 Þórður

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

NUDD/MASSAGES
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC & ENGLISH F. 
FOREIGNERS - ENSKA: L, LL, 

LLLL 
ÍSLENSKA f. útlendinga. ENGLISH 
f. Adults/ ENSKA f. Fullorðna. 
NORWEGIAN/NORSKA. Start/Byrja: 
27/11 - 2018: 8/1, 5/2, 5/3. 2/4, 
30/4. 28/5, 25/6: 4 weeks/vikur x 
5 days/daga. 2 - 5 students/nem. 
Morn/Aftern/Evening. Morgna/
Síðd/Kvölds: www.iceschool.is - ff@
icetrans.is - Fulloðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. s. 5571155 / 
8981175.

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI TIL LEIGU :
Nýuppgert einbýlishús á Álftanesi 

með auka stúdíoíbúð í bílskúr.
Glæsileg sjávarlóð með góðu 

útsýni.
Stærð 164 m2 með bílskúr.

Laust strax.
Upplýsingar veitir Jón Þór í síma 

893-1116 .

Herbergi til leigu í kjallara í Mávahlíð 
RVK. Leigist frá 1. des. Öll aðstaða 
fylgir. Fullkomið reykleysi og 
reglusemi algjört skilyrði. Upp. í s. 
862 8159, Ása.

 Húsnæði óskast
Óska eftir íbúðum fyrir erlenda 
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl. 
í s: 895 2220

 Atvinnuhúsnæði
Fallegt skrifstofuherbergi til leigu 
að Lyngási 18 í Garðabæ. Laust 1. 
desember. Hiti, rafmagn og internet 
innifalið. Aðgangur að salernum 
& sal með eldhúskrók. Frábært 
aðgengi, næg bílastæði & góð 
staðsetning. Uppl. í S: 8619996

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur
Draupnisgata 6 / 603 Akureyri

Sími 535 3500 / 898 3523
www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Mercedes Benz 
2660 Actros 6x4
Árgerð 2007, ekinn 737.000 km. 

(ca. 450.000. km. á vél).
Úrtak á gírkassa fyrir vökvadælu 

(sturtugír) og góð dekk.
Kojuhús með ísskáp ofl., ljósagrind á 

þaki og 4 kastarar.

Verð 5.400.000.- kr. (án vsk.)
Tilboð 3.990.000.- kr. (án vsk.)

Mercedes Benz 
Atego 1023

Árgerð 2001, ekinn 386.000 km. 
(ca. 450.000. km. á vél).
Með vörukassa og lyftu.

Verð 1.690.000.- kr. (án vsk.)
Tilboð 1.290.000.- kr. (án vsk.)

McCormick 115MC  
Árgerð 2005, hestöfl 115, 

vinnustundir 6,720.
Ámoksturstæki Stoll Robust F30.

Verð 2.990.000.- kr. + vsk.

McCormick
C105 Max 

Árgerð 2006, hestöfl 105, 
vinnustundir 3.400.

Gírkassi 12x12. Dekk 70% heil.

Verð 1.990.000.- kr. + vsk.

Linde H35D
Dísellyftari 3,5t 

Árgerð 2013, hestöfl 37, 
vinnustundir 2200.

3m lyftihæð, þrefalt vökvaúttak.

Verð 1.990.000.- kr. + vsk.

Til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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MITT FYRSTA ALIAS 
Mitt fyrsta Alias býður yngstu spilurunum 
upp á tækifæri til að tala og skemmta sér 
konunglega á meðan!
 

Getur þú útskýrt orð án þess að nota 
neinn hluta orðsins? Hugsaðu 

hvar þú hefur séð hlutinn 
áður, hversu stór hann er 
eða hvernig hann lítur út. 

Það er hægt að skemmta sér 
og auka orðaforðann í leiðinni.

 
Komdu með litríkum persónum í 
skemmtilegan orðaleik!

KOMIÐ Í VERSLANIR!

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ÞAU YNGSTU!

LÆRIÐ OG
SKEMMTIÐ YKKUR!

Dreifing



V ið hlið Landbúnaðar-
safnsins, í stóru húsi 
á Hvanneyri, finnum 
við Ernir ljósmynd-
ari Ullarselið, í ferð 
okkar um Borgar-

fjörð. Höfðum áður ekið fram hjá 
skilti sem vísar veginn en utan á 
húsinu er ekkert sem bendir til að 
það geymi jafn hlýlegan varning 
og raun ber vitni. Við erum einu 
gestirnir þá stund sem við stöldr-
um við og fáum því óskipta athygli 
Kristínar Gunnarsdóttur sem er við 
afgreiðslu og veitir okkur bæði visku 
og skemmtun.

Eitt af því sem augað grípur í 
búðinni eru yrjóttar peysur, svolítið 
grófar og gríðarlega smart. Kristín 
reynist kunna að búa þær til. „Við 
prjónum þessar peysur úr bandi 
sem spunnið er beint upp úr kembu 
sem við kembum sjálf úr ullarreyfi. 
Þá er auðvelt að skella smá litum 

Handspunnið band skreytir sig sjálft
„Ég hef alltaf verið eitthvað að prjóna frá því ég man eftir mér,“ segir Kristín. FrÉttablaðið/Ernir

Þessi glæsilegi hrútshaus er nokkurs 
konar verndari setursins. 

Margs konar varningur er í hillum og á borðinu eru hnappeldur úr ull.

Ullarmottur eru hlýlegar hvar sem er.

Handspunna bandið er í ýmsum 
litum.  

Yrjótt og elegant.

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Ullarselið á Hvann-
eyri er verslun með 
vandað íslenskt 
handverk og eins 
og nafnið bendir til 
á ullin þar heiðurs-
sess. Kristín Gunn-
arsdóttir, húsfreyja 
á Lundi, er meðal 
þeirra sem þar starfa, 
hún er tóvinnukona 
af guðs náð.

inn í til að auka á fjölbreytileikann.“
Ertu lærð listakona? spyr ég and-

aktug. „Nei, nei, ég geri þetta bara 
af fingrum fram. Hef alltaf verið að 
prjóna eitthvað, alveg frá því ég man 
eftir mér. Svo er þessi,“ segir hún og 
teygir sig í aðra peysu. „Ullin er af 
gráflekkóttri kind, spunnin beint 
úr reyfinu og ekkert kembd. Yfirleitt 
þarf lítið fyrir mynstrinu að hafa 
í handspunnu bandi, það skreytir 
sig alveg sjálft.“

Ullarselið er ekki bara verslun 
heldur líka ullariðja. Þar kemur fólk 
saman og kembir, spinnur, tvinnar 
og þæfir. Nærri dyrum eru áhöldin 
til vitnis, kambar, rokkar, snældur. 
Kristín kveðst taka fullan þátt í 
þeirri tóvinnu. „Svo hef ég verið að 
gera mottur úr hráull. Þær eru ofnar 
í nokkurs konar pinnavefstól,“ segir 
hún og sýnir hlýlegt ullarstykki.

Sérstakar Borgarfjarðarpeysur 
hanga á slá, með fjórum mismun-

andi mynstrum eftir Védísi Jóns-
dóttur prjónahönnuð. Rjúpur, grá-
gæs, heiðagæs og lax skreyta þær. 
Kristín segir slíkar peysur hvergi 
fást annars staðar. „Borgfirðingar 
eru alltaf að veiða og á því var byggt 
þegar þessar peysur voru hannaðar 
fyrir okkur,“ segir hún til skýringar.

Myndarlegur hrútshaus vekur 
athygli uppi á vegg, með glæsilega 
hringuð horn. „Hann var notaður 
í auglýsingu, þessi höfðingi,“ segir 
Kristín brosandi.

En nú vil ég vita eitthvað um 
Kristínu sjálfa. „Ég bý hér á bænum 
Lundi í Lundarreykjadal og hef 
búið þar síðan 1984. Kom austan 
úr Flóa, þar er ég fædd og uppalin. 
Á Skeggjastöðum í Flóa.“

Kynntist þú svo bóndasyni hér? 
spyr ég forvitin. „Já, ég fór í bænda-
skólann á Hvanneyri. Byrjaði á því. 
Það varð að reyna að ná sér í ein-
hvern sem ætti jörð! Gerir maður 
ekki svoleiðis? Það heppnaðist 
alveg!“

Vel gert. Ertu kannski fjárbóndi 
sjálf? „Já, kannski má segja það. 
Ég á ekki margar kindur en ég á 
nokkrar. Núna hefði ég eiginlega 
átt að vera að smala. Það fylgir því 
að vera landeigandi að smala landið 
sitt og það er auðvitað meira gaman 
að vera ekki bara að reka annarra 
manna kindur, heldur eiga nokkrar 
í hópnum. Þá sér maður annan til-
gang. Svo kemur heldur ekkert vor 
nema að það sé sauðburður. Annars 
erum við kúabændur, ég og bóndi 
minn.“

Hún segist hafa alist upp við 
blandaðan búskap á Skeggjastöðum 
og á Lundi hafi verið um 300 ær 
þegar þau hjónin tóku við. „En við 
vildum heldur vera með mjólkur-
framleiðsluna sem aðalbúgrein. Það 
var svolítið þannig.“

Kristín er í sjálfboðavinnu í Ullar-
selinu. „Ég er bara hluti af þeim hópi 
sem heldur utan um þessa verslun. 
Við ráðum manneskju til að vera 
hér við afgreiðslu í fjóra mánuði á 
sumrin en svo skiptumst við á um 
að standa vaktina yfir veturinn því 
þá erum við bara með opið þrjá 
daga í viku, fimmtudaga, föstudaga 
og laugardaga, frá eitt til fimm en 
við opnum líka fyrir hópum. Erum 
í mjög góðu samstarfi við Landbún-
aðarsafnið, í rauninni seljum við 
inn á það safn og sinnum því vel, 
enda erum við í húsnæði þess. Þetta 
er svona eins og gott hjónaband.

 Hingað kemur fjöldi fólks og hér 
styður allt hvað annað, Ullarselið, 
Landbúnaðarsafnið, kirkjan og 
staðurinn í heild.“
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Formaður húsfélagsins 
er fyrsta skáldsaga Frið-
geirs Einarssonar sem 
hlaut mikið lof fyrir smá-
sagnasafn sitt á síðasta 
ári: Takk fyrir að láta mig 

vita. Skáldsagan fjallar um mann 
sem flytur í blokkaríbúð systur 
sinnar á meðan hann kemur undir 
sig fótunum. Þetta átti að vera tíma-
bundin ráðstöfun, en fyrr en varir er 
húsfélagið lent á hans herðum.

Blaðamaður tók Friðgeir spjalli á 
göngu í miðborginni.

Er bókin kómedía eða kannski 
harmleikur? „Eiginlega bæði, eins og 
lífið er kannski. Ég held það fari eftir 
því hvernig þú ferð fram úr á morgn-
ana hvort þér finnst þetta fyndið eða 
sorglegt. Mér finnst þetta vera bæði 
fyndin og sorgleg saga. Hún fjallar 
um mann sem ætlar sér kannski 
ekki margt þegar sagan byrjar en 
svo endar hann í þessu hlutverki og 
verður formaður húsfélagsins. Sagan 
fjallar um það hvernig lífið gleypir 
mann.“

Þótt þetta sé þín fyrsta skáldsaga, 
þá er þetta engin frumraun? „Nei, ég 
gaf út smásagnasafn í fyrra en svo 
hef ég starfað í leiklist í meira en 
áratug. Í sjálfstæðu senunni, í leik-
hópnum Kriðpleir síðustu fimm ár.“

Um vinnuferlið segist Friðgeir 
rýna vel í textann. Skrifa hluta sög-
unnar aftur og aftur þar til hann er 
ánægður með þá.

„Sjálfshatrið er eitt af atvinnu-
tækjunum. Allavega fyrir mig, ég 
skrifa hlutina aftur og aftur. Ég hef 
lært að meta þennan eiginleika í 
seinni tíð. Ég sé það stundum á verk-
um listamanna þegar þeir hafa hlíft 
sér. Sérhlífni á það til að skemma 
verk sem annars hefðu kannski 
orðið góð.“

Segirðu þá upphátt „Nei, þessi þarf 
að leggjast í meira hatur“? „Já, þessi 
manneskja þarf að hata sig meira. 
Það er hollt í hófi að hata sjálfan sig.“

Nú áttu eftir þig tvö útgefin verk, 
eru ritstörfin að fanga þig? Er þetta 
eins og að verða formaður húsfélags? 
Nema í bókmenntaheimi? „Tja, ég er 
allavega mættur á húsfundinn. Nei, 
þetta er betra líf en það. Þetta er eitt-
hvað sem ég hef mikla löngun til 
að gera. Ég barma mér yfir öðrum 

hlutum, svo sem að vera fastur í 
umferð, leita að tilboðsvörum í 
Krónunni, gera skattskýrslur. En ég 
hef aldrei sinnt formennsku í hús-
félagi reyndar.“

Er þetta að einhverju leyti ádeila 

á það hvernig við lifum lífinu? „Ekki 
beinlínis. Ég er að minnsta kosti ekki 
að gagnrýna lög um fjöleignarhús. 
Það búa frekar að baki hugleiðingar 
um það hvernig lífið er. Fólk leitast 
við að komast í draumafríið, finna 

draumastarfið og draumaíbúðina. 
Lífið á að vera ævintýri en svo er 
meginþorri þess sem við gerum 
frekar leiðinlegt, jafnvel óbærilegt.“ 

Þú varst fenginn til að gefa nem-
endum í Listaháskólanum góð ráð 
við skólasetninguna í haust. Þú 
gerðir það og það sló í gegn á sam-
félagsmiðlum. Varstu að tala til sjálfs 
þín þegar þú varst yngri? „Það eru 
margir ólíkir einstaklingar í lista-
háskólanum og mér fannst ég ekki 
geta gefið eitthvert eitt ráð. Ég gaf 
því nokkuð mörg.“

Þau voru hundrað!? „Já, ég tíndi 
saman hundrað atriði, stór og lítil. 
En öll sæmilega mikilvæg. Það er 
náttúrulega ekki hægt að kenna 
allt í Listaháskólanum. Mér flaug 
það í hug þegar ég var að taka ráðin 
saman. Ég var á sýningarferðalaginu 
og týndi brottfararspjaldinu sem var 
nauðsynlegt að skila inn upp á ein-
hverja fjármögnun að gera. Þetta 
eru bæði praktísk atriði og ljóð-
rænni atriði. Ég var nú bara að taka 
þátt í kvikmynduðu verkefni í gær 
þar sem eitt ráðanna sem ég lagði 
til átti við. Fólk var orðið svangt á 
tökustað. Fólk verður pirrað þegar 
það er svangt, mjög einfalt atriði 
sem margir gleyma nú samt.“

Í öðru ráði tekur þú einmitt fram 
að þegar það eru hafðar til veitingar 
á tökustað hafi ekki allir smekk fyrir 
majónessalötum úr Bónus? „Já, held-
ur betur og það er byggt á sannsögu-
legum atburðum. Það eru alls ekki 
allir sem hafa smekk fyrir majónes-
salati úr Bónus, sér í lagi ekki þegar 
fólk er að vinna frítt.“

En hvað er svona uppáhaldsráðið 
þitt til nemenda á þessum lista? „Ég 
nefni það að listamenn séu yfir-
höfuð ekki letingjar. Það er útbreidd 
mýta sem er fjarri sanni. Það eru 
alveg jafnmargir latir í stétt lista-
manna og öðrum stéttum. Svo finnst 
mér líka mýtan um að listamenn 
þurfi alltaf að vera fullir og dópaðir 
alveg jafn lífseig. Það hentar alls ekki 
öllum, þó það henti einhverjum.“

Mættur á húsfund
Ný skáldsaga Friðgeirs Einarssonar fjallar um sambýli ókunnugra, 
nauðsynlegt viðhald fasteigna og margslungið tilfinningalíf íbúanna. 
Hljómar hreinlega eins og umfjöllun um allra manna hversdag. Enda 
takast flestir á við grámóskulega áþján og skyldur af ýmsu tagi.

