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Engir dagar eins
Húsverðir með 
hjartað á réttum  
stað. ➛ 30 

Leiksvið stjórnmála
Reyfari byggður á 
rannsókn. ➛ 40

Afrískt handverk
Íslenskir hönnuðir 
til aðstoðar í Síerra 
Leóne. ➛ 36

KLUKKAN 1 4 Í DAG

Skellur
Björt Ólafsdóttir gerir upp stjórnarsam-
starfið og afhroð Bjartrar framtíðar í kosn-
ingunum. Skellur, segir hún um niður-
stöðuna. Hún horfir nú fram á veginn og 
næst á döfinni er að taka meirapróf. ➛ 26

Fréttablaðið/steFán karlsson



Veður

Minnkandi vestanátt og úrkomulítið 
í dag. Hiti nálægt frostmarki. 
sjá síðu 70

Frændsemi í fjármálaráðuneytinu

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, er snúinn aftur í fjármálaráðuneytið eftir nærri árs veru í forsætisráðuneytinu. Hann tók við 
lyklunum að ráðuneytinu í gær af frænda sínum og Viðreisnarmanninum Benedikt Jóhannessyni. „We meet again,“ sagði Bjarni við komuna í ráðu-
neytið. „Ég tók við góðu búi frá þér og skila þér ennþá betra búi,” sagði Benedikt þá við Bjarna en þeir Bjarni eru systkinabörn. Fréttablaðið/Ernir

samfélag „Ég hreyfi mig ekki, enda 
held ég að það sé ekkert hægt að 
gera meðan málið er í ferli í kerfinu,“ 
segir Sigurbjörg Hlöðversdóttir, íbúi 
í Hátúni 10, sem Brynja, hússjóður 
Öryrkjabandalagsins, ætlaði að vísa 
á dyr eigi síðar en í gær, 1. desember. 
Líkt og Fréttablaðið fjallaði um í 
síðasta mánuði átti að henda Sigur-
björgu út vegna þess að hún hefur 
búið þar með Hrolli, pomeranian-
hundi sínum, en dýrahald er bannað 
í öryrkjablokkunum í Hátúni. Sigur-
björg keypti sér hins vegar tíma 
með því að kæra útburðinn til kæru-
nefndar húsnæðismála í velferðar-
ráðuneytinu.

„Ég kærði þetta til ráðuneytisins 
og framkvæmdastjóri Brynju hefur 
svarað því erindi. Ég á að fá afrit af því 
svari til að koma með athugasemdir 
og staðan núna er sú að ég er bara að 
bíða eftir þessu bréfi sem lætur bíða 
eftir sér,“ sagði Sigurbjörg í samtali við 
Fréttablaðið í gær. Ekkert fararsnið er 
á henni þó hún hafi átt að vera búin að 
rýma íbúðina og skila lyklunum þegar 
blaðamaður ræddi við hana.

„Ég er ekki búin að pakka, það 
hvarflar ekki að mér. Ég er búin að 
setja upp jólaskrautið og fer ekki neitt. 
Þeir þurfa þá að bera mig út. Næsta 
skref hjá mér, ef þetta fer illa, er að 
fara með þetta í Mannréttindastofu. 
Ég gefst ekki upp, ég neita því.“

Sigurbjörg hefur fengið Ingu 
Sæland, þingkonu og formann Flokks 
fólksins, í lið með sér og hafði rætt við 
hana um málið í gærmorgun. Inga, 
sem hyggst berjast fyrir málefnum 
öryrkja og eldri borgara á þingi, ætlar 
að leggja henni lið.

„Hún var gáttuð á þessu og ætlar að 
berjast í þessu með mér.“

Í samtali við Fréttablaðið segir Inga 
að eitthvað verði að gera til að hjálpa 
Sigurbjörgu.  

„Og ég ætla að gera mitt besta, svo 
sannarlega.“ 

Síðast þegar Fréttablaðið fjallaði 
um málið hafði Sigurbjörg komið 
Hrolli fyrir í pössun en líkt og komið 
hefur fram er hún með læknisvott-
orð upp á að hundurinn litli sé afar 
mikilvægur heilsu hennar og líðan. 
Hrollur er nú kominn aftur heim til 
Sigurbjargar og segir hún hann hafa 
það ljómandi gott.

„Hann er hamingjusamur, þessi 
elska, og við förum reglulega út að 
labba saman. Hann fer ekki neitt. Ef 
hann fer þá fer ég.“ 
mikael@frettabladid.is

Sigurbjörg og Hrollur fá 
aðstoð frá Ingu Sæland
Kærði uppsögn hússjóðs ÖBÍ á leigusamningi vegna hundahalds til kærunefnd-
ar húsnæðismála. Átti að skila af sér íbúðinni 1. desember en bíður niðurstöðu. 
Sigurbjörg neitar að gefast upp og hefur fengið Ingu Sæland í lið með sér. 

Sigurbjörg Hlöðversdóttir, íbúi í Hátúni 10, kærði ákvörðun brynju hússjóðs 
um að vísa henni á dyr vegna hundahalds. Fréttablaðið/VilHElm

Ég ætla að gera mitt 
besta, 

svo sannar-
lega.
Inga Sæland, 
þingkona og 
formaður Flokks 
fólksins

fasteignir Landsvirkjun þarf ekki 
að greiða hærri fasteignagjöld af 
tveimur vindmyllum við Búrfell 
eins og Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur gerði kröfu um í kæru 
til yfirmatsnefndar.

Með úrskurði 
y f i r m a t s n e f n d a r 
stendur ákvörðun Þjóð-
skrár um fasteignamat á 
vindmyllunum. Aðeins eigi 
að taka til fasteignamats 
neðsta hluta mannvirkj-
anna sem skilgreinist sem 
stöðvarhús en allt þar fyrir 
ofan sé rafveita sem sam-
kvæmt lögum er undanþegin 
fasteignamati. Fasteignamat 
hvors stöðvarhúss um sig er 
33 milljónir króna en hrepp-
urinn taldi að fasteignamat 
hvorrar myllu í heild ætti að 
vera 200 milljónir króna. 
– gar

Hreppur tapar í 
vindmyllustríði

GEFÐU GÓÐAR 
MINNINGAR Í JÓLAGJÖF!

Gjafabréf Heimsferða er tilvalin jólagjöf fyrir alla þá sem langar að ferðast. 

Kauptu 
10.000 kr. gjafabréf 
og þú færð andvirði 

15.000 kr. 

Kauptu 
20.000 kr. gjafabréf 
og þú færð andvirði 

30.000 kr. 

Kauptu 
35.000 kr. gjafabréf 
og þú færð andvirði 

50.000 kr. 

fótbolti Ísland var í gær dregið 
í D-riðil Heimsmeistaramótsins 
í knattspyrnu karla sem fer fram 
í Rússlandi sumarið 2018. Munu 
strákarnir okkar því mæta Arg-
entínu, Nígeríu og Króatíu í riðla-
keppninni.

Fyrsti leikurinn verður gegn Lion-
el Messi og argentínskum félögum 
hans þann 16. júní í Moskvu. Næsti 
leikur verður gegn Nígeríu í Volgo-
grad föstudaginn 22. júní en riðla-
keppninni lýkur á leik gegn góð-
kunningjum landsliðsins, Króötum, 
í Rostov við Don þann 26. júní.

Mikil stemning var á Ölveri 
þegar dregið var í riðla en þar var 
s t u ð n i n g s sv e i t i n 
Tó l f a n  s a m a n 
komin. Í Frétta-
blaðinu í dag má 
sjá myndir frá 
Ölveri, umfjöllun 
um borgirnar 
sem íslenska 
l a n d s l i ð i ð 
leikur í og 
leiki Íslend-
inga á mót-
inu.

Sé miðað 
við styrk-
l e i k a l i s t a 
FIFA má búast 
við því að Arg-
entína sé sterkasta 
lið riðilsins en liðið 
er í fjórða sæti listans. 
Stutt er á milli Króata 
og Íslendinga í 17. og 
22. sæti á meðan Níg-
eríumenn eiga að heita 
veikasta lið riðilsins og 
eru í 50. sæti styrkleika-
listans.
 – þea / sjá síður 10, 12, 20

Mætum  
Messi, Moses  
og Modric

Fyrsti leikurinn verður 
gegn Lionel Messi og argent-
ínskum félögum hans þann 
16. júní í Moskvu.
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Það verður töfrandi jólastemning 

í Kringlunni þegar Skoppa og Skrítla 

tendra ljósin á fallega jólatrénu 

okkar. Barnakór Ísaksskóla syngur 

og hver veit nema jólasveinar kíki 

í heimsókn?

Árleg pakkasöfnun Kringlunnar 

í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd 

og Fjölskylduhjálp Íslands hefst.

Ka�tár býður upp á ilmandi 
ka�sopa og piparkökur með.

Í DAG KLUKKAN 

14.00

facebook.com/kringlan.iskringlan.is

SKOPPA OG SKRÍTLA
TENDRA Á TRÉNU

Á landsbyggðinni tekur Pósturinn á móti 
pökkum og kemur þeim í Kringluna, 
sendendum að kostnaðarlausu.

G L E Ð I
SUNNUDAG

1 3 – 1 8
1 0 – 1 8
LAUGARDAG



Það er búið að fara í 
gegnum vöruna og 

ekkert annað sem við getum 
gert en að bíða.
Rolf Hákon Arnarson, 
framkvæmdastjóri 
Akraborgar

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  

„Bráðskemmtilegt ferðalag um  
samfélag og samtíma höfundur  
sem á framtíðina fyrir sér.“
M A G N Ú S  G U Ð M U N D S S O N  /  F R É T T A B L A Ð I Ð

„ … Bergur Ebbi er skemmtilegur  
penni, fyndinn, einlægur, glöggur.“
H A L L G R Í M U R  H E L G A S O N  /  F B

Sjávarútvegur Framkvæmdastjóri 
Akraborgar á Akranesi segir með 
öllu óskiljanlegt af hverju rússneska 
matvælastofnunin hefur bannað 
innflutning á vörum niðursuðuverk-
smiðjunnar. Matvælastofnun (MAST) 
hafi rannsakað þær í bak og fyrir og 
eitraði þungmálmurinn kadmíum 
ekki fundist yfir leyfilegum mörkum.

„Staðan er óbreytt og þessi mark-
aður er enn lokaður. Það er búið að 
fara í gegnum vöruna og ekkert annað 
sem við getum gert en að bíða,“ segir 
Rolf Hákon Arnarson, framkvæmda-
stjóri Akraborgar.

Rússneska matvælastofnunin jók 
eftirlit með innflutningi á vörum 
Akraborgar um miðjan júlí síðast-
liðinn. Fréttablaðið greindi þá frá 
ákvörðuninni og að hún hefði að 
sögn stofnunarinnar verið tekin eftir 
að kadmíum fannst yfir leyfilegum 
mörkum í íslenskri þorsklifur frá 
fyrirtækinu. Akraborg mátti þá áfram 
flytja vörur inn en með því skilyrði að 
sýni væru tekin úr öllum sendingum. 
Samkvæmt tilkynningu á vef stofnun-
arinnar voru þrjú sýni tekin en fyrir-
tækið, sem er í eigu Lýsis, er stærsti 
framleiðandi norskrar þorsklifrar í 
heiminum.

Þann 22. ágúst setti rússneska mat-
vælastofnunin svo innflutningsbann 
á vörur Akraborgar. Bannið gildir 
ekki einungis um sölu til Rússlands 
heldur einnig Hvíta-Rússlands og 
Kasakstans en löndin þrjú mynda 
tollabandalag sem matvælastofnunin 
sinnir eftirliti fyrir. Um tíu prósent af 
framleiðslu Akraborgar fóru áður til 
landanna þriggja.

„Það er búið að mæla þetta í 
viðurkenndum rannsóknarstofum 

af íslenska matvælaeftirlitinu. Við 
furðum okkur því á þessu,“ segir Rolf 
og bætir við að fyrirtækið bíði nú eftir 
frekari upplýsingum.

Alls eru sex fyrirtæki í sjávar-
útvegi á tímabundnum bannlista 
Rússanna. Fyrir utan Akraborg eru 
þar Búlandstindur á Djúpavogi, Fisk 
Seafood á Sauðárkróki, Frostfiskur, 
Loðnuvinnslan og afurðir af Vilhelm 
Þorsteinssyni EA 11, fjölveiðiskipi 
Samherja. Hafa sum fyrirtækjanna 
ekki mátt flytja afurðir til landa tolla-
bandalagsins í rúm tvö ár. Bannið 
leggst ofan á innflutningsbann Rússa 

á íslenskar sjávarafurðir sem tók gildi 
í ágúst 2015 en nær ekki til niðursoð-
inna vara líkt og þeirra sem Akraborg 
framleiðir og selur.

Sú ákvörðun að setja fyrirtækin 
á bannlista var rökstudd með vísun 
í auknar kröfur um sýnatökur og 
örverurannsóknir. Að auki eru þrír 
innlendir kjötframleiðendur á bann-
listanum, Kaupfélag Skagfirðinga, 
Sláturfélag Suðurlands (SS) og Slátur-
hús KVH. Fyrirtækin hafa ekki mátt 
flytja kjötafurðir til landa tollabanda-
lagsins síðan í febrúar 2015. 
haraldur@frettabladid.is

Forviða á banni Rússa sem 
vilja ekki íslenska þorsklifur
Akraborg á Akranesi hefur ekki mátt selja niðursoðna þorsklifur til Rússlands síðan í ágúst. Framkvæmda-
stjórinn segir fullyrðingar um magn eitraða þungmálmsins kadmíums með öllu óskiljanlegar. Íslenska mat-
vælaeftirlitið hafi mælt magn kadmíums á viðurkenndum rannsóknarstofum og segi það ekki yfir mörkum.

Hjá Akraborg starfa tæplega 40 manns og nemur heildarframleiðslan um ellefu milljónum dósa á ári.

Guðmundur Ingi  
Guðbrandsson
nýr umhverfis- og auðlindaráðherra
sagði það hafa 
komið sér á óvart 
þegar Katrín 
Jakobsdóttir, 
nýr forsætisráð-
herra, hringdi í 
hann snemma á 
miðvikudag og spurði 
hvort hann hefði áhuga á að gerast 
umhverfisráðherra. Guðmundur 
Ingi er stofnfélagi í Vinstri grænum 
og var virkur í starfi flokksins þar 
til fyrir sex til sjö árum, er hann 
tók við framkvæmdastjórastöðu 
hjá Landvernd.

Helga Vala Helgadóttir
þingmaður Samfylkingarinnar
sagðist hafa nýtt 
tímann frá 
kosningum 
til að úthluta 
verkefnum á lög-
mannsstofu sinni 
og pakka saman. 
Sagðist hún hlakka 
til að taka til starfa á þingi þar sem 
fjölmörg verkefni biðu hennar 
og nýs þings. Þing fer nú loks að 
hefjast þar sem ríkisstjórn hefur 
verið mynduð.

Charin Thaiprasert
eigandi Noodle Station
sagði að loftræsti-
kerfi á Laugavegi 
103, þar sem 
veitingahúsið 
Noodle Station 
er til húsa, væri 
mögulega í ólagi 
og skýrði það matarlykt sem 
leggur frá staðnum. Sagðist hann 
hafa beðið um teikningar af hús-
inu til að kanna málið eftir að Jón 
Fannar Karlsson Taylor, eigandi 
hótels í sama húsi, kvartaði yfir 
megnri núðlulykt sem fældi 
hótelgesti frá.

Þrjú í fréttum 
Símtal, núðlur 
og frágangur

vIKaN 26.11.2017 tIl 02.12.2017

450 
einstaklingar 
hafa látist hér 
á landi vegna 
lyfjanotkunar 
frá árinu 1996.

konur eru í ríkisstjórn 
Vinstri grænna, 

Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks.

200 
krónur mun 
kosta inn á 
nýtt almenn-
ingsklósett 
í skiptistöð 
Strætó í Mjódd.

6 
milljóna króna hjóla-
brettabaut verður byggð 
á Dalvík á næstu árum.

40.000 
króna sekt við farsíma-

notkun undir stýri hefur 
ekki enn verið innleidd.

18 
prósent fleiri farþegar munu 
fara um Keflvíkurflugvöll á 
næsta ári en þessu, eða rúm-
lega 10 milljónir farþega.

5 1.400
kílómetra ferðalag 
bíður stuðnings-
manna Íslands sem 
ætla að sjá alla þrjá 
leiki Íslands á HM.  
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Tax free tilboð jafngildir 19,35%
 afslæ

tti af alm
ennum

 vörum
 og 9,91%

 af m
atvörum

. A
ð sjálfsögðu stendur H

úsasm
iðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.

HLUTI AF BYGMA

Jólahlaðborð 
Húsasmiðjunnar 
í Skútuvogi

Húsasmiðjan og Blómaval ... frábær saman

Aðventuhelgi
Opið til

21:00
SKÚTUVOGI

Alla daga
til jóla

Verð aðeins 2.480 kr.
Börn yngri en 10 ára  990 kr.

17-20 virka daga 
13-19 um helgar

ALLAR SERÍUR
OG JÓLAVÖRUR

Jóla-
landið

í Skútuvogi hefur glatt 

börn og fullorðna 

í áratugi

Jólatré

2.990kr.
5.990kr.

Eitt verð
veljið sjálf
150-240 cm
Normannsþinur - Standard flokkur - Takmarkað magn

Tilb
oðið gild

ir 

aðeins um 

helgina

Aðventutilboð

Latibær
skemmtir

í dag kl. 14:00
í Skútuvogi

Jóla-

hlaðborð
í Skútuvogi



skipulagsmál Ný bygging á allt að 
fjórum hæðum mun umlykja gömlu 
mjólkurstöðina á Snorrabraut 54 
nái óskir nýs eiganda sem birtast í 
deiliskipulagstillögu fram að ganga.

Það er félagið Snorrabragur 
ehf. sem átt hefur Snorrabraut 54 
frá því í september síðastliðnum.   
Eigandi næstu fimmtán árin þar á 
undan var Söngskólinn í Reykjavík. 
„Við erum of fátæk til að eiga svona 
dýra eign,“ útskýrði Garðar Cortes, 
skólastjóri Söngskólans, í viðtali við 
Fréttablaðið í júlí. Skólinn hafi verið 
skuldum vafinn.

„Það eru alls konar hugmyndir 
uppi á borði,“ sagði Hilmar Krist-
insson í júlí en félagið sem keypti 
er  í eigu hans og  eiginkonu hans, 
Rannveigar Einarsdóttur. Þau reka 
Hótel Sandholt á Laugavegi.

Samkvæmt tillögunni sem nú er 
til meðferðar verður leyft að rífa 
einnar hæðar bakhús á lóðinni og 
byggja 4.450 fermetra byggingu 
á tveimur til fjórum hæðum. Það 
verði skilgreint fyrir hótel eða íbúð-
ir baka til og verslun og þjónustu við 
Snorrabrautina. Leyft byggingar-
magn á lóðinni í heild mun meira 
en fjórfaldast.

Hæð byggingarinnar er sögð 
miðast við að ekki falli skuggi inn 
í hinn nýja sundlaugargarð Sund-
hallar Reykjavíkur eftir klukkan 
níu á jafndægrum að vori og hausti 
og eftir klukkan tíu frá 13. október 
til 13. febrúar. Bílakjallari er undir 
byggingunni sem hægt verður að 
tengja við gömlu mjólkurstöðina.

„Þrátt fyrir verulega aukið bygg-

ingarmagn á lóðinni heldur gamla 
mjólkurstöðin reisn sinni og ásýnd 
í götumyndum Snorrabrautar og 
Bergþórugötu,“ segir í áliti Minja-
stofnunar sem gert er fyrir Pál 
Hjaltason hjá +Arkitektum sem 
vinna deiliskipulagstillöguna.

„Minjastofnun fagnar hug-
myndum um endurgerð ytra borðs 
mjólkurstöðvarinnar í anda upp-
haflegrar hönnunar í tengslum við 
uppbyggingu á reitnum,“ segir enn 
fremur í álitinu.

Meðlimir húsfélagsins á Snorra-
braut 56 segjast hins vegar hafa 

verið blekktir með teikningum sem 
þeim voru sendar frá borgaryfir-
völdum. „Samkvæmt nýjum upp-
lýsingum er húsið við Snorrabraut 
sem átti að vera þriggja hæða nú 
orðið fjögurra hæða og ris og bak-
húsin sem áttu að vera tveggja hæða 
eru orðin þriggja hæða og ris,“ segir 
í bréfi húsfélagsins.

Þá bendir húsfélagið  á að 
aðkeyrsla að bílakjallara nýja húss-
ins verði aðeins nokkra metra frá 
svefnherbergisgluggum sjö íbúða. 
„Þar má búast við bílaumferð meira 
og minna allan sólarhringinn sem 
truflar svefn íbúa og mengar and-
rúmsloft,“ segja nágrannarnir og 
krefjast þess að aðkoman verði 
færð. Ónæði verði af sprengingum í 
klöpp á framkvæmdatímanum. Allt 
sé þetta heilsuspillandi.

„Líklegt er að íbúðirnar falli í 
verði og að erfitt verði að selja þær,“ 
segir húsfélagið. Farið verði fram á 
bætur ef ekki verði orðið við kröfum 
um breytingar. gar@frettabladid.is

Íbúar vilja bætur vegna   
hótels við Snorrabraut
Með áformaðri skipulagsbreytingu má reisa 4.450 fermetra byggingu á tveimur 
til fjórum hæðum fyrir hótel eða íbúðir við gömlu mjólkurstöðina á Snorrabraut 
54. Nágrannar segjast blekktir og óttast heilsuspillandi áhrif og boða bótakröfur.

Nýbyggingin umlykur gömlu mjólkurstöðina á Snorrabraut 54 á tvo vegu. Minjastofnun segir aðlögun forms og hæðar 
nýju byggingarinnar að eldri byggingum og götumyndum vera útfærða á sannfærandi hátt. MyNd/+ArkitektAr

Gera á upp glugga gömlu mjólkurstöðvarinnar og færa til upprunalegs horfs. 
Nýbygging er handa álmtrésins sem er friðað. MyNd/+ArkitektAr

Minjastofnun 
fagnar hugmyndum 

um endurgerð ytra borðs 
mjólkurstöðvarinnar í anda 
upphaflegrar hönnunar.

Minjastofnun Íslands

samgöngur Sveitarstjórn Skaga-
fjarðar segist gera alvarlegar athuga-
semdir við að Alexandersflugvöllur 
á Sauðárkróki sé ekki meðal áætl-
unarflugvalla í heildarendurskoðun 
um rekstur flugvalla.

Sveitarstjórnin segir að eftir langa 
baráttu fyrir reglubundnu áætlunar-
flugi til og frá Skagafirði hafi ríkið 
ákveðið að styrkja áætlunarflug 
til og frá Alexandersflugvelli frá og 
með  deginum í dag,  1. desember. 
„Það verður því að teljast afar sér-
stakt að á sama tíma og reglubundið 

áætlunarflug sé að hefjast til og frá 
Alexandersflugvelli sé völlurinn 
ekki tekinn með í heildarendur-
skoðun.“ – gar

Segjast út undan í flugvallamálum

Á Sauðárkróki. FréttAblAðið/Pjetur
– fáðu meira út úr fríinu

Hotel Costa 
Caleta 

Labranda Cactus 
Garden

Hotel Jandía 
Princess

Hotel Club Jandía 
Princess
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Frá kr. 149.445 
m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 
149.445 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð 
á mann frá kr. 177.295 
m.v. 2  fullorðna í herb.
21. desember í 11 nætur

Frá kr. 176.190 
m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 
176.190  m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í svítu. Netverð 
á mann frá kr. 225.085  
m.v. 2 fullorðna í svítu.
21. desember í 11 nætur.

Frá kr. 194.665 
m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 
194.665  m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð 
á mann frá kr. 252.605 
m.v. 2  í herb.
21. desember í 11 nætur. 

Frá kr. 260.305 
m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 
260.305 m.v. 2 fullorðna 
í herb. Netverð á mann 
frá kr. 296.585  m.v. 1 
fullorðinn í herb.
21. desember í 11 nætur.

um jólin
FUERTEVENTURA

21. desember í 11 nætur

Frá kr.

177.295
m/allt innifalið

Stökktu 
Frá kr.

159.995
m/allt innifalið

Frá kr.

149.445
m/allt innifalið

Aðeins fyrir 18 ára +

Síðustu 
sætin!

Alexandersflugvöllur á 
Sauðárkróki er ekki meðal 
áætlunarflugvalla í heildar-
endurskoðun um rekstur 
flugvalla.
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299
SERÍUR NÚ VERÐ FRÁ:

ANDADÚNSÆNG

9.990
SÆNG NÚ VERÐ FRÁ:

FALKETIND ANDADÚNSÆNG
Notaleg og góð sæng fyllt með 90% af andadúni og 10% af andafiðri. 
Þyngd: 750 gr. Sængin er saumuð í ferninga og því helst dúnninn jafn yfir 
alla sængina.  Þolir þvott við 60°C. Stærðir: 135 x 200 sm. 16.990 nú 9.990   
135 x 220 sm. 18.990 nú 11.990 200 x 220 sm. 24.990 nú 16.990 
Vnr. 4026150, 4026151, 4026185, 4226104

Í RÚMFATALAGERNUM
JÓLATILBOÐ

30 %
Mjúkir

inniskór

afsláttur
Gildir til 06.12

25%
Allir

sokkar

afsláttur
Gildir til 06.12

20%
Öll rúm

og dýnur

afsláttur
Gildir til 03.12

20%
Allar

inni- og útiseríur

afsláttur
Gildir til 03.12

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

NÝR BÆKLINGUR Á

WWW.RFL.IS

ALLT AÐ 36 MÁNUÐIR

20%
Allir stólar

afsláttur
Gildir til 03.12

20 - 30 %
Öll

handklæði

afsláttur
Gildir til 03.12

www.rf l.is

30 %
Öll HØIE gæða-
sængurverasett

afsláttur
Gildir til 06.12

40%
afsláttur af

FALKETIND sængum

Allt að

Gildir til 06.12



www.gjofsemgefur.is

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 133567
undir tré á Íslandi

GEFÐU 
jólapakka

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt bágstadda 
fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, matjurtagarð, menntun 
eða aðrar nauðsynjar. Gefðu skemmtilegar gjafir til verkefna heima 
og erlendis.

Alþingi Katrínu Jakobsdóttur varð 
tíðrætt um eflingu Alþingis meðan á 
viðræðum um myndun ríkisstjórnar 
stóð og í stjórnarsáttmála nýrrar 
ríkisstjórnar er vikið sérstaklega að 
þessu hugðarefni nýs forsætisráð-
herra.  

Í stjórnarsáttmálanum segir um 
Alþingi: „Löggjafar-, fjárstjórnar- 
og eftirlitshlutverk Alþingis verð-
ur styrkt á kjörtímabilinu með 
auknum stuðningi við nefndastarf 
og þingflokka. Auk þess vilja ríkis-
stjórnarflokkarnir ýta allnokkrum 
verkefnum úr vör með þverpóli-
tískri nálgun og tryggja þar betur 
en venja er að sú fjölþætta þekking 
og reynsla sem þingið býr yfir nýt-
ist í þágu lands og þjóðar óháð því 
hvaða flokkar skipa stjórn og stjórn-
arandstöðu á hverjum tíma. Á fyrri 
hluta kjörtímabilsins verða settir 
á fót þverpólitískir hópar í sam-
ráði við viðkomandi fagráðherra, 
m.a. um stofnun miðhálendis-
þjóðgarðs, nýsköpunarstefnu, 
þróun mælikvarða um hagsæld 
og lífsgæði, orkustefnu, stjórnar-
skrá, framkvæmd og endurskoðun 

útlendingalaga og framtíðarnefnd 
um áskoranir og tækifæri vegna 
tæknibreytinga.“

„Þegar menn eru að tala um að 
efla þingið þá er oftast átt við aukin 
úrræði minnihlutans til að hafa 
áhrif. Það er það sem efling þings-
ins þýðir í rauninni,“ segir Björg 
Thorarensen, prófessor í stjórnskip-
unarrétti, um áherslur stjórnarsátt-
málans um eflingu Alþingis.

„Þótt gjarnan sé sagt að fram-
kvæmdarvaldið ráði öllu er það í 
rauninni þingið og meirihluti þess 
sem ræður framkvæmdarvaldinu, 
með því að hafa ríkisstjórnina á 

Andstaðan þarf aukin völd í nefndum
Ný ríkisstjórn hyggst auka stuðning við þingflokka og nefndir og setja stór mál í þverpólitískt samráð. Prófessor segir að efling þingsins 
verði helst tryggð með raunverulegum áhrifum stjórnarandstöðunnar. Þingmaður í stjórnarandstöðu vill fá dagskrá þingsins á hreint. 

Stjórnarsáttmálinn og 
þverpólitískir hópar

l	Um stofnun miðhálendis
þjóðgarðs

l	Um nýsköpunarstefnu*
l	Um þróun mælikvarða um 

hagsæld og lífsgæði
l	Um orkustefnu
l	Um stjórnarskrá
l	Um framkvæmd og endur

skoðun útlendingalaga
l	Framtíðarnefnd um áskoranir 

og tækifæri vegna tæknibreyt
inga

l	 Hvítbók um framtíðar
sýn fyrir fjármálakerfið á 

Íslandi til umfjöllunar á 
Alþingi áður en stefnu
markandi ákvarðanir 
verða teknar

Það þarf 
að efla 

stjórnskipunar- 
og eftirlitsnefnd 
en auk þess að 
leyfa henni meira 
að njóta sín í 
sjálfstæðu 
eftirliti.

Þá væri 
hægt að 

koma því 
þannig fyrir í 
þingsköpum að 
stjórnarandstöðu-
flokkarnir hefðu 
meirihluta í ein-
hverjum nefndum
Björg Thor
arensen 
prófessor 

sínum vegum,“ segir Björg og bendir 
á að meirihluti þingsins endurspegl-
ist einnig í fastanefndum þingsins 
og þrátt fyrir að miklar breytingar 
hafi verið gerðar á þingsköpum 
2011 og stjórnarandstöðunni veitt 
ýmis úrræði í nefndum, til dæmis 
um aðgang að upplýsingum, þá er 
niðurstaðan alltaf sú að meirihluti 
nefndarinnar ræður. 

„Ef menn ætluðu raunverulega 
að færa stjórnarandstöðunni ein-
hver tæki til að hafa áhrif þá væri 
hægt að koma því þannig fyrir í 
þingsköpum að stjórnarandstöðu-
flokkarnir hefðu meirihluta í ein-
hverjum nefndum eða til dæmis að 
þriðjungi þingmanna yrðu tryggð 
einhver frekari úrræði til að ná 
samningsstöðu við meirihlutann. 
Þannig myndu verða raunverulegar 
breytingar,“ segir Björg en lætur þess 
getið að um slíkar umbætur náist 
vart samstaða.

Af stjórnarsáttmálanum verður 
ekki heldur séð að stefnt sé að því að 
færa stjórnarandstöðunni aukin völd 
heldur er rætt um aukinn stuðning.

„Það styrkir auðvitað þingið að 
stjórnarandstaðan hafi góðar vinnu-
aðstæður og komist yfir sín verk-
efni,“ segir Steingrímur J. Sigfússon, 
starfandi og tilvonandi þingforseti. 
„Það þarf yfirleitt ekki að vorkenna 
meirihlutanum. Hann hefur náttúru-
lega ráðuneytin á bak við sig,“ segir 
Steingrímur og bendir á að fyrstu 
skref í þessa átt hafi þegar verið tekin 
með gildandi fjármálaáætlun þar 
sem gert er ráð fyrir auknu fé til sér-

fræðiaðstoðar og starfsliðs til þing-
flokka. Steingrímur fagnar því sér-
staklega að stjórnarsáttmálinn tali 
til þingsins með þessum hætti. „Ég 
bind vonir við að hefjast megi handa 
strax á nýju ári með aðgerðum til að 
styrkja þingið.“ Í stjórnarsáttmál-
anum er einnig gert ráð fyrir fjölgun 
í starfsliði á nefndasviði þingsins þar 
sem sérfræðiþjónusta við þingmenn 
og fastanefndir er veitt.

„Mér finnst alveg borðleggjandi 
að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
fái aukinn stuðning og mannskap,“ 
segir Steingrímur. Helgi Hrafn Gunn-
arsson, þingmaður Pírata, tekur í 
sama streng. „Það þarf að efla stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd en auk 
þess að leyfa henni meira að njóta 
sín í sjálfstæðu eftirliti gagnvart 
framkvæmdarvaldinu. Hún er of 
mikið að hlusta á lestur skýrslna til 
dæmis frá Ríkisendurskoðun. Hún 
á auðvitað að taka þær fyrir en það 
má skerpa til muna á hinum hlut-
anum sem er frumkvæðishlutverk 
nefndarinnar,“ segir hann. 