„Lífið á að vera ævintýri en svo er meginþorri þess sem við gerum frekar leiðinlegt, jafnvel óbærilegt, segir Friðgeir. Fréttablaðið/SteFán

Hollráð Friðgeirs
Á skólasetningu Listaháskólans 
í haust gaf Friðgeir nemendum 
ráð. Hann tiltók 100 atriði sem 
gætu nýst þeim. Hér eru nokkur 
þeirra:
l  Ef maður er stjórnandi í verk-

efni er sniðugt að gefa fólki 
pásur með reglulegu millibili, 
manni hættir til að gleyma sér 
af því að það er svo gaman að 
stjórna.

l  Fagmennska er ofmetin, en 
nauðsynleg upp að vissu marki.

l  Það þýðir ekkert að óska sér að 
eitthvað sé gott, maður verður 
bara að vinna í því þangað til 
það er orðið gott.

l  Það er í alvöru hægt að vinna 
of mikið.

l  Það er hægt að undirbúa sig of 
mikið.

l  Það er samt miklu algengara að 
fólk undirbúi sig of lítið.

l  Þegar maður er að lesa upp les 
maður eiginlega alltaf allt of 
hratt. Maður heldur að öllum 
þyki það sem maður er að 
segja svo leiðinlegt.

l  Stundum eru áhorfendur 
með fýlusvip þó að þeim þyki 
gaman.

l  Frestun er alvöru vandamál. 
Það er ekki til nein töfralausn 
á því.

l  Að koma skakkt að hlutunum 
er yfirleitt áhugaverðara en að 
koma beint að þeim.

l  Það getur verið að ég þekki ein-
hverja lata listamenn en þau 
eru ekki löt af því að þau eru 
listamenn.

l  Þegar maður er að biðja fólk 
um að gera eitthvað ókeypis 
eða fyrir lítinn pening er 
sniðugt að bjóða upp á eitt-
hvað að borða.

l  Þegar maður er að gera kvik-
myndað verkefni er nauðsyn-
legt að hafa mat á tökustað.

l  Þegar maður er að bjóða fólki 
upp á eitthvað að borða er ekki 
sniðugt að kaupa það ódýr-
asta í Bónus. Mörgum finnst 
Bónus samlokubrauð og Bónus 
majónessalat ógeðslegt.

l  Stundum er skýrara að senda 
ímeil í staðinn fyrir að halda 
fund.

l  Stundum er skýrara að senda 
ímeil í staðinn fyrir að gera 
listaverk.

l  List sem er gerð sérstaklega til 
að vera pólitísk list er oftast 
frekar fyrirsjáanleg og væmin. 
Maður verður að passa sig.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Eyesland  .  Grandagarði 13 og Glæsibæ, 5. hæð . sími 510 0110 . www.eyesland.is

Frábært
verð á glerjum

Einfókus gler
Verð frá kr. 16.900,-

Margskipt gler
Verð frá kr. 41.900,-

Gleraugnaverslunin Eyesland býður mikið úrval af 
gæðagleraugum fyrir krakka á góðu verði 

– og þú færð frábæra þjónustu.

Verið velkomin!

Rock Star umgjarðir
kr. 11.900,-
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POTTUR, PANNA OG NANNA
NANNA RÖGNVALDSDÓTTIR

3.493 KR
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PASSAMYNDIR
EINAR MÁR GUÐMUNDSSON
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VERTU ÓSÝNILEGUR
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5.242 KR
STK

ÞÚSUND KOSSAR
JÓN GNARR
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STK



Í dag, 25. nóvember, er alþjóð-
legur baráttudagur gegn 
ofbeldi gegn konum. Hann 
markar jafnframt upphaf 
sextán daga átaks til vitund-
arvakningar um kynbundið 

ofbeldi. Ákvörðunin um þennan 
baráttudag var tekin á allsherjar-
þingi Sameinuðu þjóðanna síðla árs 
1999 og var dagsetningin valin með 
það fyrir augum að minnast Mira-
bal-systranna fá Dóminíska lýðveld-
inu. Þrjár þeirra voru einmitt myrtar 
á þessum degi árið 1960.

Morðin á systrunum vöktu 
heimsathygli á sínum tíma, einkum 
þó í löndum Rómönsku-Ameríku. 
Hætt er þó við að nöfn þeirra séu 
flestum Evrópubúum gleymd í dag. 
Saga þeirra er þó merkileg og sam-
tvinnuð dapurlegri stjórnmálasögu 
heimalands þeirra á tuttugustu öld.

Dóminíska lýðveldið er ríki á 
austurhluta eyjunnar Hispanjólu í 
Karíbahafinu, en Haítí er á vestur-
hlutanum. Eftir að evrópskum yfir-
ráðum lauk var gerð skammvinn 
tilraun til sameiningar landanna 
tveggja á fyrri hluta nítjándu aldar. 
Sú tilraun fór út um þúfur og voru 
ýfingar milli ríkjanna tveggja um 
langt árabil, sem mótað hafa sögu 
svæðisins.

Dóminíska lýðveldið hefur eins 
og önnur ríki í þessum heimshluta 
fallið undir skilgreint áhrifasvæði 
Bandaríkjastjórnar, sem hefur 
leynt og ljóst áskilið sér rétt til að 
hlutast til um málefni viðkomandi 
landa. Eftir að Bandaríkin tóku við 
greftri Panama-skurðarins árið 1904 
og luku honum áratug síðar jókst 
áhugi þeirra á málefnum Hispan-
jólu til mikilla muna. Bandaríkja-
stjórn var mjög í mun að tryggja að 
evrópsk ríki kæmust ekki til áhrifa 
í Dóminíska lýðveldinu og á Haítí 
og gætu þannig ógnað umferð um 
skipaskurðinn.

Svikull herforingi
Fyrstu áratugir tuttugustu aldar 
einkenndust af miklum pólitískum 
óróa í Dóminíska lýðveldinu, með 
valdaránum, uppreisnartilraunum 
og pólitískum morðum. Bandarísk 
yfirvöld fylgdust grannt með og 
gripu reglulega inn í atburðarásina. 
Þannig hernámu Bandaríkjamenn 

landið vorið 1916 og réðu þar 
ríkjum næstu sex árin. Frjálsar for-
setakosningar voru loks haldnar í 
Dóminíska lýðveldinu árið 1924 og 
við tók skammvinnt stöðugleika-
tímabil.

Árið 1930 hugðist forsetinn leita 
eftir endurkjöri, en andstæðingar 
hans höfðu annað í huga. Rafael 
Trujillo var metnaðarfullur her-
foringi sem náð hafði æðstu met-
orðum í hernum þrátt fyrir að vera 
rétt tæplega fertugur. Hann gerði 
leynilegt samkomulag við leiðtoga 
uppreisnarmanna sem höfðust við 
í sveitum landsins. Uppreisnar-
liðið gerði árás á höfuðborgina 
Santo Domingo, en Trujillo fyrir-
skipaði hernum að aðhafast ekkert. 
Forsetinn var hrakinn í útlegð en 
uppreisnarmenn launuðu Trujillo 
greiðann með því að styðja hann 
í forsetakosningunum í kjölfarið. 
Með hjálp uppreisnarmanna og 
hersins voru mögulegir mótfram-
bjóðendur Trujillos hræddir frá því 
að taka þátt í kosningunum, sem 
urðu hreinn skrípaleikur. Trujillo 
var lýstur forseti með 99 prósentum 
atkvæða og hófst þar með langur og 
blóðugur valdaferill hans.

Trujillo breytti Dóminíska lýð-
veldinu í eins flokks ríki, þar sem 
aðrar stjórnmálahreyfingar voru 
bannaðar og nær útilokað að fá 
embætti eða ná árangri í þjóðfélag-
inu nema með aðild að flokknum. 
Stjórnarfarið einkenndist af skefja-
lausu ofbeldi gegn öllum þeim sem 
voguðu sér að efast um ágæti for-

setans eða gagnrýna hann á nokk-
urn hátt.

Annað einkenni  Truji l lo-
stjórnarinnar var hömlulaus per-
sónudýrkun á leiðtoganum. Nafni 
höfuðborgarinnar og hæsta fjalls 
landsins var breytt og hvort tveggja 
kennt við leiðtogann mikla. Götur, 
bæir og opinberar byggingar voru 
nefnd upp á nýtt foringjanum 
eða ættmennum hans til heiðurs. 
Trujillo lét sér ekki nægja vegtyll-
urnar, heldur stjórnaðist hann af 
gríðarlegri ágirnd. Hann dró sér 
óhemjuháar upphæðir úr sjóðum 
ríkisins og sífellt fleiri svið atvinnu-
lífsins komust með tímanum undir 
stjórn hans og fjölskyldumeðlima. 
Á skömmum tíma komst Trujillo í 
hóp ríkustu manna veraldar.

Ætla mætti að svo skefjalaus sjálf-
taka forsetans hefði dugað til þess 
að snúa almenningi gegn stjórn 
hans. Efnahagslegar aðstæður voru 
hins vegar hagstæðar og hagvöxtur 
mikill í mörgum ríkjum Rómönsku-
Ameríku. Trujillo-stjórnin gat því 
makað krókinn en á sama tíma 
staðið fyrir ýmsum uppbyggingar-
verkefnum sem voru til vinsælda 
fallin. Órói og innanlandserjur ára-
tuganna á undan urðu jafnframt 
til þess að ýmsir voru til í að styðja 
stjórn „sterks leiðtoga“ sem stýrði 
með járnhnefa.

Þjóðarmorð
Trujillo greip einnig til þess ráðs, 
sem reynst hefur einræðisherrum 
vel á öllum tímum, að spila inn á 
þjóðernishyggju og skapa sameigin-
legan óvin. Þann óvin fann Trujillo í 
fátækum íbúum í landamærahéruð-
unum, sem áttu uppruna sinn að 
rekja til Haítí. Árið 1937 rann upp 

viðbjóðslegasta tímabilið í sögu 
Trujillo-stjórnarinnar – og er þó af 
ýmsu að taka – þegar hernum var 
fyrirskipað að drepa landsmenn 
sem ættaðir væru frá Haítí, hvar sem 
til þeirra næðist.

Við tók skelfileg sláturtíð þar sem 
hersveitir fóru um og drápu líklega 
á bilinu 20-30.000 manns á fáeinum 
dögum. Flestir voru stungnir með 
byssustingjum, því talið var að of 
auðvelt yrði að rekja drápin til hers-
ins ef notast væri við byssukúlur.

Atburðir þessir hafa gengið undir 
nafninu „steinselju-fjöldamorðin“ í 
Dóminíska lýðveldinu. Byggist það 
á lífseigri flökkusögn um að her-
menn stjórnarinnar hafi stöðvað 
fólk af handahófi, sýnt þeim stein-
seljublöð og beðið um að segja um 
hvers konar jurt væri að ræða. Átti 
framburðurinn á nafni plöntunnar 
að fletta ofan af því hvort viðkom-
andi væri í raun Haítíbúi og því rétt-
dræpur.

Hin svívirðilegu þjóðarmorð 
Trujillo-stjórnarinnar ollu ráða-
mönnum í Washington nokkru 
hugarangri, en þó mátu Banda-
ríkjamenn það sem svo að hags-
munum þeirra væri betur borgið 
með Trujillo við völd. Á sama hátt 
var Bandaríkjastjórn lítt skemmt 
yfir fregnum af óhófslífi Ramfis 
Trujillo, sonar einræðisherrans, í 
Hollywood á árunum upp úr 1950. 
Glaumgosinn Ramfis, sem gerður 
var að ofursta í dóminíska hernum 
aðeins fjórtán ára gamall, átti að 
taka við veldi föður síns, en kaus 
fremur að lifa ljúfa lífinu innan um 
kvikmyndastjörnur. Hann var í vin-
fengi við sumar af frægustu leikkon-
um sinnar tíðar og jós þær gjöfum: 
skartgripum, sportbílum og dýrum 
loðfeldum. Vakti eyðslusemin sér-
staka gremju þeirra sem spurðu sig 
hvers vegna í ósköpunum Banda-
ríkin væru að veita háar fjárhæðir í 
stuðning við Dóminíska lýðveldið á 
sama tíma og þessu færi fram.

Heima fyrir sýndi Trujillo þó 
engin merki um að slaka á klónni. 
Flokkur hans fékk einatt 100 pró-
sent atkvæða í kosningum, hvort 
sem Trujillo var sjálfur í framboði 
til forseta eða fól öðrum að sinna 
starfinu sem strengjabrúðum. Í 
kosningunum 1947 þóttist stjórnin 
þó ætla að heimila stjórnarandstöð-
unni að bjóða sig fram og starfa, en 
hinn raunverulegi tilgangur var þó 
sá einn að draga andstæðinga hans 
fram í dagsljósið, svo unnt væri 
að fangelsa þá eða myrða einn af 
öðrum.

Uppreisn fiðrildanna
Á sjötta áratugnum færðist pólitísk 
andstaða við Trujillo-stjórnina í 
vöxt og voru Mirabal-systurnar 

hluti af þeirri hreyfingu. Þær voru 
fjórar talsins, úr bændafjölskyldu. 
Þrjár þeirra: Patria, Minerva og 
Maria Teresa, gengu menntaveginn, 
urðu pólitískt róttækar og giftust 
mönnum sem deildu stjórnmála-
skoðunum með þeim.

Systurnar gengu til liðs við hina 
leynilegu andspyrnuhreyfingu og 
stofnuðu sinn eigin hóp, sem þær 
kölluðu „Fiðrildin“ (sp. Las Maripo-
sas). Næstu misserin létu þær til 
sín taka með ýmsum hætti: gáfu 
út dreifirit og héldu fundi, en við-
uðu einnig að sér upplýsingum um 
sprengjugerð og vopnaburð. Þær 
voru handteknar, en sleppt aftur 
úr haldi og með tímanum urðu þær 
persónugervingar andófsins gegn 
Trujillo.

Að kvöldi 25. nóvember 1960 
stöðvuðu meðlimir öryggislögregl-
unnar bifreið systranna þriggja. Þær 
voru dregnar út úr bílnum og barðar 
til bana. Líkunum var komið fyrir í 
bíl þeirra og reynt að láta líta út fyrir 
að um bílslys hefði verið að ræða. 
Öllum var þó ljóst hvernig í pott-
inn væri búið og að aftökur þessar 
hefðu aldrei átt sér stað nema með 
samþykki einræðisherrans.

Reiðibylgjan sem fylgdi í kjölfar 
morðsins á systrunum varð kröft-
ugri en Trujillo og fantar hans höfðu 
látið sér til hugar koma. Dóminíska 
lýðveldið einangraðist í samfélagi 
ríkja Rómönsku-Ameríku og þegar 
Trujillo var fáeinum mánuðum 
síðar bendlaður við misheppnað 
morðtilræði við erkióvin sinn, for-
seta Venesúela, var fokið í flest skjól.

Bandaríkjastjórn komst að þeirri 
niðurstöðu að Trujillo væri orðinn 
skaðlegur bandamaður og valda-
tími hans yrði senn á enda. Sum-
arið 1961 var Trujillo veitt fyrirsát 
og hann skotinn til bana. Deilt er 
um hvort tilræðismennirnir hafi 
beinlínis notið aðstoðar bandarísku 
leyniþjónustunnar eða hvort hún 
hafi einungis veitt þegjandi sam-
þykki sitt. Kvennabósinn Ramfis 
gerði skammlífa en vonlitla tilraun 
til að setjast í stól föður síns, en 
hrökklaðist fljótlega úr landi ásamt 
ættmennum sínum með það af þýf-
inu sem þeim tókst að hafa með sér.

Þótt andstæðingar Trujillos fögn-
uðu dauða einræðisherrans reyndist 
sigurvíman skammvinn. Samstarfs-
menn hins fallna forseta héldu 
áfram ýmsum þráðum valdsins í 
höndum sér. Við tók tímabil með 
valdaránum, ægivaldi hersins og 
blóðugum pólitískum hreyfingum. 
Sú niðurstaða hefði væntanlega 
valdið Mirabal-systrum miklum 
vonbrigðum, en enn í dag lifa þær 
sem táknmynd hetjulegrar póli-
tískrar baráttu kvenna og fórnar-
lamba ofbeldis.

Dauði fiðrildanna
Morðin á systrunum vöktu heimsathygli á sínum tíma, einkum þó í löndum Rómönsku-Ameríku. Hætt er þó við að nöfn þeirra séu gleymd Evrópubúum.

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um  
píslarvotta.