Helgi Hrafn bendir þó á að margt 
megi laga í starfsemi þingsins án 
þess að kollvarpa því. „Augljósast 
og minnst umdeilt er að koma dag-
skrárskipulagi á Alþingi í eitthvert 
fyrirsjáanlegt horf. Það er ekki 
boðlegt að menn viti ekki hvaða 
mál verða tekin fyrir eða hvenær. 
Það kemur niður á þingstörfum 
með mjög ómálefnalegum hætti að 
þingmenn mæti verr undirbúnir til 
starfa fyrir þær sakir að vita ekki 
hvað er á dagskrá.“ 

Hóparnir verða 
settir saman á 

fyrrihluta kjörtíma-
bilsins í samráði við 

viðkomandi 
fagráðherra

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur@frettabladid.is

Helgi Hrafn 
Gunnarsson.

Steingrímur  
J. Sigfússon.

*Stjórnarsáttmálinn og nýsköpun

l	 Efla á nýsköpun í heilbrigðismálum þannig að Ísland verði í fremstu 
röð og nýti sér nýjustu tækni á þessu sviði, þ.m.t. fjarlækningar.

l	 Nýsköpun og þróun verður að efla á öllum skólastigum enda er 
menntun kjarninn í nýsköpun til framtíðar.

l	 Afmarkaður hluti ráðstöfunarfjár Þjóðarsjóðs verði notaður til að efla 
nýsköpun og styðja við vöxt og þroska sprotafyrirtækja.

l	 Áhersla á nýsköpun og vöruþróun í landbúnaði til að stuðla að 
byggðafestu, auka verðmætasköpun og nýta tækifæri sem byggjast á 
áhuga á matarmenningu með sjálfbærni og gæði að leiðarljósi.

l	 Áhersla á þátttöku allra geira samfélagsins og almennings í að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda og stutt við nýsköpun á þessu sviði.

l	 Áhersla á að hvetja til nýsköpunar á sviði opinberrar þjónustu og 
stjórnsýslu, velferðarþjónustu og verkefna í þágu loftslagsmarkmiða.

l	Umgjörð og tækifæri hópfjármögnunar verða skoðuð 
og starfsemi Nýsköpunarsjóðs 

atvinnulífsins endurskoðuð 
á grunni væntanlegrar 

niðurstöðu 
starfs

hóps 
um 

hana.

StjórnarSáttmálinn
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

 
Annas piparkökuhús

  
Tilvalin fjölskyldustund 

699 kr/pk

 
Hamlet trufflur

  
Úrval af ljúffengum trufflum 

1.599 kr/pk

 
Cupido kaffiskeljar

  
Ljúffengt með kaffinu 

499 kr/pk

 
Záini súkkulaðiegg

  
3 stk með óvæntum glaðningi 

449 kr/pk

 
Hamlet súkkulaði bangsar

  
Sætasta gjöfin 

verð frá 899 kr/pk

 
Jólastafir

  
Ómissandi yfir hátíðarnar 

299 kr/pk

 
Hamlet konfekt

  
Fyrir þann sem elskar alvöru 

belgískt súkkulaði 
verð frá 1.599 kr/pk 

Meira
fyrir jólin
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Spennandi 
riðladráttur
Stuðningssveitin Tólfan kom saman á Ölveri í gær til 
að fylgjast með þegar dregið var í riðla fyrir heims-
meistaramót karla í knattspyrnu. Strákarnir okkar 
mæta Argentínu, Króatíu og Nígeríu í Rússlandi 
næsta sumar og eru spennandi leikir í vændum.

Við þökkum
kærlega
fyrir okkur!
The Banker, eitt virtasta og víðlesnasta tímarit 

fjármálaheimsins, hefur valið Íslandsbanka sem 

banka ársins á Íslandi, annað árið í röð. Við erum 

stolt og þakklát fyrir þessa viðurkenningu.

 

Komdu í hóp ánægðustu viðskiptavina
í bankaþjónustu á Íslandi.

Banki ársins 2017
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Bank of the Year 2014, 2016, 2017

Íslensku víkingarnir eru á leiðinni til Rússlands að keppa við Argentínu, Nígeríu og Króatíu. FRéttAblAðið/ANtoN bRiNK

Mögulegir leikstaðir voru skoðaðir í gær. Í ljós kom að Ísland mun leika í 
Moskvu, Volgograd og Rostov við Don í riðlakeppni heimsmeistaramótsins.  

Stemningin var gríðarleg og verður eflaust enn þá betri þegar Ísland  
mætir til leiks á sínu fyrsta heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu.

Fagnaðarlæti brutust út þegar Ísland var dregið í D-riðil. 

2 .  d e s e m b e r  2 0 1 7   L A U G A r d A G U r10 f r é t t i r   ∙   f r é t t A b L A ð i ð



Stekkjarbakka 6 • 540 3300 •  gardheimar.is

oPið Til kl 
21 ölL kVöLd.

gRenIbúnT 550kR

20% afsláttur
af öllum kertum, skreytingarefni

og aðventuljósum

*Tilboðin gilda til mánudagsins 4. desember 2017

(nOrDmaNNsþinUr)

Glæsilegt úrval
aðventukransa
verð frá 2.980kr

20% afsláttur af öllum
inni- og útiljósaseríum

Aðventan er gleðileg
í Garðheimum

MönDluBásInn tEkuR á
mótI gEsTum Með RisTuðuM

mönDluM á SunNuDag
mIllI 14 oG 15

hEiTt KaFfi oG kAkó
í Boði gaRðhEimA



ŠKODA Fabia er margverðlaunaður bíll með marga kosti. Hann er lítill og lipur en stór 
að innan, vel útbúinn og ódýr í rekstri. Komdu og náðu þér í bíl ársins á frábæru verði og 
með fimm ára ábyrgð. 

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ www.skoda.is

BÍLL ÁRSINS
   Á VERÐI ÁRSINS

ŠKODA FABIA Á SÉRKJÖRUM Í TAKMARKAÐAN TÍMA.

ŠKODA FABIA frá:

2.017.000 kr.

reddot design award
best of the best car design

Íþróttir Íslenska landsliðið í knatt-
spyrnu lenti í D-riðli þegar dregið 
var í riðla Heimsmeistaramótsins í 
gær. Ísland leikur gegn Argentínu 
í Moskvu 16. júní á Otkrytiye-vell-
inum. Sex dögum síðar er spilað 
gegn Nígeríu í Volgograd og loka-
leikurinn er gegn Króatíu í Rostov 
26. júní.

Þó að mótið sé haldið í hinu 
geysistóra Rússlandi þá verður lítið 
vandamál að komast á leikvelli frá 
Íslandi. Icelandair og Gaman Ferðir 
munu fljúga beint á alla leikstaði 
Íslands og segir Þór Bæring, annar 
eigandi Gaman Ferða, að verði 
áhuginn meiri verði fleiri flugvélum 
bætt við. Þór er einmitt staddur í 
Rússlandi og var viðstaddur drátt-
inn. Vinnan við skipulagninguna fór 
á fullt þegar ljóst var hvar íslenska 
landsliðið léki.

„Við erum að setja upp pakka á 
hvern einasta leik. Þá verður gist í 
eina eða tvær nætur þar sem inni-
falið verður flug, gisting og ferðir til 
og frá flugvelli en fólk fær sína miða 
hjá FIFA. Við verðum með pakka-
ferðir á þessa þrjá leiki í riðlinum 
og ef eftirspurnin verður meiri þá 
munum við bjarga fleiri flugvélum 
á þessa staði. Það er bara þannig,“ 
segir Þór.

Ekkert mál að komast beint á leiki í HM
Ísland er í riðli með Argentínu, Króatíu og Nígeríu og spilar í D-riðli á Heimsmeistaramótinu. Fréttablaðið skoðaði borgirnar sem  
Íslendingar munu heimsækja í sumar en auðvelt verður að komast á leikstaði. Beint flug verður frá Íslandi til Rússlands.

Leikir Íslands í Rússlandi á HM 2018
Moskva
Fólksfjöldi: 12,3 milljónir
Höfuðborgin hefur gengið í 
endurnýjun lífdaga. Nú er borgin 
gríðarlega vinsæl en um fjórar millj-
ónir manna heimsækja borgina á 
hverju ári. Næturlíf, veitingastaðir 
og menning. Það er einfaldlega 
gríðarlega mikið að sjá og skoða í 
Moskvu.
Otkrytiye-völlurinn: Tekur 45 þús-
und manns í sæti og er heimavöllur 
Spartak Moskvu. Framkvæmdir við 
völlinn eru komnar helming fram 
úr áætlun samkvæmt tölum sem 
Björn Berg Gunnarsson birti á fót-
bolti.net.
Ekki missa af: Gamla bænum, sem 
er mjög auðvelt að komast til með 
lest eða rútu. 

Rostov við Don
Fólksfjöldi: 1,1 milljón
Vegalengd til Moskvu: 1.109 km
Þrátt fyrir gamla sögu er borgin 
ung í anda. Þarna má finna göt-
urnar Harmonious, Creative og 
Lucky Streets. Þarna er líka mikið 
af skrýtnum söfnum og minnis-
merkjum. 
Rostov Arena: Glænýr völlur og 
verður heimavöllur FC Rostov eftir 
keppnina. Mun taka um 45 þúsund 
manns og tekur 15 mínútur að 
labba á völlinn frá lestarstöðinni.
Ekki missa af: Apagarðinum sem 
er á tveimur stöðum í borginni. 
Revolution Park og í Octopus 
vatnagarðinum. Þarna er gaman 
að vera og klifra en brautirnar eru 
skipulagðar fyrir allt frá þriggja ára.

Volgograd 
Fólksfjöldi: 1,09 milljónir
Vegalengd til Moskvu: 941 km
Trúlega þekkja flestir borgina undir 
heitinu Stalíngrad. Heimssögulegir 
atburðir hafa átt sér stað hér og 
hefur borgin skipt um nafn þrisvar 
sinnum og spilaði stóra rullu í 
seinni heimsstyrjöldinni. Er nú 
róleg fiskimannaborg með fallegar 
strendur.
Volgograd Arena: Tekur 45 
þúsund manns í sæti og stendur 
við Mamayev-minnismerkið um 
heimsstyrjöldina. Þarna hafa unnist 
sigrar á vígvöllum en einnig innan 
vallar – meðal annars á Man. Utd.
Ekki missa af: Öllum stríðsminjun-
um og minnismerkjum um gamla 
tíma og gömul stríð.

Hjá Icelandair verður flogið frá 
Íslandi daginn fyrir leik og til baka 
daginn eftir leik.

„Við fáum mikið af fyrirspurnum 
um HM og ljóst að fjöldi Íslendinga 
mun gera sér ferð á keppnina. Eflaust 
munu margir nýta sér áætlunarflug 
til borga í Evrópu og taka þaðan flug 
eða lest á áfangastað, en nú liggur 
fyrir að Icelandair mun fljúga beint 
á alla þrjá leiki Íslands í riðlakeppn-
inni,“ segir Guðjón Arngrímsson, 
upplýsingafulltrúi Icelandair.

Þór segir að hann búist við tölu-
verðum fjölda þó að það verði ekki 
jafn mikið og í Frakklandi þegar Evr-
ópumótið fór fram. „Það eru margir 
að hringja og spyrja og margir mjög 
áhugasamir en ég hef ekki alveg trú 
á að það verði jafn mikið og á EM.

Rússland er kannski ekki alveg 
jafn heillandi staður og Frakkland 
en samt verður þetta geggjað sýnist 
manni. Rússarnir munu gera þetta 
gríðarlega vel sýnist mér en þetta 
er lengra ferðalag og dýrari pakki 
og erfiðara að fara á eigin vegum. 
En þeir sem munu fara munu gera 
þetta eftirminnilegt.“

160.000
sjálfboðaliðar skráðu  
sig til leiks á HM.

Benedikt Bóas
benediktboas@365.is
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KAK 5331 tungusófi í leðri m/hvíldarsæti
Stærð: 282 x 80 x 169 cm.  Litir; dökkgrár, brúnn og svartur
Verð kr. 398.000,-

Camerich Crescent sófasett 3+1+1
Verð í áklæði frá kr. 662.000,-,

Luktir Day Home, frá kr. 9.800,-

Camerich marmarasófaborð 
verð frá kr. 238.000,- 

TL stóll geitaleður
verð kr. 29.800,-

idp Sphera sófasett
Verð 3+1+1 kr. 796.000,- nú kr. 597.000-,  Litir;  svart, grátt og dökkbrúnt. 

Púði Day Home, kr. 14.500,-

Islandia borðstofuhúsgögn (fáanleg í eik, hnotu og svörtu)
Borðstofuborð 100 x 200/300 cm kr. 306.000,-, nú 229.500,-.  Borðstofuborð 100 x 160/260 cm, kr. 288.000,- nú 216.000,-.  Glerskápur 110 x 200 cm,kr. 279.000,-, nú 209.250,-.  
Skenkur 3ja hurða 189 x 50 x 88 cm, kr. 275.000,-, nú 206.250,-.  Skenkur 4ra hurða 240 x 50 x 88 cm, kr. 355.000,-, nú kr. 266.250,-.  Borðstofustóll í leðri, 32.700,-, nú kr. 22.980-.

-25%

Teppi Elvang, kr. 15.900,-

-25%

Pure Paris borðstofuborð 160 cm
verð kr,- 379.000,-,.  Litir: svart og brúnt

NexTime klukka
verð kr. 15.900,-

Hübsch kertastjaki
kr. 6.800,-

LSA blómavasi 15 cm
verð kr. 5.200,-,

LSA gjafaaskja
matarstell fyrir 4, kr. 14.800,-

LSA krús
kr. 6.400,-,

HEIMAHÚSIÐ

Nýjar sendingar af  gjafavöru og húsgögnum!

Ármúla 8 - 108 Reykjavík - Sími 568 42 42 - www.heimahusid.is.  Opið virka daga 10 -18, laugardaga 11 -16.



Icelandair er stoltur  
styrktaraðili KSÍ
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Ræsum út stuðningsliðið!
Við verðum minnsta þjóðin sem keppt hefur á HM í knattspyrnu, en við veitum 
liðinu okkar stuðning á við hvaða stórþjóð sem er. Förum saman alla leið til 
Rússlands með íslenskan eldmóð og gleði í farteskinu. Sala pakkaferða er hafin. 

Hvar verður þú næsta sumar?

LEIÐIN LIGGUR  
TIL RÚSSLANDS
Beint flug á leiki Íslands á HM 2018

ÍSLAND – KRÓATÍA

ÍSLAND – NÍGERÍA

ÍSLAND – ARGENTÍNA

22. JÚNÍ I VOLGOGRAD

26. JÚNÍ I ROSTOV-ON-DON

16. JÚNÍ I MOSKVA

MOSKVA

ROSTOV-ON-DON

VOLGOGRAD
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HVATNINGAR-
VERÐLAUNAHÁTÍÐ
ÖBÍ 2017
VERIÐ VELKOMIN Á HILTON REYKJAVÍK NORDICA
MÁNUDAGINN 4. DESEMBER KL. 14–16

Hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands eru veitt þeim sem 
hafa með verkum sínum stuðlað að einu samfélagi fyrir alla og 
endurspegla nútímalegar áherslur um þátttöku, sjálfstæði og 
jafnrétti fatlaðs fólks. Verndari verðlaunanna er forseti Íslands.

DAGSKRÁ
Setning     Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður ÖBÍ
Erindi         Katrín Oddsdóttir hdl.  
Erindi      Bergþór Grétar Böðvarsson handhafi verðlaunanna 2011
Ræða         Sigrún Birgisdóttir formaður undirbúningsnefndar                   
                     Hvatningarverðlauna ÖBÍ  
Ávarp          Forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson
Tilnefningar kynntar og verðlaun afhent 

Veislustjóri: Þröstur Emilsson

Ásta Dóra Finnsdóttir leikur á píanó í forsal fyrir athöfnina
og að henni lokinni verður boðið upp á veitingar.

Aðgangur er ókeypis og öllum heimill.

Bandaríkin Michael Flynn, fyrrver-
andi þjóðaröryggisráðgjafi Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta, var í gær 
ákærður fyrir að ljúga að Alríkislög-
reglunni (FBI). 

Flynn var rekinn úr starfi þjóðar-
öryggisráðgjafa í janúar, stuttu eftir 
að Trump tók við forsetaembættinu, 
eftir að hafa leynt fundum sem hann 
átti með rússneska sendiherranum. 
Hann játaði í gær og sagðist sam-
vinnufús.

Ákæran á hendur Flynn er liður í 
rannsókn Roberts Mueller, sérstaks 
saksóknara dómsmálaráðuneytis-
ins, á meintum afskiptum Rússa af 

forsetakosningum síðasta árs. Flynn 
er ekki fyrsti hátt setti Trump-liðinn 
sem er ákærður vegna rannsóknar 
Muellers. Paul Manafort, fyrrver-
andi kosningastjóri Trumps, var í 
október ákærður fyrir samsæri gegn 
Bandaríkjunum, peningaþvætti og 
skattsvik. – þea

Flynn ákærður og játar

SimBaBve Emmerson Mnangagwa, 
nýr forseti Simbabve, kynnti ríkis-
stjórn sína í gær. Voru þar áhrifa-
menn úr hernum, sem spiluðu lykil-
rullu í því að koma Robert Mugabe 
frá völdum, skipaðir í mikilvæg ráðu-
neyti.

Sibusiso Moyo, hershöfðingi og 
eins konar andlit valdatöku hersins, 
var skipaður utanríkisráðherra. 
Perence Shiri, yfirmaður simbabv-
eska lofthersins, var skipaður land-
búnaðarráðherra. Þá var Chris 
Mutsvangwa, formaður samtaka 
uppgjafahermanna, skipaður upp-
lýsingamálaráðherra.

Ráðherrakapall Mnangagwa 
var harðlega gagnrýndur í gær. 
Jonathan Moyo, menntamálaráð-
herra Mugabe, sagði til að mynda 
að ákvarðanirnar þýddu að Zanu-
PF, flokkur bæði Mnangagwa og 

Mugabe, væri dauður. Nú væri her-
inn við völd.

Þá sagði fyrrverandi fjármálaráð-
herrann og stjórnarandstæðingurinn 
Tendai Biti að það hefði greinilega 
verið rangt hjá Simbabvemönnum 
að vonast eftir breytingum. „Þar til 
nú höfðum við leyft þessari hallar-
byltingu að njóta vafans. Við trúðum 
því, kannski í einfeldni okkar, að nú 
væri hægt að breyta ríkinu til hins 
betra. Við þráðum breytingar, frið 
og stöðugleika. Kannski var rangt að 
vonast eftir nokkru,“ sagði Biti. – þea

Herinn fær lykilráðuneyti

Mike Flynn,  
fyrrverandi 
þjóðaröryggis- 
ráðgjafi Trumps.

Emmerson 
Mnang agwa,  
forseti Simbabve.

BangladeSS Frans páfi hitti sextán 
manna hóp flóttamanna úr þjóð-
flokki Róhingja í Bangladess í gær. 
Nefndi páfi þar loks nafn þjóð-
flokksins eftir að hafa sleppt því á 
meðan hann var í Mjanmar, þaðan 
sem Róhingjar hafa flúið í hundraða 
þúsunda tali frá því í ágúst.

Á fundi sínum með Róhingjum í 
gær sagði páfi: „Í nafni allra þeirra 
sem hafa ofsótt ykkur, sært ykkur, 
vil ég biðjast fyrirgefningar. Ég 
biðla til ykkar stóru hjartna um að 
veita okkur þá fyrirgefningu sem við 
biðjum um.“

„Nærvera Guðs hér í dag kallast 
einnig Róhingjar,“ sagði páfi enn 
fremur. Ummælin voru ekki hluti 
af ræðu páfans heldur ákvað hann 
að segja þau á staðnum.

Óháð félagasamtök, meðan ann-
ars mannréttindabaráttusamtökin 
Amnesty International, gagnrýndu 
páfa harðlega fyrir að nota heitið ekki 
á meðan hann var í Mjanmar og hafa 
meðal annars sagt að þannig hefði 
Frans getað  tekið einarða afstöðu 
gegn þeim ofsóknum sem herinn 
þar í landi  og almennir borgarar 
beita Róhingja. Bæði Bandaríkin og 
Sameinuðu þjóðirnar hafa talað um 
þjóðernishreinsanir í því samhengi.

Kaþólska kirkjan í Mjanmar, en 
0,2 prósent Mjanmara eru með-
limir hennar,  réð páfa frá því að 

nota heitið enda hafnar ríkisstjórn 
Mjanmar  heitinu alfarið. Litið er 
á Róhingja sem ólöglega innflytj-
endur frá Bangladess og þeir kall-
aðir Bengalar, burtséð frá því að þeir 
hafi margir hverjir fæðst í Mjanmar.

Charles Bo kardináli sagði páfa að 
ef hann myndi nefna Róhingja eða 
fjalla ítarlega um þjáningar þeirra 
í Rakhine-héraði hætti hann ekki 
bara á að kynda undir átökunum 
heldur einnig á að stefna hinum 
kristna minnihluta í landinu í 
hættu. thorgnyr@frettabladid.is

Páfi nefndi Róhingja á 
nafn og hitti 16 fulltrúa
Frans Páfi hitti flóttamenn í Bangladess. Hann nefndi heiti þjóðflokks Róhingja 
í fyrsta sinn í Asíureisu sinni. Áður gagnrýndur fyrir að forðast heitið á meðan 
hann var í Mjanmar, þaðan sem Róhingjar hafa flúið í hundraða þúsunda tali.

Páfi hitti Róhingja í gær. NoRdicPhoToS/AFP

620
þúsund Róhingjar hafa flúið 
frá Mjanmar til Bangladess 
frá því í ágúst.
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JÓLAVERÐ
2.500.000 kr.

Verð áður 2.7500.000 kr.

Afsláttur 250.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ
3.400.000 kr.

Verð áður 3.750.000 kr.
Afsláttur 350.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ

2.140.000 kr.

Verð áður 2.340.000 kr.

Afsláttu
r 200.000 kr. +

 gjafakort

SÝNING Í DAG
Á ATVINNUBÍLUM

JÓLARÝMINGARSALAN ER Í FULLUM GANGI OG VIÐ ERUM Í SAMNINGASTUÐI. 

KOMDU OG FÁÐU LÉTTAR VEITINGAR OG TILBOÐ Í NÝJAN VINNUBÍL FYRIR ÁRAMÓT.

JÓLAVERÐ

2.800.000 kr.

Verð áður 3.050.000 kr.

Afsláttur 250.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ

4.150.000 kr.

Verð áður 4.550.000 kr.

Afsláttur 400.000 kr. + gjafakort

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.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

100.000 KR. GJAFAKORT
FYLGIR ÖLLUM NÝJUM BÍLUM! OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16
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NISSAN NV200 W
1.5 dísil, beinskiptur

DACIA DOKKER
1.5 dísil, beinskiptur

RENAULT MASTER III (MILLILANGUR)
2.3 dísil, beinskiptur

RENAULT TRAFIC III (LANGUR)
1.6 dísil, beinskiptur

RENAULT KANGOO II
1.5 dísil, beinskiptur



Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson  forStjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
aðStoðarritStjórar: Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kjartan Hreinn Njálssson kjaranh@frettabladid.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili 
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSN 1670-3871 fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 
reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is    
menning: Magnús Guðmundsson  magnus@frettabladid.is   lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is ljóSmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Gunnar

Kristín  
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Efnislegar 
athuga-
semdir voru 
engar. Ekki 
þarf dómara 
til að dæma 
svona 
málflutning 
– hann 
dæmir sig 
sjálfur.

Kostulegt var að fylgjast með aðalfundi 
Dómarafélags Íslands í liðinni viku. Aðal-
umræðuefni fráfarandi formanns var 
„mjög svo neikvæð umræða um dómara“. 
Hann vísaði í setningarræðu í umfjöllun 

Fréttablaðsins um laun og eigin viðskipti dómara 
2015 og 2016.

Formaðurinn fullyrti að fréttir blaðsins um launa-
hækkanir hefðu verið rangar. 

„Ítrekað voru fluttar fréttir af margra tuga prósenta 
launahækkunum dómara þegar allir þeir sem vildu 
kynna sér málið gátu séð að raunveruleg hækkun á 
launum dómara samkvæmt úrskurði kjararáðs í árs-
byrjun 2015 hafði numið 6-7 prósentum.“ 

 Umfjöllunina sagði Skúli Magnússon þjóna „þeim 
augljósa tilgangi að skapa þá mynd af dómurum hjá 
almenningi að þeir væru einhvers konar forréttinda-
fólk“. Skúli hélt áfram: „Það var ekki fyrr en skrif 
blaðsins voru kærð til siðanefndar Blaðamannafélags 
Íslands sem þessu linnti en þá var nýr þráður fundinn 
hjá Fréttablaðinu til að rægja dómara.“

 Fjölmiðlanefnd og siðanefnd blaðamanna tóku 
kæru Dómarafélagsins fyrir og úrskurðuðu báðar 
Fréttablaðinu í vil – hvorug fann nokkuð að frétt-
unum um málið. 

 Engu er líkara en formaðurinn halli réttu máli vís-
vitandi – eða man hann ekki betur? Málflutningur af 
þessu tagi er dómurum ekki sæmandi, svo ekki sé nú 
talað um formann Dómarafélagsins.

 Næst vék formaðurinn máli sínu að umfjöllun 
Fréttablaðsins um hlutafé dómara frá því í desember 
í fyrra. Hann talaði um þaulskipulagða aðgerð til að 
koma höggi á dómstóla:

 „Upphaflega var fréttin sú að tilteknir 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.“ Svo 
bætti hann við að næst hefði blaðið hafið umfjöllun 
um vanhæfi dómara í málum bankans sem þeir áttu 
þessi hlutabréf í, og þátttöku þeirra í afgreiðslu þeirra 
mála.

 Fréttirnar byggðust á traustum gögnum.  Þær voru 
fluttar í að minnsta kosti þremur miðlum, samt taldi 
formaðurinn nægja að nefna „þátt Fréttablaðsins“.  
Efnislegar athugasemdir voru engar. Ekki þarf 
dómara til að dæma svona málflutning – hann dæmir 
sig sjálfur.

 Fjölmiðlarnir studdust við staðreyndir málsins, 
ekkert annað. Enginn dómur var felldur um hæfi 
dómara eða vanhæfi í dómsmálum, hvort þeir hefðu 
fylgt reglum um skráningar á hagsmunum eða hvort 
viðskiptavinir bankanna hefðu framið einhver lög-
brot með því að taka út háa fjármuni rétt áður en 
það varð um seinan. Málin voru reifuð, eins og fjöl-
miðlum ber, og mismunandi sjónarmið komu fram.

 Nefna má hér, að fulltrúar fjölmiðlanna þriggja 
hafa verið kallaðir til héraðssaksóknara sem vitni í 
máli sem snýr að gögnunum sem þeir höfðu aðgang 
að. Hvergi hafa komið fram efasemdir um innihaldið. 
Þegar staðreyndir hitta menn illa fyrir er hollast að 
líta í eigin barm. Það á jafnt við um dómara og okkur 
hin.

Formaður Dómarafélags Íslands eykur ekki veg 
dómarastéttarinnar með málflutningi af þessu tagi. 

Dæmir sig sjálfur
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Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

Sogavegi 3
Höfðabakka 13.600 kr.kg

SÚPUHUM A R  
STÓR HUM A R 

&

Dropinn holar steininn. Mátt hins smáa má aldrei 
vanmeta. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var 
við Háskólann í Reading og birtar voru í síðustu 

viku sýna að agnarsmáir dropar af fitu sem notuð er við 
matargerð geta haft áhrif á veðurfar. Þegar fitan fer út í 
andrúmsloftið við steikingu myndast flóknar efnasam-
setningar sem draga til sín raka svo úr verða heilu skýin.

Skuggi smánar
En það er ekki aðeins bókstaflegt andrúmsloft jarðar sem 
tekur nú stakkaskiptum heldur einnig hið óeiginlega. 
Konur um heim allan, af öllum stéttum, í öllum starfs-
greinum og á öllum aldri hafa undanfarna mánuði deilt 
sögum af áreitni og kynferðislegu ofbeldi sem þær hafa 
orðið fyrir.

Sú staðreynd að konur verði fyrir áreitni vegna kyn-
ferðis kom fáum á óvart. Fjöldi atvikanna hefur hins 
vegar orðið til þess að andrúmsloftið er skyndilega 
snarbreytt. Margt smátt gerir eitt stórt. Það sem áður var 
ógæfa einnar konu, harmur sem hún bar í hljóði, er nú 
hluti drungaskýs sem varpar skugga smánar yfir sam-
félagið allt.

Svipt sjálfsvirðingunni
Í upphafi vikunnar deildu íslenskar konur í sviðslistum 
og kvikmyndagerð dæmum af kynbundnu misrétti og 
kynferðislegri áreitni sem þær höfðu orðið fyrir.

Leikkona ein sagði söguna af því þegar karlkyns 
leikstjóri gantaðist með að hún væri lauslát drusla fyrir 
framan leikhópinn sem hún starfaði í. Hann kallaði hana 
Almannagjá. Þótt konan væri í sambandi og kærastinn 
hennar væri hluti af hópnum þorðu viðstaddir ekki annað 
en að hlæja. Þar með talinn kærastinn. „Mig langaði að 
hverfa ofan í gólfið,“ skrifaði leikkonan. „Fannst ég alger-
lega svipt sjálfsvirðingunni fyrir framan vinnufélagana.“

Það sem kemur á óvart þegar sögurnar eru skoðaðar 
er hversu oft áreitnin á sér stað fyrir opnum tjöldum. 
Erfitt er að halda því fram að um sé að ræða vandamál 
sem þrifist hafi bak við luktar dyr og enginn hafi vitað 

af. Vitnin voru mýmörg og þrjótarnir oft svo afkasta-
miklir að konur voru sérstaklega varaðar við þeim – rétt 
eins og það væri kvennanna að passa sig á þeim en ekki 
misindismannanna að láta þær í friði.

Hefði ég hlegið? Hefðir þú hlegið? Það er auðvelt 
að svara spurningunni neitandi þegar um er að ræða 
ímyndaðar aðstæður. En ekkert okkar veit hvernig við 
bregðumst við þegar á hólminn er komið.

Limur í pósti
„Ég hugsa mjög oft til stelpnanna sem nú eru fullorðnar 
konur og hvernig þær hafa unnið úr þessu. Hvort það 
sé mitt að biðjast fyrirgefningar.“ Svo skrifar kona sem 
gerðist aðstoðarleikstjóri hjá gamalreyndum leikstjóra 
sem hafði orð á sér fyrir að niðurlægja leikara. Í viðleitni 
sinni til að standa sig vel í nýja starfinu sagðist konan hafa 
hjálpað „þessum leikstjóra við að ná fram vilja sínum og 
niðurlægja og fara yfir mörk annarra“.

Konur eru klipnar og á þeim er þuklað. Þær eru niður-
lægðar, kallaðar feitar, ljótar, sætar og ríðilegar. Agnúast 
er út í laun þeirra sem gjarnan eru sögð allt of há, jafnvel 
þótt stráklingur sem nýhættur er með bleiu fái greidd 
hærri laun. Konur fá sendar myndir af getnaðarlimum 
samstarfsmanna í tölvupósti. Konum er refsað í starfi 
taki þær viðreynslum illa. Og loks: Konur eru teknar með 
valdi, þeim er nauðgað.

Eitt er ljóst: Sökin er alltaf gerandans. En: Vandamálið 
liggur víðar. Það liggur hjá okkur, það liggur hjá samfélag-
inu öllu. Við erum ekki meðsek – en við erum meðvirk. 
Við hlæjum að klúryrðum dónalega leikstjórans; ekki 
vegna þess að okkur finnist hann fyndinn heldur af mis-
ráðinni kurteisi eða ótta við að verða sjálf fórnarlömb 
hans ef við gerum það ekki. Við spilum með – eins og 
aðstoðarleikstjórinn – til að bjarga eigin skinni.

Í krafti fjöldans er nú loks hlustað á konur. Í krafti 
fjöldans getum við stöðvað þá dónakarla, durga og 
ofbeldismenn sem vaða uppi. Það sem við þurfum að gera 
er að hætta að líta undan. Því til að illskan hafi yfirhönd-
ina þarf ekki annað til en að gott fólk aðhafist ekkert.

Hefðir þú hlegið?
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7040

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

peugeotisland.is

BÍLL ÁRSINS Á ÍSLANDI 2018

 
KOMDU OG KEYRÐU BÍL ÁRSINS PEUGEOT 3008

Bandalag íslenskra bílablaðamanna valdi Peugeot 3008 sem Bíl ársins 2018 
á Íslandi úr hópi 30 bíla. Þetta er mikil viðurkenning á gæðum Peugeot sem 
hafa heillað heimsbyggðina, ekki síst í ljósi þess að fyrr á árinu var Peugeot 

3008 valinn Bíll ársins í Evrópu. Auk þessa hlotnaðist Pure Tech bensínvél 
bílsins sá heiður að vera valin Vél ársins þriðja árið í röð.



LANGUR LAUGARDAGUR Í DAG

 Allt fyrir jólin 
 í miðborginni

 Allt fyrir jólin 
 í miðborginni

MIDBORGIN.IS
FACEBOOK.IS/MIDBORGIN 

NÆG BÍLASTÆÐI — MUNIÐ BÍLASTÆÐAHÚSIN

Nýttu þér lengri 
opnunartíma verslana 

og gerðu jólainnkaupin 
í skemmtilegu umhverfi. 

Leikir Íslands á HM
Argentína - Ísland
Otkrytiye Arena, Moskvu
Laugardagur 16. júní, kl. 13.00

Nígería - Ísland
Volgograd Arena, Volgograd
Föstudagur 22. júní, kl. 15.00

Ísland - Króatía
Rostov Arena, Rostov við Don
Þriðjudagur 26. júní, kl. 18.00

© GRAPHIC NEWS

C - RIÐILL

E - RIÐILL F - RIÐILL

Frakkland
Ástralía
Perú
Danmörk

Brasilía
Sviss
Kosta Ríka
Serbía

Þýskaland
Mexíkó
Svíþjóð
Suður-Kórea

Belgía
Panama
Túnis
England

G - RIÐILL

D - RIÐILL
Argentína
Ísland
Króatía
Nígería

Pólland
Senegal
Kólumbía
Japan

H - RIÐILL

Rússland, 14. júní - 15. júlí

Borg BorgJúní/júlí Júlí16 - LIÐA ÚRSLIT
Sochi

Kazan
Moskva
Nizhny

30
30

1
1

A1
C1
B1
D1

-
-
-
-

B2
D2
A2
C2

HEIMILD: FIFA

ÚRSLITALEIKUR HMSunnudagur 15. júlí Luzhniki-leikvangurinn, Moskvu

1
2
3
4

16 - LIÐA ÚRSLIT
Samara

Rostov-on-Don
St. Pétursborg

Moskva

2
2
3
3

E1
G1
F1
H1

-
-
-
-

F2
H2
E2
G2

5
6
7
8

Júlí Júlí8-LIÐA ÚRSLIT
Nizhny

Kazan
Sochi

Samara

6
6
7
7

W1
W5
W3
W7

-
-
-
-

W2
W6
W4
W8

1
2
3
4

UNDANÚRSLIT
St. Pétursborg

Moskva
10
11

W1
W3

-
-

W2
W4

BRONSLEIKUR
St. Pétursborg14

1
2

A - RIÐILL B - RIÐILL
Rússland
Sádi-Arabía
Egyptaland
Úrúgvæ

Portúgal
Spánn
Marokkó
Íran

HM 2018 í Rússlandi

Laugardagur:
11.55 Barcelona - C. Vigo Sport 2
12.20 Chelsea - Newcastle Sport 
14.25 Mainz - Augsburg  Sport 2
14.25 Bayern - Hannover  Sport 3
14.50 Brighton - Liverpool  Sport
15.10 Keflavík - Stjarnan Sport 2
16.20 Hero World Chall. Golfst.
17.00 Laugardagsmörkin  Sport
17.15 Arsenal - Man. Utd  Sport 
19.40 Bilbao - Real Madrid Sport
03.00 UFC 218 Sport 3
03.00 Kowa Queens Cup Golfst.

Sunnudagur:
13.20 Bournem. - So’ton Sport 
15.50 Man. City - West Ham Sport
16.00 Hero World Challe.  Golfst.
18.00 Messan Sport
18.00 Falcons - Vikings  Sport 3
19.05 Njarðvík - Keflavík  Sport 2
21.25 Saints - Panthers  Sport 3
01.45 Kowa Queens Cup Golfst.

Frumsýningar leikja
L 17.15 Everton - Huddersf. Sport 3
L 19.00 Leicester - Burnley Sport 3
L 19.00 Watford - Tottenh.  Sport 2
L 21.10 Stoke - Swansea  Sport 2
L 22.50 WBA - C.Palace  Sport 2
 
Domino’s-deild karla
S 19.15 Njarðvík - Keflavík
S 19.15 Stjarnan - Haukar
S 19.15 ÍR - Grindavík
S 19.15 Valur - Þór Ak. 

Domino’s-deild kvenna
L 16.30 Valur - Haukar
L 16.30 Breiðablik - Skallagrímur
L 16.30 Keflavík - Stjarnan
S 14.00 Snæfell - Njarðvík 

Evrópukeppni karla í handbolta
L 14.00 FH-Tatran Presov

Helgin

Kristinn freyr aftur í val 
Kristinn freyr sigurðsson er orð-
inn leikmaður vals á ný en hann 
skrifaði undir fjögurra ára samning 
í gær. Kristinn var í herbúðum 
vals á árunum 2012-16 en lék með 
sundsvall í svíþjóð á síðasta tíma-
bili. Hann fékk líka tilboð frá fH.

Fótbolti argentína, Króatía, níg-
ería. Þessar stóru fótboltaþjóðir 
verða mótherjar íslands í D-riðli á 
HM í rússlandi á næsta ári. Það er 
því óhætt að segja íslenska liðið fær 
því alvöru eldskírn á stærsta sviði 
fótboltans næsta sumar.

„Ég er bara jákvæður. við vissum 
að þetta yrði alltaf erfitt, sama 
hvaða lið kæmu upp úr pottinum. 
Það er ákveðin rómantík að fá arg-
entínu í fyrsta leik í lokakeppni HM. 
Það er líka gaman að fá afríkuþjóð 
en hundleiðinlegt að fá Króatíu. við 
erum komnir með þokkalegan leiða 
á þeim,“ sagði landsliðsþjálfarinn 
Heimir Hallgrímsson í samtali við 
fréttablaðið eftir dráttinn í Kreml 
í gær.

„við erum bara glaðir með þenn-
an drátt og hlökkum til,“ bætti 
Heimir við.

ísland hefur aldrei mætt argent-
ínu áður. Það verður því stór stund 
fyrir strákana okkar að mæta snill-
ingum eins og lionel Messi sem er 
á leið á sitt fjórða heimsmeistara-
mót.

Heimir er hvergi banginn enda 
hefur íslenska liðið mætt hinum 
ýmsu stórstjörnum á síðustu árum.

„við höfum gert það síðustu ár. 
við höfum spilað á móti [Cristi-
ano] ronaldo, Zlatan [ibrahimovic] 
og [arjen] robben. Okkur hefur 
gengið ágætlega á móti bestu leik-
mönnum í heimi. vonandi heldur 
það áfram,“ sagði Heimir.

eyjamaðurinn segir að ísland hafi 
verið heppið með riðil út frá stað-
setningu. íslenska liðið verður með 
aðsetur við svartahafið á meðan á 
HM stendur.

„Ég veit að íslendingar eru örugg-
lega byrjaðir að bóka flug í hrönn-
um. Það er bara gaman. Það er líka 

Rómantískt að fá Argentínu
Fyrsti leikur Íslands á HM verður á móti Lionel Messi og félögum í Moskvu 16. júní. Leiðir Íslendinga og 
Króata liggja saman enn á ný og þá mæta íslensku strákarnir fyrrverandi Afríkumeistaraliði Nígeríu. 

Goðsögnin steinrunnin Diego Maradona lætur sér fátt um finna þegar Cafu, 
fyrirliði heimsmeistaraliðs Brasilíu frá HM 2002, dregur nafn Íslands úr pott-
inum, fyrsta andstæðings Argentínu á HM í sumar. FRéTTABLAðið/GETTy

skemmtilegt að það er enginn tíma-
mismunur á milli leikvanga og stutt 
á milli þeirra. Þetta er góður riðill að 
því leyti til,“ sagði Heimir en ísland 
spilar leiki sína í riðlakeppninni í 
Moskvu, volgograd og rostov.

Heimir Hallgrímsson var að sjálf-
sögðu viðstaddur dráttinn í Kreml 
ásamt fulltrúum Ksí. en hvernig var 
upplifunin?

„Þetta er svolítið stórt, eins og 
gefur að skilja. rússarnir vanda sig 

vel og það er ótrúlega mikil ásókn 
og mikið um fjölmiðla,“ sagði 
Heimir.

„Þetta er miklu stærra en nokk-
urn tímann í kringum eM. Það er 
bara eðlilegt. Hér er allur heimur-
inn að fylgjast með og allar stærstu 
stjörnurnar í kringum okkur. Það 
er gaman að vera þátttakendur í 
þessu og mikill heiður fyrir okkur 
og íslenskan fótbolta.“ 
ingvithor@365.is
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10 RAÐIR EÐA ÁSKRIFT GEFA ÞÉR MÖGULEIKA Á AUKAMILLJÓNUM

MILLJÓLA
LEIKURINN

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

23 heppnir spilarar í Lottó, Vikinglotto eða Eurojackpot vinna eina 
milljón hver á Þorláksmessu. Þú ferð í pottinn í hvert skipti sem þú 
kaupir 10 raðir eða meira til kl. 18.40 laugardaginn 23. desember. 
Allir áskrifendur eru sjálfkrafa með í pottinum. Nánar á lotto.is

DREGIÐ23. DES.



      

JÓLATILBOÐIN
Í HÚSGAGNAHÖLLINNI

Þú finnur Jólablaðið á 
www.husgagnahollin.is

Hátíð í Höllinni 
1. Eva Solo karafla 0,75 lítra 11.990 kr.  •  2. Iittala Aalto skál 7,5 cm  6.990 kr.  •  3. Riverdale kertalukt 9.990 kr. •  4. Nardal 
aðventustjaki Ø 26 cm 3.790 kr. •  5. Lukkutröll frá by Sommer verð frá 3.790 kr.  •  6.  Rikki Tikki fíll 15 cm 9.990 kr. • 4. PTMD 
jólaskraut verð frá 490 kr.  •  8. PTMD jólatré verð frá 3.990 kr.  • 9. PTMD kertastjaki hreindýr kr. 6.490 kr.

1. 2.

3.

5.

6.

9.

8.

ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL FALLEGRAR JÓLA- OG GJAFAVÖRU Í HÖLLINNI

CLEVELAND
Tveggja og þriggja 
sæta sófi, ljóst eða 
dökkgrátt áklæði.

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. 
Brúnt eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: 260 × 170 × 87 cm

 129.990 kr.   
 169.990 kr.

BLUES 
DAY 
Tveggja og þrig
gja sæta sófi frá 
Furninova. Svart 
vandað leður.

AFSLÁTTUR
24%
JÓLATILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
JÓLATILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
JÓLATILBOÐ

 12.743 kr.   16.990 kr.

MICHIGAN borðstofuborðið er 101 cm breitt,  
205 cm langt og hæðin er 74 cm. Það er stækkan
legt í 361 cm með þremur stækk unum sem fylgja. 

AFSLÁTTUR
21%
JÓLATILBOÐ

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr olíu
borinni gegnheilli eik.

Olíuborin eik

 229.990 kr.   289.990 kr.

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

4.

7.

Stóll

 164.993 kr.  
 219.990 kr.

Skammel

 37.493 kr.  
 49.990 kr.

GLOBE
Hægindastóll. 
Laxableikt, ljós 
eða silfugrátt
slitsterkt áklæði.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökk eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm  89.990 kr.   114.990 kr.

AFSLÁTTUR
22%
JÓLATILBOÐ

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

2ja sæta leður: 150 x 101 x 80 cm

 199.990 kr.   269.990 kr.
3ja sæta leður: 200 x 101 x 80 cm

 249.990 kr.   329.990 kr.

AFSLÁTTUR
24%
JÓLATILBOÐ

KIRUNA
Tveggja og þriggja 
sæta sófi.
Dökkgrátt áklæði.

Stærð 2ja sæta: 162 x 90 x 78 cm

 67.992 kr.   84.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 227 x 90 x 78 cm

 75.992 kr.   94.990 kr.

Stærð 2ja sæta: 180 x 86 x 81 cm

 59.992 kr.   74.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 208 x 86 x 81 cm

 67.992 kr.   84.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 8.993 kr.   11.990 kr.

ALISON 
Borðstofustóll. 
Ljós eða dökk
grátt slitsterkt 
áklæði.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 8.993 kr.   11.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Svartur, rauður, 
grár og turkis með 
krómfótum.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 7.493 kr.   9.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Svartur, grár 
og hvítur með 
svört um fótum.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



      

JÓLATILBOÐIN
Í HÚSGAGNAHÖLLINNI

Þú finnur Jólablaðið á 
www.husgagnahollin.is

Hátíð í Höllinni 
1. Eva Solo karafla 0,75 lítra 11.990 kr.  •  2. Iittala Aalto skál 7,5 cm  6.990 kr.  •  3. Riverdale kertalukt 9.990 kr. •  4. Nardal 
aðventustjaki Ø 26 cm 3.790 kr. •  5. Lukkutröll frá by Sommer verð frá 3.790 kr.  •  6.  Rikki Tikki fíll 15 cm 9.990 kr. • 4. PTMD 
jólaskraut verð frá 490 kr.  •  8. PTMD jólatré verð frá 3.990 kr.  • 9. PTMD kertastjaki hreindýr kr. 6.490 kr.

1. 2.

3.

5.

6.

9.

8.

ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL FALLEGRAR JÓLA- OG GJAFAVÖRU Í HÖLLINNI

CLEVELAND
Tveggja og þriggja 
sæta sófi, ljóst eða 
dökkgrátt áklæði.

FRIDAY
Tungusófi, hægri eða vinstri tunga. 
Brúnt eða ljósgrátt áklæði.
Stærð: 260 × 170 × 87 cm

 129.990 kr.   
 169.990 kr.

BLUES 
DAY 
Tveggja og þrig
gja sæta sófi frá 
Furninova. Svart 
vandað leður.

AFSLÁTTUR
24%
JÓLATILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
JÓLATILBOÐ

AFSLÁTTUR
20%
JÓLATILBOÐ

 12.743 kr.   16.990 kr.

MICHIGAN borðstofuborðið er 101 cm breitt,  
205 cm langt og hæðin er 74 cm. Það er stækkan
legt í 361 cm með þremur stækk unum sem fylgja. 

AFSLÁTTUR
21%
JÓLATILBOÐ

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr olíu
borinni gegnheilli eik.

Olíuborin eik

 229.990 kr.   289.990 kr.

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

4.

7.

Stóll

 164.993 kr.  
 219.990 kr.

Skammel

 37.493 kr.  
 49.990 kr.

GLOBE
Hægindastóll. 
Laxableikt, ljós 
eða silfugrátt
slitsterkt áklæði.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. 
Dökk eða ljósgrátt slitsterkt áklæði.
Stærð: 231 × 140 × 81 cm  89.990 kr.   114.990 kr.

AFSLÁTTUR
22%
JÓLATILBOÐ

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

2ja sæta leður: 150 x 101 x 80 cm

 199.990 kr.   269.990 kr.
3ja sæta leður: 200 x 101 x 80 cm

 249.990 kr.   329.990 kr.

AFSLÁTTUR
24%
JÓLATILBOÐ

KIRUNA
Tveggja og þriggja 
sæta sófi.
Dökkgrátt áklæði.

Stærð 2ja sæta: 162 x 90 x 78 cm

 67.992 kr.   84.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 227 x 90 x 78 cm

 75.992 kr.   94.990 kr.

Stærð 2ja sæta: 180 x 86 x 81 cm

 59.992 kr.   74.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 208 x 86 x 81 cm

 67.992 kr.   84.990 kr.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 8.993 kr.   11.990 kr.

ALISON 
Borðstofustóll. 
Ljós eða dökk
grátt slitsterkt 
áklæði.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 8.993 kr.   11.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Svartur, rauður, 
grár og turkis með 
krómfótum.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

 7.493 kr.   9.990 kr.

EIFFEL 
Borðstofustóll. 
Svartur, grár 
og hvítur með 
svört um fótum.

AFSLÁTTUR
25%
JÓLATILBOÐ

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1



Þarf að horfast  
í augu við jólin
Jú, gríðarlega spennandi helgi fram 
undan hjá mér einmitt …
Ég ætla að undirbúa mig undir tón-
leika sem ég verð með á Petersen 
svítunni á miðvikudaginn. Og horfast 
í augu við það að jólin eru að koma 
og fara að kíkja á jólagjafir.
Árný Árnadóttir söngkona

H inn árlegi jólamark-
aður Ásgarðs verð-
ur haldinn nú í dag 
frá klukkan 12 til 
17. Markaðurinn 
fer fram í húsnæði 

Ásgarðs, Álafossvegi 14 (Bragg-
anum) og 24 (matsalnum).

Þegar blaðamaður hefur sam-
band við handverkstæðið Ásgarð 
er allt á fullu við undirbúning 
en Óskar Albertsson, talsmaður 
Ásgarðs, tekur sér samt tíma til að 
svara spurningum.

„Hér er allt á fullu,“ segir Óskar. 

„Þetta er hinn árlegi jólamarkaður 
Ásgarðs sem við höldum alltaf fyrsta 
laugardag í desember, sem ber upp á 
2. desember núna. Hér erum við að 
selja leikföng og ýmsa listmuni sem 
við erum að gera.

Þetta eru skip og flugvélar, jólatré, 
alls konar handverk og við erum að 
vinna í kopar, vinna í leður og ýmis-
legt – ull og allt saman.“

Verður kaffi og kökur? „Það verð-
ur kaffisala hjá okkur, kaffihlað-
borð gegn vægu verði. Við fáum 
hér kökur og annað frá bökurum 
sem hafa verið svo góðir að styrkja 

okkur. Það verður heitt súkkulaði, 
það er mjög mikilvægt að það verði 
heitt súkkulaði. Það kemur okkur 
í jólastemminguna, þannig að það 
verður rosa gaman hérna á laugar-
daginn.“

Og er ekki mikilvægt að mæta 
snemma svo að það verði ekki allt 
uppselt þegar maður mætir? „Jú, 
fyrstur kemur, fyrstur fær, eins og 
það heitir, það er bara þannig og 
hefur verið öll síðustu ár hjá okkur. 
Fólk er farið að bíða bara á húninum 
þegar það er opnað hér klukkan 12.“
stefanthor@frettabladid.is

Fólk bíður  
á húninum eftir  
    að komast inn
Að koma við á árlegum jólamarkaði Ásgarðs er vafalaust fastur  
liður í jólaundirbúningi ansi margra Íslendinga enda hefur það verið 
regla að allir munirnir sem þar eru í boði seljist upp á örskotsstundu. 

Það er alltaf glatt á hjalla í Ásgarði, sérstaklega um jólin. Fréttablaðið/Vilhelm

Hvað á að gera um helgina?
Menningarleg  
helgi listakonu
Á laugardaginn 
ætla ég 
að kíkja í 
bókaútgáfu-
teiti hjá 
Jónatani 
Grétarssyni 
og á opn-
anir í Kling 
og Bang, Marshallhúsinu. 
Svo hugsa ég að það 
væri gott að enda 
helgina á Tarkovsky 
bíómyndinni The 
Mirror í Bíó Paradís. 
auður Ómarsdóttir 
myndlistarkona

fundur Með hundi
Á laugardag ætla ég að 
kíkja í Kolaportið 
og reyna að finna 

eitthvað næs. 
Svo hitta vini 
og borða 
góðan mat. 

Líklegast 
þarf ég að 
vinna eitthvað, 
hringja nokkur símtöl yfir 
daginn og tek einn fund út 

af spennandi verkefni. Um 
kvöldið ætla ég að kíkja á nokkra 

plötusnúða víðs vegar um borgina, 
taka stöðuna. Á sunnudag ætla ég 
að hvíla mig og skipuleggja komandi 
viku með ráðgjafanum mínum, hund-
inum Rocky.
Geoffrey Þór huntington-Williams,  
framkvæmdastjóri Priksins 

Ljósin tendruð á Hamborgartrénu. 
Miðbakki, Reykjavíkurhöfn

Ljósin á Hamborgartrénu verða tendruð kl. 17:00 laugardaginn 2. desember  
en tréð er staðsett á Miðbakka Reykjavíkurhafnar. Það eru góðir vinir frá 
Hamborg sem senda jólatréð til Reykjavíkurhafnar. Þessi hefð hefur verið milli 
aðila allt frá árinu 1965.   

Við athöfnina munu fulltrúar frá Hamborg flytja stutt ávarp um leið og þeir 
afhenda gjöfina. Kristín Soffía Jónsdóttir, formaður Faxaflóahafna sf., þakkar 
fyrir jólatréð fyrir hönd Faxaflóahafna. Herbert Beck sendiherra Þýskalands á 
Íslandi, ávarpar gesti við tréð ásamt Dr. Sverrir Schopka, fulltrúa Þýsk-Íslen-
ska félagsins í Þýskalandi. Að athöfn lokinni er gestum boðið í heitt súkkulaði 
og viðeigandi bakkelsi í Hafnarhúsinu. Félagar úr Lúðrasveit Hafnarfjarðar 
leika jólalög.

Þessi fallegi siður, að senda jólatré til Reykjavíkurhafnar, er tileinkaður 
íslenskum togarasjómönnum sem sigldu á Hamborg með fisk strax eftir seinni 
heimstyrjöldina.  Þess er sérstaklega minnst að sjómennirnir gáfu svöngu 
og ráðlausu fólki á hafnarsvæðinu fiskisúpu á meðan verið var að landa úr 
togaranum. 

Á hverju ári síðan árið 1965 hefur Eimskipafélag Íslands flutt tréð endurgjalds-
laust til Reykjavikur og í ár eru það Íslandsvinafélögin í Hamborg og Köln sem 
styrkja þetta framtak. Faxaflóahafnir ásamt Þýsk-Íslenska Viðskiptaráðinu 
hafa staðið fyrir skipulagningu að móttöku trésins.

Anleuchten des Weihnachtsbau-
mes aus Hamburg am Miðbakki, 

Reykjavik-Hafen
Am Samstag, den 02. Dezember 2017, um 17:00 Uhr wird pünktlich zur 
Weihnachtszeit der Weihnachtsbaum aus Hamburg in Reykjavík angeleuchtet. 
Der Baum ist ein Zeichen der Dankbarkeit für die Hilfspakete isländischer 
Seeleute an bedürftige Menschen in Hamburg nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Der erste Baum kam 1965!

Sprecher der Delegation aus Hamburg werden eine kurze Ansprache 
halten, während sie die Tanne offiziell übergeben. Kristín Soffía Jónsdóttir 
, Vorsitzender der Faxaflóahäfen wird sich im Auftrag des Hafens für die 
Tanne bedanken. Daraufhin folgt eine kurze Ansprache von Herbert Beck, 
deutscher Botschafter in Island, begleitet von Sverrir Schopka, Sprecher der 
Deutsch-Isländischen Gesellschaft in Deutschland. Im Anschluß werden die 
Gäste zu heißer Schokolade und Gebäck ins Hafenhaus eingeladen.  
Mitglieder der Hafnarfjörður-Blaskapelle spielen Weihnachtslieder.

Seit 1965 hat Eimskip den Transport der Tanne jedes Jahr gesponsort und 
dieses Jahr hat ebenfalls Gesellschaft der Freunde Islands, Hamburg, und 
Deutsch-Isländische Gesellschaft, Köln, dieses Unterfangen unterstützt.

Die Faxaflóahäfen und die Deutsch-Isländische Handelskammer haben den 
Transport und den Empfang der Tanne organisiert.

MARAÞON NOW OG 
11GB Á 3.990 KR.* 

*á mánuði
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Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Ungur má en gamall skal

Taktu þátt!

Sléttuvegur í Reykjavík samanstendur af hjúkrunarheimili,
þjónustumiðstöð og leiguíbúðum fyrir 60 ára og eldri.

30 milljóna króna 
vinningar á einn miða 
í desember og janúar.
Drögum á fimmtudag.
 

Skóflustunguna tóku þeir Guðmundur 
Hallvarðsson, fyrrverandi formaður 
Sjómannadagsráðs, Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri Reykjavíkur og Óttarr Proppé 
heilbrigðisráðherra.

Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra. 
Öldruðum �ölgar og biðlistar lengjast svo þörfin á nýjum úrræðum er mikil.

Hrein viðbót hjúkrunarrýma
Ríki og borg hafa ritað undir viljayfirlýsingu við Hrafnistu, dótturfyrirtæki 
Sjómannadagsráðs, um rekstur hjúkrunarheimilisins og verður það sjöunda 
Hrafnistuheimilið á suðvesturhorni landsins.

Þjónustumiðstöð og leiguíbúðir
Sjómannadagsráð mun byggja, eiga og reka fyrirhugaða þjónustumiðstöð sem 
samtengd verður Hrafnistuheimilinu og þremur nýjum fjölbýlishúsum Naustavarar 
með 140 íbúðum sem leigðar verða á almennum markaði fyrir eldra fólk.

Happdrætti DAS
Frá upphafi hefur happdrættið lagt Sjómannadagsráði til verulega fjármuni í þessu 
skyni og mun happdrættið gegna lykilhlutverki í fjármögnun fyrirhugaðra framkvæmda 
við Sléttuveg.

Þinn stuðningur skiptir öllu máli. Tryggðu þér miða í Happdrætti DAS. 



Þetta er eins og déjà 
vu fyrir mig. Fyrir ári 
vorum við Óttarr í 
n á k væ m l e g a  s ö m u 
stöðu. Við höfðum samt 
bakland sem var meira 

tilbúið í samstarfið og að mörgu 
leyti hefði okkar samstarf með Sjálf-
stæðisflokknum átt að koma minna 
á óvart – með okkar frjálslyndis-
hugsjón – en með þeim sem jafnvel 
telja sig mestu sósíalista á Íslandi,“ 
segir Björt Ólafsdóttir, fyrrverandi 
umhverfisráðherra fráfarandi ríkis-
stjórnar Sjálfstæðisflokks, Við-
reisnar og Bjartrar framtíðar, um 
nýja ríkisstjórn undir forystu for-
manns VG, Katrínar Jakobsdóttur, 
með liðsinni Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks.

Hræsni í Vinstri grænum
„Ég tengi alveg við það sem Katrín 
er að gera. Það sem hún er að segja. 
Við Óttarr sögðum nákvæmlega 
það sama fyrir ári, þegar við stóð-
um í þessum sporum. Við höfðum 
líka mann í forgrunni sem, líkt og 
Katrín, allir vita að er góður maður 
sem gengur gott eitt til og vildi 
taka ábyrgð. En miðað við það sem 
þingflokkur Vinstri grænna leyfði 
sér að segja þá, fólk eins og Svan-
dís Svavarsdóttir, Kolbeinn Óttars-
son Proppé og Katrín Jakobsdóttir, 
finnst mér magnað að sjá þau ganga 
inn í þetta samstarf núna.”

Hún segir þingflokk Bjartrar 
framtíðar eiginlega hafa verið bor-
inn út strax. „Kannski ekki af okkar 
kjósendum, heldur af þeim kjós-
endum sem nú studdu til að mynda 
Samfylkingu og Vinstri græn. Og 
þar spilaði margt inn í, eins og þeir 
miðlar sem hafa þessa vinstri-slag-
síðu, miðlar á borð við Stundina og 
Kjarnann – þeir tóku hart á okkur,“ 
segir Björt, en segist ekki hafa 
kveinkað sér undan því.  

„En því fór sem fór. Hræsnin hins 
vegar er fólgin í því að núna sé eitt-
hvað allt annað uppi á teningnum 

en var þá. Það er það sem manni 
finnst hvað mest þreytandi varð-
andi stjórnmálin. Það er eitt í dag 
en annað á morgun og svo er fólk 
bara vont ef það er að herma þessi 
orð upp á það.“

Viðburðaríkt ár
Björt segir það tæpa ár sem hún sat 
á stóli umhverfisráðherra hafa verið 
viðburðaríkt. Hún hafi fyrir löngu 
verið búin að ákveða að ganga hratt 
í verkin.

„Við höfðum auðvitað miklu 
meiri málaefnasamstöðu með Við-
reisn og Sjálfstæðisflokki en VG 
segist hafa. En það sem var merki-
legt í þeim stjórnarsáttmála var að í 
fyrsta sinn gaf Sjálfstæðisflokkurinn 
eftir í þessu. Við hættum mengandi 
stóriðju. Sú afdrifaríka ákvörðun 
var tekin, sem VG og Samfylkingin 
höfðu áður keyrt áfram í stjórnar-
sáttmálum auk allra hinna flokk-
anna. Ég er reyndar óróleg hvað 
þetta varðar því að ný ríkisstjórn 
heldur þessu ekki til streitu í sinni 
stefnuyfirlýsingu. Ég vona hins 
vegar að nýr umhverfisráðherra 

verði öflugur og láti verkin tala. 
Það sem ég vil mest af öllu er að 
allir flokkar taki umhverfismál inn 
í sína stefnu. Mér finnst að það eigi 
ekki að vera eins flokks mál, því svo 
kemur í ljós, eins og ég hef nú áður 
sagt með VG, að þessi græna stefna 
þeirra hefur í fortíðinni verið orðin 
tóm. Talað mikið um það en verkin 
sýna annað.“

Ódýrar eftiráskýringar
Ertu þá að tala um Bakka? Menn 
hafa svarað þessari gagnrýni og 
sagst hafa bjargað því sem bjargað 
varð í því, tekist að afstýra 400.000 
tonna álveri á Húsavík. „Það er 
mjög merkilegt, að því sé tekið sem 
gefnu og þau hafi sætt sig við það 
að það væri einhvern tíma sú staða 
uppi að það kæmi nokkurs konar 
álver á Bakka. Var sú hugmynd bara 
ásættan leg fyrir VG? Þau hafa oft til-
hneigingu til að færa línuna þangað 
sem hentar í þessari umræðu og 
svona eftiráskýringar eru að sjálf-
sögðu ekkert annað en ódýrar. Eins 
og ég og minn flokkur sýndum: Ef þú 
vilt ekki stóriðju, þá verður engin 

stóriðja. Af hverju tókst þeim ekki 
að fá það í gegn? Það er einfaldlega 
vegna þess að gamaldags pólitík-
usar sjá ekkert annað fyrir sér sem 
byggðauppbyggingu en göng og 
mengandi stóriðju,“ segir Björt og 
nefnir uppgang í ferðaþjónustu sem 
dæmi um uppbyggingu í dreifðari 
byggðum.

Sjóböð í skugga kísilmálmvers
„Ef við tökum til að mynda Húsa-
vík. Ferðaþjónustan er þar í því-
líkum blóma. Það er verið að plana 
sjóböð, svo dæmi sé tekið, sem 
núna munu liggja því sem næst við 
hliðina á mengandi, kolaspúandi 
kísilmálmveri. Ef stjórnmálamenn 
eins og Steingrímur J., sem fór þarna 
fremstur í flokki, hefðu leyft hlutun-
um að gerjast af sjálfum sér, þá væru 
þeir ekki að eyðileggja fyrir þessum 
stærsta þjónustuiðnaði á Íslandi 
sem er ferðaþjónustan núna,“ 
útskýrir Björt en tekur fram að 
hvorki Steingrímur J. né aðrir þing-
menn VG hefðu getað séð þennan 
mikla ferðamannastraum fyrir. 

„En þá er líka mikilvægt að póli-
tíkusar viti sinn sess. Við erum ekki 
bestu bisnessmenn landsins. Því 
fer fjarri. En okkar hlutverk hefur 
alltaf verið að leyfa náttúru Íslands, 
því mikilvægasta sem við eigum, 
stærsta efnahagsmáli þjóðarinnar, 
að njóta vafans. Það verður að gera 
það.“

Stóriðja á skattaafslætti
Þú talar um að ferðaþjónustan sé að 
verða hin nýja íslenska byggðastefna, 
en þinn flokkur ætlaði að hækka 
virðisaukaskattinn á greinina. 
Hefði það ekki líka kæft ferðaþjón-
ustuna? „Í grunninn hefur skatta-
stefna Bjartrar framtíðar alltaf verið 
þannig að við viljum ekki ívilnanir 
fyrir suma. Við viljum að fyrirtæki 
starfi á samkeppnisgrundvelli með 
jafna stöðu á borðinu. Þetta hefur 
auðvitað sérstaklega beinst að 
stóriðjunni sem er á endalausum 
skattaafsláttum, sem þá einhver 
annar borgar. Afsláttur af sköttum 
og gjöldum sveitarfélaga þýðir að 
sá sem þá fær leggur ekki sitt til 

Praktískt fyrir stelpu   
Björt segist ekki munu stökkva frá borði, nú þegar Björt framtíð galt afhroð í nýafstöðnum kosningum. Hún ætlar þvert á móti að leggja mikið á sig til að rífa upp fylgið á ný. FréttaBlaðið/SteFán

Ólöf  
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Það er Það sem manni
finnst hvað mest
Þreytandi varðandi
stjórnmálin. 
Það er eitt í dag en
annað á morgun og svo
er fólk bara vont ef
Það er að herma Þessi
orð upp á Það.

↣

 úr sveit að taka    
       meirapróf
Björt Ólafsdóttir segir VG sek um hræsni með að ganga inn í ríkis-
stjórnarsamstarfið og segir innanflokkskosningar um stjórnarslit 
hafi verið of snemma. Úrslit alþingiskosninganna hafi verið skellur. 
Hún horfir fram á veginn, ætlar í meirapróf og vill rífa upp flokkinn.
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TIL HAMINGJU!