SySturnar gengu til 
liðS við hina leynilegu 
andSPyrnuhreyfingu 
og Stofnuðu Sinn eigin 
hóP, Sem þær kölluðu 
„fiðrildin“ (SP. laS ma
riPoSaS). næStu miSSer
in létu þær til Sín taka
 með ýmSum hætti.

ERTU LÖNGU HÆTT/UR AÐ REYKJA EN 
SITUR UPPI MEÐ SKEMMDIRNAR!

Supreme Demantshúðslípun + Intraceuticals  
“Hollywood-meðferð”

Fyrir Eftir

Fyrir þá sem gera kröfur um 
gæði og árangur

Jólagjöfin í ár
Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Snyrtistofan Hafblik
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GATIÐ EFTIR YRSU SIGURÐARDÓTTUR

„ÓUMDEILD DROTTNING 
ÍSLENSKRA GLÆPA-
SAGNAHÖFUNDA“

★★★★DV, FRÉTTABLAÐIÐ, MORGUNBLAÐIÐ 
OG HRINGBRAUT UM SOGIÐ

Gatið er mögnuð glæpasaga eftir 

Yrsu Sigurðardóttur. Hér stíga fram 

á sviðið Huldar lögreglumaður 

og sálfræðingurinn Freyja sem 

lesendur þekkja úr síðustu bókum 

Yrsu; Aflausn, Soginu og DNA en 

hún var valin besta íslenska 

glæpasagan 2014 og besta 

glæpasagan í Danmörku 2016.

THE GUARDIAN UM DNA

★★★★★
JYLLANDS-POSTEN UM SOGIÐ

★★★★
„MEÐ ALLRA BESTU 

SPENNUSÖGUM.“

 BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, 

FRÉTTABLAÐINU 

UM AFLAUSN



Unnusti minn, faðir, sonur,  
bróðir, barnabarn og frændi,

Logi Guðjónsson
tölvunarfræðingur,

Hringbraut 119, 101 Reykjavík 
(áður Dalsbyggð 13, Garðabæ),

lést í London aðfaranótt þriðjudagsins  
 14. nóvember sl. Útför Loga fer fram frá 

Fossvogskirkju þriðjudaginn 28. nóvember kl. 15. Þeim 
sem vilja minnast hans er bent á söfnunarreikning til 

styrktar Sjöfn og Emblu Rún, 
bankareikningur 0370-13-110066, kt.071179-4359.

Sjöfn Gunnarsdóttir Embla Rún Logadóttir
Margrét Helgadóttir Guðjón Halldórsson
Sindri Guðjónsson
Nanna Þorleifsdóttir Helgi Ingvar Guðmundsson
Sigríður Björnsdóttir

og aðrir aðstandendur.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Við önnumst alla þætti  undir-
búnings og framkvæmd útfarar 
ásamt vinnu við dánarbússkiptin. 
Við þjónum með virðingu og 
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

Guðmundur Baldvinsson,
umsjón útfara

Okkar ástkæri eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Einar Sveinbjörnsson
rekstrartæknifræðingur, 

Vindakór 9-11, 203 Kópavogi,
lést miðvikudaginn 22. nóvember á 

líknardeild Landspítalans í Kópavogi.  
Útförin fer fram í Bústaðakirkju föstudaginn 1. desember 
kl. 13. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki líknardeildar 

og krabbameinsdeildar Landspítalans fyrir góða umönnun.

Þórey Sveinsdóttir
Heiðar Einarsson Karítas Eggertsdóttir
Erla Einarsdóttir Christian Friðrik Burrell
Björk Einarsdóttir-Stumpp Alexander Stumpp

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát 

og útför okkar ástkæra
Valdimars Þórs 
Hergeirssonar

fyrrverandi yfirkennara við 
Verzlunarskóla Íslands.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk líknardeildar 
Landspítalans í Kópavogi.

Ragnar Þór Valdimarsson Brynja Baldursdóttir
Alda Björk Valdimarsdóttir Guðni Elísson
Örn Valdimarsson Aðalheiður Ósk 
  Guðbjörnsdóttir
Brynja Tomer

og barnabörn.
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tímamót

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.

Það skapast oft skemmtilegar 
umræður og öflug skoðana-
skipti um mál á Skólaþing-
inu. Sumir lifa sig algerlega 
inn í hlutverk sitt sem þing-
menn,“ segir Hildur Gróa 

Gunnarsdóttir, sem ásamt Sigríði Helgu 
Þorsteinsdóttur og fleirum, heldur utan 
um Skólaþingið í kennsluveri Alþing-
is. Það þing er fyrir nemendur í 8. til 10. 
bekk grunnskólans og felst í leik sem 
tekur tvo til þrjá tíma. Þar er líkt eftir 
störfum Alþingis.

„Allir hóparnir fá þrjú frumvörp. Eitt 
er um stofnun hers á Íslandi,  annað 
um forrit til að hafa eftirlit með tölvu-
notkun barna og unglinga og það þriðja 
um kattahald,“ segir Hildur Gróa og 
heldur áfram að lýsa leiknum. „Hverj-
um hóp  er skipt upp í þingflokka og 
þrjár nefndir, þvert á flokka. Hver nefnd 
er með eitt af þessum frumvörpum til 
umfjöllunar, skoðar fréttir um málið og 
fer yfir símtöl frá borgurum. 

Hver og einn í nefndinni hefur tæki-
færi til að setja fram breytingartillögur 
við frumvarpið, þær eru lagðar fyrir alla 
„þingmenn“ í sal og atkvæði eru greidd.  
Þannig kynnast  krakkarnir því hvað 
gerist frá því frumvarp er lagt fram þar 
til það getur orðið að lögum og að það sé 
heilbrigt og gott að margar skoðanir fái 

að heyrast. Þannig virki lýðræðið.“
Hildur Gróa  telur  Skólaþingið hafa 

verið framfaraskref því í aðalnáms-
skrá  sé gert ráð fyrir að  nemendur 
læri um hvernig lög verða til. „Áður 
komu nemendur hingað í þingið í skoð-
unarferðir og hlustuðu á fróðleik sem gat 
farið inn um annað eyrað og út um hitt. 
Nú fá þeir góða innsýn í störf Alþingis 
og  hugtökin  öðlast merkingu. Það 
ætti að auðvelda þeim að fylgjast með 
umræðum. Aðalatriðið  er að  þeir átti 
sig á ferlinu og geti sett sig í spor þing-
manna.“ gun@frettabladid.is

Þingstörf kennd í áratug
Tíu ár eru frá því Skólaþing var fyrst sett á Íslandi í kennsluveri Alþingis. Þar læra grunn-
skólanemendur um stjórnskipulag Íslands og störf Alþingis í gegn um leik.

Hildur Gróa og Sigríður Helga halda utan um starfið í Skólaþinginu, ásamt fleira fólki. fréttablaðið/anton brink

nemendur úr grunnskólum bolungarvíkur, Suðureyrar, flateyrar og Þingeyrar sitja 
skólaþing í mars 2017.

Þannig kynnast krakk-
arnir því hvað gerist frá 

því frumvarp er lagt fram þar til 
það getur orðið að lögum og að 
það sé heilbrigt og gott að 
margar skoðanir fái að heyrast. 
Þannig virki lýðræðið.
Hildur Gróa Gunnarsdóttir



Ástkær faðir minn, tengdafaðir,  
afi og bróðir,

Þorsteinn Kragh
lést 18. nóvember. Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn  

28. nóvember kl. 15.00.

Kristín Kragh Petter Stuberg
Johannes Kragh Stuberg
Kristian Kragh Stuberg
Sveinn Kragh
Kjartan Guðbrandsson
Eydís Gréta Guðbrandsdóttir

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, bróðir og afi,

Svavar Jóhannesson
Kársnesbraut 77, Kópavogi,

lést 18. nóvember.  
Útförin fer fram frá Fossvogskapellu 

miðvikudaginn 29. nóvember kl. 15.00.

Halldóra Svavarsdóttir Daníel Pálsson
Elín Svavarsdóttir Jón Fannar Magnússon
Hannes Jóhannesson

og afabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Magnús Jóhannsson
Hraðastöðum í Mosfellsdal,

lést á Landspítalanum föstudaginn  
10. nóvember. Útförin fór fram í kyrrþey 

                 að ósk hins látna og var gerð frá 
                                Mosfellskirkju 22. nóvember síðastliðinn.

Lovísa Ólöf Guðmundsdóttir
Guðmundur Magnússon Jóhanna Hreinsdóttir
Jenný Magnúsdóttir Guðni Andrésson
Benedikt Magnússon Sigrún Magnea Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og samúð 
við andlát og útför föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,
Ívars Daníelssonar

fyrrverandi lyfsala.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Sóltúns, hjúkrunarheimilis, fyrir 
kærleiksríka umönnun.

Guðrún Ína Ívarsdóttir Kristinn Valdimarsson
Anna Guðrún Ívarsdóttir Þorlákur Jónsson
Þorbjörg Ása Kristinsdóttir Finnbogi Hafþórsson
Valgerður Halla Kristinsdóttir
Áslaug Ína Kristinsdóttir Thomas Már Gregers

og langafabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Þórhildur L. Þorkelsdóttir
Mosarima 5, Reykjavík,

andaðist þann 21. nóvember sl. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 30. nóvember kl. 13.00.

Sólveig Friðriksdóttir Hörður Steinar Sigurjónsson
Marteinn Friðriksson Sigurlína Valgerður Ingvarsdóttir
Stefán Friðriksson Johanna Pauliina Sjöman
 og barnabörn.

Innilegar þakkir færum við öllum  
þeim sem sýndu okkur hlýhug og 
vinskap við andlát og útför kærrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu,

Laufeyjar Karlsdóttur 

Aðalheiður Jónsdóttir
Hjálmar Diego Jónsson Anne Crespin
Sigríður Erla Jónsdóttir Emil Emilsson

og fjölskyldur. 

Ástarþakkir fyrir samúð, hlýhug 
og fallegar kveðjur vegna fráfalls 

eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður og afa,
Martin S. Regal

Minningarathöfn verður haldin í 
Veröld – húsi Vigdísar, Brynjólfsgötu 1, 

laugardaginn 2. desember kl. 14.

Kristína Benedikz
Lúkas Stefán Regal
Matthías Sólon Regal
Ísak Gabríel Regal
Tristan Freyr Svansson Benedikz
Sara Regal  Saga Líf Friðriksdóttir 
Vera Sölvadóttir
Kári Martinsson Regal  Elín Gísladóttir
Baldur Andri Regal  Elínborg Sigurðardóttir

barnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Martin S. Regal
lést þriðjudaginn 22. ágúst. Útförin 

mun fara fram í kyrrþey að ósk hins 
látna. Minningarathöfn verður auglýst  

 síðar. Innilegar þakkir til starfsfólksins á 
líknardeild Landspítalans fyrir góða umönnun og hlýju. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeir sem vilja 
minnast hins látna er bent á minningarsjóð líknardeildar 

og heimahlynningar

Kristína Benedikz
Lúkas Stefán Regal
Matthías Sólon Regal
Ísak Gabríel Regal
Tristan Freyr Svansson Benedikz
Sara Regal Saga Líf Friðriksdóttir
Vera Sölvadóttir 
Kári Martinsson Regal Elín Gísladóttir
Baldur Andri Regal Elínborg Sigurðardóttir

barnabörn

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir
og afi,

MARTIN S. REGAL,

lést þriðjudaginn 22. ágúst.
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hins
látna. Minningarathöfn verður auglýst síðar.
Innilegar þakkir til starfsfólksins á líknardeild Landspítalans fyrir
góða umönnun og hlýju. Blóm og kransar vinsamlegast
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hins látna er bent á
minningarsjóð líknardeildar og heimahlynningar.

Kristína Benedikz
Lúkas Stefán Regal

Matthías Sólon Regal
Ísak Gabríel Regal

Tristan F. S. Benedikz
Sara Regal Saga Líf Friðriksdóttir

Vera Sölvadóttir
Kári Martinsson Regal Elín Gísladóttir

Baldur Andri Regal Elínborg Sigurðardóttir
barnabörn

Ástkær eiginmaður minn, sonur,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Guðnason
prentsmiður, 

Lækjargötu 28, Hafnarfirði,
lést á heimili sínu mánudaginn 

20. nóvember. Hann verður jarðsunginn frá 
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 27. nóvember klukkan 15.

Steinunn Ólafsdóttir
Hallbjörg Gunnarsdóttir
Guðrún Margrét Björnsdóttir Ríkarður Kristinn Magnússon
Helga Dögg Björnsdóttir Úlfar Óttarsson
Guðni Vilberg Björnsson Ellen Kristjánsdóttir
Ólafur Björnsson Anna Steinunn Jónasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi

Einar Jónsson
múrari og skipstjóri, 

Hafnarfirði,
lést á Landspítalanum 20. nóvember. 

Útförin fer fram fimmtudaginn  
30. nóvember kl. 13.00 í Hafnarfjarðarkirkju.

Sigríður Arinbjarnardóttir
Salome Einarsdóttir Kristján Óskarsson
Emilía Einarsdóttir Jón Brynjar Jónsson
Hulda Einarsdóttir Ómar Ingvarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Hulda Ingibjörg 
Magnúsdóttir

Hamraborg, Svalbarðseyri,
andaðist  á  öldrunarheimilinu Hlíð 

Akureyri hinn 11. nóvember síðastliðinn.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Hjartans þakkir  fær starfsfólk  Skógarhlíðar fyrir góða 
umönnun.

Steinunn A. Eiríksdóttir
Ásmundur Eiríksson Unnur Þorsteinsdóttir
Magnús Eiríksson Guðrún Ólöf Pálsdóttir
Steinar Ingi Eiríksson Ólína Sigríður Jóhannsdóttir
Ingþór Eiríksson
Hrafnhildur Eiríksdóttir Sigurður H. Bergþórsson
Haukur Eiríksson Marta Sólrún Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri faðir,  
tengdafaðir, afi, bróðir og sonur,
Hrafn Sveinbjarnarson

lést á krabbameinslækningadeild 
Landspítalans 18. nóvember sl. Útför 

hans mun fara fram frá Laugarneskirkju 
þriðjudaginn 28. nóvember kl. 13.00.

Finnur Hrafnsson Gunnhildur H. Blöndal
Tanja Birna B. Blöndal Alda Kristín F. Blöndal
Kristín Inga Hrafnsdóttir Arnar Freyr Hermannsson
Bjartmar Sveinbjörnsson Sigrún Sveinbjörnsdóttir
Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir Ásta Björk Sveinbjörnsdóttir
Björn Sveinbjörnsson                   
                                          Anna Jónsdóttir

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Ósk Jónsdóttir
lést á Landspítalanum í Fossvogi  

þriðjudaginn 21. nóvember 
síðastliðinn.

Kristinn Valtýsson               Halla Hjartardóttir    
Ósk Soffía Valtýsdóttir        Rainer Eisenbraun
Ingi Valtýsson                      Berglaug Skúladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Steina Margrét Finnsdóttir
frá Vestmannaeyjum, 

Vogatungu 37, Kópavogi,
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
18. nóvember 2017. Aðstandendur 

þakka starfsfólki Sunnuhlíðar einstaka 
umhyggju. Jarðarförin fer fram frá 

Kópavogskirkju mánudaginn 27. nóvember 
kl. 13.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem 
vilja minnast Steinu er bent á að láta hjúkrunarheimilið 

Sunnuhlíð njóta þess.

Haraldur Friðriksson Ásrún Davíðsdóttir
Finnur Þór Friðriksson Jóhanna S. Björnsdóttir
Dröfn H. Friðriksdóttir Magnús Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Kristinn Daníelsson

ljósameistari,
lést á Hrafnistu í Reykjavík  

16. nóvember. Útförin fer fram frá 
Bústaðakirkju mánudaginn 27. nóvember 

kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Barnaspítala Hringsins.

Hólmfríður Ásmundsdóttir
Daníel Kristinsson Vigdís Greipsdóttir
Ásmundur Kristinsson Sigrún Guðjónsdóttir
Kristinn Kristinsson Ásdís Þórarinsdóttir
Hólmfríður G. Kristinsdóttir Gunnar K. Gunnlaugsson
Knútur Kristinsson Þuríður Pálsdóttir
Magnús Kristinsson Dagný Egilsdóttir
Sigurður Kristinsson Siriwan Kristinsson
Áslaug Kristinsdóttir Oddur Daníelsson

barnabörn og barnabarnabörn.
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Vesturbæjarlaug í Reykjavík var vígð þennan dag árið 
1961. Arkitektar að henni voru Bárður Ísleifsson og Jes 
Einar Þorsteinsson.