JÓN KALMAN STEFÁNSSON OG BERGÞÓRA SNÆBJÖRNSDÓTTIR
ERU TILNEFND TIL ÍSLENSKU BÓKMENNTAVERÐLAUNANNA

„Á heildina litið er hér um að ræða stórgóða bók 
sem heldur lesandanum fram á síðustu blaðsíðu, 
textinn sjálfur er fallegur og rennur 
áreynslulaust áfram, frásagnarstíllinn er 
skemmtilegur og söguþráðurinn sjálfur er 
heillandi.“ – ANDRI M. KRISTJÁNSSON, VÍÐSJÁ

„Samið af gríðarlegri list … hann er bara 
einstakur.“ – EGILL HELGASON, KILJAN

„Kvenkyns Iggy Pop,“ sagði einhver um 
Flórída fyrir þrjátíu árum. Munurinn er sá að 
þegar Flórída varð miðaldra missti heimurinn 
áhuga á að sjá hana bera að ofan.

★★★★★
EINAR FALUR,

MORGUNBLAÐIÐ

„Geggjuð
 bók.“

BUBBI MORTHENS



samfélagins á því formi eins og 
krafist er af öðrum. Við höfum alltaf 
verið á móti þessu en þá aðallega í 
þessari umræðu um stóriðjuna; þar 
eru rekin dótturfélög á landinu sem 
eru í mikilli skuld við móðurfélagið 
erlendis svo að hér myndast enginn 
bókfærður hagnaður. Þannig verða 
skattarnir sem reiddir eru fram til 
samfélagsins í lágmarki – bara mest í 
gegnum starfsmennina sjálfa,“ segir 
Björt og telur það ótækt.

„Svo þegar kemur að öðrum 
ívilnunum, eins og er varðar ferða
þjónustuna, þá er hún ekki í sama 
skattþrepi og aðrar atvinnugreinar, 
hún er það ekki, og okkur hefur þótt 
eðlilegt að nú þegar hún hefur slitið 
barnsskónum færist hún í sama 
þrep og aðrar. En það er mikilvægt 
í þessu samhengi að horfa á að við 
ætluðum jú að hækka virðisauka á 
ferðaþjónustu, en á móti að lækka 
almenna þrepið. Og við vildum 
seinka þessari hækkun til 2019 svo 
hún kæmi ekki of bratt að fólki.“

Landsbyggðin verið skilin eftir
Það yrði samt skattahækkun? „Já, en 
við værum að losa okkur við íviln
anir sem eru ekki réttar að okkar 
mati. En svo kemur inn í þetta að 
ferðaþjónustan á höfuðborgar
svæðinu og á Suðurlandinu og svo 
ferðaþjónustan í dreifðari byggðum, 
á Norðausturlandi, Vestfjörðum, er 
ekki í sömu stöðu. Það eru sam
gönguhindranir, kannski harðara 
veðurfar, erfiðara að halda starf
semi úti allan ársins hring á þessum 
köldu svæðum,“ útskýrir Björt og 
segir það meðal annars skýrast af 
því að stjórnvöld hafi ekki staðið sig 
í stykkinu með að köld svæði njóti 
sambærilegra innviða sem fólk og 
fyrirtæki annars staðar njóta. 

„Ég get nefnt nettengingar. Þetta 
skiptir allt máli í þessu samhengi 
og við sögðum það mjög skýrt, og 
það var á plani hjá ríkisstjórninni 
okkar að mæta þessu, fyrirtækjum 
og landshlutum, betur með ýmsum 
leiðum þannig að við værum örugg
lega ekki að kippa stoðunum undan 
atvinnugreininni úti á landi.“

Brjálæðisleg skattaundanskot
Björt segir að það sem skipti máli 
í þessum efnum, og ætti að skipta 
Sjálfstæðisflokkinn líka máli, sem 
tali fyrir einfaldara skattkerfi, sé 
að með því að hætta með ívilnanir 
ýmiss konar vinnum við að minnk
un á skattaundanskotum.

„Bæði er auðveldara að telja fram 
með einfaldara skattkerfi og að 
fylgjast með því. Skattaundanskot á 
Íslandi eru Brjálæðisleg miðað við 
nágrannalönd okkar. Það má alveg 
efla eftirlit, en maður verður að hafa 
umhverfið einfalt. Flestir nefnilega 
vilja telja rétt fram en það er erfiðara 
en að segja það. Sérstaklega í ferða
þjónustu. Þar hefurðu mat í einu 
þrepi, baðaðstöðu í öðru þrepi og 
gistingu í enn öðru. Þetta var orðið 
algjört kjaftæði og mikil þörf á að 
breyta þessu.“

Ríkisstjórnarsamstarfið var gott
Hún lýsir samstarfinu í fráfarandi 
ríkisstjórn sem góðu og segir bæði 
Viðreisn og Sjálfstæðisflokk hafa 
stutt við bakið á henni í umhverfis
málum.

„Ég er í pólitík vegna hugsjóna 
minna sem birtast í stefnu Bjartrar 
framtíðar. En ég var líka sífellt að 
reyna að selja Sjálfstæðisflokknum 
mínar hugmyndir um umhverfis
mál, einfaldlega a því að hann er 
stærsti flokkurinn og verður að taka 
undir, en ég vissi að ég væri búin að 
hafa varanleg áhrif þegar ég sá grein 
í Mogganum eftir Óla Björn Kárason 

þar sem fyrirsögnin var: Náttúru
vernd er efnahagsmál. Þetta hefur 
verið mín mantra. Þá fannst mér 
sigur unninn,“ segir Björt og hlær.  
„Það verður að troða þessu inn í 
öllum flokkum, það verða allir að 
taka þetta upp – það á ekki að eigna 
einhverjum einum þetta, eins og VG 
hafa tekið þetta, sem hafa svo hing
að til ekki einu sinni getað staðið við 
fagurgalann þegar á reynir. Ég vona 
innilega að það breytist núna.“

Kosningin var of snemma
Talið berst að stjórnarslitunum, 
sem hafa þegar talsvert verið rædd. 
Björt segir að í baksýnisspeglinum 
sjái hún að kosningin innan flokks 
hennar um hvort slíta ætti stjórnar
samstarfinu hafi verið of snemma. 
Betra hefði verið að bíða aðeins.

„Ég vissi samt sem áður og Óttarr 
líka, að um leið og Sigríður Ander
sen dómsmálaráðherra tilkynnti að 
hún og Bjarni Benediktsson, þáver
andi forsætisráðherra, hefðu vitað 
um þessa uppáskrift föður Bjarna 
um uppreist æru dæmds kynferðis
afbrotamanns í margar vikur og 
ekki séð ástæðu til að upplýsa 
okkur hin strax – hvað þá almenn
ing – þá myndaðist gjá,“ útskýrir 
Björt og segir alla þá sem vilja geta 
séð hversu mikil leyndarhyggja 
einkenndi stjórnsýsluna í kringum 
málið. Hún segir stjórnsýsluna alltaf 
eiga að upplýsa um öll gögn. 

Sigríður Á. Andersen dómsmála
ráðherra hefur hafnað því alfarið 
að leyndarhyggja hafi ríkt um mál 
tengd uppreist æru. Björt segir mál
flutninginn sem dómsmálaráðherra 
hafi haft uppi, um að nauðsynlegt 
hafi verið að fá úrskurð úrskurðar
nefndar til þess að upplýsa um hver 
hefði ritað upp á uppreist æru fyrir 
dæmda kynferðisbrotamenn, sé út 
úr korti.

Vildu bíða af sér storminn
„Fyrsta viðbragð innan stjórn
sýslu á alltaf að vera að upplýsa um 
gögnin. Þau fóru undan í flæmingi 
og tóku til alls síns lögfræðiblaðurs 
til að reyna að þvæla málið fram 
og til baka. Strax þennan dag, því 
það hefur komið fram eftir á, hjá 
Bjarna, að við hefðum bara átt að 
tala saman, finna út úr þessu. Ég 
auðvitað nálgaðist hans fólk og fékk 
strax svar því það var mikið undir. 
Svarið var einfaldlega óásættan
legt. Þau ætluðu ekki að gera neitt 
í þessu, nema kannski seinna, fara 
í viðtal svona eftir helgina. Ég sagði 
þeim að það myndi aldrei ganga 
fyrir okkur vegna alvarleika máls
ins. Þau jánkuðu því, vissu það, en 
ætluðu ekki að aðhafast neitt strax, 
bíða og sjá. Eins og þau auðvitað 
gera oft, bíða af sér storminn.“

Björt segir það hafa verið algjör
lega ljóst í sínum huga og Óttars 
að þau ætluðu ekki að bíða af sér 
storminn með ráðherrunum. „Við 
ætluðum ekki að vera meðvirk með 
þeim. Það var eitt að þetta væri um 
alvarleg kynferðisbrot, sem eru 
aldrei tekin nógu alvarlega, og það 
gagnvart börnum, en að dómsmála
ráðherra og forsætisráðherra hafi 
verið að sveipa þau leyndarhyggju 
en ekki upplýsa um þau strax – það 
auðvitað kom okkur í opna skjöldu,“ 
rifjar hún upp.

Hita- og tilfinningafundur
„Við sögðum: Við verðum ekki hluti 
af því, þið þurfið að útskýra, biðjast 
afsökunar. Þau tóku ekki undir það. 
Svo kemur að þessum fundi um 
kvöldið í mínum flokki. Ég sagði 
við mitt fólk að ég vildi mæta á 
ríkisstjórnarfund og horfa í augun 
á mínum samráðherrum og segja 
þeim, augliti til auglitis, að ég væri 
á leiðinni út úr þessu samstarfi. En 
það var mikill hiti á þessum fundi. 
Tilfinningar. Fólki var eðlilega 
ofboðslega misboðið. Stjórn Bjartrar 
framtíðar vildi út og ég skildi það 
bara mjög vel. Hefðum við átt að 
setjast niður og ræða málin lengur? 
Já. En það hefði ekki breytt niður
stöðunni. Við sýndum það í verki, 
lítill flokkur með stórt hjarta, að 
við látum það ekki viðgangast að 
kynferðisbrot gagnvart börnum 
sé sveipað leyndarhyggju því það 

kemur stærsta stjórnmálaflokki 
Íslands illa að tala út um erfiða hluti. 
Stjórnmálin verða að vera stærri en 
þetta.“

Ætlar að rífa upp flokkinn
Björt tók nýlega við formennsku í 
flokknum, Bjartri framtíð, sem galt 
afhroð í nýafstöðnum kosningum. 
Hún segist ætla að rífa flokkinn upp 
á ný.

„Þessi kosning var skellur en 
því fór sem fór. Það getur verið af 
ýmsum ástæðum. Við höfum verið 
ströng við okkur sjálf að vera ekki 
með brjálæðisleg kosningaloforð og 
kaupa okkur atkvæði. En við þurfum 
að reyna að tala betur til þess hóps 
sem kannski lætur minnst sjá sig á 
kjörstað, sem er unga fólkið. Það 
lætur líka minnst sjá sig kjörstað 
því pólitíkin getur verið svo hund
leiðinleg. Fólki finnst það ekki vera 
þátttakendur í þessu, en þá er ein
mitt svo mikilvægt að það taki sér 
völdin.“

Ætlar ekki frá borði
Hún segir Bjarta framtíð einnig eiga 
lítið fast fylgi. Raunar eigi fæstir 
nýlegir flokkar það. En hún segir 
hann eins og fjölskyldu og segist 
ekki geta hugsað sér að stökkva frá 
borði.

„Þegar er erfitt í sjóinn þá þurfa 
allir að leggjast á árarnar, sérstak
lega þegar menn eru orðnir van
ari, hafa fengið að öðlast reynslu 
með því að sinna trúnaðarstörfum 
fyrir flokkinn. Það var bara þannig 

núna. Maður þroskast sem hópur í 
gegnum það að fara í gegnum áföll 
og vinna sigra saman. Ég er alin 
þannig upp að sterkasta liðið og ein
staklingurinn er sá sem stendur upp 
þegar hefur gengið illa, og það erum 
við að fara að gera.“

Vill geta gripið í vinnuvélar
Sjálf er Björt á leið í meiraprófið. 
„Mér finnst liggja beinast við að 
skrá mig í vörubílapróf þannig að 
ég dreif í því! Nei, ég meina, það er 
bara eitthvað svo sjálfsagt mál. Ég er 
úr sveit og það er prentað inn í mig 
að maður bara vinnur. Mér finnst 
ekkert verra að vinna á vinnuvél 
ef því er að skipta. Mig hefur lengi 
langað til að taka meiraprófið – það 
er alveg praktískt fyrir konur úr sveit 
að keyra vörubíl. Ég er með hug
myndir að svona fimm fyrirtækjum 
sem ég væri til í að stofna. Byrja á 
prófinu og sé svo hvað gerist,“ segir 
Björt hlæjandi.

„Ég gæti alveg trúað að ég yrði að 
gera hitt og þetta næstu árin. Aldrei 
að staðna í einhverju þægindarými 
vegna þess að það er hlýtt og kósí 
þar. Það þroskar mann ekki og svo 
er líka bara svo leiðinlegt að storka 
sér ekki og vakna kannski upp eftir 
15 ár þar sem maður situr óvart við 
eitthvert skrifborð og maður veit 
ekkert hvernig maður lenti þar. Ekki 
misskilja mig. Ég verð örugglega við 
eitthvert skrifborð eftir 15 ár. En 
vonandi verður það mitt skrifborð 
sem á liggja plön sem ég hef lagt 
fram sjálf um mína drauma.“

Björt Ólafsdóttir segir það einfaldlega praktískt fyrir konur úr sveit að geta keyrt vörubíl. FRéttaBLaðið/SteFán 

Þau ætluðu ekki að
 gera neitt í Þessu, 
nema kannski seinna, 
fara í viðtal svona 
eftir helgina. Ég sagði
 Þeim að Það myndi 
aldrei ganga fyrir 
okkur vegna alvar-
leika málsins. Þau 
jánkuðu Því, vissu Það, 
en ætluðu ekki að að-
hafast neitt strax, 
bíða og sjá. eins og Þau 
auðvitað gera oft, bíða 
af sÉr storminn.

↣

skattaundanskot á ís-
landi eru brjálæðis-
leg miðað við ná-
grannalönd okkar.
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„Dásamlegt listaverk … ein fallegasta bók 
sem út hefur komið hér á landi. Texti  
Unnar er aðgengilegur og skemmtilegur …“

 S TE INGE R ÐUR S TE IN A R S DÓT TIR / V IK A N

„Kristín er einn af okkar  
flottustu, ungu höfundum … 
hún hefur alveg einstaka sýn.“

 EGILL HE LG A SON / K ILJ A N

 HILDIGUNNUR ÞR Á IN S DÓT TIR / 
MORGUNBL A ÐI Ð

„Feikilega magnaður vefur …“
 Þ ORGE IR TRYGGVA SON / K ILJ A N

 E IN A R FA LUR INGÓLFS SON / 
MORGUNBL A ÐI Ð
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Fáir taka eftir þeim. Hús-
vörðunum. Sem þó 
gegna mikilvægu hlut-
verki. Mikilvægara en 
margan grunar. Í einni 
stærstu verslunarmið-

stöð landsins er undirbúningur 
undir fyrstu helgi í aðventu í full-
um gangi. Húsið er nú þegar orðið 
ljósum prýtt en enn er verið að setja 
upp risastórt jólatréð. Erik Pálsson 
húsvörður hefur sérstaklega gaman 
af þessum árstíma. Það gleður hann 
að sjá verslunarmiðstöðina færða í 
jólabúning. Hann er enda svolítið 
jólabarn og á afmæli í dag, einmitt 
daginn sem kveikt er á trénu.

„Við kveikjum á afmælisdaginn 
minn, 2. desember. Það er auð-
vitað mjög skemmtileg tilviljun. 
Þetta er hreinlega uppáhaldstími 
ársins. Við fáum hingað barnakór 
og það er góður andi í húsinu. Það 
er tveggja daga vinna að setja upp 
jólatréð. Það eru tveir menn í verk-
inu,“ útskýrir Erik en á gólfinu við 
tréð eru ótal kassar fullir af skrauti, 
við tréð stendur skæralyfta enda er 
það margra metra hátt og ekki ein-
falt verk að skreyta.

Nítjándu jólin sem húsvörður
Erik hefur unnið sem húsvörður í 
húsinu í átján ár. Þegar hann hóf 
störf þótti ekki fínt að það sæist til 
húsvarðanna sem voru við störf. 
Þeir unnu því um kvöld og nætur.

„Þetta eru nítjándu jólin mín því 
ég byrjaði hér stuttu fyrir jól árið 
1999. Þá var vinnufyrirkomulagið 
fyrir jól öðruvísi. Við unnum um 
kvöld og fram á nótt við að gera 
allt klárt fyrir jólin,“ segir Erik. „Við 
vorum með lifandi tré og því fylgdi 
mikil vinna. Það þurfti að huga vel 
að því og þrífa upp barrið. En þetta 
tré! Það er hins vegar mun meiri 
vinna við að setja það upp. Það er 
svo ótal mikið af skrauti og serían 
er sett utan um með litlu millibili.“

Þótt annirnar séu miklar fyrir jól 
er engin slökun í vændum í janúar. 
Því þá byrja útsölur. „Þá er mikið 
fjör og brjálað að gera. Við endum 
útsölurnar á götumarkaði, við 
Guðjón setjum upp markaðinn og 
tökum svo allt saman niður aftur. 
Þetta eru tarnir tvisvar á ári.“

Guðjón tekur undir með Erik 
félaga sínum. „Þetta er manneskju-
legra í dag. Það þykir allt í lag að það 
sjáist til okkar við vinnu. Það þýðir 
að það er meira rask af því sem 

við erum að gera. En þetta er bara 
hluti af lífinu, lifandi og dýnamískt. 
Álagið er mikið í smá tíma fyrir 
jólin. Það verður stundum spennu-
fall fyrir jól. Það besta við þennan 
æsing allan er að það er ekki hægt 
að láta sér leiðast. Það eru engir 
tveir dagar eins hjá okkur. Allt þetta 
skraut sem þú sérð, það sjáum við 
um. Frá a til ö.“

Gabb húsvarðanna sló í gegn
Verkefnin eru af ýmsum toga. „Allt 
sem menn búa til getur bilað. Við 
erum fyrstir á vettvang. Við athug-
um fyrst hvort við getum gert við 
það sem er úr lagi, ef ekki, þá könn-
um við hver gæti mögulega gert það. 
Við aðstoðum líka fólk sem lendir 
í vandræðum með hitt og þetta, 
sjáum um að allt sé þokkalega í röð 
og reglu í húsinu,“ segir Guðjón.

Þeir Erik og Guðjón hafa tekið 
upp á ýmsu í sínu starfi. Eitt uppá-
tækjanna vakti mikla athygli þann 
1. apríl í fyrra.

„Við fórum um bílastæðin og 
settum sektarmiða á bílana. Þetta 
var 3.000 króna sekt en á henni 
kom fram að hægt væri að fá 
gjaldið lækkað niður í 500 krónur 
með því að greiða sektina umsvifa-
laust á þjónustuborði. Flestir létu 

blekkjast og héldu þangað í von 
um afslátt. Þetta var síðan myndað 
í bak og fyrir í laumi og var auðvitað 
sárasaklaust aprílgabb. Við Guðjón 
höfum svo staðið í svolitlu stappi 
við nemendur Verslunarskólans 
sem hafa lagt í bílastæði á stað sem 
okkur hugnast ekki. Við höfum gert 
það í góðu en við viljum hafa nem-
endur á ákveðnu svæði. Við ákváð-
um því að fara þangað með nokkra 
sektarmiða, við yrðum að taka fyrir 
nokkra Verslinga. Svo komu tvær 
stúlkur aðvífandi. Önnur stúlkan 
tók miðann af bílrúðunni á meðan 
ég var að sekta næsta bíl og rök-
ræddi við mig. Það sló alveg í gegn. 
Þær fóru svo að fá afslátt á þjónustu-
borðinu þar sem Baldvina markaðs-
stjóri tók á móti þeim og hélt gabb-
inu áfram í smá tíma,“ segir Erik en 
þeir sem létu blekkjast fengu þó 
eitthvað fyrir sinn snúð, bíómiða. 

Aprílgabbið þótti síðan svo vel 
heppnað að það fékk íslensku 
markaðsverðlaunin, Lúðurinn, á 
síðasta ári.

Sprakk á ellinöðrunni
Bæði Erik og Guðjóni er mjög 
minnisstætt þegar þeir aðstoðuðu 
einn fastagesta hússins. Ágæta 
konu sem þeim þykir vænt um. „Við 

höfum lagt okkur alla fram um það 
að aðstoða fólk í neyð. Neyðin er 
mismikil auðvitað. Það kemur ágæt 
kona hingað mjög oft. Hún kemur 
keyrandi á ellinöðru, svona raf-
magnshjólastól á stærri dekkjum, 
alla leið úr Hátúni. Hún er rosalega 
dugleg, er lömuð öðrum megin í 
líkamanum. Þrátt fyrir það þá 

Húsverðir með 
hjartað á réttum stað
Húsverðir eru mikilvægir starfskraftar sem þurfa að vera handlagnir og góðir í mannlegum samskiptum. 
Þeir gegna mikilvægu hlutverki og hafa margsinnis komið fólki í erfiðleikum til hjálpar svo það er ævin-
lega þakklátt fyrir. Blaðamaður tók hús á tveimur húsvörðum í Kringlunni, þeim Erik Pálssyni og Guðjóni 
Eiríkssyni, á einum mesta annatíma ársins stuttu fyrir jól og fékk að heyra sögur úr lífi þeirra. 

Óhemju mikið af jólaskrauti beið þeirra félaga Eriks og Guðjóns í ótal kössum við jólatréð. Fréttablaðið/EyþÓr

Við kVeikjum á af-
mælisdaginn minn,  
2. desember. Það er auð-
Vitað mjög skemmti- 
leg tilViljun. Þetta er 
hreinlega uppáhalds-
tími ársins. Við fáum 
hingað barnakór og 
Það er góður andi í 
húsinu. 

hún kemur keyrandi 
á ellinöðru, sVona 
rafmagnshjólastól á 
stærri dekkjum, alla 
leið úr hátúni. hún er 
rosalega dugleg, er 
lömuð öðrum megin.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

↣
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Jólaglaðningur fyrir fyrstu  
900 viðskiptavinina sem  
kaupa normannsþin með  
gulum merkimiða 
Þegar þú kaupir tréð færðu afhenta 
inneignarnótu að andvirði verði trésins. 
Inneignarnótuna getur þú notað við 
vörukaup 2. – 14. janúar 2018. Framvísa 
skal kassakvittun með inneignarnótunni. 
Hámark 2 stk. á hvern viðskiptavin.

Jólatré
Normannsþinur með gulum merkimiða. 
Stærð: 150–220 cm.

3.495.-

4.495.-

Speedlight jólatréssería
Með 140 LED-perum. Passar á 1,5 m hátt  
jólatré. Fæst með LED-perum sem geta  
leiftrað, í hvítu, antík hvítu og marglitu, sem  
og LED-perum í antík hvítu sem leiftra ekki. 

Mjög mikið 
úrval af 
jólatrjám



kemur hún oft. Henni finnst 
gott að koma hingað, mögulega til 
að vera innan um fólk. Einn daginn 
lenti hún í því að það sprakk á einu 
hjólinu. Þá var hún föst og gat ekk-
ert bjargað sér sjálf. Þá tókum við til 
okkar ráða. Félagar mínir tóku dekk-
ið undan og gerðu við það á verk-
stæði sem er hér í húsinu. Konunni 
var hjálpað til síns heima á meðan 
það var gert. Ég fór svo í Hátúnið og 
sótti hana á Kringlubílnum þegar 
tækið hennar var tilbúið. Hún beið 
eftir mér í anddyrinu. Í dag þegar 
hún sér okkur, þá brosir hún alltaf 
til okkar. Hún verður innilega glöð 
þegar hún sér okkur, við erum vinir 
hennar,“ segir Erik.

Guðjón tekur undir. „Já, sumt 
gleymist og margt rennur saman. 
Það gerist svo margt hér. En vin-
konu okkar á ellinöðrunni þykir 
okkur mikið koma til. Það eru þann-
ig hlutir sem standa upp úr. Þegar 
við getum liðsinnt fólki svo um 
munar.“

„Svo er alls kyns minniháttar. 
Bílar fara ekki í gang á bílaplaninu. 
Þá getum við hjálpað. Erum með 
sérstaka græju sem þarf ekki að 
tengja við annan bíl og gefum start. 
Fólk heldur að það þurfi að greiða 
okkur eitthvað fyrir þessa þjónustu. 
En svo sannarlega ekki!“ segir Erik. 
„Slíkt kæmi ekki til greina, við leys-
um bara hlutina.“

Gestirnir eins og farfuglar
Erik líkir gestum í húsinu við fugla. 
„Þeir eru eins og farfuglar. Á vet-
urna kemur gamla fólkið hingað. 
Það getur verið innan um fólk og 
verslað án þess að vera hrætt um að 
detta. Á Flórída er stundum talað 
um „snowbirds“ ferðalangana sem 
flykkjast til Flórída og eru að flýja 
vetur í eigin heimalandi. Það er 
svipað hér.“

Erik bendir á að í húsinu sé sér-
stakt samfélag. „Það eru margir 
fastagestir sem mynda samfélag. 
Fólk sem kemur hingað mjög oft og 
þekkir okkur og heilsar. Á morgn-
ana koma til dæmis oft ljósmynd-
arar Morgunblaðsins í kaffi á Kaffi-
tár. Þeim fylgja stundum íbúar úr 
grenndinni enda vita ljósmyndar-
arnir alltaf það nýjasta í fréttum.“

Við fylgjumst með þeim óþekku
Á dögunum var greint frá því að á 
hverju ári hefði fundist óhugnan- Það er að mörgu að huga í viðhaldi, innan og utan húss. Fréttablaðið/EyÞór

Erik er með hjartað á réttum stað, það vill síðan svo til að það er einmitt slag-
orð vinnustaðarins. Kannski hugmyndin hafi komið vegna innrætis hjálpfúsra 
húsvarða. Fréttablaðið/EyÞór

tveggja daga vinna við að standsetja jólatréð hófst í vikunni. Í dag er það full-
skreytt á afmælisdegi Eriks. Fréttablaðið/EyÞór

↣

Það eru margir fasta-
gestir sem mynda sam-
félag. fólk sem 
kemur hingað mjög 
oft og Þekkir okkur.

Guðjón starfaði sem þjónn í tuttugu ár áður en hann réð sig til starfa sem hús-
vörður. Fréttablaðið/EyÞór

Þeir eru miklir 
vinir, segjast bæði 
rífast og skemmta 
sér eins og hjón. 
Fréttablaðið/EyÞór

Verslingar ansi sjokkeraðir yfir „sekt“ frá húsvörðum og Erik fylgist með.
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Jól2017
Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út.
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 
Sjá nánar á sminor.is.

BOSCH
Hrærivél
MUM 4405

Hrærir, hnoðar og þeytir. 
Fyrirferðalítil. 500 W.

Fullt verð: 17.900 kr.

Jólaverð:

12.900 kr.

BOSCH
Ryksuga, Free'e
BSGL 5400

Orkuflokkur A. Útblástur A. Parkett 
og flísar, flokkur A. Teppi, flokkur B. 
Hljóð: 74 dB. ULPA-sía. 
Vinnuradíus: 15 metrar.

Fullt verð: 44.900 kr.

Jólaverð:

33.900 kr. 

SIEMENS
Espressó-kaffivél
TI 313219RW

Einföld í notkun. Bruggar og 
útbýr helstu kaffidrykki með 
einum hnappi. Hraðvirk upphitun. 
Kaffikvörn úr keramík. Skjár með 
texta. Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 109.900 kr.

Jólaverð:

84.900 kr.

BOSCH
Matvinnsluvél
MCM 3110W

800 W. Tætir, sneiðir og rífur. 
Örugg í notkun: Fer aðeins í gang 
þegar lok er í læstri stöðu.

Fullt verð: 12.900 kr. 

Jólaverð:

8.900 kr.

BOSCH
Uppþvottavél
SMU 46CW01S, Serie 4

13 manna. Sex kerfi. Þrjú sérkerfi, 
þar á meðal tímastytting og 
kraftþurrkun.
Hljóð: 46 dB. „AquaStop“-
flæðivörn.

Fullt verð: 84.900 kr.

Jólaverð:

67.900 kr.

A

SIEMENS
Veggofnar
HB 437GCW0S (hvítur), iQ500
HB 437GCB0S (svartur), iQ500

Með stóru 71 lítra ofnrými. 
Sjö hitunaraðgerðir. 
3D-heitur blástur. Hraðhitun. 
LCD-skjár. Kjöthitamælir. 
Tíu matreiðslutillögur. 
Hreinsiplata í bakhlið. 

Fullt verð: 119.900 kr. 

Jólaverð:

89.900 kr. 

Orkuflokkur

Líf eins og í litlu þorpi
Halldór Pálsson, öryggisstjóri húss-
ins, gengur fram hjá. Hann hóf störf 
sem öryggisvörður í Kringlunni árið 
1996 og varð öryggisstjóri hússins 
árið 2008. Eins og þeir félagar Erik 
og Guðjón á hann langan starfsald-
ur að baki. Hann segir enda sömu 
sögu. „Það er auðvelt að festast hér 
í vinnu því engir tveir dagar eru eins. 
Þetta er eins og lítið þorp. Og eins 
og í litlu þorpi á sér ýmislegt stað 
hér. Það eru þjófnaðir, veikindi, slys 
á fólki, týnd börn, týndir bílar eða 
munir,“ segir Halldór.

Þegar það koma upp veikindi 

eða hættulegar aðstæður segir 
Halldór mikilvægt að þeir gangi 
ekki í störf fagaðila. „Við köllum á 
lögreglu eða á sjúkrabíl, til þeirra 
fagaðila sem þörf er á. Ef það 
koma upp hættulegar aðstæður 
þá verðum við að treysta okkar 
eigið öryggi fyrst. Annars er maður 
orðinn eitt fórnarlamb í viðbót. 
Við brúum bilið og hjálpum fólki 
þangað til rétta hjálpin berst. En ef 
við sjáum að við getum til dæmis 
stöðvað átök eða annað, þá gerum 
við það.“

Hann segist vanda sig við að 

dæma ekki fólk þegar það gerir 
mistök. Í svona stóru samfélagi 
koma reglulega upp þjófnaðar-
mál og málin tengjast allt frá átta 
ára gömlum börnum upp í 80 
ára gamla ellilífeyrisþega. En við 
dæmum engan. Þetta eru fyrst og 
fremst bara manneskjur sem eru 
að gera mistök. Verður á. Eru ef til 
vill á slæmum stað í lífinu,“ segir 
Halldór. „Fyrst og fremst er lífið í 
Kringlunni fjölbreytt og hér sjáum 
við þverskurðinn af þjóðinni alla 
daga með öllum sínum marg-
breytileika.“ 

legir hlutir, rottueitur, sígarettu-
stubbar og ónýtt drasl í jólapökkum 
sem eru settir undir jólatréð og eru 
ætlaðir börnum sem búa við fátækt 
eða eiga um sárt að binda.

„Það er erfitt að eiga við þetta, 
það sem er hægt að gera er að opna 
pakkana. Þetta er ömurlegt og ég 
veit ekki alveg í hvaða spor fólk 
setur sig þegar það gerir svona og 
finnst það ef til vill fyndið. Það 
koma þúsundir pakka undir tréð og 
þeir eru örfáir sem svona innihald 
hefur fundist í. Það er auðvitað eitt-
hvað brotið í fólki sem gerir svona,“ 
segir Erik.

Hann segir langflesta gesti húss-
ins haga sér vel. „Það eru allir vel-
komnir hingað en ef þú hagar þér 
illa og lætur ekki segjast þá höfum 
við auga með þér. Sumum er mein-
að um aðgang í einhvern tíma. Það á 
við þegar menn taka til dæmis ekki 
tiltali eftir ærslagang og læti. Það er 
nú oft gaman hjá börnum og ungl-
ingum en þegar þau hlusta ekki og 
vilja ekki fara eftir reglum, þá þarf 
auðvitað að setja þeim mörk,“ segir 
Erik.

Spennustigið hækkar
En hvernig skyldu gestir haga sér fyrir 
jólin? „Auðvitað er fólk pínu stress-
að, það hækkar aðeins spennu-
stigið. Áður en ég byrjaði að vinna 
hér vann ég sem þjónn í tuttugu ár 
og er því öllu vanur. Einn og einn 
bræðir úr sér. En það eru fimm millj-
ónir sem koma í húsið á hverju ári, 
maður man varla eftir þeim örfáu 
sem fóru vitlaust fram úr rúminu,“ 
segir Guðjón. 