Áður höfðu tvær nefndir vegna byggingarinnar verið 
starfandi í átta ár, byggingarnefnd, skipuð af bæjar
stjórn Reykjavíkur og fjáröflunarnefnd, tilnefnd af 
Íþróttabandalagi Reykjavíkur.

Fjáröflunarnefndin var með söfnun meðal Vestur
bæinga og einnig söfnuðu stúlkur úr Kvennaskólanum 
fjármunum vegna byggingarinnar. Einnig kom fjár
magn til byggingarinnar frá Reykjavíkurborg.

Söfnunarféð var notað til kaupa á listaverki sem 
málað var á loft og veggi í afgreiðslusal og til kaupa á 
stóru fiskabúri sem sett var upp í anddyri laugarinnar 
og var gestum til augnayndis í fjöldamörg ár.

Heimild: Heimasíða Vesturbæjarlaugar Vesturbæjarlaugin. Fréttablaðið/SteFán

Þ etta  g e r ð i st :  2 5 .  n óv e m b e r  1 9 6 1

Sundlaug Vesturbæjar var vígð



Krossgáta  Þrautir

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sveinn Rúnar Eiríksson og Magnús 
Eiður Magnússon unnu 193 para 
tvímenning sem spilaður var á 
portúgölsku eyjunni Madeira 6.-12. 
nóvember. Tvímenningsmótið 
var 3 daga að lengd en svo tók við 
sveitakeppni sem var jafn löng. Þar 
voru þeir í sveit með Ómari Olgeirs-
syni og Hrannari Erlingssyni. Sveit 
þeirra blandaði sér ekki alvarlega 
í toppbaráttuna í þeirri keppni, en 
áhugaverð spil komu þar fyrir. Eitt 
þeirra var þetta þar sem austur var 
gjafari og allir á hættu:

Samningurinn féll í uppgjörinu í 4 og 5  sem 
stóðu báðir. En eftir leikinn kom upp umræða 
um hvernig ætti að spila 6  á NS-hendurnar 
ef suður væri sagnhafi og vestur myndi spila 
út hjartaásnum. Það er ekki samgangur til að 
trompa öll hjörtun í blindum og það virðist 
besti séns hjá sagnhafa að láta spaðaníuna 
rúlla yfir til vesturs. Ef vestur drepur á drottn-

ingu er vald á hjartalitnum ef honum væri spil-
að, tígullinn trompaður góður, trompin tekin af 
vestri og þannig hirtir 12 slagir. En sú spilaleið 
hefur þó alvarlegan galla á „gjöf Njarðar“. Ef 
vestur finnur það að dúkka spaðaníuna er 
engin leið fyrir sagnhafa að vinna spilið (ath.). 
Ætti vestur ekki að finna þá vörn?

Létt miðLungs þung

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

Indverska undrabarnið Nihal Sarin 
(2487) átti leik gegn Einari Hjalta 
Jenssyni (2372) á Rúnavík Open í 
Færeyjum.
Hvítur á leik
13. Rxf7! 1-0. Framhaldið gæti 
hafa orðið 13... Kxf7 14. Rg5+ og 
15. Rxe6 og svarta drottningin 
fellur. Guðmundur Kjartansson var 
efstur íslensku fulltrúanna með 4 
vinninga eftir 5 umferðir.  Mótinu 
lýkur á sunnudaginn.
www.skak.is. Íslandsmót 65+ í 
dag.

Norður
K92
-
ÁK7653
KD32

Suður
ÁG1083
D108
109
ÁG4

Austur
5
KG9652
D4
10875

Vestur
D764
Á743
G82
96

Vörn sem ætti að finnast

6 7 1 4 8 2 5 9 3

3 4 2 6 5 9 8 1 7

5 8 9 7 1 3 2 4 6

7 6 4 8 9 5 3 2 1

2 5 8 1 3 7 4 6 9

9 1 3 2 6 4 7 5 8

1 9 5 3 4 8 6 7 2

8 2 6 5 7 1 9 3 4

4 3 7 9 2 6 1 8 5

6 5 3 8 1 9 4 2 7

7 8 1 4 2 6 5 9 3

9 2 4 7 3 5 8 6 1

8 3 6 5 4 2 1 7 9

2 4 5 9 7 1 6 3 8

1 7 9 3 6 8 2 4 5

3 1 2 6 8 7 9 5 4

4 9 8 2 5 3 7 1 6

5 6 7 1 9 4 3 8 2

7 5 1 6 8 2 4 9 3

8 6 2 4 9 3 5 7 1

9 3 4 7 1 5 6 8 2

1 2 6 8 4 7 3 5 9

3 7 8 9 5 1 2 4 6

4 9 5 2 3 6 8 1 7

5 8 3 1 6 9 7 2 4

2 4 9 3 7 8 1 6 5

6 1 7 5 2 4 9 3 8

8 7 5 9 4 6 2 1 3

9 4 1 7 3 2 5 6 8

2 3 6 1 8 5 9 7 4

1 5 7 4 2 8 3 9 6

3 6 8 5 7 9 1 4 2

4 2 9 3 6 1 8 5 7

5 8 4 2 9 7 6 3 1

6 9 3 8 1 4 7 2 5

7 1 2 6 5 3 4 8 9

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 8 5 4 1 3 7 9 6

4 6 7 9 2 5 8 3 1

3 2 8 5 6 1 4 7 9

5 9 6 8 7 4 1 2 3

7 1 4 2 3 9 6 8 5

6 7 3 1 4 2 9 5 8

8 5 2 6 9 7 3 1 4

1 4 9 3 5 8 2 6 7

9 4 2 7 8 3 1 6 5

3 6 7 5 9 1 4 2 8

1 8 5 2 4 6 9 3 7

7 9 6 8 1 2 5 4 3

5 1 8 6 3 4 2 7 9

2 3 4 9 5 7 6 8 1

4 5 3 1 6 8 7 9 2

6 7 1 3 2 9 8 5 4

8 2 9 4 7 5 3 1 6

Lárétt 
1 Slök og sexí og líður vel í 
kyrrðinni (13)
11 Maur smeygir enn treyju 
yfir óæðri enda (8)
12 Ærhland, lambablóð og 
aðrir sauðskir vessar (11) 
13 Á erfitt með að sjá ósk 
óvænlegra rætast (10)
14 Upp renna eiðar og vika 
viðbragða (9)
15 Hnupla engu að norðan, 
nema ef vera skyldi pía (12)
16 Rænum rugli af ríkulegum 
(5)
17 Gráðugur grúi (3) 
19 Gustukamaðurinn gengur 

um gauðslitinn dregil (14)
21 Flökta til flata goðanna og 
félagsheimilis eystra (8) 
24 Hvar sem er kaos gerist 
þetta: Plóiksgua! (9)
31 Hvar goð eru tignuð er 
orðljótur draugur (8)
32 Smöluðum með rifflum 
(5)
33 Færa lás til bókar (9)
34 Bregður þegar út er komið, 
enda allt öfugt (8)
35 Komast þau heim, svona 
grá og guggin? (5)
36 Temja tóman og býsna 
baldinn (9)
37 Tiltekin blöð hafa aldrei 

verið afrituð (8)
38 Væri vísi? (5)
40 Síðan afneitarðu því sem 
er næstum jafnvont (9)
42 Endast óbreyttar og 
ískyggilegar (9)
46 Alltaf biðröð eftir að fá 
hana upp reista (5)
47 Sé að örin hefur hitt 
sneiðina (8)
48 Einstaklingur tíundar upp-
hæð gjalds (9) 
49 Skökk er skeinan (5)
50 Hikar þegar vín og fagrir 
tónar rugla hana (8)

Lóðrétt 
1 Huga að agagráðu og 
hundraðshlutum H2O (9)
2 Lofa spíra handan marka (9) 
3  Ný álaga mun klára þolin-
mæði skattborgara (9)
4 Fyrnska er forn að aldri (9)
5 Þræðirnir binda odda þarms 
(8)
6 Fangar fyrirbærið með við-
vist sinni (10)
7 Sá gaur í sjónum með öllum 
hinum (10)
8 Sníð grastó í uppnámi og 
skugga skelfinga styrjaldar 
(10)
9 Miklir aurar við Laxá í Aðal-

dal gefa víst vel (9)
10 Sultarullin er heldur rýr og 
holdið lint (9)
18 Steinunn er best í að velja 
demanta (10) 
20 Ályktun kínakommana á 
móti ananas olli uppnámi 
(10)
22 Þurfa að skamma þá sem 
eiga það inni (9)
23 Slétta hið slétta strik (9)
25 Falskt gól skar í eyru við 
flutning hópsöngs (7)  
26 Tímabil aukvisa og harm-
kvæla (11) 
27 Kát og kúnstug en þó ekki 
mjög (11)

28 Tveir staflar hlið við hlið og 
sá þriðji þar hjá (11)
29 Hreinsaði götur Los 
Angeles – þvílíkur spaði! (6)
30 Sá sem ekki var maltaður 
gekk á hljóðið (6)
39 Ætt með eilíft suð – aug-
lýsið hana! (6)
41 Stæra sig af því að verða 
alveg snar (5)
42 Saka góða menn um 
slæma hluti (4)
43 Kveikjari finnst í skarði (4)
44 Væna menn um vonda 
hluti (4) 
45 Í fínu formi á fundi (4)

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtast verðlaun fyrir að finna lausnarorðið. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 1. desember næstkomandi 
á krossgata@fretta bladid.is merkt „25. nóvember“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og 
fær vinningshafinn í þetta 
skipti eintak af bókinni Frá 
deild Q: afætur  eftir adler 
olsen frá Forlaginu. Vinnings-
hafi síðustu viku var Hall-
fríður Frímannsdóttir, 104 
reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
n a s H y r n i n g u r

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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SKOÐAÐU FURÐUR HEIMSINS



Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00Verð gildir til og með 26. nóvember eða meðan birgðir endast.

Heima
Sólrún Diego

4.595
kr. stk. Endurbætt og stærri 

verslun við Smáratorg 

Rýmri  
opnunartími

aðeins í Bónus Smáratorgi

Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30
Sunnudaga 

11:00 - 18:00

Minnum á rúmgóðan
bílakjallara nú þegar 
vetrarmánuðir færast yfir

Smáratorgi

ALLTAF
NÝBAKAÐ

Skuggarnir
Stefán Máni

4.495
kr. stk.

Henrí hittir í mark
Þorgrímur Þráinsson

3.298
kr. stk.

Myrkrið veit
Arnaldur Indriðason

Amma best
Gunnar Helgason

Þitt eigið ævintýri
Ævar Þór Benediktsson

4.495
kr. stk.

3.298
kr. stk.

3.298
kr. stk.

Jól með Láru
Birgitta Haukdal

1.198
kr. stk.

Vinsælar bækur í

Sönglögin okkar
Jón Ólafsson - Úlfur Logason

3.998
kr. stk.
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Listaverkið Heiður Ösp Helgadóttir  
í 6. bekk teiknaði þessa mynd.

Gátur
Hvað heiti ég?
Gull og silfur æ ég er,
einnig landnámskona.
Næstum allir eftir mér
ætíð bíða og vona?

Hver er það, sem læðist lágt,
líka stundum slæðist hátt.
Yrði mörgum æði bágt,
opin ef ei stæði gátt.

Hvað hét hundur karls
sem í afdölum bjó.
Nefndi ég hann í fyrsta orði,
þú getur hans aldrei þó.

„Þetta er nú meiri 
ruglings teningasúpan,“ 
sagði Róbert og það 
hnussaði í honum. 
„Það er ekki hægt að sjá 
neitt út úr þessu. „Jú,“ 
sagði Konráð. „Hér eru 
teningar sem búið er að 

raða í form. Formunum 
hefur verið snúið 
allavega svo erfitt getur 
verið að sjá hvaða form 
eru eins. Þrjú formin 
eru eins, þótt þau snúi 
mismunandi, en það 
fjórða er öðruvísi.“

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
277

Getur þú séð 

hvaða form er 

öðruvísi en hin 
þrjú?

?
?

?

A B

D E

Lausn á gátunni

svar: D?

 Skagfirsku stelpurnar Andrea Maya 
Chirikadzi, Inga Sólveig Sigurðar-
dóttir og Stefanía Hermannsdóttir 
komu allar verðlaunaðar heim af 
Silfurleikum ÍR, sem á sjötta hundr-
að barna og unglinga tók nýlega 
þátt í. 

Sérstaka athygli vakti árangur þeirra 
í kúluvarpi. Þar var Andrea Maya í 1. 
sæti, Stefanía í 3. og Inga Sólveig í 5.  
hún var líka í 3. sæti í 60 m grinda-
hlaupi. 

Stelpurnar eru allar 14 ára nemend-
ur í Árskóla á Sauðárkróki og þakka 
þennan góða árangur þjálfaranum 
Arnari, æfingunum og hvatningu 
foreldra.

Hvað er mikilvægast til að verða 
góður í kúluvarpi?
Andrea Maya: Mikilvægast er að 
hafa trú á sér, gefast ekki upp og 
hafa tæknina á hreinu.
Inga Sólveig: Tæknin og að vera 
sterkur í handleggjunum.
Stefanía: Að æfa tækni og styrk.

Andrea Maya hefur æft kúluvarpið 
í fjögur ár, Stefanía þrjú til fjögur og 
Inga Sólveig eitt.

Hversu oft æfið þið í viku?
Andrea Maya: Ég æfi frjálsar fimm 
daga í viku.
Inga Sólveig: Alla virka daga vik-
urnar.
Stefanía: Ég æfi frjálsar þrisvar til 
fjórum sinnum í viku.

Allar æfa stelpurnar fleiri greinar 
frjálsra íþrótta en kúluvarp. Andr-
ea til dæmis spjótkast, spretthlaup, 
hástökk og langstökk, Inga Sólveig 
grindahlaup og Stefanía spjótkast, 
spretthlaup, langstökk og er að 
byrja að æfa kringlukast.

Ætlið þið að ná langt?
Andrea Maya: Ég stefni á Ólympíu-
leikana.
Inga Sólveig: Ég ætla mér langt í 
frjálsum.
Stefanía: Já, helst, ég stefni á EM og 
lengra.

Þær gerðu fleira skemmtilegt þegar 
þær komu suður en að skora hátt á 
Silfurmótinu, til dæmis að versla, 
fara í bíó og út að borða.

En hvað langar ykkur að verða í 
framtíðinni?
Andrea Maya: Mig langar að vinna 
sem leikari, listamaður eða arkitekt.
Inga Sólveig: Mig langar að verða 
sjúkraþjálfari.
Stefanía: Vinna eitthvað við íþrótt-
ir. Kannski sjúkraþjálfari, en annars 
er ég ekki viss.

Knáar í 
kúluvarpinu

Þær Stefanía, Andrea Maya og Inga Sólveig stefna allar langt í frjálsum 
íþróttum.  Mynd/FrjálSíÞróttAráð UngMennASAMbAndS SkAgAFjArðAr 

 miKilvægast er að 
hafa trú á sér, 

gefast eKKi upp og hafa 
tæKnina á hreinu.

Andrea Maya

Svör: 

Auður
Reykur
Hvað
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Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18  |  Laugardaga 11 – 16

LG OLED 55" OLED55B7 249.990 KR.

ÖLL LG OLED SJÓNVÖRP Á KLIKKUÐUM VERÐUM!

LG 65“ EISA VERÐLAUNASJÓNVARP ÁSAMT
FRÁBÆRUM LG SOUNDBAR Á RUGLUÐU VERÐI
65SJ850+SJ8S

TILBOÐ 279.980 KR.

ALLIR LG KÆLISKÁPAR Á TILBOÐI.
TVÖFALDIR KÆLISKÁPAR
LG-GSL760PZXV

VERÐ FRÁ 149.990 KR.

FRÁBÆR FERÐAHÁTALARI FRÁ LG. HVÍTUR EÐA SVARTUR
VERÐ ÁÐUR 12.990 KR
  LG-NP5550BK/LG-NP5550WH

TILBOÐ 4.990 KR.

YAMAHA 
HÁGÆÐA MAGNARAR OG HÁTALARAR  

 20 - 40% AFSLÁTTUR

TILBOÐIN HALDA ÁFRAM Í DAG!



veður   myndasögur

Í dag verður róleg norðanátt á vestanverðu landinu með sólríku og fallegu 
veðri. Norðaustan- og austanlands eimir enn eftir af norðan hvassviðri og 
éljum, en síðdegis lægir smám saman á þeim slóðum. Í kvöld verður þá 
komið rólegt veður á öllu landinu og þá herðir á frosti.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ekki 
spyrja.

Jæja, ég þarf bara að ljúka 
þessu af og láta pabba vita.

Pabbi - ég fékk sekt 
fyrir að vera í símanum 

undir stýri, sorrí.

HA????

Ó!

Pabbi, ég reyni alveg 
að halda athygli í 
skólanum en mér 

leiðist bara svo mikið.

Hugsaðu um 
athyglina eins og 

vöðva.

Þegar kennarinn er að tala 
ertu að þjálfa vöðvann.

Athyglin er 
vöðvi - ég skil.

Mjög, mjög 
aumur vöðvi.

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í morgun?
GUM eru hágæða tannvörur 

tannlæknar 

mæla með 

GUM 

tannvörum 

... fæst í næsta apóteki 
og helstu stórmörkuðum 

allar upplýsingar 
á www.icecare.is

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins

OPIÐ UM HELGAR FRÁ KL. 11 – 17

K
V

IK
A
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

25% afsláttur 

af öllum Keel böngsum
dagana 22.-25. nóvember

Meira
knús

Ti
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ild
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út
 2
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em
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r

1.499
Verð áður 1.999 kr

974
Verð áður 1.299 kr

1.349
Verð áður 1.799 kr

1.349
Verð áður 1.799 kr

749
Verð áður 999 kr



Nature Collection

Jólagjöfin í ár?

arc-tic Retro ÚRIN
Fyrir DÖMUR og HERRA

VERÐ FRÁ:

29.900,-

Ég var að kíkja á fasteignir 
í tölvunni árið 2008 og sá 
þá hús til sölu á Akranesi 
sem hentaði mér sem 
heimili og vinnustofa.“ 
Þannig lýsir listakonan 

Kolbrún S. Kjarval tildrögum þess 
að hún flutti upp á Skaga. „Ég þekkti 
ekkert á Akranesi nema skorstein-
inn sem með reyknum sýndi okkur 
vindáttina en ég heyrði af fólki sem 
bjó uppi á Skaga og vann í Reykjavík 
og hugsaði: Þetta er ekkert mál. Sem 
það er ekki. Oft skrepp ég í kaffi til 
Reykjavíkur og fólki þar finnst það 
alveg sjálfsagt en það er virkilega 
langt frá Reykjavík upp á Akranes, 
svo til mín kemur enginn í kaffi eða 
heimsókn í galleríið. Ég þarf líklega 
að fá mér apa eins Michelsen í Hvera-
gerði var með!“

Fyrstu keramiksýninguna kveðst 
Kolbrún hafa haldið 1968. „Ragnar 
í Smára bauð mér að sýna í sal sem 
var kallaður Unuhús og var við Veg-
húsastíg. Þá var ég nýkomin heim 

til Íslands með afrakstur listnáms 
erlendis. Verkin slógu í gegn og ég 
seldi alla sýninguna,“ lýsir Kolbrún 
sem er afabarn eins merkasta lista-
manns þjóðarinnar, Jóhannesar 
Kjarval. „Afi kom þrisvar á fyrstu sýn-
inguna og var mjög stoltur af mér,“ 
rifjar hún upp. Hún kveðst skreyta 
leirmuni með teikningum en ekki 
hafa viljað verða listmálari. „Mér 
fannst það erfitt með þetta nafn. En 
ég er alin upp við myndlist og leir. 
Fékk að fara á leirlistanámskeið sjö 
ára og á munina sem ég gerði þar enn. 
Í hvert sinn sem faðir minn, Sveinn, 
kom heim frá útlöndum kom hann 

með einhvern leirmun sem var rætt 
um á heimilinu. Vinsældir leirsins 
ganga í bylgjum, hann er dálítið að 
toppa núna, það sést í fag- og mynd-
listarblöðum. Enda er leirinn búinn 
að fylgja mannkyninu frá upphafi.“

Kolbrún segir sýninguna í Bóka-
safni Akraness koma afskaplega vel 
út. „Bækur og listmunir fara svo vel 
saman.  Það getur verið svolítið erfitt 
að komast inn í bæjarfélag þegar 
maður er ekki með börn, eða mann 
í stöðu, vinnur heima og orðin full-
orðin. En mér hefur verið vel tekið 
og ég er afar heppin með nágranna.“

Þarf helst að fá mér apa eins og Michelsen
Kolbrún S. Kjarval er bæjarlistamaður Akraness 2017. Nú er sýning á leirlist hennar í bókasafni staðarins 
sem nefnist Munið eftir smáfuglunum. Kolbrún er afabarn Jóhannesar Kjarval sem var stoltur af henni.

Munið eftir Smáfuglunum er sýning Kolbrúnar númer tvö á Akranesi. 
Myndir/Helgi SteindAl

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Bækur

Er ekki allt í lagi með þig?
HHHHH

Höfundur: Elísa Jóhannsdóttir
Útgefandi: Vaka-Helgafell
Prentun: Bookwell Digital Oy, Finn-
landi
Síðufjöldi: 315
Kápuhönnun: Alexandrea Buhl

Er ekki allt í lagi með þig? er glæný 
raunsæ unglingabók og frumraun 
höfundarins, Elísu Jóhannsdóttur, 
en fyrir bókina hlaut hún Íslensku 
barnabókaverðlaunin nú í ár. 
Sagan gerist að mestu í ótilgreind-
um smábæ úti á landi og fjallar 
örlítið um skin en aðallega skúrir í 
lífi nokkurra unglingsstúlkna sem 
þar búa. Athyglin beinist að einelti, 
vináttu og vinslitum og það hvern-
ig við komum fram við fólkið í 
kringum okkur. Aðalsöguhetjurnar 
eru tvær stúlkur, aðkomustúlkan 
Ragnheiður og Hekla, vinsælasta 
telpan í bænum. Þær verða góðar 
vinkonur stuttu eftir að Ragnheið-
ur flytur í bæinn en um leið og fer 
að hausta og skólinn byrjar fer að 
síga á ógæfuhliðina. Það kemur til 
árekstra innan vinkvennahópsins 
auk þess sem það kemur til átaka 
við aðra krakka í bænum og stelp-
urnar blandast inn í rifrildi sem 
tengjast þeim sjálfum óbeint.

Sagan er sögð ýmist frá sjónarhóli 
Ragnheiðar eða Heklu og þannig 
öðlast lesandinn tvöfalda innsýn í 
söguna og kemst að leyndar málum 

sem þær 
sjálfar telja 
a ð  þ o l i 
ekki birtu 
dagsljóss-
ins. Með 
þessu móti 
f l a k k a r 
samkennd 
l e s a n d a 
sífellt  á 
milli  að 
m i n n s t a 
k o s t i 
t v e g g j a 
persóna. 
Þetta stíl-
b r a g ð 
t e k s t 

ágætlega og viðbrögð söguper-
sóna við því sem aðrir segja og 
gera eru skiljanlegri í ljósi þeirra 
vandamála sem þær sjálfar standa 
frammi fyrir.

Fremst í bókinni kemur fram 
að höfundur hafi skrifað bókina 
gagngert vegna vöntunar á sögu 
þar sem fjallað er um gerendur 
eineltis og „skoðað hvað þurfi að 
gera til að einelti nái að grassera“. 
Þetta er göfugt markmið og alsiða 
að barnabækur hafi það að mark-
miði að fræða unga lesendur og 
kenna þeim betri siði. Oft er upp-
eldisfræðilegt gildi barna- og ungl-
ingabóka þó stundum á kostnað 
listrænna markmiða og er það 
raunin með Er ekki allt í lagi með 
þig? Vandamálin sem um er fjallað 
eru afspyrnu mörg og ekki nógu vel 
unnið úr nærri öllum. Þetta á til að 
mynda við um annars vegar sam-
skipti Ragnheiðar við móður sína 
og hins vegar samskipti Heklu og 
foreldra hennar. Sömuleiðis er 
strákastússið á stelpunum fremur 
ósannfærandi og hefði jafnvel 
farið betur að sleppa þeim hluta 
sögunnar. Viðfangsefnið er þó 
vissulega áhugavert og talar beint 
til hins ætlaða lesendahóps – ungl-
inganna – og fróðlegt er að fá bæði 
að fylgjast með fórnarlömbum ein-
eltis og gerendum. Sterkasti boð-
skapur bókarinnar, og sá sem skýr-
ast kemur fram, er að dæma ekki 
aðra fyrirfram sem og að sökin er 
sjaldnast alfarið hjá einum aðila en 
um leið þurfum við að læra að axla 
ábyrgð á gjörðum okkar og biðjast 
afsökunar þegar þess er þörf. 
Helga Birgisdóttir

Niðurstaða: Áhugavert efni sem 
ekki er unnið nógu vel úr.

Betur má ef duga skal

Ljóðaslamm er það kallað þegar 
skáld etja saman ljóðum sínum 
í keppni um hylli áhorfenda, 

en tilþrifin við lesturinn eru mikil-
fengleg og margs konar. Í kvöld fer 
fram ljóðaslamm í Iðnó undir yfir-
skriftinni Tjarnarslamm og er Ólöf 
Rún Benediktsdóttir skipuleggjandi 
viðburðarins ásamt Jóni Magnússyni 
en bæði eru þau þaulreyndir slamm-
arar.

Ólöf Rún segir að þau hafi farið af 
stað eftir að hafa tekið þátt í verkefni 
hjá Bókmenntaborginni. „Í fram-
haldinu fórum við út til Þýskalands, 

Póllands, Eistlands og Danmerkur og 
hittum ljóðaslammara og fengum að 
kynnast því hvernig þau skipulögðu 
ljóðaslamm. Þegar við komum heim 
ræddum við einnig við Borgarbóka-
safnið en þau hafa verið mjög dugleg 
að skipuleggja svona uppákomur og 
við erum í samstarfi við þau núna. 
Vonandi verðum við svo með fleiri 
ljóðaslömm á næstunni.

Við héldum nokkur óformleg 
ljóðaslömm í sumar á Rosenberg og 
það verða slammarar úr þeim hópi 
sem verða á sviðinu í Iðnó. Allt færir 
textasmiðir og flytjendur og svo eru 
líka skáld inn á milli sem við erum að 
draga inn og vonandi fá fleiri áhuga 
á þessu formi og flutningi.“ Það eru 
þau Andrea Francis Kemp, Brynjar 
Jóhannesson, Davíð Þór, Davíð 
Tómas, Hannah Jane, Irene og Óli 
Hrafn Jónasson, einnig þekktur sem 
Holy Hrafn, sem munu lesa listir 
sínar að þessu sinni. Dagskráin hefst 
kl. 19 og er aðgangur ókeypis. – mg

Erum að draga fleiri skáld í slammið

Ólöf Rún Benediktsdóttir er annar 
skipuleggjenda viðburðarins og sjálf 
reyndur ljóðaslammari.

 það verða slamm-
arar úr þeim hópi 

sem verða á sviðinu í iðnó.

Borgarbókasafn menningarhús
Reykjavik City Library

Gerðubergi Sólheimum
Grófinni Spönginni
Kringlunni 

Borgarsögusafn Reykjavíkur
Reykjavik City Museum

Árbæjarsafn
Landnámssýningin
Sjóminjasafnið í Reykjavík
Ljósmyndasafn Reykjavíkur
Viðey

Listasafn Reykjavíkur
Reykjavik Art Museum

Hafnarhús
Kjarvalsstaðir
Ásmundarsafn

Jöklakerti eftir Brynjar Sigurðsson

LISTILEGAR 
GJAFAHUGMYNDIR

• SAFN- OG SÝNINGARTENGDAR VÖRUR

• ÍSLENSK HÖNNUN OG HANDVERK

• ERLEND GJAFAVARA

• BÆKUR, KORT OG VEGGSPJÖLD
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25. nóvember 2017
Tónlist
Hvað?  Kvöldstund með gesti í 
Hannesarholti – Pálmi Gunnarsson
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Pálma Gunnarsson, söngvara og 
bassaleikara Mannakorns, þarf 
vart að kynna fyrir landsmönnum 
en í kvöld mun Pálmi segja gestum 
sögur af blómlegum tónlistarferli 
og leika lög sín.

Hvað?  Sextán söngvar fyrir 
sópran og tenór
Hvenær?  15.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Sextán söngvar fyrir sópran og 
tenór eru nýr sönglagaflokkur 

eftir Þorvald Gylfason prófessor 
við kvæði eftir Kristján Hreins-
son, skáld og heimspeking. Lögin 
eru samin fyrir sópran, tenór og 
píanó. Ljóðin og lögin fjalla um 
söknuð, sorg og gleði, viljann og 
vonina, ástina, lífið og listina.

Hvað?  Afslappaðir afmælistón-
leikar
Hvenær?  20.30
Hvar?  Stúdentakjallarinn

Hvað?  Kíktu í smásjá í Náttúru-
fræðistofu
Hvenær?  13.00
Hvar?  Náttúrufræðistofa Kópa-
vogs
Í dag frá kl. 13-15 verður rann-
sóknarstofa Náttúrufræðistofu 
Kópavogs opin gestum og hægt 
að skoða í krukkur og smásjár. 
Vísindamenn verða að störfum til 
að leiðbeina en viðburðurinn er 
liður í Fjölskyldustundum Menn-
ingarhúsanna í Kópavogi sem 
haldnar eru á hverjum laugardegi 
í einu húsanna sem eru í Hamra-
borg.

Hvað?  Bjarni Sigurðsson leirlista-
maður – Jólamarkaður
Hvenær?  11.00
Hvar?  Hrauntunga 20, Hafnarfirði
Á markaðnum eru einungis ný 
verk. Léttar veitingar í boði og 
happdrætti í tilefni 10 ára afmælis 
markaðarins.

Hvað?  Tjarnarslamm í Iðnó
Hvenær?  19.00
Hvar?  Iðnó
Í dag kemur saman hópur skálda 
til að taka þátt í ljóðaslammi í 
Iðnó. Ljóðaslamm er það kallað 
þegar skáld etja saman ljóðum 
sínum í keppni um hylli áhorf-
enda, en tilþrifin við lesturinn 
eru mikilfengleg og margs konar. 
Skipaðir verða nokkrir dómarar 
úr salnum sem hafa engin tengsl 
við skáldin sem keppa.

Hvað?  Milli glers og auga – art 
Graal
Hvenær?  15.00
Hvar?  ARTgalleryGÁTT, Hamraborg
Sænski glerlistamaðurinn Rolf 
Sinnemark hjá ARTgalleryGÁTT.

Tónlist
Hvað?  Tónleikar sönghópsins Hljóm-
eykis
Hvenær?  20.00
Hvar?  Laugarneskirkja
Sönghópurinn Hljómeyki heldur 
síðhauststónleika í Laugarnes-
kirkju. Flutt verða verk eftir Gunn-
ar Reyni Sveinsson, Zoltán Kodály, 
Maríu Huld Markan Sigfúsdóttur 
og fleiri. Stjórnandi er Marta G. 
Halldórsdóttir og orgelleikari 
Örn Magnússon. Aðgangseyrir 
2.500/2.000 kr.