Þeir Erik og Guðjón hafa starfað 
saman í öll þessi ár, eru þeir miklir 
vinir? Guðjón hlær við. „Já, við erum 
nánast eins og hjón. Við erum alltaf 
saman, alla daga, við tveir. Við bæði 
rífumst og skemmtum okkur.“

↣

Öryggisverðir Kringlunnar eru oft undir miklu álagi. Hér er einn þeirra við 
vinnu. Halldór vildi ekki láta mynda sig, nóg væri áreitið. Fréttablaðið/Eyþór
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Fyrir 8 manns

Allt þetta undir 

*miðað við 150 g af andabringu, 600 g af hangikjöti 
og hamborgarhrygg og 200 g af hreindýrapaté

Silfur hafsins, 
rauðvíns- og appelsínusíld 240g   799 kr. stk.
BB rúgbrauð, 270g         238 kr. pk.
 
Tilbúin heit purusteik       1999 kr. kg
Kjötkompaní rauðvínssósa, 700 ml  1490 kr. stk. 

Eðalf. Graflax í sneiðum, 200 g    869  kr. pk.
Eðalf. Graflaxsósa , 150ml      239 kr. stk. 

Kaldur hamborgarhryggur í sneiðum  2699 kr. kg
Gestus kartöflusalat , 400g     499 kr. stk.
 
Kræsingar hreindýrapate      1299 kr.stk.
Kræsingar Cumberland sósa, 100g   599 kr. stk.

Esju reyktar andabringur       5599 kr. kg
Kokkarnir rauðlaukssulta, 180g    699 kr. stk.

VSOC Geita ostur,  270 g      1099 kr. stk.
DGF rifsberjasulta, 650g      360 kr. stk.

Hangikjöt soðið, í sneiðum     3299 kr. kg
Rauðkál            299 kr. stk.

Snittubrauð          189 kr. stk.
Lúxus laufabrauð, 130g      879 kr. pk.
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Fyrir 8 manns

Allt þetta undir 

*miðað við 150 g af andabringu, 600 g af hangikjöti 
og hamborgarhrygg og 200 g af hreindýrapaté

Silfur hafsins, 
rauðvíns- og appelsínusíld 240g   799 kr. stk.
BB rúgbrauð, 270g         238 kr. pk.
 
Tilbúin heit purusteik       1999 kr. kg
Kjötkompaní rauðvínssósa, 700 ml  1490 kr. stk. 

Eðalf. Graflax í sneiðum, 200 g    869  kr. pk.
Eðalf. Graflaxsósa , 150ml      239 kr. stk. 

Kaldur hamborgarhryggur í sneiðum  2699 kr. kg
Gestus kartöflusalat , 400g     499 kr. stk.
 
Kræsingar hreindýrapate      1299 kr.stk.
Kræsingar Cumberland sósa, 100g   599 kr. stk.

Esju reyktar andabringur       5599 kr. kg
Kokkarnir rauðlaukssulta, 180g    699 kr. stk.

VSOC Geita ostur,  270 g      1099 kr. stk.
DGF rifsberjasulta, 650g      360 kr. stk.

Hangikjöt soðið, í sneiðum     3299 kr. kg
Rauðkál            299 kr. stk.

Snittubrauð          189 kr. stk.
Lúxus laufabrauð, 130g      879 kr. pk.
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Ég vissi ekki einu sinni 
hvar Síerra Leóne var á 
kortinu, hvað þá meira, 
þegar til tals kom að ég 
færi þangað og kann
aði samstarf íslenskra 

hönnuða við handverksfólk þar. 
Uppástungan kom frá Jóhannesi 

Þórðarsyni arkitekt. Þegar við störf
uðum við Listaháskólann stýrði 
ég  verkefni þar sem hugmyndir 
hönnunarnemenda og þekking 
bænda sköpuðu nýjar söluvörur 
eins og skyrkonfekt og rabarbara
karamellu. Þarna lá svipuð pæling 
að baki.“

Þannig lýsir Sigríður Sigurjóns
dóttir vöruhönnuður tildrögum 
þess að hún hóf samstarf við fólk í 
Síerra Leóne á vesturstönd Afríku. 
Þangað fór hún á vegum Auroru vel

ferðarsjóðs sem hefur í tíu 
ár styrkt starfsemi 
þar í gegnum 
Unicef. Meðal 
annars byggt 
skóla í sveitum 
svo börn þyrftu ekki 
að leggja á sig tveggja 
tíma göngu í skólann 
þar sem stúlkum var 
iðulega nauðgað á 
leiðinni.

„Ég hafði aldrei 
komið til Afríku áður 
og fannst það sterk 
upplifun. Oft grét 
ég hreinlega meðan 
ég var þar, því ég var 
svo snortin,“ lýsir Sig
ríður. „Ég var mest 
í höfuðborginni 
Freetown en 
f e r ð a ð i s t 
líka um og 
h e i m s ó t t i 
sveitaþorp. Þar 
er talsvert af námum 
með fallegum steinum en 
slíkar náttúruauðlindir hafa í raun 
valdið heimafólki 
meiri óhamingju en 
gæfu, því stríð hefur 
skapast vegna þeirra. 
Íbúarnir eiga þó fal
legar hefðir í skart
gripa og körfugerð 
en lítið er að finna af 
fróðleik eða myndum 
á netinu, því Síerra 
Leóne virðist ekki land 
sem aðrar þjóðir hafa 
áhuga á að vinna með. 
Mér fannst áhugavert að 
skoða það sem fólkið var 

að gera. Á einum 
stað var körfugerð, 
á öðrum útskurður 

og þriðja vefnaður.“

Vill ekki flækja hlut-
ina of mikið
Þessi ferð Sigríðar 

um Síerra Leóne 
stóð í tvær vikur 
og hún kveðst 
hafa notið þess að 

Regína Bjarnadóttir, sem 
er þróunarverkfræðingur, býr þar 

og starfar á vegum Auroru
sjóðsins. „Regína 

fór með mér víða. 
Ég hefði ekki getað 

verið ein, þetta er 
svo vanþróað land 

og eitt það fátækasta í 
heiminum. En fólkið 

þar talar ensku, dálít
ið skrítna að vísu 
en ensku þó, því 
landið var bresk 
nýlenda.“

Þegar Sigríður kom 
heim fór hún að huga að fram

haldinu. Eftir að hafa kennt 
við Listaháskólann í mörg ár 
og líka rekið galleríið Spark 
þekkir hún marga hönnuði. 
„Ég vildi ekki flækja hlutina 
of mikið heldur leist best á 
að hafa bændaverkefnið til 
hliðsjónar og fá hönnuði til 
að vera í beinu sambandi 

við handverksfólkið og 
vinna með því en auka 
vöruvöndun þar sem 
þess væri þörf. Svo varð 

ég að velja hönnuði sem 
væru með sinn eigin sölu

kanal því ég er ekki í aðstöðu til 
að markaðssetja vörur. Mér komu 
strax í hug eigendur Kronkron, 
Hugrún Dögg Árnadóttir og Magni 
Þorsteinsson. Þau eru svo litrík og 
eru bæði að selja í búðinni sinni og 
erlendis.

Næst talaði ég við eigendur As 
We Grow, fyrirtækis sem fékk 
Hönnunar verðlaun Íslands í fyrra, 
en aðalhönnuðurinn þar, Guðrún 
Ragna, er systir mín. Ég ræddi líka 
við fleiri hönnuði en verkefnið 
hentaði þeim ekki,“ segir Sigríður 
og lýsir því hvernig gekk.

Kunnáttan erfist milli kynslóða
Þegar Sigríður Sigurjónsdóttir vöruhönnuður kom fyrst til Síerra Leóne í Afríku viknaði hún oft vegna þess sem 
fyrir augu bar. Nú hefur hún tengt íslenska hönnuði við handverksfólk þar ytra og vonar að verkefnið verði til góðs.

„Ég hafði aldrei komið til Afríku áður og fannst það sterk upplifun. Oft grét ég hreinlega meðan ég var þar, því ég var svo snortin,“ segir Sigríður. FrÉttAblAðið/AntOn brink

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Ég vildi ekki flækja 
hlutina of mikið held-
ur leist best á að hafa 
bændaverkefnið til 
hliðsjónar og fá hönn-
uði til að vera í beinu 
sambandi við hand-
verksfólkið.

↣

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

2 .  d e s e m b e r  2 0 1 7   L A U G A r d A G U r36 H e L G i n   ∙   F r É T T A b L A ð i ð



Tilboðin gilda 2.  - 3. desember 2017    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

m
ar

kh
ön

nu
n 

eh
f

SPURNINGABÓKIN 2017
GUÐJÓN INGI EIRÍKSSON

1.189 KR
STK

LEITIÐ OG FINNIÐ
GUNNAR KR. SIGURJÓNSSON

1.749 KR
STK

HVOLPASÖGUR
GUNNAR KR. SIGURJÓNSSON

2.099 KR
STK

GÓÐAR GÁTUR
GUÐJÓN INGI EIRÍKSSON

1.189 KR
STK

FÓTBOLTASPURNINGAR 2017
GUÐJÓN INGI EIRÍKSSON

1.189 KR
STK

BESTU BARNABRANDARARNIR
HEIMSKLASSA GRÍN

1.189 KR
STK

HÍF OPP!
GUÐJÓN INGI EIRÍKSSON

2.449 KR
STK

ANNA - EINS OG ÉG ER
GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR

4.744 KR
STK

VARGÖLD Á VÍGASLÓÐ
MAGNÚS ÞÓR HAFSTEINSSON

5.004 KR
STK

MAGNI
ÆVISAGA MAGNA

5.004 KR
STK

HÉRASPRETTIR BALDUR GRÉTARSS. 
& RAGNAR I. AÐALSTEINSSON

2.729 KR
STK

ALLI RÚTS
HELGI SIGURÐSSON

4.892 KR
STK

MANNLÍF Í HÚFI
FRIÐRIK G. OLGEIRSSON

6.229 KR
STK



Magni og Hugrún höfðu 
ferðast til Afríku og þau stukku 
strax á vagninn. Líka Guðrún systir. 
Við þrjú fórum saman út til Síerra 
Leóne í september síðastliðnum. 
Guðrún fór með klassísk snið frá As 
We Grow til klæðskera sem vinnur 
heima hjá sér og er mjög vandvirk-
ur. Hann vildi frekar fá kjól heldur 
en snið, er ekki vanur að vinna með 
snið. Svo fór Guðrún að velja efni til 
að sauma úr og þarna eru geggjuð 
efni. Mörg þeirra eru reyndar fram-
leidd í Kína en um helmingur þeirra 
sem við völdum er frá vesturströnd 
Afríku. Klæðskerinn var kannski 
með eitthvert mynstur í kjól sem 
sneri svo allt öðru vísi í annarri 
erminni. Við erum auðvitað óvön 
þessu en svo fannst okkur þetta svo-
lítið sniðugt. Þeir kjólar eru þá bara 
einstakir.

Guðrún var líka að vinna með 
vefara og frá honum koma ofnu 
vasarnir á kjólana og upprúllan-
leg bílabraut, leikfang sem Guð-
rún hannaði. Vefarinn vinnur úti, 
undir bananatré, er ekki með neina 
vinnuaðstöðu aðra. En hann er með 
aðstoðarfólk.

Svo vann Guðrún með 24 ára 
manni sem er útskurðarmeistari og 
elstur í stórum systkinahópi, móðir 
hans er einstæð með sjö börn, þrjú 
sem hún ól sjálf og fjögur sem hún 
ættleiddi þegar systir hennar dó frá 
þeim í fyrra. Alltaf með eitt lítið á 
bakinu, eitt fósturbarnanna. Hún 
býr til skartgripi og vinnur á sama 
markaði og strákurinn hennar. 
Lærði perlusaum af móður sinni og 
hann lærði útskurðinn af afa sínum. 
Svona erfist verkkunnáttan milli 
kynslóða.

Mér fannst gaman að fylgjast með 
Magna og Hugrúnu. Þau útskýrðu 
fyrir skartgripakonu hvað þau vildu 
og komu með alvöru þráð með sér 
að heiman, því þræðir sem not-
aðir eru þarna úti hrynja í sundur 
eftir ákveðinn tíma. Þau kenndu 
fólki að ganga vel frá öllu og nota 
góðan tvinna í saumaskap og góðar 
festingar. Allt er svo fallegt sem 
þarna er gert og því er synd ef svona 
smáatriði eru ekki í lagi. En kannski 
hefur fólkið bara ekki aðgang að 
vandaðri tvinna og lásum. Hugrún 
tók svo með sér tíu hálsfestar á sýn-
ingu í París og fékk strax pöntun, 
sem þýddi að fertugur skartgripa-
hönnuður í Freetown gat borgað 
fyrir elstu stelpuna sína í háskóla.“

24 þúsund ferðamenn á ári
Þið eruð að hrófla svolítið við hag-
kerfinu. „Já, en þetta eru allt lítil 
verkefni og við vinnum „maður á 
mann“. Fólk deilir þeim samt með 
sér. Ef einhver fær stóra pöntun þá 
eru félagar hans á markaðinum að 
vinna að framleiðslunni saman. Við 
fórum í lítið þorp þar sem mikið er 
búið til af körfum og pöntuðum 
nokkrar. Þegar við komum að sækja 
þær þá voru allir í þorpinu að vinna 
upp í pöntunina þannig að sam-
vinnan er mikil. Svo er spurning 
hvernig ágóðanum er deilt en það 
er ekki eitthvað sem við skiptum 
okkur af.“

Sigríður kveðst oft hugsa um 
aðstöðu fólksins í Síerra Leóne og 
spyrja sjálfa sig hvort eitthvað geti 
verið rangt við það sem hún sé að 
gera. Niðurstaðan sé sú að þótt verk-
efnið sé lítið þá hjálpi það vonandi 
einhverjum.

„Þetta er allt sjálfstætt starfandi 
handverksfólk sem við skiptum 
við. Við fórum heim til þess og 
fylgdumst með því vinna. Hvaða 
möguleika hefur það til að selja 
sína vöru? Tveir handverksmarkaðir 
eru í borginni. Stundum var ég þar í 
hálfan dag og það kom enginn. Það 
eru svo ofboðslega fáir ferðamenn 
í Síerra Leóne og heimamenn eiga 
svo lítinn pening. Ég var reyndar á 
rigningatímabilinu sem varir í hálft 
ár. En það koma ekki nema um 24 
þúsund ferðamenn til landsins á ári 
en um sjö milljónir búa þar.“

Mikil spilling er í landinu sem 
aðallega tengist stjórnmálunum 
að sögn Sigríðar. „Ég er búin að 
heyra alls konar sögur svo maður er 
hvergi öruggur um neitt. Þarna eru 
nokkrir mjög ríkir stjórnmálamenn 

Samstarfskonurnar Hanna Martin og Hugrún Árnadóttir úr Kronkron. Hanna með yngsta fósturbarnið á bakinu. Myndir/Olivia acland

Guðrún ragna 
Sigurjónsdóttir 
ásamt samstarfs-
manni sínum, 
ibrahim, sem er 
vefari. vinnustofa 
hans er undir 
stóru bananatré 
á skólalóð í Free-
town.

og fjölskyldur þeirra en almenn-
ingur er svo algerlega hinum megin 
á skalanum, fólk sem hugsar bara: 
hvernig get ég lifað daginn af? Það 
er innbrennt í marga. Við vorum að 
reyna að útskýra fyrir handverks-
fólkinu okkar að ef það vandaði 
sig þá fengi það aðra pöntun. Mér 
fannst það komast til skila, það á 
eftir að koma í ljós.“

Að hafa Regínu úti til að sinna 
samskiptum við heimafólkið og 
borga því segir Sigríður skipta 
sköpum fyrir þessi viðskipti. „Það 
kunna ekki allir framleiðendurnir 
að skrifa reikninga, við þurftum að 
kenna sumum það, þannig að þetta 
er lítið þróunarverkefni sem ég vona 
að verði til góðs og hef sannfæringu 
fyrir því.“

Í nóvember héldu fimm hönnuðir 
til viðbótar til Síerra Leóne og verð-
ur það samstarf kynnt á Hönnunar-
Mars 2018. Ekki kveðst Sigríður vilja 
fleiri hönnuði í dæmið. „Það tekur 
tíma og kostar peninga að ferðast 
til Afríku og byggja upp svona sam-
bönd og þeim fjármunum sem færi 
í það er betur varið í að byggja upp 
það samstarf sem þegar er hafið. Ef 
vel gengur smitar það vonandi út frá 
sér til fleiri þarna úti. Þá er tilgang-
inum náð.“Systurnar Guðrún og Sigríður virða fyrir sér litskrúðug efnin af aðdáun. 

Foday, samstarfsmaður as We Grow, á vinnustofu sinni í Freetown. 

Tveir handverksmark-
aðir eru í borginni. 
sTundum var ég þar í 
hálfan dag og það kom 
enginn. það eru svo 
ofboðslega fáir ferða-
menn í síerra leóne og 
heimamenn eiga svo 
líTinn pening.

↣
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Meira
kósí



Sagan hverfist um hryðju-
verk og popúlisma, 
málefni sem eru ofar-
lega á baugi í samfélags-
legri umræðu. Við upp-
haf sögunnar er framið 

hryðjuverk í Stokkhólmi og á 
meðal fallinna er íslensk þingkona. 
„Atburðurinn setur allt í uppnám 
hér á Íslandi og víðar á Norð-
urlöndum og það 
sem verra er, þá 
gerist það í aðdrag-
anda þingkosn-
inga. Þetta hleypir 
af stað algjörlega 
nýrri atburðarás 
þar sem fer af stað 
ví x lve r ku n  ó tt a 
og ógnar á milli 
þjóðernis popúlista 
og svo hinnar utan-
aðkomandi hryðju-
verkaógnar. Af stað 
fer ófyrirséð atburða-
rás sem enginn virðist 
hafa stjórn á,“ segir 
Eiríkur Bergmann 
um meginþráð skáld-

sögu sinnar. „En undir yfirborðinu 
kraumar svo líka ýmislegt misjafnt.“

Eiríkur Bergmann hefur haslað 
sér völl sem einn helsti sérfræðingur 
okkar um popúlisma og þjóðernis-
hyggju og hefur ritað heilmargt um 
það efni á alþjóðavettvangi. Skáld-
sagan Samsærið byggir einmitt á 
þeim grunni sem birtist í fræði-
bók hans Nordic Nationalism and 
Right-Wing Populist Politics sem 
kom út hjá því virta forlagi Palgrave 
Macmillan fyrir nálega ári. Eiríkur 
skrifaði báðar bækurnar samtímis.

„Mér vitanlega hefur þetta ekki 
áður verið gert á Íslandi, að byggja 
reyfara beinlínis á vísindarann-
sókn og skrifa samhliða alþjóðlegri 
fræðibók. Þegar ég var í gagnaöflun 
fyrir samanburðarrannsóknina um 
uppgang þjóðernishyggju á Norður-
löndunum varð mér snemma ljóst 
að ég væri með einkar ríkan efnivið 
í höndunum. Og að synd væri að 
loka hann aðeins inni í fræðaheim-
inum.“

Á leiksviði stjórnmálanna
Skáldsagan Samsærið er stjórn-
málatryllir og hefur hún fallið vel 
í kramið hjá bæði gagnrýnendum 
og lesendum. „Úlfar Þormóðsson 
rithöfundur kallaði hana fræði-
krimma, sem er ágætis lýsing. 
Sögusviðið eru Norðurlöndin og 
íslensk stjórnmál eru sérstaklega 

í forgrunni, sem ekki 
hefur oft verið megin-
vettvangur íslenskra 
glæpasagna, sú hefð 
er ríkari  annars 
staðar á Norður-
löndum. Mér fannst 
efnið eiga vel heima í 
glæpasögu en í þeim 
má skapa gott rými 
til að rýna í sam-
félagið og þróun 
þess. Efni af þessu 
tagi, hryðjuverk, 
popúlismi, eru ógn-
vekjandi umfjöll-
u n a r e f n i  s e m 
henta vel í glæpa-
sögu. Kannski eru 
hryðjuverk einmitt 

í eðli sínu hinn fullkomni glæpur. Ég 
hef í seinni tíð að mestu skrifað á 
ensku, fyrir alþjóðlegan fræðiheim. 
Samt lít ég nú á mig sem íslenskan 
höfund og því langaði mig líka til 
að skrifa svona bók á mínu eigin 
móðurmáli.“

En hvernig skyldi það vera fyrir 
fræðimann að setjast í stól skálds? 
„Íslensk frásagnarhefð, sú ríka 
arfleifð okkar allra, er á einhvers 
konar landamærum fræða og bók-
mennta. Íslenskur fræðimaður 
nýtur því þeirra forréttinda að geta 
staðið í báðum heimum. Svo deila 
fræðin og ritlistin þessu formi sem 

bókin er. Ég er líka í þeirri stöðu 
að rannsóknir sem ég stunda eru 
að drjúgum hluta greiddar af opin-
beru fé. Og með þessum hætti kem 
ég niðurstöðunum á framfæri við 
fleiri en ella hefði verið. Mér fannst 
það því ekkert svo langsótt að stíga 
um stund yfir markalínuna og 
koma þessum efnivið á framfæri á 
aðgengilegra formi fyrir almenn-
ing.“

Rannsakaði íslenska  
kommentakerfið
Þeir þræðir sem sagan er spunnin úr 
eiga ekki eingöngu uppruna í rann-

sóknum Eiríks á þjóðfélagsþróun 
heldur færir íslenskur almenningur 
líka töluvert til bókarinnar því höf-
undur leitaði fanga víða í ummæla-
kerfum vefmiðlanna. „Þau ummæli 
í bókinni sem lýsa ógn og andúð 
eiga sér oftast hliðstæðu í raunveru-
leikanum. Ég dýfði mér á bólakaf í 
þennan heim og safnaði ummælum 
líkt og þau væru fágæt frímerki. 
Sömuleiðis drakk ég í mig frásagnir 
af andúð á milli trúarbragða og kyn-
þátta á Vesturlöndum. Það viðmót 
sem persónurnar í bókinni mæta er 
því að mestu raunverulegt, þótt hér 
sé það vitaskuld allt saman afbakað 
og lagt skálduðum persónum í 
munn.“

Þjóðernishyggju hefur vaxið 
fiskur um hrygg og hún náð að 
festa sig í sessi í Evrópu, það er blá-
köld staðreynd. Popúlistar ala á 
ótta almennings við hryðjuverka-
ógnina sem magnar upp vítahring 
og styrkir stöðu þeirra. „Ég hef 
oft verið fenginn sem álitsgjafi 
um þjóðfélagsmál og hefur fund-
ist skorta á að sýna betur fram á 
hvernig þjóðfélagsþróun af þessu 
tagi verður í raunveruleikanum. 
Í bókinni er fjallað um samspil 
á milli hryðjuverka, íslamista 
og uppgang þjóðernispopúlista. 
Einnig er fylgst með radíkalíser-
ingu í múslímskum innflytjenda-
hópum. Hér eru það öfgahóparnir 
sem taka sviðið. Samfélagið sogast 
ofan í átök á milli tvennra öfga 
sem nærast á andstöðunni hvorar 
við aðrar. Fórnarlambið er svo hið 
opna frjálslynda samfélag, sem sé 
við öll. Viðlíka hefur víða gerst en 
mér vitanlega hefur því ekki áður 
verið lýst með álíka hætti í skáld-
sögu af þessum toga.“

Á erindi við alla
Eiríkur segir glæpasöguna tilvalda 
til að koma á framfæri niðurstöðum 
þjóðfélagsrannsókna. „Þrátt fyrir að 
þetta sé stjórnmálaþriller sem bygg-
ir á vísindarannsókn, þá er bókin 
fyrst og fremst glæpasaga. Tvítugur 
lesandi sagðist hafa átt erfitt með að 
leggja hana frá sér og það kalla ég nú 
bara góð meðmæli.“

Hyldýpi kommentakerfanna
Rithöfundurinn og fræðimaðurinn Eirikur Bergmann sendi frá sér skáldsöguna Samsærið nú fyrir jólin.

Dæmi um ummæli í bókinni, unnin upp úr 
kommentakerfum vefmiðlanna

Til Evrópu hEfur 
vErið safnað drEggjum 
jarðar, hryðjuvErka-
mönnum, nauðgurum, 
svikahröppum, mold-
vörpum, undirróðurs-
mönnum, gEðklofum, 
vasaþjófum, morðingj-
um, EiTurlyfjasölum, 
Tryggingasvikurum 
og, ofan á allT þETTa 
illþýði, fjölmEnn-
ingarsinnum.

innflyTjEndur skapar 
ringulrEið í landinu, 
áTök mEnningarhEima 
og gETTó, þETTa Er 
Ekki rasismi, hEldur 
að ígrunduðu mála-
skoðun.

þjóðinn Er að vErða 
Eins og flEkkóTTur 
köTTur,og mér finsT 
Ekki að múslimar fái 
að byggja hér moskvu.

Rithöfundurinn og 
fræðimaðurinn Eirík-
ur Bergmann sendi 
frá sér skáldsöguna 
Samsærið nú fyrir 
jólin. Henni hefur 
verið lýst sem æsi-
spennandi reyfara 
og hefur hún hlotið 
einróma lof gagnrýn-
enda og lesenda.
Ásta Hrafnhildur  
Garðarsdóttir
astahrafnhildur@frettabladid.is
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SENDU HJÁLP NÚNA MEÐ ÞVÍ AÐ 
- greiða valgreiðslu í heimabanka – 2500 kr.
- hringja í söfnunarsíma 907 2003 – 2500 kr.
- leggja til framlag á framlag.is
- gefa gjafabréf á gjofsemgefur.is 
- leggja inn á söfnunarreikning okkar

0334-26-50886, kt. 450670-0499

TAKTU ÞÁTT Í AÐ BYGGJA
BRUNNA Í AFRÍKU.
ÞINN STUÐNINGUR GERIR KRAFTAVERK! 

Jólablað Hjálparstarfs kirkjunnar 2017
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mánudagur 18. desember opið kl. 08:00–17:00
þriðjudagur 19. desember opið kl. 08:00–17:00
miðvikudagur 20. desember opið kl. 08:00–17:00 
fimmtudagur 21. desember opið kl. 08:00–17:00
föstudagur 22. desember opið kl. 08:00–17:00
Þorláksmessa 23. desember opið kl. 12:00–18:00
aðfangadagur 24. desember lokað
jóladagur 25. desember lokað
annar í jólum 26. desember lokað 

miðvikudagur 27. desember opið kl. 08:00–16:00 
fimmtudagur 28. desember opið kl. 08:00–16:00
föstudagur 29. desember opið kl. 08:00–16:00
laugardagur 30. desember lokað
gamlársdagur 31. desember lokað
nýársdagur 1. janúar lokað
þriðjudagur 2. janúar lokað
miðvikudagur 3. janúar opið kl. 08:00–16:00

Aðalfundur Hjálparstarfs kirkjunnar var haldinn í Grensáskirkju laugardaginn 23. september 2017. Starfs-
skýrslu stofnunarinnar er að finna á vefsíðunni www.help.is undir liðnum um okkur – Ársskýrslur. Í stjórn 
Hjálparstarfsins starfsárið 2017–2018 eru: Gunnar Sigurðsson formaður, Páll Kr. Pálsson og Salóme Huld 
Garðarsdóttir. Varamenn: Hörður Jóhannesson og Vigdís Valgerður Pálsdóttir. 

Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason
Margt smátt …, 4. tbl. 29. árg. 2017
Ábyrgðarmaður: Kristín Ólafsdóttir
Prentvinnsla:
Umbrot: Pipar \TBWA
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
Ljósmyndir:
Forsíðumynd og myndir á bls. 3, 4 og 5: Þorkell Þorkelsson.
Aðrar myndir: Hjálparstarf kirkjunnar og ACT Alliance.

Afgreiðslutími á skrifstofu Hjálparstarfs kirkjunnar,
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík, um jól og áramót 2017 
er sem hér segir:

GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

HAPPDRÆTTI
– búum öldruðum

áhyggjulaust ævikvöld

Allt annað líf ...

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar einstaklingum, félögum, fyrirtækjum
og stofnunum fyrir frábæran stuðning við starfið og óskar lands-
mönnum öllum gleði og friðar á aðventu og yfir hátíðirnar! 

„Heilsan er betri og lífið allt annað eftir að við byrj-
uðum að fá hreint vatn úr brunninum.“

„Dóttir mín gat byrjað í skóla þegar brunnurinn kom, 
áður þurfti hún að nota marga klukkutíma á dag í að 
sækja vatn og komst ekki í skólann.“

Þetta eru dæmi um setningar sem við heyrum oft og 
iðulega þegar við erum á ferðinni í Jijiga-héraði í Aust-
ur-Eþíópíu þar sem Hjálparstarfið er með vatnsverk-
efni í samstarfi við Lútherska heimssambandið í 
Eþíópíu. Verkefnið hefur verið í gangi með dyggum 
stuðningi frá einstaklingum og utanríkisráðuneytinu 
síðan árið 2007 eða í 10 ár.
 
Markmiðið er að tryggja aðgang að vatni, bæta fæðu-
öryggi og styrkja stöðu kvenna. Brunnar hafa verið 
grafnir og þar sem það er ekki mögulegt eru grafnar 
vatnsþrær. Nýjar og þurrkþolnar korntegundir eru 
kynntar til sögunnar, bættar ræktunaraðferðir og 
betri verkfæri. Dýraliðar hafa verið þjálfaðir til að 
meðhöndla og bólusetja búfé. Konur taka þátt í 
sparnaðar- og lánahópum og fá fræðslu um atvinnu-

rekstur. Margar hafa hafið smárekstur. Þær reka littla 
búð, hafa hafið geita- og hænsnarækt og byrjað að 
rækta grænmeti. Mjög margar kvennanna tala um 
breytta stöðu þar sem þær hafa fjárráð og 
ákvörðunarvald sem var nær óþekkt áður.
 Allt annað líf.

Verkefnið hefur á þessum 10 árum náð til meira en 
130.000 einstaklinga og breytt lífi þeirra til hins 
betra. Nú hefur Hjálparstarfið fyrirætlanir um að 
færa sig yfir í nýtt hérað, Kebri Beyah-hérað, sem er 
enn austar í Eþíópíu. Enda er sjálfbærni ein megin- 
stoðin í verkefninu í Jijiga og tími kominn til að færa 
sig yfir í næsta hérað, en um leið að nýta alla þá 
reynslu sem komin er. 

Við ætlum líka að halda áfram að byggja hús og vatns-
tanka fyrir munaðarlaus börn í Rakaí-héraði í Úg-
anda. Börnin hafa misst foreldra sína úr alnæmi og 
búa í hreysum við vonlausar aðstæður. Nýtt hús og 
vatnstankur, ráðgjöf og stuðningur til skólagöngu 
gerbreytir aðstæðum. Allt annað líf.

Vertu með í að veita von, allt annað líf, taktu þátt í 
jólasöfnun Hjálparstarfsins. Greiddu valgreiðslu í 
heimabanka (2.500 kr.) eða leggðu inn á söfnunar-
reikninginn 0334-26-50886, kt. 450670-0499. Þú 
getur líka hringt í söfnunarsíma 907 2003 (2.500 kr). 

Arabískt orðatiltæki 
segir eitthvað á þessa 
leið „Ef þú hefur mikið, 
gefðu af gnægtum 
þínum; ef þú hefur lítið, 
gefðu af hjarta þínu“.

Takk fyrir stuðninginn.

Bjarni Gíslason,

framkvæmdastjóri 
Hjálparstarfs
kirkjunnar.
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... með auknu aðgengi að hreinu vatni 

GUESTHOUSE- lægra verð

Eþíópía er eitt af fátækustu ríkjum heims, númer 174 á 
lista 188 ríkja á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna (sam-
kvæmt skýrslu frá því í mars 2017). Ríkið er það næstfjöl-
mennasta í Afríku með 94,4 milljónir íbúa en um 45% 
þjóðarinnar eru yngri en 15 ára og nær þriðjungur henn-
ar er yngri en 24 ára að aldri.

Langflestir íbúanna, eða um 80%, búa í dreifbýli og hafa 
lifibrauð sitt af landbúnaði sem er háður úrkomu sem er 
af skornum skammti. Aðstæður þeirra sem búa í dreifbýli 
eru mun lélegri en þeirra sem búa í þéttbýli. Landeyðing 
og uppskerubrestur í landinu er að hluta til rakinn til 
loftslagsbreytinga, þurrkar eru tíðir og regntíminn 
ótryggur þar sem veðurfar er að breytast. Fleiri en tíu 
milljónir íbúa þurftu utanaðkomandi neyðaraðstoð 
vegna þurrka og uppskerubrests árið 2016.
    