Viðburðir
Hvað?  Spjallborðsumræður um hug-
myndalega arfleifð Asgers Jorn
Hvenær?  14.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Landnáman, félag um áhuga á hug-
myndalegri arfleifð danska lista-

Pálmi Gunnarsson leikur á als oddi í Hannesarholti laugardagskvöld. Fréttablaðið/GVa

Sunnudagur

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,

KR. 950

Miðasala og nánari upplýsingar

Ódýrt í bíó

TILBOÐ Á FYRSTU SÝNINGAR DAGSINS
SÝND KL. 2

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2 SÝND Í 2D

SÝND Í 2D SÝND Í 2D

ÁLFABAKKA
COCO ÍSL TAL   KL. 10:50 - 11:20 - 12 - 1:40 - 2:20 - 4:20 - 5:20 - 7 (LAU)
                                           KL. 10:20 - 10:50 - 11:20 - 1 - 2 - 3:40 - 4:40 - 6:20 (SUN)
COCO ENSKT TAL                 KL. 12 - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 3D     KL. (12 (SUN)) - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 2D KL. (9:40 (LAU))   (9 (SUN))
JUSTICE LEAGUE 2D VIP   KL. (12 (SUN)) - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
THOR:RAGNAROK 2D KL. 6 - 8 - 9 - 10:50
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 3:40
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 1:30

COCO ÍSL TAL KL. 1 - 2:30 - 3:40 - 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 6:20 - 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 9
JUSTICE LEAGUE 2D               KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:35
THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 10:35
THOR:RAGNAROK 2D            KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 10:40

EGILSHÖLL
COCO ÍSL TAL KL. 12 - 1 - 2 - 2:40 - 5:15
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5 - 7:35 - 10:10
THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 8
ONLY THE BRAVE KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5 - 7:45 - 10:30
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 12

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

COCO ÍSL TAL KL. 2 - 2:40 - 4:40 - 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 8 - 10:40
THOR:RAGNAROK 2D KL. 10:40

AKUREYRI
COCO ÍSL TAL KL. 2 - 4:40 - 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 8
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 8 - 10:40
LITLA VAMPÍRAN ÍSL TAL KL. 1:40 - 3:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 10:40

KEFLAVÍK

5

Chris
Hemsworth

Tom
Hiddleston

Cate
Blanchett

Idris
Elba

Jeff
Goldblum

Tessa
Thompson

Karl
Urban

Mark
Ruffalo

Anthony
Hopkins

92%����
TOTAL FILM

����
THE TELEGRAPH

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950

����
LOS ANGELES TIMES

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

Ben
Affleck

Henry
Cavill

Gal
Gadot

Ezra
Miller

Jason
Momoa

Amy
Adams

Jeremy
Irons

SÝND KL. 2, 4SÝND KL. 2SÝND KL. 2

SÝND KL. 8, 10.15 SÝND KL. 5 SÝND KL. 10

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 5, 8, 10.25

SÝND KL. 6, 8

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Harry Potter and the Philosopher’s Stone  14:00
Harry Potter and the Chamber of Secrets  17:00
Varnarliðið 18:00
The Party 18:00
Listy do M3 ENG SUB 20:00
La Chana 20:00
Suburbicon 22:30
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 22:30
Rökkur ENG SUB  22:00
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Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is



Kristín Eiríksdóttir, Dóri DNA, Bubbi 
og Hallgrímur Helgason lesa ljóð í 
Gljúfrasteini. FréttABlAðið/VilHElm

mannsins Asgers Jorn, mun ræða 
um hið stóra verkefni hans, Scand
inavian Institute of Comparative 
Vandalism, í safnbyggingu Lista
safns Íslands. Þátttakendur í spjall
inu eru nokkrir félagar í hópnum 
Landnámunni; myndlistarmenn
irnir Steingrímur Eyfjörð og Unnar 
Örn Jónasson og Jón Proppé list
heimspekingur. Umræðum stýrir 
Birta Guðjónsdóttir, deildarstjóri 
sýningadeildar Listasafns Íslands, 
sem jafnframt er félagi í Land
námunni.

Hvað?  Fyrirlestur um Wagnerismann 
í Frakklandi
Hvenær?  14.00
Hvar?  Norræna húsið
Richard Wagner félagið á Íslandi 
stendur fyrir fyrirlestri um áhrif 
Richards Wagner á franska lista
menn á 19. öld. Hvernig birtust 
þau áhrif hjá t.d. Massenet, Chabr
ier, d’Indy, Debussy og Dukas?  Og 
hvers vegna vöktu þau svo miklar 
deilur?  Að erindi loknu verður 
óperan Ariane et Barbebleue eftir 
Paul Dukas sýnd. Fyrirlesari: Egill 
Arnarson.

Hvað?  Gljúfrasteinn þjófstartar að-
ventu með upplestrum skálda
Hvenær?  16.00
Hvar?  Gljúfrasteinn
Árleg upplestraröð Gljúfrasteins 
á aðventunni hefur fyrir löngu 
fest sig í sessi í starfsemi safnsins. 
Svo vel reyndar að ákveðið hefur 
verið að taka forskot á sæluna og 
hefja fyrstu upplestrana síðasta 
sunnudag fyrir aðventu. Skáldin 
Bubbi Morthens, Dóri DNA, Hall
grímur Helgason og Kristín Eiríks
dóttir ríða á vaðið og verðlauna þá 
gesti sem leggja leið sína að húsi 
skáldsins með því að lesa upp úr 
nýútkomnum hnýsilegum verkum 
sínum.

Hvað?  Tómasarmessa – Réttu mér 
hönd
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðholtskirkja
Tómasarmessan hefur unnið sér 
fastan sess í kirkjulífi borgarinnar 
síðustu 20 árin, en slík messa hefur 
verið haldin í Breiðholtskirkju síð
asta sunnudag í mánuði, frá hausti 
til vors, allt frá haustinu 1997.

Laufabrauðsgerðin í Viðey er 
einn af þessum árlegu fylgi
fiskum jólaundirbúningsins 

sem margir hlakka hvað mest til. 
Á sunnudaginn klukkan 13.30 er 
loksins komið að þessu en Margrét 
Sigfúsdóttir, skólastýra Hússtjórnar
skólans í Reykjavík, kennir gestum 
hvernig skera skal hið fullkomna 
laufabrauð. Þessi listaverk verða svo 
að sjálfsögðu öll steikt í eldhúsinu 
svo að útskrifaðir nemendur í laufa
brauðsskurði geta farið heim og gætt 
sér á afrakstrinum

Þetta er viðburður fyrir alla fjöl

skylduna til að koma saman og 
þjófstarta aðventunni, en laufa
brauðsskurður er nú líklega eitt 
það jólalegasta sem er hægt að gera. 
Viðey er komin í vetrarbúninginn 
svo að umhverfið er heldur ekkert 
slor. Ef það eru einhverjir útskurðar
meistarar þarna úti þá væri ekki 
verra ef þeir myndu mæta og ausa 

úr viskubrunninum. Frést hefur af 
jólasveinum á vappi í Viðey og ekki 
er ólíklegt að þeir líti í heimsókn 
þegar steikarlyktin fer að berast um 
alla eyjuna.

Tíu laufabrauð í öskju kosta 2.000 
krónur.

Mælt er með því að fólk mæti með 
laufabrauðsjárn og hnífa til að skera 
brauðið en eitthvað er nú reyndar 
um áhöld á staðnum, þó ekki nóg til 
að hægt sé að treysta á það. Viðeyjar
stofa verður með opna veitingasölu 
þannig að það er hægt að kaupa sér 
eitthvað á staðnum. – sþh

Laufabrauðsgerð í Viðey á sunnudaginn

Það er alltaf blússandi stemming í kringum laufabrauðsskurðinn.

Æskilegt er að fólk 
mÆti með eigin 

áhöld og auðvitað góða 
skapið.

25. N
óvem

ber 2017 • B
lack Friday tilboð gilda 20-25. nóvem

ber eða m
eðan birgðir endast. 

B
irt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

BLACKFRIDAY

19.990

Söfnunargripur

Takmarkað magn

Battle App f.síma

3 Gerðir dróna

Sjálfvirk
Árekstrar 

vörn

Næsta
Kynslóð
LI-FI

Einstök
Spaða
Tækni

Allt að
50km
hraði

Sem nötrar þegar dróni er 
skotinn, hljóð effectar og 
Star Wars tónlist, festing 
fyrir síma með Appi fyrir Android eða IOS.

MÖGNUÐFJARSTÝRING

LOKADAGUR BLACK FRIDAY ÚTSÖLUVIKUNAR Í DAG OPIÐ 10-18
Sjá myndband hér!

VERÐ ÁÐUR 169.990 VERÐ ÁÐUR 29.990

28” VA-LED FHD
178° Ultra Wide sjónarhorn

ACER SPIN 5
Fjölhæf lúxusfartölva 
með IPS fjölsnerti-
skjá sem hægt er að 
snúa 360° 

SNERTISKJÁR

129.990

13” FHD IPS 
1920x1080 snertiskjár

Intel i7 7500U
3.5GHz Turbo Dual Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2133MHz

512GB SSD
M.2 diskur ALLA VIKUNA

40.000Afsláttur

ALLA VIKUNA

20%Afsláttur

STAR WARS DRÓNI
Ný kynslóð dróna þar 
sem hægt er að keppa 
við aðra spilara í Laser 
Tag leikjum ;)

ASPIRE ES1-523
Glæsileg og fislétt fartölva 
frá Acer á ótrúlegu verði

BENQ GC2870
Glæsilegur skjár,  örþunnur 
rammi og VA-LED tækni

FIËSTA DISCO LITE
Nú er hægt að henda í diskó 
partý hvar og hvenær sem er:)

39.99023.990 4.990

15” HD LED 
1366x768 AntiGlare skjár

AMD E1-7010
Dual-Core 1.5GHz örgjörvi 

4GB minni 
DDR3 1600MHz

128GB SSD
diskur

Aðeins 50 stk1.stk á mann!

10.000Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 49.990VERÐ ÁÐUR 29.990 VERÐ ÁÐUR 9.990

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins laugardag

VERÐ ÁÐUR 6.990

5.590

ALLA VIKUNA

20%Afsláttur

VATNSHELT
7.990

Verð áður 9.990

20%Afsláttur

GPS KRAKKAÚR
Lita snertiskjár, SOS 
takki fyrir neyðarsím-
tal og sms sending 
með staðsetningu

ALLA VIKUNA

50%Afsláttur

Af hátölurum

Allt að50%AfslátturAf móðurb. og skjákortum

Allt að

20%Afsláttur Af heyrnartólum

Allt að50%Afsláttur Af flökkurum

Allt að20%Afsláttur Af minnislyklum og minniskortum

30%Afsláttur
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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

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS
Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Gulla og grænjaxlarnir 
08.00 Með afa 
08.10 Nilli Hólmgeirsson 
08.25 Billi Blikk 
08.40 Dagur Diðrik 
09.05 Dóra og vinir 
09.30 Mæja býfluga 
09.45 Víkingurinn Viggó 
10.00 Loonatics Unleashed 
10.25 Ævintýri Tinna 
10.45 Beware the Batman 
11.10 Friends 
11.35 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.05 Bold and the Beautiful 
14.25 Bold and the Beautiful 
14.50 Friends 
15.15 The Great Christmas Light 
Fight 
16.00 Leitin að upprunanum 
16.40 Um land allt 
17.20 Lóa Pind. Snapparar 
17.55 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Sportpakkinn  Íþrótta-
menn Stöðvar 2 Sport fara yfir 
það helsta úr heimi íþróttanna í 
liðinni viku, taka viðtöl við sér-
fræðingana og sýna brot frá því 
helsta sem fór fram.
19.05 Lottó 
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Friday Night Lights  Drama-
tísk fótboltamynd með Billy Bob 
Thornton í aðalhlutverki. Árið er 
1988 og fótboltaliðið í Permian 
skólanum í Texas ætlar sér stóra 
hluti í úrslitakeppninni.
21.55 Hell or High Water 
23.40 Dressmaker
01.35 Sleepers  Spennumynd frá 
1996 með einvalaliði leikara. 
Fjórir piltar ólust upp í illræmdu 
hverfi í New York. Þeir urðu miklir 
vinir og reyndu að halda sér frá 
glæpum en stundum gátu þeir 
ekki stillt sig um að prakkarast. 
Einu sinni fór prakkaraskapurinn 
yfir strikið og þeir lentu á heimili 
fyrir vandræðabörn. Vörðurinn 
þar var miskunnarlaus og misnot-
aði og píndi drengina. Mörgum 
árum síðar voru þeir saman á 
kaffihúsi og þar sáu þeir fanga-
vörðinn á næsta borði.
04.00 Very Good Girls 
05.25 Friends 
05.50 Friends

14.35 Six Puppies and Us 
15.35 Friends 
17.05 Friends 
17.25 Gilmore Girls 
18.10 The New Girl 
18.35 Fresh off the Boat 
19.00 Modern Family 
19.25 Brother vs. Brother 
20.10 Restaurant Startup 
20.55 Unreal 
21.35 Smallville 
22.20 NCIS Los Angeles 
23.05 Olive Kitteridge 
00.05 Enlightened 
00.40 The New Girl 
01.05 Fresh off the Boat 
01.25 Modern Family 
01.50 Tónlist

07.35 Ghostbusters 
09.30 Brooklyn 
11.20 Coat of Many Colors 
12.45 Madame Bovary 
14.45 Ghostbusters
16.40 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 ástfang-
in. Þegar fortíð hennar dúkkar 
upp þá verður hún að velja á milli 
tveggja landa og hvaða lífs hún 
vill lifa.
18.35 Coat of Many Colors
20.00 Madame Bovary  Drama-
tísk mynd frá 2014 sem fjallar 
um bóndadótturina Emmu 
Rouault sem giftist lækninum 
Charles Bovary til að losna undan 
sveitalífinu og í von um að lifa 
rómantísku og hamingjuríku lífi 
yfirstéttarfólksins. Sagan um frú 
Bovary eftir franska rithöfundinn 
Gustave Flaubert er sígilt meist-
araverk og einstök samtímalýsing 
á lífi og lífsgildum fólks í Frakk-
landi um miðja nítjándu öld. 
22.00 Estranged 
23.35 Our Brand Is Crisis 
01.25 That Awkward Moment 
03.00 Estranged 
06.55 Goosebumps

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Útsvar 
11.25 Vikan með Gísla Marteini 
12.10 Sagan bak við smellinn 
12.40 Tungumál framtíðarinnar 
13.10 Einfalt með Nigellu 
13.40 Morgan Freeman: Saga 
guðstrúar 
14.30 Ýmsar hliðar húðflúrs 
15.00 Biloxi Blues 
16.45 Sætt og gott 
17.05 Heimsleikarnir í CrossFit 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kioka 
18.07 Róbert bangsi 
18.17 Alvin og íkornarnir 
18.28 Letibjörn og læmingjarnir 
18.35 Krakkafréttir vikunnar 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Fjörskyldan 
20.25 Mr. Popper’s Penguins 
22.00 Bíóást – Líf annarra 
00.20 Song for Marion 
01.50 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Intelligence 
06.45 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
09.11 How I Met Your Mother 
09.56 American Housewife 
10.19 Parks & Recreation 
10.41 Will & Grace 
11.04 The Voice USA 
12.43 The Bachelor 
14.12 Top Gear 
15.05 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course 
15.30 Friends With Better Lives 
15.52 Rules of Engagement 
16.15 The Grinder 
16.37 Everybody Loves Raymond 
17.01 King of Queens 
17.24 How I Met Your Mother 
17.47 How Not to DIY 
18.39 Glee 
19.31 The Voice USA 
20.21 Zookeeper 
22.12 Thelma & Louise 
00.26 The Rum Diary 
02.24 The Game 
04.30 Síminn + Spotify

08.00 The RSM Classic 
11.10 PGA Highlights  
12.05 Golfing World  
12.55 CME Group Tour Cham-
pionship 
16.10 DP World Tour Championship 
22.00 Presidents Cup  
23.50 Golfing World 

01.15 West Ham - Leicester 
07.20 Stjarnan - Haukar 
08.55 PL Match Pack  
09.25 Premier League Preview 
09.55 Formúla 1 - Æfing 
11.10 West Ham - Leicester 
12.50 Formúla 1 - Tímataka 
14.25 Augsburg - Wolfsburg 
16.25 Valur - Keflavík 
18.30 NFL Gameday  
19.00 Newcastle - Watford 
20.40 Tottenham - WBA 
22.20 Crystal Palace - Stoke

08.40 PL Match Pack 2017/2018 
09.10 Basel - Manchester United 
10.50 Meistaradeildarmörkin 
11.35 Evrópudeildarmörkin 
12.25 Barnsley - Leeds United 
14.50 Manch. United - Brighton 
17.00 Laugardagsmörkin 
17.15 Liverpool - Chelsea 
19.30 Formúla 1 2017 - Tímataka 
21.05 Valur - Keflavík 
23.40 B. Mönchengladbach - B. 
Munchen

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 25. nóvember

Brighton

14:50

Man. Utd

Chelsea

17:20

Liverpool

Sunnudagur 26. nóvember

Man. City

15:50

Huddersfield

#MUNBRI

#LIVCHE

#HUDMCI

Everton

13:20Man. City

#SOUEVE

18:00
Uppgjör helgarinnar
með Gumma Ben
og Rikka G.