Sú jákvæða þróun hefur átt sér stað undanfarinn áratug 
að um 10% hagvöxtur hefur verið í landinu og þeim sem 
búa við sára fátækt hefur fækkað hlutfallslega. Um 55% 
þjóðarinnar höfðu minna en 1,9 USD úr að spila dag 
hvern árið 2000 samanborið við 33% árið 2011. Alþjóða-
bankinn segir stjórnvöld í landinu hafa náð góðum ár-
angri í því að draga úr fátækt í samfélaginu en að enn sé 
þó langt í land til þess að markmið stjórnvalda náist um 
að Eþíópía komist í hóp lægri-meðaltekjuríkja á lífskjara-
lista Sameinuðu þjóðanna fyrir árið 2025.

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðabankans býr fólk við 
sára fátækt þegar það hefur minna en 1,9 Bandaríkjadali 
til að lifa á dag hvern. Árið 2013 bjuggu 767 milljónir 
jarðarbúa við sára fátækt. Meira en helmingur þeirra 
eða 389 milljónir bjuggu í Afríku sunnan Sahara. Flestir 
sárafátækra störfuðu við landbúnað í dreifbýli, meira en 
helmingur þeirra var yngri en 18 ára og höfðu ekki átt 
kost á skólagöngu.

Hjálparstarf kirkjunnar hefur því góða ástæðu til að 
starfa með sjálfsþurftarbændum í afskekktu Sómalífylki 
sem er eitt af fjórum fátækustu fylkjum í Eþíópíu. Með því 
að tryggja fólkinu aðgengi að drykkjarhæfu vatni, hjálpa 
því til sjálfbærni í landbúnaði og stuðla að auknu jafn-
rétti leggur Hjálparstarfið lóð sín á vogarskálarnar til 
að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 
þróun og útrýmingu fátæktar náist fyrir árið 2030.  

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is

GEFÐU 
GEIT
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Sómalífylki í Eþíópíu þekur 144 þúsund ferkíló-
metra sem eru að mestu á flötu, heitu og þurru 
láglendi. Þar búa yfir 5,7 milljónir sjálfsþurftar-
bænda og hálfhirðingja. Búfjárrækt með kamel-
dýr, kindur, geitur og nautgripi er undirstöðuat-
vinnugrein í fylkinu en þar sem skilyrði eru til er 
einnig ræktað maís, hirsi, hveiti og bygg.

Loftslagsbreytingar valda sífellt tíðari þurrkum í 
fylkinu með þeim afleiðingum að fólkið er fast í 
vítahring fátæktar. Dýrin fá ekki nægt vatn og því 
er ástand þeirra lélegt en dýralæknar eru fáir og 
þjónusta þeirra stopul. Fólkið getur ekki fjárfest í 
tækjum og tólum vegna fátæktar og því eru rækt-

unaraðferðir í jarðrækt takmarkaðar og uppsker-
an verður rýr. Vatnsskorturinn leiðir þannig til 
takmarkaðs fæðuöryggis og lífsskilyrði íbúanna 
eru slæm.
 
Undanfarin tíu ar hefur Hjálparstarf kirkjunnar 
starfað með sjálfsþurftarbændum í fylkinu og 
fært sig frá einu héraði þegar árangur hefur náðst 
þar til hins næsta þar sem aðstoðar er þörf. Í upp-
hafi árs 2018 færum við okkur enn um set og hefj-
um hjálp til sjálfshjálpar á nýjum stað í fylkinu. 

Stór þáttur í verkefnum Hjálparstarfs kirkjunnar í 
Sómalífylki snýr að því að aðstoða bændur við að 

Að útrýma fátækt
er langtímaverkefni

Þar sem brunnar og vatnsþrær tryggja aðgengi að vatni þurfa konur 
og stúlkur nú aðeins að nota um 15 mínútur til að fara eftir vatni í 
stað þriggja klukkustunda áður.

Þar sem djúpt er á grunnvatn og því mjög kostnaðarsamt að grafa eftir brunni eru vatnsþrær sem heimamenn kalla birkur grafnar. Birkurnar eru múrsteinshlaðnar og múraðar tröppur ná 
niður á botn þeirra. Í birkurnar safnast rigningarvatn yfir regntímann. Vatnið í þeim dugar oft langt inn í þurrkatímann en blanda þarf vatnshreinsidufti í vatnið úr birkunum áður en fólk 
drekkur það. 

Konurnar bera ábyrgð á að fæða og klæða börnin, þvo þeim og koma í skólann. Konurnar nota eldivið við matreiðslu. Þegar hann brennur fyllir reykurinn loftið inni í 
hústjöldunum og því eru öndunarsjúkdómar algengir í fylkinu. 

Konurnar sjá um að þrífa og þvo þvotta. Þegar regnvatn er komið í birkurnar við þorpin geta dýrahirðar brynnt dýrunum án 
þess að fara lengra en einn kílómetra í burtu heiman frá.

4  –  Margt smátt ...



bæta aðferðir í landbúnaði til að auka uppsker-
una og veita fræðslu um mikilvægi umhverfis-
verndar og gildi hennar fyrir sjálfbæra lifnað-
arhætti. 

Jafnrétti kynjanna er ábótavant í Sómalífylki 
en það má rekja til rótgróinnar menningar á 
svæðinu. Konurnar hafa ekki haft völd til að 
taka ákvarðanir um landnotkun, búfénað eða 
fjármál heimilisins. Þeim hefur ekki verið boðið 
sæti við ákvarðanatökuborðið um sveitar-
stjórnarmál og þær hafa ekki haft aðgang að 
fjármagni til að hefja eigin atvinnurekstur. 
Valdaleysi kvenna í fylkinu hefur neikvæð áhrif 
á heilsu og lífsafkomu kvennanna, fjölskyldna 
þeirra og þar með samfélagsins alls.

Til þess að auka farsæld í samfélaginu hefur 
fleiri en 400 konum verið boðið að taka þátt í 
sparnaðar- og lánahópum kvenna. Konurnar 
hafa fengið fræðslu um það hvernig koma má 
auga á arðbærar viðskiptahugmyndir, hvar og 
hvenær er best að stunda mismunandi viðskipti 
og upplýsingar um sparnaðarleiðir og lána-
möguleika. Konur sem hafa áhuga á að hefja 
atvinnurekstur fá tækifæri með því að vinna 
saman í hópum sem bera sameiginlega ábyrgð á 
verkefnum. 

Konurnar hafa fengið fræðslu og lán en hver og 
ein fær sem svarar um 22.000 krónum til að 
hefja atvinnurekstur svo sem geitarækt, lauk-
rækt og smáverslunarrekstur. Konurnar greiða 
lánin til baka og nota síðan tekjur af rekstrin-
um til þess að greiða kostnað við skólagöngu 
barna sinna og til þess að kaupa dagvöru, fatn-
að og nytjahluti fyrir heimilið. Til þess að ýta 
undir breytingar er jafnframt fundað með 
skoðanaleiðtogum í fylkinu um leiðir til að 
afnema skaðlegar venjur eins og limlestingar á 
kynfærum kvenna og það að gefa stúlkur barn-
ungar í hjónaband. 

Þegar stúlkur þurfa ekki lengur að fara um langan veg eftir vatni dag hvern gefst þeim tími til að fara í skólann. Eftir því sem stúlkur 
eru lengur í skóla því seinna á lífsleiðinni eignast þær börn. Því seinna sem þær eignast börn því betra er heilsufar þeirra og 
barnanna. Bætt aðgengi að hreinu vatni er því þýðingarmikið fyrir stúlkurnar á þurrkasvæðum í Sómalífylki.

Konur sem hafa tekið þátt í fræðslu- og lánahópum í verkefni Hjálparstarfsins hafa margar hverjar opnað smávöruverslanir. Þær 
ráða sjálfar yfir tekjunum af rekstrinum og hafa notað þær til þess að sjá börnum sínum farborða, sjá þeim fyrir námsgögnum og 
kaupa lyf þegar þarf. Valdefling kvenna stuðlar þannig að farsælu samfélagi.   

Bændur fá fræðslu og þjálfun í nútímaræktunarað-
ferðum, öflugri verkfæri og dráttardýr til að setja 
fyrir plóga. Með þessari aðstoð hafa bændurnir 
getað þrefaldað framleiðsluna á landskika sínum en 
áður plægðu þeir með haka eða biðu þess að geta 
leigt uxa af betur stöddum nágrönnum en þá var tími 
þeirra til að plægja oft af skornum skammti.

Dýraliðar sem fengið hafa þjálfun í verkefni Hjálpar-
starfsins bólusetja dýrin og gefa lyf vegna dýrasjúk-
dóma.

Dýraliðar og bændur sækja námskeið um dýrasjúk-
dóma og smitleiðir þeirra. Með fræðslu og réttri 
meðferð við sjúkdómum hefur tekist að bæta ástand 
bústofnsins og þar með lífsskilyrði fólksins.

Biskup Íslands, frú Agnes M. Sigurðardóttir 
prédikar. Sr. Irma Sjöfn Óskarsdóttir og
sr. Þorvaldur Víðisson þjóna fyrir altari
ásamt messuþjónum og fulltrúum
Hjálparstarfs kirkjunnar. 

Mótettukór Hallgrímskirkju syngur undir
stjórn Harðar Áskelssonar. Organisti: Björn 
Steinar Sólberg. Gjöfum til Hjálparstarfs 
kirkjunnar veitt móttaka.

Hátíðarmessa í Hallgrímskirkju
fyrsta sunnudag í aðventu, 3. desember kl. 11:00.
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Saman gegn fátækt og félagslegri einangrun

Taupokar fyrir tengsl og umhverfisvernd 

Á Íslandi búa yfir 16 þúsund manns við fátækt og um 
5 þúsund manns við sára fátækt. Nauðsyn baráttunn-
ar gegn fátækt og félagslegri einangrun er því enn til 
staðar.

EAPN á Íslandi eru regnhlífarsamtök þeirra félaga 
sem berjast gegn fátækt og félagslegri einangrun á 
Íslandi. Samtökin eiga aðild að EAPN (European Anti 
Poverty Network) sem voru stofnuð árið 1990. Níu  
aðildarfélög standa að EAPN á Íslandi og eiga þau öll 
sammerkt að hafa sem hluta af sínum markmiðum að 
vinna að málefnum fátækra. Þau eru Félag einstæðra 
foreldra, Hjálparstarf kirkjunnar, Hjálpræðisherinn, 
Kærleiksþjónusta kirkjunnar, Samhjálp, Sjálfsbjörg 
lsh, Hagsmunasamtök heimilanna, Öryrkjabandalag 
Íslands og Velferðarsjóður Suðurnesja.

Helstu markmið EAPN eru að berjast gegn fátækt og 
félagslegri einangrun og verja hagsmuni þeirra sem 
búa við fátækt. Aðstæður fólks geta verið mismun-
andi og ólíkar ástæður fyrir erfiðleikum fólks. Af-
staða EAPN er einföld: Fátækt og félagsleg einangrun 
er brot á grundvallarmannréttindum því fátækt gerir 
fólki ekki kleift að lifa með reisn. Lykilþáttur í starf-
semi EAPN á Íslandi er virk þátttaka Pepp á Íslandi 
(PeP: People experiencing Poverty) sem samanstend-
ur af öflugum hópi einstaklinga sem hafa sjálfir upp-
lifað fátækt og félagslega einangrun.

Í vetur hefur EAPN á Íslandi ásamt Peppurunum stað-
ið fyrir málstofunni Fátækt er ekki aumingjaskapur í 
Róttæka sumarháskólanum og á Fundi fólksins. Tveir 
morgunverðarfundir voru haldnir í haust, annar um 

málefni skuldara og hinn um fátækt meðal vinnandi 
fólks þar sem kom fram að um 7% vinnandi fólks á Ís-
landi búa við fátækt.  Í ár veittu samtökin í fyrsta sinn 
Fjölmiðlaverðlaun götunnar til að vekja athygli á um-
fjöllun um fátækt þar sem lagt var upp með skilningi 
og virðingu fyrir viðkvæmu málefni.

Stórt skref í baráttunni yrði ef Alþingi samþykkti 
framkvæmdaáætlun gegn fátækt með sérstaka 
áherslu á húsnæðisvanda þeirra sem búa við fátækt. 
Að því mun EAPN á Íslandi vinna uns enginn á Íslandi 
þarf að búa við það brot á mannréttindum sem fátækt 
og félagsleg einangrun er.

Fyrir hönd Peppara, 

Ásta Dís Guðjónsdóttir og Laufey Ólafsdóttir,
samhæfingarstjórar Pepp á Íslandi

Fyrsta daginn mættu þær þrjár en mánudaginn 27. 
nóvember síðastliðinn voru þær 39 konurnar sem 
hafa ennþá lítið tengslanet á Íslandi en vilja svo 
gjarnan hafa eitthvað fyrir stafni. Þær hafa búið til 
hátt í 200 fjölnota taupoka til nota undir ávexti og 
grænmeti. Þær eru að sinna umhverfisvernd á Ís-
landi. Húrra fyrir þeim! 

Það eru Hjálparstarf kirkjunnar og Hjálpræðisherinn 
sem starfa saman að verkefninu sem hefur tvíþætt 
markmið: Að stuðla að aukinni virkni kvenna sem hafa 
leitað hælis á Íslandi en eru enn utan vinnumarkaðar 
annars vegar og hins vegar að stuðla að verndun um-
hverfisins með því að bjóða neytendum fjölnota tau-
poka sem konurnar sauma og munu fást í matvöru-
verslunum, hjá Hertex og í fataúthlutun 
Hjálparstarfsins í upphafi árs 2018. 

Konurnar mæta og vinna í sjálfboðavinnu á mánu-
dagsmorgnum í Hertex í Mjódd og sauma þar fjölnota 
poka undir ávexti, grænmeti og aðrar vörur. Eftir um 
tveggja tíma samveru við saumaskap borða allir 
saman og spjalla. Sjálfboðaliðarnir fá svo umbun fyrir 
störf sín en ekki er um vinnulaun að ræða. 

Hjálparstarfið og Hjálpræðisherinn taka á móti hælis- 
leitendum og flóttafólki sem leita aðstoðar hjá stofn-
unum. Ráðgjafar okkar hafa orðið varir við að konur 
sem bíða úrskurðar hælisumsóknar og þær sem ný-
verið hafa fengið hæli hér á landi en eru enn utan 
vinnumarkaðar hafa þörf fyrir virkni af einhverju 
tagi. 

Hjálparstarf kirkjunnar starfar í anda hugmynda-
fræði um valdeflingu og leitast við að styðja fólk við 

að bæta félagslega stöðu sína og almenn lífsgæði. 
Einstaklingsmiðuð nálgun og notendastýrð þjónusta 
eru lykilverkfæri félagsráðgjafa Hjálparstarfsins 
sem leggja höfuðáherslu á að hlusta, ræða og reyna 
að skilja einstaklingana sem til þeirra leita og vinna 
með þeim á forsendum þeirra sjálfra.
 
Í öllu starfi er markmiðið að fólk hafi fundið styrk sinn 
og getu til að takast á við erfiðar aðstæður og til að 
komast út úr félagslegri einangrun sem oft er fylgi-
fiskur efnaleysis. Sérstök áhersla er lögð á starf í 
þágu barna og unglinga sem miðar að því að þau hafi 
sterka sjálfsmynd og séu virkir þátttakendur í samfé-
laginu.

Lavine (fremst til vinstri) er tólf ára gömul stúlka frá Írak sem leitar hælis á Íslandi. Eldri konurnar í hópnum 
eru duglegar að leita til hennar um að þræða nálarnar í saumavélunum enda er hún leiftursnögg að því.

Pepparar veittu Fjölmiðlaverðlaun götunnar fyrir faglega og 
málefnalega umfjöllun um fátækt í fjölmiðlun í fyrsta skiptið í 
febrúar 2017. Stefnt er að því að afhenda verðlaunin árlega.
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Kynningarblað

Jólin hjá Karli Kvaran 
og Sahar Ghaderi ein-
kennast af jólasiðum frá 
fjórum löndum: Íslandi, 
Íran, Frakklandi og Nor-
egi.  ➛6
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Eva Sólveig Þórisdóttir, stílisti í garðheimum, aðstoðar fólk við að velja rétta skrautið fyrir jólin. MynD/Ernir

Jólaheimur í 
Garðheimum
Garðheimar eru komnir í jólabúning. Um helg-
ina verður heitt kaffi, kakó og ristaðar möndlur 
á boðstólum. Auk þess verður tilboð á fallegri 
jólavöru, kertum og ljósaseríum. Það verður því 
notaleg jólastemming um helgina. ➛2

Tryggir  
öruggan bakstur

R  O  Y  A  L    R  O  Y  A  L   



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 

Eva Sólveig Þórisdóttir, 
stílisti hjá Garðheimum, 
segir skemmtilegt að koma í 

verslunina núna. Jólastemmingin 
taki á móti viðskiptavininum. 
„Við erum með mjög mikið úrval 
af fallegu jólaskrauti og gjafavöru. 
Hér getur fólk bæði keypt tilbúna 
aðventukransa eða jólaskreytingar 
og einnig allt föndurefni fyrir 
skreytingar. Flestir vilja nota nátt
úruleg efni í skreytingarnar núna, 
svo sem mosa, þykkblöðunga og 
eucalyptus í bland við smá gull og 
glimmer,“ segir hún.

„Við fylgjumst mjög vel með 
hvað er nýjast að gerast í skreyt
ingum. Núna eru til dæmis dökkir 
og djúpir litir mjög vinsælir. Ég get 
nefnt dökkvínrauðan lit og dökk
grænan, síðan er gylltur litur alltaf 
mjög vinsæll. Við höfum verið að 
taka upp ótrúlega spennandi og 
fallegar vörur frá dönsku fyrir
tækjunum Lene Bjerre og Green
Gate. Þessar vörur hafa verið mjög 
eftirsóttar af þeim sem vilja fegra 
heimilið sitt. Bæði þessi fyrirtæki 
eru leiðandi í tísku á heimilis
vörum, hvort sem er til gjafa eða 
eigin nota. Mér finnst hafa vaknað 
áhugi hjá ungum konum að kaupa 
fallega og vandaða hluti sem þær 
raða síðan saman. Þær fylgjast 
vel með hvað er í gangi og spá 
mikið í alls konar hönnunarvöru,“ 
segir Eva Sólveig. „Þetta er allt frá 
blómavösum og kertastjökum 
yfir í bolla og ýmsa fallega hluti í 
eldhúsið, eiginlega allt þar á milli,“ 
bætir hún við.

„Jólaskrautið frá þessum 
merkjum er gríðarlega fallegt líka, 
sérstaklega kertin sem margir 
sækjast einmitt eftir í aðventu
skreytingar. Hægt er að fá kerti 
sem eru í laginu eins og jólatré eða 
stjörnur. Stílistar og blómaskreytar 
í Garðheimum aðstoða fólk við 
kaup á öllu því sem það vantar í 
aðventuskreytingar, veita ráðgjöf 
og persónulega þjónustu. Auk þess 

erum við með mikið úrval af til
búnum skreytingum.

Við reynum að hafa lágstemmda 
stemmingu í versluninni þannig að 
fólki finnist þægilegt að koma og 
skoða í rólegheitum. Í Garðheim
um er opið til níu á hverju kvöldi,“ 
segir Eva Sólveig og bendir á að 
mikið úrval sé af fallegum jóla
gjöfum í versluninni eftir íslenska 
hönnuði. „Ég get nefnt Heklu, 
Sveinbjörgu, Ihönnu og marga 
fleiri. Frá þeim kemur vönduð og 
glæsileg vara. Í rauninni er hægt að 
kaupa hér allt í einni ferð, allt frá 
skreytingum, seríum, jólagjöfum, 
jólapappír eða jólatré. Um helgina 
verðum við með tilboð á aðventu
krönsum, kertum, skreytingaefni 
og ljósaseríum. Hér eru næg bíla
stæði og aðkoma að húsinu góð. 
Við erum með veitingastað á efri 
hæðinni þar sem hægt er að setjast 
niður og fá sér bröns með allri 
fjölskyldunni um helgar. Við sem 
störfum í Garðheimum erum sann
kölluð jólabörn og hlökkum mikið 
til aðventunnar. Það er eitthvað 
fyrir alla í Garðheimum,“ segir Eva 
Sólveig.

Þeir sem vilja fylgjast með við
burðum og öðrum uppákomum 
í Garðheimum geta fylgst með á 
Facebooksíðu fyrirtækisins.

Það er margt fallegt í Garðheimum núna fyrir jólin, alls 
kyns fallegt í jólapakkann. 

Aðventan byrjar á morgun. Það er hægt að fá allt til aðventuskreytinga í Garðheimum. 

Mikið úrval er til af tilbúnum aðventuskreytingum. MYNDIR/ERNIR

Jólaskreytingar í nýjustu litunum.

Nú er mest í tísku að hafa aðventukransinn náttúrulegan. 

Margt fallegt fyrir heimilið.Jólakúlur í nýjustu litunum.

Framhald af forsíðu ➛ Við fylgjumst mjög 
vel með hvað er 

nýjast að gerast í jóla-
skreytingum. Núna eru 
til dæmis dökkir og 
djúpir litir mjög vinsælir, 
í bland við smá gull og 
glimmer. 
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Hvað er betra en að geta 
notið lífsins á aðventunni 
með fjölskyldu, vinum og 

kunningjum. Þetta er sá tími sem 
við leyfum okkur ýmislegt í mat og 
drykk og gleðjumst saman. Flest 
okkar könnumst við við að borða 
svolítið of mikið af alls konar og 
fyrir vikið verðum við uppþembd, 
fáum óþægindi í magann og auk
inn vindgang. Þetta „mikið af alls 
konar“ getur reynst meltingunni 
erfitt og raskað jafnvægi þarma
flórunnar. Í raun getur aðventu
gleðin sett allt á annan endann 
sem skilar sér svo í verra heilsufari, 
sleni og þreytu sem hellist yfir 
okkur í janúar.

Leyfum okkur að njóta
Í einföldu máli þá getum við gert 
meltingunni okkar og líkamanum 
stóran greiða með því að taka inn 
bæði ensím og mjólkursýrugerla 
reglulega og passa það sérstak
lega vel núna í desember. Melt
ingarensím sem tekin eru inn með 
stórum máltíðum eða mat sem við 
þolum illa geta losað okkur við 
öll meltingarónot og við verðum 
orkumeiri fyrir vikið, á meðan 
mjólkursýrugerlar (probiotics) við
halda og styrkja þarmaflóruna en 
hún er undirstaða ónæmiskerfisins 
og tengist geðheilsu okkar sterkum 
böndum.

Sykurinn nærir púkann
Sykurpúkinn gerir víða vart við 
sig núna, en þó svo að mörgum 
takist að halda honum innan 
skynsamlegra marka breytir það 
því ekki að allur sykur hefur áhrif á 
heilsuna okkar og getur m.a. komið 

ójafnvægi á þarmaflóruna. Ef það 
verður ójafnvægi og það dregur úr 
vexti heilbrigðra baktería myndast 
kjöraðstæður fyrir þær óæskilegu 
og er candidasveppurinn þá ofar
lega á blaði. Það getur lýst sér sem:

l Meltingartruflanir
l Uppþemba
l Óeðlilegar hægðir
l Húðvandamál
l  Sveppasýkingar (sérstaklega hjá 

konum)
l Tímabundið ofnæmi
l Hugsanlegt þunglyndi

Þegar þarmaflóran er ekki í topp
standi er ónæmiskerfið okkar 
það ekki heldur og líkur á kvefi 
og pestum aukast. Líferni okkar í 
dag skilar sér því fljótlega í verra 
heilsufari ef við göngum ekki gæti
lega um gleðinnar dyr.

Tvöfaldur skammtur í 
desember
Bio Kult Candéa inniheldur öfluga 
blöndu af vinveittum gerlum ásamt 
hvítlauk og Grapefruit Seed Extract 
sem hafa góð áhrif á meltinguna og 
hjálpa til við að drepa niður cand
ida albicans gersveppinn. Fyrir 
utan að innihalda 7 mismunandi 
gerlastrengi sem byggja upp vin
veittu þarma flóruna er þarna hvít
laukur sem er gríðarlega öflugur 
við að drepa niður gerjun, minnka 
sykurlöngun og getur virkað fyrir
byggjandi gegn veirusýkingum. 
Hann er einnig talinn bæta and
lega heilsu og styrkja ónæmis
kerfið. Grapefruit Seed Extract, gert 
úr kjörnum greipaldins, inniheldur 

efnasambönd sem eru afar virk 
gegn fjölmörgum tegundum bakt
ería, veira og sveppa. Að taka tvö
faldan skammt af Bio Kult Candéa 
í jólamánuðinum getur verið mikil 
heilsubót fyrir okkur og aukið lík
urnar á því að við verðum fersk og 
orkumikil strax á nýju ári.

Leyfðu þér að njóta
„Hver kannast ekki við að verða 
þreyttur eftir þunga máltíð? Sumir 
fá líka óþægindi, uppþembu og 
vindverki en þetta tengist að 
öllum líkindum skorti á meltingar
ensímum. Stundum gerist það 
að líkaminn getur ekki virkjað 
ákveðin ensím. Það er t.d. ef við 
borðum of mikið og/eða að sam

setning matarins er slæm, en þá 
nær líkaminn ekki að „lesa skila
boðin rétt“. Þetta getur valdið 
vandamálum hjá fjölmörgum. 
Ekki bara magaónotum, þreytu 
eða öðrum kvillum, heldur getur 
það gerst að við fáum ekki þá 
næringu sem maturinn (eða 
bætiefnin) á að skila okkur. Melt
ingarensímin frá Enzymedica 
eru talin þau öflugustu sem völ er 
á. Best er að taka hylkin inn fyrir 
máltíð, en þau virka þó einnig 
ef þau tekin eru eftir máltíð og 
allir geta tekið þau,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi 
hjá Artasan.

Hvern vantar meltingar-
ensím?
Afleiðingar vegna skorts á 
meltingarensímum geta verið 
víðtækar og hugsanlega finnum 
við fyrir öðrum einkennum en 
meltingarónotum.  

Einkenni skorts á ensímum geta 
verið:

l Brjóstsviði
l Vindverkir
l Uppþemba
l Kviðverkir og ógleði
l Bólur
l Nefrennsli
l Krampar í þörmum
l Ófullnægt hungur
l Exem  
l Höfuðverkur 
l Skapsveiflur
l Liðverkir
l Húðkláði
l Húðroði
l Svefnleysi

Ólíkt mjólkursýrugerlum sem eru 
aðallega staðsettir í þörmunum og 
viðhalda bakteríuflórunni, notum 
við meltingarensím til að brjóta 
niður fæðuna og gera hana klára 
svo hægt sé að taka upp næringuna 
í þörmunum.

Uppskrift að ánægju
Til að gera aðventuna sem ánægju
legasta er upplagt að taka tvöfaldan 
skammt af mjólkursýrugerlum og 
taka meltingarensím með þungum 
máltíðum. Við njótum betur, 
verðum orkumeiri og tökum vel á 
móti nýju ári, heilsuhraust og til
búin fyrir komandi verkefni.

Núna er tíminn til að njóta

„Í einföldu máli þá getum við gert meltingunni okkar og líkamanum stóran greiða með því að taka inn bæði ensím og 
mjólkursýrugerla reglulega og passa það sérstaklega vel núna í desember.“ 

Hrönn Hjálmarsdóttir, heilsumark-
þjálfi hjá Artasan. 

Meltingarensím 
og mjólkursýru-
gerlar hjálpa okk-
ur að njóta lífsins 
á aðventunni 
þannig að okkur 
líði vel og að auð-
velt verði að hefja 
nýtt ár af krafti, 
heilbrigð á sál og 
líkama.

– Meltingarensím
Öflug ensím sem auðvelda meltingu, auka orku 
og draga úr einkennum fæðuóþols

Digest Basic
• Bætir meltingu og frásog 

næringarefna.
• Gegn ónotum, lofti og 

uppþembu.
• Henta einnig fyrir börn.

Digest
• Tvöfalt meiri styrkur en í 

Digest Basic.
• Eykur orku.
• Lítil hylki sem auðvelda 

inntöku.

Digest Spectrum
• Hentar vel þeim sem glíma við 

ýmis fæðuóþol.
• Hentar allri fjölskyldunni.
• Styður meltingu á glúteini, 

laktósa, kaseini, próteini og fenól, 
sem og grænmetis og bauna.

• Viðurkennt af Autism Hope 
Aliance. 

Digest Gold
• Söluhæsta meltingarvaran í 

Bandaríkjunum.
• Gegn fjölþættum 

meltingarvandamálum
• Handhafi Vity* verðlaunanna 

10 ár í röð.
• Inniheldur ATPro (ATP, 

Magnesíum Citrate, Coensime 
Q10, Phytase).

*Sú vara sem smásalar kjósa oftast sem bestu vöru ársins í hverjum flokk

Enzymedica 5x10 copy.pdf   1   21/09/2017   13:13
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Túr-
merik 

munnúðinn 
inniheldur 
mikið magn af 
kúrkúmín 
þykkni og er sá 
fyrsti sinnar 
tegundar í 
heimunum. 
Nú með öflugri 
og betri 
pumpu.

Hrönn Hjálmars-
dóttir, næringar- og 
heilsumarkþjálfi

Túrmerik þekkjum við best 
sem heiðgula kryddið sem er 
eitt af undirstöðuefnunum í 

karríi og krydda Indverjar mat sinn 
ríkulega með þessu kryddi ásamt 
því að það er notað sem matar
litur. Túrmerik (Curcuma longa) 
á sér djúpar rætur í indverskum 
lækningafræðum þar sem það 
hefur verið notað við bólgusjúk
dómum eins og liðagigt, til þess að 
lækna meltingarvandamál, hreinsa 
blóðið, við húðvandamálum, 
morgunógleði og lifrarvanda
málum í meira en tvö þúsund ár.

Sá fyrsti í heiminum!
Túrmerik munnúðinn frá Better 
You er sá fyrsti sinnar tegundar í 
heiminum. Að baki liggja áralangar 
rannsóknir en sú vinna fólst að 
mestu í því að koma efninu á það 
form að það yrði frásogunarhæft 
gegnum slímhúð í munni. Lausnin 
var eins konar hjúpun á hverju 
mólekúli sem gerir það að verkum 
að þau loða ekki saman (hlaupa 
ekki í kekki) og frásogast því afar 
vel gegnum slímhúðina. Þessi tíma
mótavinnsla tryggir meiri upptöku 
á öllum þremur virku efnasam
böndunum (curcuminoids) sem 
finnast í túrmerik.

Meiri upptaka
Túrmerik brotnar hratt niður í 
líkamanum og einnig frásogast 
það mjög illa í meltingarveginum. 
Munnspreyið er því algjör bylting 
en með því að spreyja út í kinn, 
komumst við fram hjá meltingunni 
og verður upptakan meiri fyrir 
vikið. Sýnt hefur verið fram á að 
frásog gegnum slímhúð í munni 
(kinnum) er töluvert meira 
og ekki skemmir að það 
er gott appelsínubragð 
af Túrmerik munn
spreyinu.

Kúrkúmín í 
 túrmerik
Kúrkúmín er það efni 
sem gefur túrmerikinu 
hinn djúpa gula lit og jafn
framt það efni sem hefur verið 
rannsakað svo mikið. Niðurstöður 
rannsókna hafa sýnt með ótví
ræðum hætti hversu öflug þessi rót 
er og er það þegar marg vísindalega 
sannað að þessi sterkgula rót er 
frábær til að vinna gegn bólgum 
í líkamanum. Allar rannsóknir 
hafa þó notast við meira magn af 

kúrkúmíni en við getum innbyrt 
með matnum okkar daglega og því 
upplagt að taka það inn sem bæti
efni líka. Túrmerik munnúðinn frá 

Better You inniheldur 850 mg af 
virkum kúrkúmín efnasam

böndum.

Bólgueyðandi töfra-
krydd
Krónískar bólgur eru 
rótin að mörgum lífs

stílssjúkdómum sem og 
að flestum þeim sjúkdóm

um sem hrjá nútímamann
inn. Bráðar (skammtíma) bólgur 

eru líkamanum nauðsynlegar 
en að sama skapi verða þær að 
vandamáli ef þær eru langvarandi 
(krónískar). Eins og áður sagði hafa 
bólgueyðandi áhrif túrmeriks verið 
afar áhrifarík en það hefur hvorki 
bælandi áhrif á ónæmiskerfið né 
veldur það aukaverkunum.

Fyrir alla – líka vegan!
Túrmerik munnúðinn hentar 
bæði grænmetisætum og vegan og 
má nota hann á hvaða tíma dags 
sem er. Hrista vel fyrir notkun og 
sprauta bragðgóðum vökvanum 
fjórum sinnum út í kinnarnar.

Hann innheldur ekki:

l Glútein
l Mjólkurafurðir
l GerSoya
l Gerviefni (litar og bragðefni)

Athugið! Túrmerik hefur afar 
sterkan gulan lit og þarf því að 
passa fatnað og annað, eins og 
þegar rótin sjálf er meðhöndluð.

Sölustaðir: Apótek, heilsubúðir og 
heilsuhillur verslana

Minni liðverkir, betri líðan
Túrmerik munnúðinn er sá fyrsti sinnar tegundar í heiminum en nú með öflugri og betri pumpu. 
Eitt öflugasta bólgueyðandi efni í náttúrunni. Túrmerik bætir meltinguna og minnkar liðverki.