#MESSAN

365.ISSÍMI 1817

Southampton

 07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveins 
07.49 Lalli 
07.55 Rasmus Klumpur 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 K3 (41 / 52) 
09.13 Víkingurinn Viggó 
09.27 Tindur 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Elías 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 K3 (41 / 52) 
13.11 Víkingurinn Viggó 
13.25 Tindur 
13.36 Mæja býfluga 
13.48 Elías 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 K3 (41 / 52) 
17.11 Víkingurinn Viggó 
17.25 Tindur 
17.36 Mæja býfluga 
17.48 Elías 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Fíllinn Horton

Mörgæsirnar  
kl. 10.24,  
14.24  
og 18.24 
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10-30% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM HÚSGÖGNUM OG SMÁVÖRU

www.egodekor.is
Opið mán - fös: 10.00 - 18.00
Opið um helgina: Lau: 10.00 - 16.00 Sun: 13.00 - 16.00

Ego Dekor - Bæjarlind 12

HVÍTT GLERBORÐ – háglans hvítir fætur
Stærð: 180X100cm
Verð: 98.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 78.400,-

MONET STÓLL
Verð: 19.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 17.910,-

MILO STÓLL
Verð: 17.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 14.320,-

TWIST STÓLL
Verð: 17.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 13.425,-

DELTA STÓLL
Verð: 19.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 15.920,-

ADRIANA 
STÆKKANLEGT BORÐ – hnota
Stærð: 180(240)X100cm
Verð: 169.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 118.300,-

MIKIÐ ÚRVAL AF BORÐUM OG STÓLUM

CANNON HORNSÓFI
Stærð: 264X175cm
Verð: 219.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 175.200,-

JERSEY 4RA SÆTA SÓFI
Breidd: 298cm
Verð: 195.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 156.000,-

ARES TUNGUSÓFI
Stærð: 278X175cm
Verð: 219.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 186.150,-

SEAL TUNGUSÓFI
Stærð: 264X175cm
Verð: 229.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 206.100,-



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

Stöð 2 bíó

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport

Stöð 2 KraKKar

Dagskrá

Stöð 2 Sport 2

07.00 Strumparnir 
07.25 Waybuloo 
07.45 Ævintýraferðin 
07.55 Heiða 
08.20 Kormákur 
08.30 Ljóti andarunginn og ég 
08.55 Skógardýrið Húgó 
09.20 Grettir 
09.35 Pingu 
09.40 Tommi og Jenni 
10.05 Ninja-skjaldbökurnar 
10.30 Lukku-Láki 
10.55 Friends 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.40 Jólastjarnan 2017 
14.10 The X Factor 2017 
15.20 Ísskápastríð 
16.00 Fósturbörn 
16.35 PJ Karsjó 
17.05 Gulli byggir 
17.40 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. 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 The Great Christmas Light 
Fight 
19.55 Lóa Pind: Snapparar 
Skemmtileg ný þáttaröð úr smiðju 
Lóu Pind, þar sem hún gægist inn 
í heim sem er hulinn mörgum 
Íslendingum, heim sem er fullur af 
Snapchat stjörnum sem geta varla 
skotist í Kringluna fyrir aðdáend-
um sem vilja eiginhandar áritanir 
eða selfís. Við kynnumst alls konar 
snöppurum; Manuelu Ósk sem 
finnst auglýsingamennskan á 
Snapchat óhófleg, menntaskóla-
piltinum Binna Glee sem þúsundir 
fylgjast með daglega, guðfræði-
nemanum Ernu Kristínu sem kallar 
sig Ernuland og ætlar að verða 
prestur og hefur fullar tekjur af því 
að snappa og Thelmu sjúkraliða 
sem snappaði sig í gegnum sorgina 
eftir sjálfsvíg kærasta síns.  
20.35 Leitin að upprunanum 
21.35 Springfloden 
22.25 Absentia 
23.10 Shameless 
00.05 60 Minutes 
00.50 The Brave 
01.35 S.W.A.T. 
02.20 Sex and The City 2 
04.40 Rock and a Hard Place 
06.05 Friends

00.40 The New Girl 
01.05 Fresh off the Boat 
01.25 Modern Family 
01.50 Tónlist 
14.00 Mayday: Disasters 
14.45 Seinfeld 
15.05 Seinfeld 
15.30 Seinfeld 
15.50 Seinfeld 
16.15 Seinfeld 
16.35 Gilmore Girls 
17.20 The Big Bang Theory 
17.45 The Last Man on Earth 
18.10 Fresh off the Boat 
18.35 The Goldbergs 
19.00 Modern Family 
19.25 Olive Kitteridge 
20.30 Enlightened 
21.05 Rome 
22.00 The Night Of 
23.20 Time After Time

08.40 Mary and Martha 
10.15 Bridget Jones's Baby 
12.15 Spotlight 
14.25 Goosebumps Ævintýra-
mynd frá 2015 með Jack Black í 
aðalhlutverki. R.L.Stine sem hefur 
skrifað margar skrímslabækur en 
glímir við það vandamál að ef eitt-
hvert af frumeintökum bóka hans 
er opnað sleppa skrímslin sem þar 
er að finna út í raunheima. Stine 
hefur því gætt þess vel og vand-
lega að læsa bókunum og passa 
að enginn utanaðkomandi komist 
í þær. Sú öryggisráðstöfun fer þó 
fyrir lítið þegar nýlegur nágranni 
hans kíkir við í heimsókn ásamt fé-
laga sínum því áður en Stine getur 
stöðvað þá hafa þeir opnað eina af 
bókum hans af einskærri forvitni.  
16.10 Mary and Martha 
17.45 Bridget Jones’s Baby 
19.50 Spotlight 
22.00 Ricki and the Flash 
23.40 The Double  Spennutryllir 
með gamansömu ívafi frá 2013 
með Jesse Eisenberg í aðalhlut-
verki. Simon er uppburðarlítill 
maður, og það fer lítið fyrir honum.
01.15 The Giver 
02.55 Ricki and the Flash

07.00 KrakkaRÚV 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.30 Menningin – samantekt 
11.00 Silfrið 
12.10 Fjörskyldan 
12.45 Kiljan 
13.25 Jóhanna 
14.30 Ástarkveðja, Marilyn 
16.15 Tobias og sætabrauðið – 
Tyrkland 
16.45 Girls in the Band 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Neytendavaktin 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Landinn 
20.20 Ævi 
20.50 Halcyon 
21.40 Silfurhæðir - Skógurinn 
gleymir aldrei 
22.40 Hefndarsögur 
00.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

02.24 The Game 
04.30 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
07.10 Everybody Loves Raymond 
07.33 King of Queens 
07.56 King of Queens 
08.18 How I Met Your Mother 
08.40 How I Met Your Mother 
09.03 Superstore 
09.25 The Good Place 
09.47 Making History 
10.09 The Voice USA 
10.59 Million Dollar Listing 
11.43 America's Next Top Model 
12.27 Korter í kvöldmat 
12.33 Extra Gear 
13.01 Top Chef 
13.53 Pitch 
14.37 90210 
15.16 Everybody Loves Raymond 
15.40 King of Queens 
16.03 How I Met Your Mother 
16.25 Ilmurinn úr eldhúsinu 
17.02 Biggest Loser Ísland – upp-
hitun 
17.32 The Biggest Loser – Ísland 
19.13 Top Gear 
20.15 Scorpion 
21.04 Law & Order: Special 
Victims    Unit 
21.56 Elementary 
22.46 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.35 The Exorcist

08.30 PGA Championship  
10.00 World Golf Championship 
15.05 Augusta Masters 
17.05 Presidents Cup - Official 
Film 
18.00 Sime Darby LPGA Malaysian 
20.35 PGA Special: Gary Player – 
Picture This 
21.30 Presidents Cup  - Official Film 
22.25 Golfing World 2017 
23.15 PGA Special. Coming Home

01.40 Liverpool - Chelsea 
07.30 Liverpool - Chelsea 
09.10 Tottenham - WBA 
10.50 Man. United - Bright on 
12.30 Formúla 1 2017 - Keppni 
15.30 Seinni bylgjan 
16.50 Fjölnir - Grótta 
18.30 NFL Gameday  
19.00 Burnley - Arsenal 
20.40 Newcastle - Watford 
22.20 Box: Kovalev - Shabranskyy

03.00 Box: Kovalev - Shabranskyy 
06.40 Swansea - Bournemouth 
08.20 Crystal Palace - Stoke 
10.00 Manc. United - Bright on 
11.40 Liverpool - Chelsea 
13.20 Southampton - Everton 
15.25 PL Match Pack  
15.50 Huddersf. - Manchester City 
18.00 Messan 
19.40 OpenCourt - All-Star Stories 
& Memories 
20.30 Minnesota Timberwolves - 
Phoenix Suns 
23.30 Valencia - Barcelona

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

 365.is

LEITIN AÐ UPPRUNANUM

Andri Hauksson var ættleiddur frá Srí Lanka og hafði lítinn áhuga á 
upprunaleit fyrr en hann eignaðist börnin sín þrjú. Móður hans hefur 
hins vegar dreymt um í áratugi að líffræðileg móðir hans fái tækifæri til 
að sjá hvað varð úr syninum sem hún þurfti að gefa frá sér.

KL. 20:35

ABSENTIA

Hörkuspennandi sakamálasería um 
FBI-konuna Emily Byrne sem snýr 
aftur eftir að hafa horfið sporlaust 
og verið talin af í leit sinni að 
raðmorðingja sex árum fyrr.

KL. 22:25

SPRINGFLODEN

Olivia Rönning fær til rannsóknar 
25 ára gamalt óleyst sakamál sem 
faðir hennar rannsakaði á sínum 
tíma. Hún verður heltekin af málinu 
og einsetur sér að leysa það með 
öllum mögulegum ráðum.

KL. 21:35

LÓA PIND: SNAPPARAR

Lóa Pind gægist inn í heim íslenskra ofursnappara í glænýrri þáttaröð 
um Snapchat. Viðmælendur hennar eru af öllum gerðum, venjulegir eða 
athyglissjúkir og eiga það sameiginlegt að elska að deila einkalífi sínu 
með hverjum sem vill fylgjast með.

KL. 19:55

THE GREAT CHRISTMAS 
LIGHT FIGHT

Skemmtilegir og spennandi þættir 
um nokkrar fjölskyldur í Banda-
ríkjunum sem etja kappi í hörku-
spennandi skreytingakeppni en 
fjölskyldurnar leggja sig allar fram 
við að skreyta heimili sín á sem 
frumlegastan hátt. 

KL. 19:10

Tvöfaldur

lokaþáttur

 07.00 K3  
07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 Tindur 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Elías 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Ævintýraferðin 
10.37 Hvellur keppnisbíll 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 K3  
11.11 Víkingurinn Viggó 
11.25 Tindur 
11.36 Mæja býfluga 
11.48 Elías 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Ævintýraferðin 
14.37 Hvellur keppnisbíll 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 K3  
15.11 Víkingurinn Viggó 
15.25 Tindur 
15.36 Mæja býfluga 
15.48 Elías 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Lalli 
17.55 Rasmus Klumpur og 
félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Ævintýraferðin 
18.37 Hvellur keppnisbíll 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Smáheimar. Dalur týndu 
mauranna
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2.590 KR.9.890 KR. 6.190 KR.

4.990 KR. 4.790 KR. 15.490 KR.7.190KR.

3.590 KR.

KARRIMOR KVENNA GÖNGUSKÓR

GELERT BARNA GÖNGUSKÓR

BARNA NÁTTFÖT

SOUL CAL VESTI

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

ADIDAS HETTUPEYSA

HERRA NÁTTFÖT

NIKE HERRA STUTTERMABOLIR

KARRIMOR MERLIN GÖNGUSKÓR

FIRETRAP KVENNA ÚLPA ADIDAS SERRANO BUXUR

5.590 KR.12.890 KR.

NO FEAR BARNAHETTUPEYSA

20.790 KR.

KARRIMOR CHEVIOT GÖNGUSKÓR

5.390 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

VERÐ FRÁ

EINNIG TIL Í BARNASTÆRÐUMTIL Í STÆRÐUM 36-42

EINNIG TIL Í BARNASTÆRÐUM

EINNIG TIL Í FULLORÐINSSTÆRÐUM TIL Í STÆÐRUM 41-46

TIL Í STÆÐRUM 28-34 TIL Í STÆRÐUM 41-46

3.790 KR.
VERÐ FRÁ



Steinþór sat eitt sinn og drakk vatnsglas á meðan vinnufélagarnir röðuðu í sig kræsingum á veitingastað. Fréttablaðið/Vilhelm 

Ég dýrka að lesa um alls-
konar heilsufár því að 
það er enginn algildur 
sannleikur í neinu af 
þessu en ég pikka oft 
út eitt og eitt hér og þar 

og mynda svona skemmtilegan 
fjölbreytileika. Ég var alltaf í 16:8, 
ósamfelldri föstu, sem ég er mjög 
hrifinn af en þetta breyttist eftir að 
ég sá heimildarmynd á BBC eftir 
Michael Mosley um föstur. Þá lang-
aði mig að prófa lengri föstur. Síðan 
þá hef ég gert þetta mjög reglulega – 
allt frá þremur dögum upp í fimm, 
djúsföstur og fleira,“ segir Steinþór 
Helgi Arnsteinsson, áhugamaður 
um föstur, en þegar blaðamaður 
nær í hann er hann nýkominn úr 
vikulangri föstu.

Læturðu sem sagt ekki neitt ofan 
í þig? „Mér finnst best að sleppa 
alveg öllu og vera bara í vatninu og 
kannski einstaka kaffibolla. Ég hef 
samt aldrei tekið eins langt eins og 
núna. Mér var reyndar ráðlagt að 
taka hreint BCAA duft og amínó-
sýrur til að koma í veg fyrir vöðva-
niðurbrot.“

Hvert er markmið þitt með þessu? 
„Markmiðið þannig séð er að ná að 
halda þetta út. Það er ekkert varð-

andi þyngd – ég fór ekki á vigtina 
fyrir og eftir, þetta snýst ekkert um 
svoleiðis. Ég bara held, eftir að hafa 
lesið mjög mikið um þetta, að þetta 
sé gríðarlega gott fyrir hverja ein-
ustu frumu líkamans og sálartetrið.“

Má þá kannski segja að þetta sé af 
trúarlegum ástæðum? „Já já, að ein-
hverju leyti – það að reyna á sig og 
svona. Ég lifi líka tarna-lífi, maður 
vinnur í törnum og æsingi, þannig 
að mér finnst gott að kúpla mig út 
og róa mig niður. Þetta er þá mót-
vægi við margt annað í lífinu.

Hvernig leið þér á meðan á föstu 
stóð? „Fyrstu dagarnir eru alltaf erf-
iðastir, sérstaklega þriðji dagurinn. 
Þú færð alltaf rosalegan hausverk 
því að þú ert búinn að vera að neita 
líkamanum um salt og kolvetni 
– hann er bara að öskra „hvað er í 
gangi? Gemmér dópið mitt?“ En þú 
þarft svolítið að komast yfir það og 
þá kemstu í svona „zen.“ Auðvitað 
er maður aðeins orkuminni og ég 
er ekkert að fara í ræktina að gera 
eitthvað rosa mikið. En ég fór alveg 
í ræktina fyrstu tvo dagana að gera 
styrktar- og teygjuæfingar og léttar 
æfingar með eigin þyngd án þess 
að það hefði brjáluð áhrif á mig. Á 
sunnudegi þegar ég var á sjötta degi 

var ég að gera bara mjög venjulega 
hluti – fara í IKEA og Rúmfata-
lagerinn að kaupa kommóðu og 
setja hana saman.“

Þannig að þetta var ekkert svo 
hræðilegt? „Jú, þetta er það alveg 
pínu. Þetta er ekki fyrir hvern sem 
er. Ég myndi aldrei mæla með að 
neinn fari beint í sjö daga föstu. Ég 

hef verið að gera þetta nokkrum 
sinnum og tekið þetta lengra og 
lengra. Ég passa mig líka áður en ég 
byrja að borða létt dagana á undan 
og þegar ég hætti á mánudaginn fór 
ég ekkert að fá mér hamborgara. Ég 
fékk mér bara boozt. Fyrsta máltíðin 
var svo súpa og salat.“

Steinþór segir jákvæðar afleið-
ingar vera til dæmis að húðin verður 
allt önnur, hann þjáist af asma sem 
varð betri og hann losnaði við verki 
sem hann hefur verið að kljást við í 
öxlinni.

„Síðan verður allt rosalega „crisp“ 
– líkaminn fer að forgangsraða, 
hann hefur enga umframorku og 
er bara „jæja hvað er mikilvægast.“ 
Manni verður kalt á höndum og 
fótum því að líkaminn fer að eyða 

orku í að halda hita á mikilvægustu 
líffærunum. Sjón og heyrn verður 
skarpari og þú tekur eftir ákveðnum 
hlutum sem eru svolítið skemmti-
legir. Verstu afleiðingarnar eru 
vandræði með svefn og þessi stöð-
ugi hausverkur.“

Er einhver lærdómur sem þú dreg-
ur af þessu? „Maður lærir að svengd 
er bara eitthvað sem kemur og fer. 
Maður heldur svolítið að ef maður 
er svangur þá verði maður að borða, 
annars fari líkaminn í fokk. Síðan er 
annað, það er að maður fer að sakna 
langmest félagslega hluta þess að 
borða – að plana það að borða, hitta 
einhvern að borða, borða með kær-
ustunni, fá sér skemmtilegan bröns 
og fara í búðina að kaupa eitthvað 
næs. Ég fór í mat með vinnunni, sjö 
rétta mjög fínt og ég sat þarna með 
vatnsglas.“

Harvard birti í byrjun mánaðar 
grein þar sem fram kemur að fyrir 
því séu óyggjandi sannanir að föstur 
hafi mjög jákvæð áhrif á heilsu og 
langlífi fólks. Þetta sé í raun eini ein-
staki þátturinn sem er hægt að segja 
að geti lengt líf fólks, þannig að það 
bendir ýmislegt til þess að Steinþór 
sé ekki alveg klikkaður. 
stefanthor@frettabladid.is

Hvorki vott né þurrt í heila viku
Steinþór Helgi Arnsteinsson hefur verið duglegur að prófa alls kyns föstur, hvort sem það eru djúsföstur eða ósam-
felld fasta. Nú nýlega gekk hann þó alla leið og fastaði í heila viku án þess að neyta nokkurs nema vatns.

maður fer að sakna 
langmest félags-

lega Hluta þess að borða – 
að plana það að borða, 
Hitta einHvern að borða, 
borða með kærustunni, fá 
sér skemmtilegan bröns og 
fara í búðina að kaupa 
eittHvað næs.

nokkrir  
frægir fastarar

hippókrates „faðir læknis-
fræðinnar“
terry Crews
beyoncé
hugh Jackman
liv tyler
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Lífið



27. nóvember

Stafrænn Mánudagur
10-30% afsláttur

Af völdum vöruflokkum 
Aðeins á elko.is

Svartur
Fössari

Svartur
Fössari

áfram - Alla helgina
ATH. takmarkað magn

 Kíktu á öll 
tilboðin á elko.is



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
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Lífið í  
vikunni
19.11.17- 
25.11.17

L j ó s my n d a r i n n  Á st a 
Kristjánsdóttir myndaði 
Sóleyju Kristjánsdóttur 
á dögunum í tilefni 
þess að hún er að klára 
krabbameinsmeðferð. 

Ásta hefur myndað Sóleyju reglu-
lega í gegnum tíðina til að fagna 
tímamótum, svo sem meðgöngu og 
brúðkaupi.

Ásta er einn stofnenda umboðs-
skrifstofunnar Eskimo og það var 
þannig sem þær kynntust. „Sóley 
kom á skrá til mín hjá Eskimo þegar 
hún var 14 ára, þannig kynntumst 
við. Við höfum alltaf haldið sam-
bandi síðan og ég hef myndað hana 
á stórum stundum í lífi hennar.“

Krabbameinsmeðferð lokið
Það var í lok apríl á þessu ári sem 
Sóley komst að því að hún væri 
með brjóstakrabbamein og við tók 
lyfja- og geislameðferð. Krabba-
meinsmeðferðinni er nú að ljúka. 
„Og núna, þegar þetta verkefni er 
að klárast, þá ákváðum við að taka 
myndir. Líka vegna þess að Sóley 
hefur alltaf verið með sítt hár en 
er alveg einstaklega glæsileg svona 
snoðuð,“ útskýrir Ásta sem segir 
mikla gleði hafa ríkt í myndatök-
unni.

„Við fengum tvær vinkonur okkar 
í lið með okkur sem komu með fullt 
af fallegum fötum fyrir myndatök-
una. Svo var tónlistin sett í botn. 
Þetta var mjög gleðilegt, hún var 
að klára þessa meðferð og allt hefur 
gengið vel.“

Tvær ljósmyndir úr tökunni 
stóðu upp úr að mati Ástu og hún 
ákvað að senda þær á ítalska Vogue 
sem hefur birt myndir eftir hana 
áður. „Og þeir ákváðu að birta eina 
þeirra.“

„Þetta eru líka svo skemmtilegir 
tímar, tímarit eru farin að birta 
myndir af konum á öllum aldri. 
Þessi steríótýpa af módeli sem var 
til staðar hér áður fyrr, hún er ekki 
lengur til,“ útskýrir Ásta og tekur 
fyrirsætuna Lauren Hutton sem 
dæmi. Hún prýðir forsíðu októ-
bertölublaðs ítalska Vogue, 74 ára 
gömul.

„Við vorum einmitt að hlæja að 
þessu um daginn. Sóley er búin að 
starfa sem fyrirsæta í öll þessi ár 
og það er auðvitað alltaf draumur 
að birtast hjá Vogue. Og svo núna, 
þegar hún er á þessum stað í lífinu 
og á þessum aldri, þá gerist það,“ 
segir Ásta glöð.
gudnyhronn@365.is

Fögnuðu tímamótunum 
með myndatöku

Þessi mynd sem Ásta tók af Sóleyju fangaði athygli ritstjórnar ítlaska Vogue. 
MYND/ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR

Fyrirsætan og 
plötusnúðurinn 
Sóley Kristjáns-
dóttir greindist með 
krabbamein fyrr á 
þessu ári og er að 
ljúka við krabba-
meinsmeðferð. Í 
tilefni þess tók ljós-
myndarinn Ásta 
Kristjánsdóttir 
glæsilegar myndir 
af henni sem vöktu 
athygli í höfuðstöðv-
um ítalska Vogue.

 Við höFum aLLtaF 
haLdið sambandi 

síðan og ég heF myndað 
hana á stórum stundum í 
LíFi hennar.

sindri og Fósturbörnin

Síðasti þátturinn í sjónvarpsþátta-
röðinni Fósturbörn var sýndur í 
vikunni. „Ég hef aldrei fengið eins 
sterk viðbrögð við neinum þætti,“ 

sagði Sindri Sindrason, stjórn-
andi þáttanna, „enda held 

ég að málefnið hreyfi 
við fólki.“ Félagsráð-
gjafardeild Háskóla 
Íslands hefur óskað 
eftir því að þættirnir 
verði hluti af kennslu-

efni deildarinnar á 
næstu önn og verður 

Sindri gestakennari.

reimt hjá 
reyni

Baldvin Z, leikstjóri 
heimildarmyndar-
innar um Reyni sterka, 
varð fyrir sérstakri reynslu við 
gerð myndarinnar. „Fyrir myndina 
trúði ég ekkert á svona en ég efast 
núna um efasemdir mínar,“ sagði 
leikstjórinn. Í myndinni sjást, ef 
grannt er skoðað, yfirnáttúrulegir 
hlutir. „Ég er efasemdamaður 
og trúi ekki á neitt svona en það 
fljúga hlutir um herbergið þegar 
ég er að fara út í hluti sem ég ætti 
ekkert að vera að segja frá,“ sagði 
Baldvin Z í viðtali við Lífið.

heiða rún er 
steLLa bLóm-
kVist
Sjónvarpsþættirnir 
um lögfræðinginn 
Stellu Blómkvist hófu göngu sína 
í lok vikunnar. „Það var hressandi 
að bregða sér í hlutverk Stellu, 
jafnvel svolítið frelsandi því hún 
er svona frekar frökk týpa og er al-
veg sama hvað öðrum finnst. Gerir 
það sem hún vill og með sínu lagi. 
Hún er einfari, lögfræðingur sem 
tekur að sér mál, annaðhvort sem 
hún fær mikið borgað fyrir eða 
sem hún hefur sérstakan áhuga á,“ 
sagði Heiða Rún

tVítugar kryddpíur
Í vikunni var þess minnst að liðin 
eru heil 20 ár síðan kvikmyndin 
Spice World kom út. Myndin 
fjallar um bresku hljómsveitina 
Spice Girls sem tröllreið öllu fyrir 
tveimur áratugum. Í myndinni 
leika meðlimir sveitarinnar sig 
sjálfar og tónlist þeirra er í for-
grunni út myndina. Myndin þykir 
með eindæmum léleg og mun 
seint verða talin afrek í kvik-
myndasögunni.

www.husgagnahollin.is 
558 1100

FRIDAY
BLACK

EXTRA
AF VÖLDUM VÖRUM
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MINEOLA
2ja og 3ja sæta sófar. Gráblátt áklæði.

AFSLÁTTUR
60%
BLACK FRIDAY

EXTRA

2ja sæta stærð: 165 x 88 x 84 cm

 39.996 kr.   99.990 kr.
3ja sæta stærð: 195 x 88 x 84 cm

 43.996 kr.   109.990 kr.

WIGAN 
Borðstofustóll,  
svart PU-leður.

 4.995 kr.   9.990 kr.  8.995 kr.   17.990 kr.

NESTOR 
Borðstofustóll.  
Coffee áklæði.

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

CENTURY
Eldhúsborð. Hvítt og eikarfætur.
Þvermál: 110 cm.

 49.995 kr.   99.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%
BLACK FRIDAY

EXTRA

OBVIOUS
Sófaborð. Svartur rammi/fætur  
og glært gler. Stærð: 80 x 80 cm.

 5.999 kr.   59.990 kr.

AFSLÁTTUR
90%
BLACK FRIDAY

EXTRA

MICO 
Hornborð. 
Fimm litir, 
svart, grátt, 
blátt, hvítt 
og bleikt.  
Ø: 51 cm
H: 62.5 cm

 990 kr.   11.990 kr.

Verð og vöru
upplýsingar í 
auglýsingunni 
eru birtar með 
fyrirvara um prent
villur. Yfir strikað 
verð sýnir fullt verð 
vöru. Tilboðin gilda 
á meðan birgðir 
endast.

AFSLÁTTUR
90%
BLACK FRIDAY

EXTRA
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TEKK COMPANY OG HABITAT
SKÓGARLIND 2, KÓPAVOGI

SÍMI 564 4400 | OPIÐ MÁN-FÖS 10-18
LAU 11-17 OG SUN 13-17

VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

2 0 % 
A F S L Á T T U R 

A F  Ö L L U M  H Ú S -

G Ö G N U M  F R Á 

E T H N I C R A F T FIMMTUDAGUR
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LAUGARDAGUR
OG SUNNUDAGUR

FRÁBÆRIR 
VERSLUNARDAGAR

AF ÖLLU Í VERSLUN OG JAFNVEL 
MEIRA AF SUMUM VÖRUM

-20%

S V A R T U R

4



25% 
AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM ÚTISERÍUM

Skoðaðu 
handbókina 

á byko.is

Jólag jafa- 
   handbókinJólag jafa- 
   handbókin

Auðvelt að versla á byko.is

SKREYTUM SAMAN

AF ÖLLUM LJÓSUM
ÚTI- OG INNISERÍUR, AÐVENTULJÓS, ÚTI- OG INNILJÓS
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-25%
HNÍFASETT
3 hnífar og brýni

3.425kr.
411143491 
Almennt verð: 4.895kr. 

Sett
4    stk

BRAUÐRIST
1090W, hvít 

5.995kr.
65742036  
Almennt verð: 7.995kr.

FÖNDURFRÆSARI 4000 

16.795kr.
74780400 
Almennt verð: 20.995kr.

Tilboð!Tilboð!
Gilda til 29. nóvember

BORVÉL/HERSLUVÉL
18V sett GSR/GDX, 
2x4,0Ah,  í L-BOX tösku 

63.995kr.
748741543 
Almennt verð: 79.995kr.

ROASTING BAKKI
með hníf og gaffli.

2.655kr.
46259388  
Almennt verð: 3.795kr.

3    stkSett

RAFHLÖÐUBORVÉL
2x18V-Li 275 stk  

15.995kr.
740800067 
Almennt verð: 19.995kr.

275 
   stk

óladagskrá í Breiddinni um helgina
Kaffitárs kaffi  
handa öllum!
Við bjóðum upp á  
dýrindis Kaffitárskaffi 
13-16 laugardag og  
sunnudag
– komdu og fáðu 10 dropa!

Möndlubásinn er 
kominn aftur!
Hann sló í gegn í fyrra 
– yndislegur ilmur og 
gott bragð – alvöru 
jólastemning! 
13-16 á laugardag

Jólaföndur fyrir krakkana  
alla helgina 

Á meðan stóra fólkið verslar búa 
börnin til skemmtilegar jólag jafir 

handa þeim í boði BYKO  
á meðan pláss leyfir

Hægt að 
tengja saman 
margar seríur
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Fyrir einhverjum vikum veitt-
ust nokkrir unglingspiltar 
(15-16 ára) að einum 14 ára 

á skólalóð. Þeir hrintu honum í 
jörðina svo að hann nefbrotnaði. 
Einn úr hópnum sparkaði í hann 
liggjandi með miklum formæl-
ingum á ensku og íslensku. „Haltu 
motherfucking kjafti!“ öskraði for-
sprakkinn og rétti fót sinn að and-
liti hins. „Sleiktu fucking skóna 
mína,“ æpti hann titrandi röddu. 
Annar bættist við og og ýtti fæt-
inum að höfði hins liggjandi. Eftir 
einhver átök tókst þolandanum að 
standa á fætur og forða sér.

Ég sá nokkur myndbönd af 
þessum atburði sem hafa gengið 
ljósum logum í netheimum. Hópur 
unglinga var áhorfandi að þessu 
ofbeldi án þess að nokkur gerði 
tilraun til að hjálpa drengnum. 
Þeir virtust allir hafa meiri áhuga 
á því að taka mynd af atburðunum 
á símana sína heldur en að skakka 
leikinn.

Myndböndunum var síðan 
dreift á netinu eins og ekkert væri 
sjálfsagðara. Firring og afskipta-
leysi haldast í hendur. Foringinn 
hagar sér eins og ofurhetja í lélegri 
amerískri mynd. Honum virðist 
standa á sama þótt framferði hans 
sé opinberað á netinu. Vitnin að 
ofbeldinu fylgjast með atburðarás-
inni á skjánum án hluttekningar 
eins og hverju öðru ofbeldismynd-
bandi.

Er þetta virkilega tímanna tákn? 
Er lífið smám saman að breytast í 
sýndarveruleika þar sem enginn 
greinarmunur er gerður á leik og 
alvöru? Þolandinn er bæði barinn 
og síðan smánaður opinberlega 
þegar árásinni er dreift út á netið. 
Hafði enginn viðstaddra neina til-
finningu fyrir þjáningum hans og 
einmanaleika? Er ofbeldi og einelti 
á skólalóðinni í heimi þessara 
unglinga bara eins og hvert annað 
snapptjatt sem kemur og fer?

Ofbeldi  
á skólalóð

Komdu í ókeypis 
myndatöku með 
jólasveininum

Komdu í ókeypis 
myndatöku með 
jólasveininum

Lærðu réttu 
handtökin við 

aðventukransa-
gerðina hjá 

Kristjáni Inga 
Jónssyni 

blómaskreyti

Lærðu réttu 
handtökin við 

aðventukransa-
gerðina hjá 

Kristjáni Inga 
Jónssyni 

blómaskreyti

Sjáðu hvernig 
við skreytum 
piparkökuhús

Sjáðu hvernig 
við skreytum 
piparkökuhús

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

365.is
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