Það þykir  sannað að túrmerik er frábært til að vinna gegn bólgum

Hámarks-
upptaka ef 

sprautað er út 
í kinn

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Hair, Skin & Nails
 

 

 

Eru hár og húð líflaus og neglurnar 
farnar að brotna og klofna? 
Hvað þarf til að breyta því?
� MSM sem er græðandi fyrir húð og styrkjandi fyrir hár
� Kísil sem örvar  efnaskipti og myndun frumna, eykur þéttleika og 

teygjanleika.
� Aloe Vera sem er ríkt af vítamínum og amínósýrum og er 

rakagefandi
� Biotin, kopar og sink sem viðhalda heilbrigðu hári og húð
� Kelp, kalk, E & C vítamín

Þessi ofurblanda getur breytt því en hún er sérstaklega samsett til 
að stuðla að fallegri húð, sterkum nöglum og líflegu hári.

Natures Aid Har hud og neglur 5x10 copy.pdf   1   29.11.2017   10:36
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Jólahald hjónanna Karls Kvar-
an og Sahar Ghaderi sameinar 
jólahefðir og siði frá Íslandi 

og Íran, þaðan sem hún kemur, og 
Frakklandi þar sem þau kynntust 
og sóttu bæði háskólanám á sínum 
tíma. Auk þess er fjölskylda Karls 
búsett í Noregi þannig að segja má 
að þessi fjögur lönd til samans eigi 
sinn þátt í hvernig hjónin halda 
upp á jólin í ár.

Þrátt fyrir að löndin séu ólík 
segir Sahar að jólahaldið í lönd-
unum sé tiltölulega líkt þó svo 
að gömlu íslensku jólasveinarnir 
séu þar með algjöra sérstöðu. „Við 
höfum haldið upp á mörg falleg 
jól í Frakklandi, Noregi og Íran en 
jólin í ár eru þau fyrstu þar sem 
við dveljum að hluta til á Íslandi. Í 
öllum þessum löndum er réttilega 
fjölskyldan í fyrirrúmi þar sem fólk 
gefur sér tíma fyrir hvert annað.“

Mikið dansað
Aðspurð hvernig það gangi að 
sameina jafn ólíka menningar-
heima segir Sahar það hafa gengið 
mjög vel. Fyrir vikið sé heimili 
þeirra skemmtilegur kokteill af 
Íran, Íslandi og Frakklandi. „Það 
er merkilegt hvað þessir þrír 
heimar eiga mikið sameiginlegt. 
Fjölskylda og vinir eru hornsteinn 
allra þessa samfélaga en einnig 
spilar nánd við náttúru og sögu 
stórt hlutverk. Þessi skemmtilega 
leikfimi milli ólíkra menninga 
hefur gert okkur kleift að njóta 
allra fjölbreytilegu stundanna 
á heimilinu, hvort sem það er í 
formi matargerðar, tónlistar, bók-
mennta, kvikmynda eða íþrótta.“

Karl segir að jólastemningin í 
Teheran, höfuðborg Írans, sé mjög 
athyglisverð. „Það er aðallega í 
kristnu armensku hverfunum sem 
fólk fagnar hátíðinni en þau eru 
umkringd öðrum hverfum þar sem 
íbúar láta jólin fram hjá sér fara. 
Þar má því finna jólatré, jólaskraut 
og jólamarkaði sem eru mjög líkir 
þeim við þekkjum.“

Jólin í Íran voru haldin heima 
hjá fjölskyldu Sahar í borginni 
Sari við Kaspíahafið. „Húsið var 
skreytt með austurlensku jólatré 
og armenskum jólaskreytingum. 
Síðan var stórfjölskyldunni og 
vinum boðið í mat. Eldað var lamb 
að íslenskum hætti ásamt írönsk-
um kryddum og hrísgrjónum og 
endað var á franskri eplaköku,“ 
segir Karl og bætir við. „Kvöldið 

endaði síðan með dönsum og 
jólalögum enda geta Íranar ekki 
haldið veislur á þess að dansa. Var 
þetta allt mjög eftirminnilegt, sér-
staklega að fylgjast með aðaljóla-
barninu sem var 68 ára faðir Sahar 
sem hélt upp á sín fyrstu jól með 
jólahúfu á höfðinu allt kvöldið.“

Skórinn í gluggann
Þótt mjög lítill hluti írönsku 
þjóðarinnar haldi jól þá fagnar öll 
þjóðin Yalda, nóttina frá 20.-21. 
desember, segir Sahar. „Hátíðin er 
tileinkuð ljósinu og endurfæðingu 
sólarinnar. Þessum persneska 
sið og lengstu nótt ársins hefur 
verið fagnað þúsund árum fyrir 
tilkomu íslam og er mikilvæg allri 
írönsku þjóðinni. Fjölskyldan 
safnast þá saman og borðar bæði 
mat með hráefnum frá vetrar- og 
sumartíma. Búið er til Yalda matar-
borð þar sem t.d. granatepli frá 
vetrartíma og vatnsmelónur frá 
sumartíma eru borin fram ásamt 
fjölmörgum afbrigðum af hnetum 
og þurrkuðum ávöxtum. Alla nótt 
þangað til við sólarupprás lesa fjöl-
skyldur ljóð, hlusta á tónlist, dansa 
og líta til bjartari daga. Okkur 
fannst þessi hátíð með eindæmum 
lík okkar eigin jólaanda.“

Í ár halda þau upp á jólin bæði 
á Íslandi og í Noregi segir Karl. 
„Við munum vera á aðfangadegi 
í faðmi fjölskyldunnar í Ósló hjá 
foreldrum mínum og systur. Þar 
munum við sameinast undir góðri 
máltíð og fjölskyldusögum. Fram 
að jólum munum við vera hér á 
landi þar sem Sahar mun kynnast 
íslenskum jólasiðum. Ég býst fast-
lega við því að skórinn verði settur 
í gluggann í von um að okkar 
árlegu gestir láti eitthvað af hendi 
rakna.“

Fiskur með 
hrísgrjónum og 
jurtum
Írönsk-armensk 
jólauppskrift 
fyrir fjóra

Fiskur:

Samkvæmt írönskum sið er not-
aður hvítur fiskur frá Kaspíahafi 
eða Persaflóanum en hægt er að 
nota ýsu eða þorsk. Fiskurinn er 
léttsteiktur á pönnu í smjöri eða 
olíu.

Hrísgrjón með jurtum:

Hrísgrjón 600 g (jasmín eða 
basm atí)
Graslaukur 70 g
Kóríander 70 g
Steinselja 70 g
Dill 70 g
Vorlaukur 50 g
Hvít lauksrif 4-5 stykki
Olía 50 ml
Salt og pipar
Túrmerik (eða annar gulur matar-
litur) 1 teskeið

Hreinsið hrísgrjónin og látið 
standa í vatni í tvo tíma í kæliskáp 
eftir að hafa saltað með ¾ msk. af 
salti. Skerið jurtir og vorlauk í bita 
(5-10 mm). Hvítlaukurinn er rifinn 
með rifjárni.
Setjið 1,2 lítra af vatni í pott og 
látið sjóða. Hellið vatninu af grjón-
unum og setjið í sjóðandi vatnið. 
Þegar grjónin verða dálítið mjúk 
(5-10 mín.) skal sigta þau. Takið 
fram annan pott og hellið í hann 
3 msk. af olíu og 5 msk. af vatni 
ásamt 1 tsk. af túrmerik. Blandið 
öllu saman á botni pottsins. 
Leggið 3 sentimetra þykkt lag af 
grjónum í botninn. Leggið þunnt 
lag af jurtum sem blandað hefur 
verið saman ásamt hvítlauknum á 
grjónin. Endurtakið þar til pottur 
er fullur. Hellið 3 msk. af olíu og 
5 msk. af vatni yfir grjónin. Látið 
pottinn standa í 45-60 mín. á 
lágum hita.
Berið fiskinn fram og hrísgrjónin 
ásamt sítrónum en safanum er 
kreist yfir fiskinn. Gott er að setja 
smjör yfir grjónin meðan rétturinn 
er heitur. Annað meðlæti getur 
verið jógúrt, skornir tómatar, 
agúrka og olíu í skál. Nooshe djan. 
(þýð.: Verði ykkur að góðu).

Leikfimi milli 
menningarheima

Sahar Ghaderi og Karl Kvaran blanda 
saman siðum ólíkra landa um hver 
jól í búskap sínum. MYND/STEFÁN

Hvítur fiskur með hrísgrjónum og úrvali jurta er dæmigerður íranskur-arm-
enskur jólaréttur. Uppskriftin er einföld og ættu flestir að ráða við hana.

Jólin í ár hjá Karli 
Kvaran og Sahar 
Ghaderi einkenn-
ast af jólasiðum 
frá fjórum lönd-
um: Íslandi, Íran, 
Frakklandi og 
Noregi. Þau segja 
fjölskylduna og 
vini vera horn-
stein allra þess-
ara samfélaga.

Opið alla daga 
til jóla.

Bláu húsin v/ Faxafen. 
sími 553 7355.
www.selena.isselena undirfataverslun

• Undirföt.
• Náttföt.
• Náttkjólar.
• Sloppar.

Bjarni Sigurðsson 
Leirlistamaður

Laugardaginn 
2. desember  
kl. 12 - 17

Sunnudaginn 
3. desember  
kl. 12 - 17

Hönnunarsafn Íslands - Garðatorgi 1, Garðabær.

ALLIR

VELKOMNIR

markaðurPop 
Up 
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Atvinnuauglýsingar job.visir.is
Sölufulltrúar 

Hrannar Helgason, hrannar@365.is 512 5441

Viðar Ingi Pétursson,  vip@365.is 512 5426

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

olfus.is

Fasteignasalar

Skilyrði er að í umsókn komi fram 
hugmyndir um utanumhald og 
framkvæmd verkefnisins og þóknun.

Umsóknarfrestur er til 
miðnættis 17. desember. 

Umsóknir, ásamt öllum fyrirspurnum 
skulu sendar á netfangið 
fasteignir@olfus.is

Sveitarfélagið Ölfus óskar eftir samstarfi við 
fasteignasala/fasteignasölu við markaðs- 
setningu og sölu lóða fyrir atvinnuhúsnæði og 
athafnasvæði í og við þéttbýli Þorlákshafnar.

VERKEFNISSTJÓRI
Á VERKEFNASTOFU VIÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS

Laust er til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra H2020 rannsóknarverkefna á Verkefnastofu. Starfið er 
tímabundið til tveggja ára. Verkefnisstjórinn verður hluti af sameiginlegri Verkefnastofu Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs og Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Hlutverk stofunnar er að aðstoða rannsakendur 
við verkefnisstjórnun alþjóðlegra rannsóknarverkefna. Starfið er nýtt, fjölbreytt og spennandi. Það krefst 
skipulagshæfni og leikni í mannlegum samskiptum á alþjóðavísu.

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun H2020
 rannsóknarverkefna 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Starfssvið:

• Fagleg verkefnisstjórnun H2020
 rannsóknarverkefna 
• Samskipti við þátttakendur í alþjóðlegum
 rannsóknarverkefnum
• Yfirsýn yfir rekstrarstöðu rannsóknarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 8. janúar 2018.
Sótt er um starfið hér: www.hi.is/laus_storf

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á aðferðum
 verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á rannsóknarsjóði H2020
   (Horizon 2020) er kostur
  

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólapróf, framhaldsnám er kostur
• Menntun eða reynsla í verkefnisstjórnun 
• IPMA vottun eða sambærilegt er æskilegt
• Mjög góð enskukunnátta í ræðu og riti
 er nauðsynleg
• Framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmni,   
 útsjónarsemi og jákvæðni
• Sjálfstæð, skipulögð og lausnamiðuð vinnubrögð
• Æskilegt er að viðkomandi kunni skil á aðferðum
 verkefnastjórnunar og reikningshaldi
• Þekking á rannsóknarsjóði H2020
   (Horizon 2020) er kostur
  

 

Framkvæmdastjóri 
Vestfjarðastofu

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Stjórn Vestfjarðastofu ses. auglýsir eftir 
framkvæmdastjóra til þess að leiða starfsemi 
Vestfjarðastofu sem tók til starfa 1. desember sl. 
Vestfjarðastofa varð til við sameiningu verkefna 
sem áður heyrðu undir Fjórðungssamband 
Vestfirðinga og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. 

Menntunarkröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði, 

framhaldsmenntun æskileg
• Haldbær reynsla af rekstri og farsæl 

stjórnunarreynsla
• Reynsla af stefnumótunarvinnu og innleiðingu 

stefnu er skilyrði 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu/málefnum 

sveitarfélaga er æskileg

Kröfur um hæfni
• Leiðtogahæfni og góð hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Geta til að sýna frumkvæði og rík 

skipulagshæfni
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og geta til að 

taka þátt í mótun og stjórnun breytinga
• Rík aðlögunarhæfni og geta til að starfa 

undir álagi
•  Hæfni til að miðla flóknum upplýsingum á 

einfaldan hátt í töluðu og rituðu máli

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir 
katrin@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 18. des. nk.

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og einnar blaðsíðu 
kynningarbréf þar sem á kerfisbundinn hátt er gerð grein  
fyrir því hvernig viðkomandi uppfyllir hæfniskröfur starfsins.

Farið verður með fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Markmið Vestfjarðastofu er að efla atvinnulíf á Vestfjörðum, stuðla að velferð íbúa, fjölbreyttu menningarstarfi og styrkja Vestfirði sem búsetukost og
áfangastað ferðamanna. Markmiði sínu hyggst Vestfjarðastofa ná með öflugu samstarfi atvinnulífs, sveitarfélaga, ríkisvalds og stoðkerfis hins opinbera.

Framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu leiðir starfsemina og er ábyrgur gagnvart stjórn fyrir yfirstjórn og daglegum rekstri Vestfjarðastofu í umboði stjórnar. 
Hann undirbýr stefnumörkun, rýnir markmið og aðgerðir og vaktar innleiðingu stefnu Vestfjarðastofu í samvinnu við stjórn og starfsmenn. 
Framkvæmdastjóri undirbýr rekstrar- og starfsáætlun Vestfjarðastofu og ber ábyrgð á að reksturinn rúmist innan gildandi áætlana á hverjum tíma. 

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is



Starf skjalavarðar/
upplýsingafræðings 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum óskar að 
ráða skjalavörð/upplýsingasfræðing til starfa í 70% starf 
frá og með 1. febrúar 2018.

Helstu verkefni:
• Móttaka og skráning erinda/mála.
• Frágangur skjala/mála í málaskrá.
• Leitir í skjalasafni, upplýsingaöflun og –miðlun.
• Pökkun skjala og skráning í geymsluskrá til afhendingar 

á Þjóðskjalasafn

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólamenntun/reynsla á sviði bókasafns- eða 
 upplýsingafræði.
• Þekking og reynsla af skjalastjórnunarkerfum reynsla 
 af notkun GoPro kostur 
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur. 
• Ábyrgð, nákvæmni og vandvirkni.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulags- 

hæfni.
• 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 
háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra. 
Upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Stefánsdóttir, 
fjármálastjóri, í síma 5254010

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsferil 
skulu berast Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík eða  
í tölvupósti á póstfangið rakelp@hi.is eigi síðar en  
mánudaginn 18. desember 2017. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu í starfið liggur fyrir.

Sérfræðingur í 
Kerfisstjórnun

Umsóknarfrestur er til og með  
18. desember nk.

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

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun 
sem heyrir undir umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið. Hjá stofnuninni starfa um 135 
manns með fjölbreytta menntun og starfs-
reynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk 
þess starfa um 100 manns við athugana- og 
eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Hlut verk 
stofn un ar innar er öflun, varðveisla og 
úrvinnsla gagna, sem og miðlun upp lýs-
inga á helstu eðlisþáttum jarðarinnar, 
þ.e. lofti, vatni, jörð, snjó, jöklum og 
hafi. Starfsemin fer fram á fjórum sviðum: 
Eftirlits- og spásviði, Fjármála- og 
rekstr ar sviði, Athugana- og tæknisviði 
og Úrvinnslu- og rannsóknasviði. 

Nánari upplýsingar um stofnunina má 
finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða sér
fræð ing í kerfisstjórnun, til að sinna við haldi 
og rekstri á sérhæfðum miðlægum kerfum 
Veður  stofunnar, sem og taka þátt í hönnun og 
þróun á þeim. Viðkomandi mun starfa í upp
lýsinga tæknihópi Veðurstofunnar sem er hluti 
af Fjármála og rekstrarsviði. 

Meginhlutverk 
Veðurstofan rekur mörg krefjandi og sérhæfð 
upplýsingatæknikerfi í 24/7 umhverfi. 
Sérfræð ingurinn er hluti af öflugu teymi 
og kemur til með að hafa umsjón með, 
setja upp, prófa og í sumum tilfellum reka 
þessi sérhæfðu kerfi. Starfið felur í sér 
kerfis hönnun og þátttöku í þróunarferlum, 
ásamt því að koma kerfum/hugbúnaði í 
rekstur. Viðkomandi sér um samskipti við 
þjónustuaðila ef svo ber undir.

Menntunar- og hæfniskröfur 
  Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/

eða farsæl reynsla á sviði tölvunar eða 
kerfisfræði

  Farsæl reynsla af umsjón og rekstri Linux 
tölvukerfa

  Þekking á hugbúnaðarþróun
  Frumkvæði, hæfni í mannlegum 

samskiptum og teymisvinnu
  Hæfni í kerfislæsi, þ.e. hæfni til að fá fljótt 

örugga yfirsýn yfir flókin kerfi/verkefni
  Æskileg er reynsla af kerfishönnun sem 

miðar að því að ná háum uppitíma
  Þekking á DevOps aðferðum er kostur
  Þekking á netkerfum og fjarskiptum er 

kostur
  Þekking á skjölun tölvukerfa er kostur
  Kunnátta í forritun í Python er kostur
  Gott vald á íslensku og ensku

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og 
viðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Vigfús Gíslason, hópstjóri upplýsingatækni 
(gislason@vedur.is) og Borgar Ævar 
Axelsson, mannauðsstjóri (borgar@vedur.is) 
í síma 522 6000.

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

www.vedur.is
522 6000

Software 
Engineer

Lead Graphics 
Software Engineer

Front End 
Software Engineer

Test 
Engineer  

Working within a 
development team in 
designing, implementing 
and deploying new software 
functions as well as 
improvements to current air 
traffic control systems.

Lead development of Tern 
Systems 3D environment for 
the air traffic control tower 
simulator. Working with the 
simulator development 
team on new functionality, 
improvements and special 
effects.

To work with designers 
and software engineers in 
implementing and deploying 
front end components in the 
air traffic control domain.

Working within a 
development team in 
ensuring that software 
systems meet requirements 
of the air traffic control 
domain.

To apply send your CV to jobs@tern.is.  For further information 
contact Tómas D. Þorsteinsson on 525-0500 or at tomas@tern.is.  
For more information see www.tern.is

Opportunities at Tern Systems

Tern Systems provides mission critical Air Traffic Control 
solutions for customers in Europe, Africa and Asia.



Ríkiseignir

Verkefnastjóri

 Capacent — leiðir til árangurs

Ríkiseignir hafa umsjón 
með fasteignum, jörðum og 
auðlindum í eigu ríkisins í 
umboði fjármálaráðuneytis. 
Hlutverk Ríkiseigna er að 
tryggja örugga og hagkvæma 
umsýslu þessara eigna. 
Umsýsla fasteigna felst 
einkum í útleigu húsnæðis 
til stofnana ríkisins, viðhaldi 
fasteigna og daglegum rekstri 
þeirra. Umsýsla jarðeigna 
felst aðallega í útleigu og 
ábúð á ríkisjörðum, umsjón 
með leigusamningum og 
samskiptum við leigutaka 
og ábúendur. Að auki annast 
Ríkiseignir umsýslu og 
skráningu auðlinda í eigu 
ríkisins.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6090 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í 
starfi.
Stjórnunarreynsla, s.s. verkefnastjórnun.
Reynsla af eignaumsýslu og verkefnum tengdum 
landbúnaði er kostur.
Jákvætt viðmót og færni í mannlegum samskiptum.
Nákvæmni í vinnubrögðum.
Gott vald á íslensku í ræðu og riti.
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Umsóknarfrestur

18. desember 

Helstu verkefni
Hagsmunagæsla varðandi nýtingu lands, gæða og auðlinda 
á ríkisjörðum.
Ráðgjöf um verðmætasköpun og framtíðarþróun.
Skilvirk og hagkvæm meðferð jarða og auðlinda.
Fyrirsvar og upplýsingagjöf vegna sölu, leigu eða ábúðar á 
ríkisjörðum.
Aðstoð við uppgjör og frágang við lok ábúðar- og 
leigusamninga.
Aðstoð við gerð gagnagrunns um land og auðlindir.

Ríkiseignir óska eftir að ráða verkefnastjóra til að annast verkefni er varða land og jarðir í eigu ríkisins. Um er að ræða afar 
fjölbreytt og krefjandi verkefni.

Ásbrú fasteignir

Yfirverkefnastjóri
Ásbrú fasteignir er félag sem 
vinnur að útleigu, þróun og sölu 
fasteigna. Á skrifstofu félagsins 
starfa nú 5 starfsmenn. Félagið 
var stofnað um kaup á eignum 
að stærð 80.000 m² af íbúðar- 
og atvinnuhúsnæði á Ásbrú.  
 
Heimasíða félagsins er 
www.235.is.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.is/s/6093 

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf í byggingarverkfræði eða sambærileg 
menntun sem nýtist í starfi. 
Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda.
Reynsla af áætlanagerð.
Reynsla af samningagerð og samskiptum við verktaka.
Lipurð í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði í starfi.
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Umsóknarfrestur

11. desember 

Starfssvið
Umsjón með verklegum framkvæmdum.
Verkefnastjórnun og eftirlit með framkvæmdum.
Samningagerð við verktaka.
Útboðslýsingar/útboðsgerð og innkaup.
Gerð verk- og kostnaðaráætlana.
Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla.

Ásbrú fasteignir í Reykjanesbæ leita að öflugum aðila með mikla reynslu af verklegum framkvæmdum.

Capacent — leiðir til árangurs

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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Vélahönnuður

Starfssvið:
• Þróun og hönnun á vélbúnaði í tæknideild Héðins
• Þátttaka í uppsetningu og prófunum
• Ráðgjöf til viðskiptavina

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélaverkfræðingur eða tæknifræðingur
• Góð enskukunnátta
• Hæfni í samskiptum og rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Sverrir Briem 
sverrir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 12. des. nk.

Héðinn hf. óskar eftir að ráða öflugan vélahönnuð til starfa. Margvísleg verkefni eru framundan 
sem snúa aðallega að eigin vörum fyrirtækisins, en einnig að sérverkefnum fyrir viðskiptavini. 
Unnið er í alþjóðlegu umhverfi en viðskiptavinir fyrirtækisins eru bæði hér á landi og erlendis.

Héðinn hf. er eitt stærsta fyrirtæki landsins í málmiðnaði og véltækni, með 120 starfsmenn. 
Starfsemin skiptist í tæknideild, véladeild, plötuverkstæði, renniverkstæði og Rolls-Royce 
Marine þjónustu. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Gjáhellu 4 í Hafnarfirði, en einnig rekur 
Héðinn þjónustuverkstæði á Grundartanga.

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

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

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

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

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

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

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

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

 

Hjúkrunarforstjóri Silfurtúns

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Staða hjúkrunarforstjóra Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns í Búðardal er laus til umsóknar.  
Silfurtún er lítið heimili með 13 íbúum. Búðardalur er í 160 km fjarlægð frá Reykjavík.  
Stefnt er að því að viðkomandi hefji störf 1. febrúar 2018.

Starfssvið:
• Hjúkrun
• Ábyrgð á rekstri, daglegri stjórnun og 

starfsmannahaldi heimilisins
• Ábyrgð á faglegri þróun 

Hæfniskröfur:
• Hjúkrunarfræðimenntun
• Stjórnunarreynsla
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Hæfni til að vinna sjálfstætt og skipulega

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is. 

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og með 10. des. nk.

Silfurtún 
Dvalar  og hjúkrunarheimili

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi
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Do you want to take part in 
building a True Hybrid Cloud 
Concept in partnership with 
the biggest tech companies 
in the world such as Microsoft 
and AWS?

Do you love finding creative 
solutions to difficult challenges? 
Do you thrive as part of a 
committed team? Do you want 
to make an impact and help your 
career and your company advance 
together? 

Then join our Reykjavik team and 
help accelerate the leadership of 
NetApp in Hybrid Cloud globally. 

NetApp is the leader in data insight, access, and control for hybrid cloud environments. NetApp provides global organizations the ability to 
manage and share their data across on-premises, private, and public clouds.

We hire exceptionally talented people and support 
them to do what they do best. We value our employees’ 
input greatly, and urge them to take initiative and be 
innovative. Looking after our people is an important 
part of how we do business. We nurture a dynamic 
and exciting workplace, with great opportunity for 
career acceleration. NetApp has been listed in the top 
5 of the World’s Best Multinational Workplaces for 5 
consecutive years.

Senior Software Engineer

As an experienced developer, you will take a leading 
role in design and implementation of our current and 
future products. You are comfortable working on 
existing or new code, and able to quickly understand 
code architecture. You will mentor new team members 
and lead by example.

Software Engineer

As a part of our core team, you are comfortable 
working in a team of motivated people. You will work 
on implementing new solutions, as well as adding to 
existing codebases.

Frontend Developer

As a part of our frontend development team, you will 
work on implementing, testing and debugging our 
current and future products.

Quality Assurance Engineer

As a part of our QA team, you’ll execute manual 
tests, implement integration tests and help with 
our automation efforts. Working closely with 
our development and SRE teams on deployment 
verifications, you’ll also assist with adding new 
components to our build pipeline and testing suite.

Site Reliability Engineer

(Cloud Operations)

As a Site Reliability Engineer (SRE), you’ll engage 
in and improve the lifecycle of services from design 
through deployment, operation and refinement. 
You’ll maintain services by measuring and monitoring 
availability, latency and overall system health.

Visit www.qstack.com/careers to apply and find out 
more information. Note that only applications in 
English will be accepted.

netapp_one_page_05.indd   8 30/11/2017   15:03



ELECTRICAL ENGINEER ANd
MECHANICAL ENGINEER 

(TEMpoRARy up To 2 yEARs pRojECT)

Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöður Mechanical Engineer  
og Electrical Engineer lausar til umsóknar.

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2017.  
 Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins:  

https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individuals for the 
positions of  Electrical Engineer and Mechanical Engineer.  
The closing date for both postions is December 17, 2017. 

Application forms and further information can be found on the 
Embassy’s home page: https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 

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

Starfsmann vantar í fullt starf sem fyrst
Pólýhúðun ehf.  hefur verið stöðugt og öflugt fyrirtæki í 
duftlökkun (powder coating) síðastliðin 20 ár.  
Helstu verkefni er duftlökkun og sandblástur fyrir  
málm-, bygginga- bíla- og hönnunar iðnaðinn á Íslandi.
Starfslýsing og helstu verkefni
Hlutverk starfsmanns er að aðstoða við að undirbúa 
málmhluti  til lökkunar og frágang til afgreiðslu ásamt 
öðrum tilfallandi störfum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmaður þarf að tala og skilja íslensku, vera heilsu- 
hraustur, eiga góð mannleg samskipti og vera stundvís. 
Kostur að hafa lyftararéttindi og iðnmenntun.
Starfskjör/launakjör
Fer eftir hæfni, þekkingu og reynslu
Tekið er við umsóknum á staðnum og netfangið:  
polyhudun@polyhudun.is fyrir 12. desember 2017.

 








 

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.

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 12. 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. 

HELSTU VERKEFNI
Verkefnastofa heyrir undir Fjármála- og verkefnastjórn hjá RB. Starfið felur í sér mikil 
samskipti við starfsfólk þvert á fyrirtækið, sem og við viðskiptavini og birgja RB.
Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu ber ábyrgð á:

 Áætlanagerð og uppgjöri verkefna
 Daglegri stjórnun og rekstri umfangsmikilla verkefna
 hvað varðar tíma, kostnað, aðföng og gæði

HÆFNISKRÖFUR
 Menntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, tæknifræði, MPM
 A.m.k. 5 ára reynsla af stýringu verkefna og/eða stjórnun mannauðs
 Vottun í aðferðafræði verkefnastjórnunar (Prince2, IPMA) og agile er kostur
 Þekking á ITIL og bankakerfum er kostur
 Mjög góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
 Framúrskarandi samskiptahæfni, þjónustulund og lausnamiðuð hugsun
 Sjálfstæði, skipulögð vinnubrögð og mikill metnaður til að ná árangri

Við leitum að kraftmiklum verkefnastjóra á Verkefnastofu RB. Um þessar mundir eru í gangi nokkur stór og mjög spennandi 
verkefni hjá RB, meðal annars verkefni sem er einstakt á heimsvísu. Verkefnið felur í sér útskipti grunnkerfa banka sem starfa 
með rauntímagreiðslumiðlun — en það hefur hvergi í heiminum verið gert áður. Einnig vinnur RB nú að áhugaverðu verkefni 
sem varðar greiðslur, þar sem farnar eru algjörlega nýjar leiðir.

RB er framúrskarandi fyrirtæki samkvæmt lista Creditinfo yfir Framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2016. Einungis 1,7% fyrirtækja 
á Íslandi eru á þeim lista.

RB hefur fengið gullmerki jafnlaunaúttektar PWC.

Verkefnastjóri hjá Verkefnastofu RB

100% KREFJANDI
OG SKEMMTILEGT

Nánari upplýsingar um starfið veitir Herdís Pála Pálsdóttir, framkvæmdastjóri 
Mannauðs- og markaðsstjórnar, herdis.pala.palsdottir@rb.is, sími 569 8877.

Umsóknarfrestur er til 10. desember.
Óskað er eftir því að áhugasamir fylli út umsóknir á heimasíðu RB, www.rb.is.
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

ÍRIS HLÍN VÖGGSDÓTTIR 
ÖRYGGISSTJÓRN

Það sem fékk mig til að he�a störf hjá RB 
var vinnustaðurinn og hve vel er hugsað 
um starfsfólkið. Ég hlakka til að koma til 
vinnu á hverjum degi að hitta þetta 
yndislega fólk.

NÁNAR UM RB
RB er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað hinar ýmsu 

�ármálalausnir, þar á meðal öll megingreiðslukerfi landsins. Helstu viðskiptavinir RB eru �ármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög. Framtíðarsýn RB er að auka gæði og hagkvæmni �ármálaþjónustu á Íslandi. RB nær 
því með þróun framsækinna og öruggra lausna og þjónustu sem eru bæði vel samþættar og samnýttar af 

markaðnum. Hjá RB starfar margt af öflugasta upplýsingtæknifólki landsins.

Við bjóðum góða vinnuaðstöðu, tækifæri til endurmenntunar og starfsþróunar, frábæra samstarfsfélaga 
og umhverfi þar sem fagmennska, öryggi og ástríða eru undirstaða allra verka.

REIKNISTOFA BANKANNA  |  Höfðatorg  |  Katrínartúni 2  |  105 Reykjavík  |  Sími: 569 8877  |  www.rb.is
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Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is
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Við leitum að fólki í störf aðstoðarmanna í flugturn á Keflavíkurflugvelli. 
Helstu verkefni eru að miðla flugheimildum til flugmanna, vakta og vinna 
úr skeytum í flugstjórnarkerfum, skráning í gagnagrunna, auk annarra 
verkefna sem stjórnendur ákveða.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun.
• Tölvukunnátta og góður skrifhraði  
 á tölvu er æskilegur
• Góð enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu 
 máli (gerum kröfu um ICAO level 4 að lágmarki)
• Nákvæm og öguð vinnubrögð
• Reglusemi og snyrtimennska

Nánari upplýsingar veitir Haraldur Ólafsson yfirflugumferðarstjóri, 
haraldur.olafsson@isavia.is.

Við óskum eftir að ráða umsjónarmann flugupplýsingakerfa sem hefur 
daglega umsjón með flugupplýsingakerfum Isavia, notendaþjónustu, 
yfirferð á gögnum auk fleiri verkefna.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi er kostur
• Reynsla af störfum á flugvelli er mikill kostur
• Góð tækni- og tölvukunnátta er skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli

Nánari upplýsingar veitir Sævar Garðarsson, deildarstjóri eignaumsýslu, 
saevar.gardarsson@isavia.is.

A Ð S T O Ð A R M E N N  
Í  F L U G T U R N I

U M S J Ó N A R M A Ð U R  
F L U G U P P L Ý S I N G A K E R F A

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

Isavia hefur hlotið gullmerki PwC fyrir launajafnrétti og hvetjum  
við bæði konur og karla til að sækja um þau störf sem í boði eru.

Sif stýrir flugumferð  
í flugturninum í Keflavík. 

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

Umsækjendur þurfa að vera með hreint sakavottorð. Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur  
að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is. 



Rauði krossinn 
á Íslandi vill ráða 
tvo mikilvæga 
liðsmenn

Sviðsstjóri Fjáröflunar 
og kynningarmála
Ábyrgðasvið
• Fjáröflun til mannúðarstarfs félagsins
• Kynningar- og markaðsmál
• Stefnumótun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku 
   og ensku

Rekstrarstjóri Fataverkefnis
Ábyrgðasvið
• Yfirumsjón með fataverkefni félagsins, 
   þ.m.t. söfnun, flokkun og sölu fatnaðar 
   í verslunum Rauða krossins um allt land
• Viðskiptaþróun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun
• Stuðningur við deildir og sjál�oðaliða 
   félagsins
• Gæðastjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• Rekstrarreynsla/reynsla af  
   verslunarrekstri
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð 
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í samskiptum og jákvæ� hugarfar
• Ástríða fyrir tísku og endurnýtingu 
  fatnaðar er kostur
• Reynsla af vinnu með sjál�oðaliðum 
   er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 29.
desember nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 
á netfangið starf@redcross.is.  Umsókn 
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Dögg Guðmundsdó�ir – dogg@redcross.is

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjál�oðaliða 
sem stendur vörð um mannré�indi og virðingu 
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna 
áfalla og hamfara.  Meginhlutverk Rauða 
krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar 
neyð hvort heldur er af ná�úru- eða 
mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá 
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við 
erfiðleika og bregðast við áföllum.  Félagar í 
Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjál�oðaliðar yfir 3000 sem starfa í 
42 deildum um land allt.  Rauði krossinn er elsta 
og umfangsmesta mannúðarhreyfing í heimi 
með um 100 milljónir félagsmanna og 
sjál�oðaliða í 192 löndum.  

Lögfræðiráðgjöf Arion banka leitar að lögfræðingi 
Í lögfræðiráðgjöf Arion banka er unnið að krefjandi úrlausnarefnum fyrir öll svið bankans, þar 
sem kappkostað er að veita fyrsta flokks þjónustu. Laust er starf lögfræðings sem veitir þjónustu 
á sviði verðbréfamarkaðsréttar, fjármunaréttar og félagaréttar, ásamt því að veita ráðgjöf 
um lög og reglur á sviði lífeyrismála.

Ert þú lausnamiðaður
lögfræðingur?

Nánari upplýsingar veitir Jónína S. Lárusdóttir, framkvæmdastjóri lögfræðisviðs, netfang 
jonina.larusdottir@arionbanki.is, sími 444 6120. Einnig er hægt að hafa samband við 
Brynju B. Gröndal mannauðstjóra, netfang brynja.grondal@arionbanki.is, sími 444 6386.
 
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Meistarapróf í lögfræði
•  Lögmannsréttindi eru æskileg
•  Starfsreynsla sem nýtist í starfi 
•  Góð þekking og reynsla á sviði verðbréfamarkaðsréttar er æskileg
•  Góð kunnátta í íslensku og ensku
•  Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
•  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Helstu verkefni
•  Almenn lögfræðiráðgjöf
•  Ritun álita
•  Samninga- og skjalagerð
•  Samskipti við opinbera aðila og viðskiptavini

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
 

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



Vegagerðin auglýsir eftir byggingarverkfræðingi eða byggingartæknifræðingi 
á hönnunardeild með starfsstöð á Akureyri. Um er að ræða fullt starf, við hönnun 
umferðarmannvirkja. 
Á hönnunardeild vinna um 18 manns við ýmis hönnunar-, þróunar- og rannsóknarverkefni, 
sem tengjast umferðarmannvirkjum. 
Við erum að leita eftir verk- eða tæknifræðingi sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi 
verkefni á sínu fagsviði frá frumstigum hönnunar til framkvæmda. Fjölmörg verkefni eru 
framundan varðandi uppbyggingu vegakerfisins á Íslandi. Um er að ræða spennandi starf 
við hönnun vega í krefjandi umhverfi, um fjallvegi, firði og í þéttbýli. 

Helstu verkefni og ábyrgð
• Vinna við hönnun vega. 
• Verkefnastjórn hönnunar. 
• Verkefni tengd viðhaldi vega. 
• Þátttaka í rannsóknarverkefnum 
 tengdum umferðarmannvirkjum. 

Menntunar- og hæfniskröfur
• Byggingarverkfræðingur, M.Sc. eða byggingartæknifræðingur B.Sc.
• Þekking og reynsla í notkun teikni- og hönnunarforrita.
• Reynsla af verkefnastjórnun er kostur.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.
• Kunnátta í ensku og einhverju Norðurlandamáli.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.  
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 18. desember. Umsóknir berist Vegagerðinni á netfangið 
starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum 
um þá menntun og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá. 
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Guðmundur	Valur	Guðmundsson,	forstöðumaður	
hönnunardeildar (gudmundur.v.gudmundsson@vegagerdin.is) í síma 522 1000.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Verkfræðingur 
eða tækni fræðingur á
hönnunardeild á Akureyri

Vegna aukinna umsvifa leitum við að öflugum liðs
manni í hóp fyrirtækjaráðgjafar gamma. 

gamma Ráðgjöf hefur frá stofnun félagsins veitt bæði 
efna hags- og fyrirtækjaráðgjöf og unnið að greiningum fyrir 
stjórnvöld, sjóði, sveitarfélög, fyrirtæki og erlenda aðila.  

Fyrirtækjaráðgjöf veitir fyrirtækjum og fjárfestum m.a. 
ráðgjöf í tengslum við kaup og sölu á fyrirtækjum, ráðgjöf 
við hlutabréfa- og skuldabréfafjármögnun og aðstoðar við 
greiningu á mörkuðum og viðskiptatækifærum erlendis.

Sérfræðingur í 
fyrirtækjaráðg jöf

Helstu verkefni:
• Verðmat og greining á fyrirtækjum
 og fjárfestingakostum
• Uppsetning á nýjum fagfjárfestasjóðum
• Gerð kynningargagna
• Kynning og rökstuðningur greiningarefnis
• Samskipti við viðskiptavini

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun og framhaldsmenntun
 sem nýtist í starfi
• Starfsreynsla í fyrirtækjaráðgjöf
 eða sambærilegu starfi
• Þekking á reikningshaldi kostur
• Gott vald á notkun íslensku og ensku
 í mæltu og rituðu máli
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og kraftur

Nánari upplýsingar veitir Þórður Ágúst Hlynsson, forstöðumaður 
gamma Ráðgjafar, netfang: thordur@gamma.is.
Umsóknir óskast sendar á elka@gamma.is ásamt ferilskrá.  
Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2017.

Almennt skrifstofustarf
Idex ehf óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf.

Starfssvið:
•	Öll	almenn	bókhalds	innheimtu,	toll		og	launavinnsla.		
•	Samskipti	við	stjórnendur	og	endurkoðanda	fyrirtækisins

Hæfniskröfur:
•	Góð	og	haldbær	þekking	á	bókhaldi,	innheimtu,	tollskjalagerð
			og	launavinnslu
•	Rík	þjónustulund	og	famúrskarandi	mannleg	samskipti
•	Metnaður	til	að	skila	góðri	vinnu.
•	Nákvæmni	og	hugkvæmni
•	Reynsla	í	skilum	uppgjörs	til	endurskoðanda	er	skilyrði.

Umsóknum skal skilað með tölvupósti til idex@idex.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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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

PHP-forritari óskast
Helsta viðfangsefnið verður að viðHalda og þróa vef sem skrifaður er  
í Craft Cms / Yii framework og Hýstur í aws. 

• 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 
Varnish og Linux.

• hafa haldgóða menntun sem nýtist í starfi.
• vera lausnamiðaður, sjálfstæður og agaður í 

vinnubrögðum.
• búa yfir lipurð í mannlegum samskiptum ásamt því að 

hafa ríka þjónustulund.

vinsamlegst sækið um á  
https://radningar.365.is  fyrir 12 des.

fyrirspurnir varðandi starfið má senda á 
ge@365.is

Viðkomandi þarf því að:

Skóla - og frístundasvið

Stærðfræðikennari í Árbæjarskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus er staða kennara í stærðfræði í Árbæjarskóla 
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í 
einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. 
Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk koma 
saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og 
Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismun- 
andi störfum í þágu nemenda. Allt starf Árbæjarskóla byggir 
á teymisvinnu þannig að mikil samvinna ríkir um alla þætti 
skólastarfsins.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur 
  og viðkomandi fagteymi. 
• Vinnur að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfs- 
  mönnum. 
• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við annað fagfólk  
  og foreldra. 

Hæfniskröfur: 
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskóla- 
  kennari.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                          
• Faglegur metnaður. 
• Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari.  
Ráðið verður í starfið frá 1. janúar 2018.  
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
grunnskólakennara. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða með því að senda fyrirspurnir á  
thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is

Viltu vita meira um okkur hjá Landsneti, kíktu á www.landsnet.is, 

fylgdu okkur á Twitter, Facebook og á Landsnets-appinu.

Við leggjum áherslu á að skapa góðan vinnustað með spennandi verkefnum þar sem okkar 

starfsfólk hefur áhrif, nýtur stuðnings, góðrar þjálfunar í starfi og hefur tækifæri til þróunar.

Umsóknarfrestur er til og með 9. desember 2017
Nánari upplýsingar veitir Íris Baldursdóttir, framkvæmdastjóri Kerfisstjórnunarsviðs, sími: 563-9300; 

netfang, iris@landsnet.is og Ólafur Kári Júlíusson, mannauðssérfræðingur, sími: 563-9300, netfang: 

mannaudur@landsnet.is

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Landsnets, www.landsnet.is. 

Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu um- 

sóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. 

MÁ BJÓÐA ÞÉR 
RAFMAGNAÐA FRAMTÍÐ?

Landsnet leitar að leiðtoga með drifkraft og áhuga á því að tryggja öruggan rekstur upplýsingatækni- 

kerfa Landsnets í takt við þá mikilvægu starfsemi sem fyrirtækið rekur.  

 

Leitum við að þér? 
Ef svo er þá hefur þú tækifæri til þess að bera ábyrgð á daglegum rekstri og þróun upplýsinga- 

tæknimála hjá Landsneti og gegna þannig lykilhlutverki við stjórnun orkustjórnkerfis landsins. Þitt 

hlutverk verður m.a. rekstur orkustjórnkerfa, stoðkerfa og skrifstofukerfa, samskipti við birgja og verk- 

taka ásamt því að standa vörð um upplýsingaöryggi innan fyrirtækisins.

 

Okkur vantar einstakling með tækniþekkingu og stjórnunarreynslu sem getur leitt hópinn  í daglegum 

störfum, hefur reynslu af ferlamiðuðum rekstri ásamt því að stýra tæknilegri stefnumótun. Góð öryggis- 

vitund og þekking á áhættugreiningu upplýsingaöryggis er forsenda árangurs í þessu starfi. 

Upplýsingatækni fer með veigamikið hlutverk í allri starfsemi Landsnets og gerir okkur kleift að stjórna 

flutningskerfi raforku með öryggi að leiðarljósi. Einingin tekur einnig þátt í þeirri þróun sem á sér stað í 

rekstri flutningskerfisins á sviði snjallnetslausna þar sem upplýsingatækni og fjarskipti eru undirstaða 

frekari þróunar.

Forstöðumaður upplýsingatækni

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?





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

Forstöðumaður - Heimili fyrir fötluð börn

Velferðarsvið

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts
Laust er til umsóknar starf forstöðumanns á heimili fyrir fötluð börn í Reykjavík. Sólarhringsþjónusta er veitt á heimilinu. 
Þjónustan miðast við að efla færni, auka sjálfstæði og auka lífsgæði íbúa.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Stjórnun og fagleg ábyrgð á þjónustu við íbúa 
• Fjárhagsleg ábyrgð á rekstri heimilisins
• Stjórnun starfsmannamála og ábyrgð á framkvæmd starfs-

mannastefnu
• Samstarf og samráð við íbúa, aðstandendur og hagsmuna-

samtök fatlaðs fólks 
• Þátttaka í þverfaglegu samstarfi er snýr að þróun þjónustu 

við fatlað fólk
• Yfirsýn með vinnu við gerð einstaklings- og þjónustu- 

áætlana og eftirfylgd þeirra

Hæfniskröfur
• Starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða háskólamenntun á sviði 

félags-, mennta- og/eða heilbrigðisvísinda sem nýtist í 
starfi

• Reynsla af störfum með fötluðum einstaklingum með flóknar 
og samsettar skerðingar

• Reynsla og þekking á einhverfu 
• Þekking á hugmyndafræði um sjálfstætt líf í þjónustu við 

fatlað fólk
• Þekking og reynsla af stjórnun og starfsmannahaldi
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Reykjavíkur-

borgar

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir í síma 4111200 og tölvupósti solveig.reynisdottir@reykjavik.is
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf
Umsóknarfrestur er til 8. desember n.k.

Seðlabanki Íslands er sjálfstæð stofnun í eigu íslenska ríkisins. Meginmarkmið bankans er 
að stuðla að stöðugu verðlagi. Seðlabankinn skal enn fremur stuðla að fjármálastöðugleika. 
Þá sinnir Seðlabankinn jafnframt viðfangsefnum sem samrýmast hlutverki hans sem seðla-
banka, svo sem að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku og öruggu fjármálakerfi. 
Hjá Seðlabankanum starfar öflug liðsheild og leggur bankinn ríka áherslu á metnaðarfullt 
starfsumhverfi sem einkennist af fagmennsku, þekkingu, sveigjanleika og jákvæðum sam-
skiptum. 

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Greining á stöðu og horfum heimila og útlána-

áhættu því tengdu
•  Bein aðkoma að þjóðhagsvarúðartækjum sem 

tengjast skuldsetningu heimila 
•  Þróun á greiningaraðferðum og mælikvörðum  

til að greina og meta kerfisáhættu 
•  Skrif í rit bankans, sér í lagi ritið Fjármálastöðug-

leiki
• Tilfallandi verkefni, umsagnir og ráðgjöf á 

ábyrgðarsviðum fjármálastöðugleika

Sótt er um starfið á heimasíðu Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is en umsóknarfrestur er til og með 18. 
desember 2017. Við ráðningar í störf hjá Seðlabanka Íslands er tekið mið af jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun 
bankans. Umsóknir gilda í sex mánuði og öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Eggert Þröstur Þórarinsson forstöðumaður þjóðhagsvarúðar, netfang eggert.
throstur.thorarinsson@sedlabanki.is og Íris Guðrún Ragnarsdóttir, mannauðsstjóri, netfang mannaudur@sedla-
banki.is.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsvarúðar á sviði fjármálastöðugleika. 
Um er að ræða 100% starfshlutfall með starfsstöð í Reykjavík. 

Fjármálastöðugleiki er svið innan Seðlabankans sem fylgist með þróun fjármálakerfisins, styrk þess og skilvirkni 
og áhrifum efnahagslegra þátta á kerfið í heild sinni. Meðal verkefna deildar þjóðhagsvarúðar er að rannsaka 
og greina áhættur sem raskað geta stöðugleika íslenska fjármálakerfisins. Deildin sér um umsýslu kerfisáhættu-
nefndar.

Sérfræðingur á sviði fjármálastöðugleika - þjóðhagsvarúð

Menntunar- og hæfniskröfur:
•  Meistarapróf í hagfræði, verkfræði, tölfræði  

eða sambærilegum greinum
•  Góð þekking á fjármálafræðum
•  Góðir samskiptahæfileikar og vilji til að starfa  

í hópi
•  Gott vald á upplýsingatækni og gagnavinnslu
•  Gott vald á mæltu og rituðu máli
•  Frumkvæði og geta til að vinna sjálfstætt

Ásafl ehf.  
Hjallahrauni 2, 220 Hafnarfirði
Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is  -  asafl.is

Sölumaður
búnaðar fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi

Ásafl ehf. óskar eftir að ráða öflugan og 
áhugasaman sölumann í framtíðarstarf. 

Þarf að hafa góða íslensku, ensku og tölvukunnáttu 
ásamt brennandi áhuga á vélbúnaði og tæknilausnum. 

Vélfræðimenntun væri kostur en ekki skilyrði.  

Skemmtilegt starf þar sem réttur aðili getur fengið 
tækifæri til að byggja upp sitt framtíðarstarf fyrir sölu á 

búnaði fyrir sjávarútveg og verktakastarfsemi.
 

Upplýsingar veitir Örn H. Magnússon.
orn@asafl.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

   

Laus störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar

· Aðstoðarmaður í eldhúsi á Sólhvörfum   

· Deildarstjóri á Austurkór   

· Deildarstjóri á Grænatún   

· Deildarstjóri á Læk   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Álfaheiði   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Efstahjalla   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Læk   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Núp   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Sólhvörfum   

· Leikskólakennari/leiðbeinandi á Austurkór   

· Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi á Austurkór   

· Matráður á Sólhvörfum   

· Starfsmaður í sérkennslu á Læk   

· Starfsmaður í skilastöðu á Núp   

Grunnskólar

· Frístundaleiðbeinandi í Kársnesskóla   

· Frístundaleiðbeinendur í Salaskóla   

· Grunnskólakennari í Vatnsendaskóla   

· Sérkennari í Kársnesskóla   

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla   

· Stuðningsfulltrúi í Vatnsendaskóla

Velferðarsvið

· Fulltrúi í Örva starfsþjálfun   

· Matráður í félagsmiðstöð aldraðra   

· Starfsmaður á vinnustað fyrir fatlað fólk   

· Starfsmaður í sértæka heimaþjónustu   

· Starfsmenn óskast á vinnustofur fyrir fatlað   
 fólk   

Umhverfissvið

· Eftirlitsverkstjóri hjá Kópavogsbæ    

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á 
heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, 
þar sem jafnframt má finna fleiri störf og nánari 
upplýsingar.
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LS Retail Partner operations provides LS Retail 
partners and customers around the world 
with LS Retail software licenses and related 
services, including central management of 
partner agreements and programs.

Let’s make 
a deal!

Main assignments:
Central management and maintenance 
of LS Retail partner agreements

Maintaining the LS Retail Contract 
Framework

Maintaining the LS Retail Partner 
Program and following LS Retail 
Partners within the Program

Following new partners through the on-
boarding process, including negotiating 
necessary agreements

Proactively build and maintain strong 
product knowledge within the LS Retail 
suite of products 

Informing the LS Retail partner 
channel about changes to LS Retail 
programs, terms and more, with e.g. 
announcements or webinars

Reporting to management

Continuous improvement of projects 
and initiatives in the department

Requirements:
Bachelor’s Degree in Business and/
or Law and/or +2 years’ experience in 
contractual matters

Good verbal and written communication 
skills and fluency in written and spoken 
business English

Service-minded attitude

Solution based thinking and conflict 
resolution skills

Being able to work independently, 
prioritize tasks and have a pro-active 
approach to task completion.

Being able to work productively under 
pressure.

LS Retail Partner Operations has a great 
opportunity for an experienced candidate 
with strong negotiations skills and 
background in contract related matters.

Apply before December 13

---


























Við leitum að hressum og orkumiklum tómstundaleiðbeinanda sem hefur ódrepandi áhuga á 

að vinna með 14 - 15 ára ungmennum frá janúar til maí árið 2018 í Ungmenna- og 

tómstundabúðum UMFÍ að Laugum í Sælingsdal. Starfið felur í sér að leiðbeina á 

námskeiðum á daginn og sjá um viðburði tvö kvöld í viku. Húsnæði er á staðnum. 

Það er kostur ef starfsmaðurinn er yfir 20 ára aldri. Hreint sakavottorð, reyklaus lífsstíll og 

góð fyrirmynd eru forsendur fyrir starfinu.  

Tékkaðu á þessu! 

Umsóknarfrestur er til 5. desember. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og 

tómstundabúðanna í síma 434-1600  / 861-2660. Þú getur sent okkur línu eða umsókn 

ásamt ferilskrá á netfangið laugar@umfi.is 

Ungmennafélag Íslands  I  Sigtún 42  I S. 5682929  I umfi.is

Við leitum að hressum og orkumiklum tómstundaleiðbeinanda sem hefur ódrepandi áhuga á 

að vinna með 14 - 15 ára ungmennum frá janúar til maí árið 2018 í Ungmenna- og 

tómstundabúðum UMFÍ að Laugum í Sælingsdal. Starfið felur í sér að leiðbeina á 

námskeiðum á daginn og sjá um viðburði tvö kvöld í viku. Húsnæði er á staðnum. 

Það er kostur ef starfsmaðurinn er yfir 20 ára aldri. Hreint sakavottorð, reyklaus lífsstíll og 

góð fyrirmynd eru forsendur fyrir starfinu.  

Tékkaðu á þessu! 

Umsóknarfrestur er til 5. desember. 

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðukona Ungmenna- og 

tómstundabúðanna í síma 434-1600  / 861-2660. Þú getur sent okkur línu eða umsókn 

ásamt ferilskrá á netfangið laugar@umfi.is 

Ungmennafélag Íslands  I  Sigtún 42  I S. 5682929  I umfi.is

Ert þú tómstundaleiðbeinandinn 
sem við leitum að? 

Við leitum að hressum og orkumiklum leiðbeinanda 
sem hefur ódrepandi áhuga á að vinna með ungling-
um frá janúar – maí 2018 í Ungmenna- og tómstunda- 
búðunum UMFÍ að Laugum í Dalabyggð. 

Starfsmaður þarf að vera orðin 20 ára, góð fyrirmynd 
og með hreint sakavottorð. Hægt er að kynna sér 
málið betur á ungmennabudir.is

Umsóknarfrestur er til 10. desember 

http://www.ungmennabudir.is/  

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. 
Þú sækir um starfið á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn.
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og fylgigögn. 

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Störf á flughlaði við komur og brottfarir flugvéla 

• Akstur eldsneytisbíls á flughlaði,  
eldsneytisafgreiðsla og uppgjör

• Akstur með vörusendingar

• Almenn afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

• Önnur tilfallandi verkefni sem tengjast daglegu starfi

Menntun/hæfni: 
• Meirapróf

• Réttindi á minni vinnuvélar og lyftara æskileg

• Jákvætt hugarfar og rík þjónustulund

• Árvekni og sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Reglusemi og hreint sakavottorð

Starfsmaður í flugþjónustu
Okkur vantar fólk í flugþjónustu
Við viljum bæta við okkur flugþjónustumanni eða –konu á Akureyri. Ef þú ert kraftmikill  
og áhugasamur einstaklingur með meirapróf, gæti fjölbreytt starf í farþega- og flugþjónustu 
verið einmitt fyrir þig. Unnið er á vöktum. 



Háskólamenntaðir fulltrúar á sviði 
þróunarsamvinnu

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða háskólamennt
aða fulltrúa til starfa á sviði alþjóðlegrar þróunarsam
vinnu s.s.  á sviði  tvíhliða og fjölþjóðlegrar þróunar
samvinnu, svæðasamstarfs,  samstarfs við atvinnulífið 
og borgarasamtök auk Heimsmarkmiða SÞ. 

Helstu verkefni:
• Verkefnastjórnun þróunarsamvinnuverkefna.
• Þátttaka í tvíhliða og fjölþjóðlegu samstarfi og  
 samstarf við stofnanir og ráðuneyti hérlendis  
 og erlendis.
• Undirbúningur að málum sem til úrlausnar eru  
 í ráðuneytinu.
• Upplýsinga og gagnaöflun, ritun minnisblaða,  
 efnislegur undirbúningur funda o.fl. 

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi. 
• Þekking á alþjóðamálum, alþjóðlegri þróunarsam 
 vinnu og reynsla af störfum á því sviði, þ.m.t  
 verkefnastjórnun, er kostur. 
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að   
 tjá sig í ræðu og riti. Kunnátta í Norðurlandamáli,   
 frönsku, spænsku eða portúgölsku er kostur.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.
• Góð tölvukunnátta.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 
og fjármála og efnahagsráðherra. Starfið er háð 
flutnings skyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga 
nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2017. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Háskólamenntaðir fulltrúar á sviði þróu-
narsamvinnu 2017“. Ráðuneytið hvetur karla jafnt 
sem konur til að sækja um starfið. Litið verður svo á 
að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að umsóknar
fresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinna Söebech  
(thorarinna.soebech@utn.stjr.is), s. 5459900.

Upplýsingafulltrúi á sviði  
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna

Utanríkisráðuneytið óskar eftir að ráða upplýsinga
fulltrúa á sviði Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 
Upplýsingafulltrúinn þróar og vinnur upplýsingaefni 
til að auka meðvitund og skilning á Heimsmarkmiðu
num og hugar sérstaklega að samþættingu þeirra við 
starfsemi Stjórnarráðsins.  

Helstu verkefni
• Greining og vinnsla upplýsingaefnis, þar með talið   
 tölfræði, um Heimsmarkmiðin.
• Þróun og uppfærsla upplýsingaefnis á íslensku og   
 ensku fyrir utanríkisráðuneytið og sendiráð er varðar  
 efnahagsmál, menningarmál, jafnréttismál o.fl. með   
 tengingu við Heimsmarkmið SÞ.
• Önnur verkefni á sviði upplýsingamála utanríkis   
 þjónustunnar sem tengjast Heimsmarkmiðum SÞ.
• Þátttaka í stórum átaksverkefnum er varðar  
 formennsku í alþjóðastofnunum og kynningu á   
 Íslandi út á við.

Kröfur til umsækjenda:
• Háskólapróf á meistarastigi í fagi sem nýtist í starfi.  
• Þekking og færni í framsetningu upplýsinga, þ.m.t.   
 myndrænt og í tölum.
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá  
 sig í ræðu og riti. 
• Góð tölvukunnátta, þ.m.t. í notkun samskiptamiðla.
• Frumkvæði, samskiptalipurð og góð framkoma.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins 
og fjármála og efnahagsráðherra. Starfið er háð 
flutnings skyldu í utanríkisþjónustunni skv. 10. gr. laga 
nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 18. desember 2017. 
Umsóknir skulu berast á netfangið umsokn@mfa.is, 
merkt „Upplýsingafulltrúi á sviði Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna 2017“. Ráðuneytið hvetur 
karla jafnt sem konur til að sækja um starfið. Litið 
verður svo á að umsóknir gildi í sex mánuði frá því að 
umsóknarfresti lýkur. Öllum umsóknum verður svarað 
þegar ákvarðanir um ráðningar hafa verið teknar.

Nánari upplýsingar veitir Urður Gunnarsdóttir  
(urdur.gunnarsdottir@utn.stjr.is), s. 5459900.

VERSLUNARSTJÓRA OG HELGARSTARFSMANNI

S4S LEITAR AÐ

    

S4S hefur verið ì topp 5 yfir fyrirmyndarfyrirtæki hjà VR 
sìðustu 3 àr ì flokki stòrra fyrirtækja.

VIÐ ÓSKUM EFTIR VERSLUNARSTJÓRA Í KAUPFÉLAGIÐ SMÁRALIND

Helstu verkefni 
• Daglegur rekstur 
• Innkaup 
• Sala 
• Starfsmannahald
• Þjónusta við viðskiptavini

Umsóknir berist fyrir 8. desember á atvinna@s4s.is

VIÐ ÓSKUM EFTIR STARFSFÓLKI Í HELGARSTARF Í SKECHERS SMÁRALIND 

Helstu verkefni 

Sala og þjónusta við viðskiptavini

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi er æskileg en ekki nauðsynleg 
• Góð almenn tölvukunnátta
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Umsóknir berist fyrir 8. desember á skecherssm@s4s

Hæfniskröfur
• Reynsla af verslunar- og þjónustustarfi
• Góð almenn tölvukunnátta 
• Framúrskarandi þjónustulund
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Rauði krossinn 
á Íslandi vill ráða 
tvo mikilvæga 
liðsmenn

Sviðsstjóri Fjáröflunar 
og kynningarmála
Ábyrgðasvið
• Fjáröflun til mannúðarstarfs félagsins
• Kynningar- og markaðsmál
• Stefnumótun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• A.m.k. 5 ára starfsreynsla
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Framúrskarandi samskiptahæfni
• Mjög góð rit- og talfærni á íslensku 
   og ensku

Rekstrarstjóri Fataverkefnis
Ábyrgðasvið
• Yfirumsjón með fataverkefni félagsins, 
   þ.m.t. söfnun, flokkun og sölu fatnaðar 
   í verslunum Rauða krossins um allt land
• Viðskiptaþróun, markmiðasetning, 
   áætlanagerð og stjórnun
• Stuðningur við deildir og sjál�oðaliða 
   félagsins
• Gæðastjórnun

Hæfnikröfur
• Háskólapróf á sviði viðskipta, markaðs- 
   mála eða tengdra greina
• Rekstrarreynsla/reynsla af  
   verslunarrekstri
• Sjálfstæði, fagmennska og skipulögð 
   vinnubrögð 
• Frumkvæði og lausnamiðuð hugsun
• Lipurð í samskiptum og jákvæ� hugarfar
• Ástríða fyrir tísku og endurnýtingu 
  fatnaðar er kostur
• Reynsla af vinnu með sjál�oðaliðum 
   er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 29.
desember nk. Umsækjendur eru 
vinsamlegast beðnir um að senda umsókn 
á netfangið starf@redcross.is.  Umsókn 
skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein 
fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur 
fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Allar nánari upplýsingar veitir 
Dögg Guðmundsdó�ir – dogg@redcross.is

Rauði krossinn á Íslandi er félag sjál�oðaliða 
sem stendur vörð um mannré�indi og virðingu 
einstaklinga og vinnur að verkefnum sem snúa 
að félagslegu öryggi og neyðarvörnum vegna 
áfalla og hamfara.  Meginhlutverk Rauða 
krossins á Íslandi er að bregðast við hvers konar 
neyð hvort heldur er af ná�úru- eða 
mannavöldum, standa vörð um og aðstoða þá 
sem verst eru staddir í samfélaginu og veita 
aðstoð er gerir fólk hæfara til að takast á við 
erfiðleika og bregðast við áföllum.  Félagar í 
Rauða krossinum á Íslandi eru yfir 20 þúsund 
og skráðir sjál�oðaliðar yfir 3000 sem starfa í 
42 deildum um land allt.  Rauði krossinn er elsta 
og umfangsmesta mannúðarhreyfing í heimi 
með um 100 milljónir félagsmanna og 
sjál�oðaliða í 192 löndum.  



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.

Við leitum að svæðisstjóra á Norður- og Austurlandi
Arion banki leitar að framsæknum og metnaðarfullum aðila í starf svæðisstjóra á Norður- og 
Austurlandi sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra viðskiptabankasviðs. Svæðinu tilheyra 
útibúin á Akureyri, Sauðárkróki, Blönduósi, Ólafsfirði, Fjallabyggð og Egilsstöðum.  Á svæðinu 
starfa alls um 45 starfsmenn. 

Svæðisstjóri ber ábyrgð á rekstri svæðisins en starfar jafnframt sem útibússtjóri á Akureyri. 
Viðkomandi stýrir og ber ábyrgð á lánanefnd svæðisins og hefur það mikilvæga 
hlutverk að efla tengsl við viðskiptavini og tryggja öfluga markaðssókn á svæðinu öllu.

Ert þú leiðtogi?

Nánari upplýsingar um starfið veita Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri 
viðskiptabankasviðs, sími 444 7107, netfang ida.bra.benediktsdottir@arionbanki.is 
og Hildur Sigurðardóttir mannauðsstjóri, sími 444 6364, netfang 
hildur.sigurdardottir@arionbanki.is. 

Umsóknarfrestur er til og með 13. desember 2017. Sótt er um starfið á arionbanki.is. 

Menntunar- og hæfniskröfur
•  Háskólapróf sem nýtist í starfi
•  Reynsla af stjórnun og/eða rekstri
•  Reynsla af starfi í fjármálafyrirtæki
•  Góð þekking á lánamálum fyrirtækja og einstaklinga
•  Framúrskarandi leiðtoga- og samskiptafærni
•  Umbótahugsun, frumkvæði og drifkraftur

Fullum trúnaði er heitið og öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Arion banki er líflegur og spennandi vinnustaður. Við vinnum með viðskiptavinum okkar að 
því að búa í haginn fyrir framtíðina. Við ræktum jákvæðan starfsanda og leggjum áherslu á að 
starfsfólk okkar þroskist og þróist í starfi með markvissri fræðslu og þjálfun. Straum-
línustjórnun er hluti af daglegri menningu með stöðugum umbótum og samvinnu allra 
starfsmanna. Jafn réttur kvenna og karla til starfa er okkur hjartans mál og síðan árið 2015 
höfum við árlega fengið Jafnlaunavottun VR. Saman látum við góða hluti gerast.
 

Starfsmann vantar í fullt starf sem fyrst
Pólýhúðun ehf.  hefur verið stöðugt og öflugt fyrirtæki í 
duftlökkun (powder coating) síðastliðin 20 ár.  
Helstu verkefni er duftlökkun og sandblástur fyrir  
málm-, bygginga- bíla- og hönnunar iðnaðinn á Íslandi.
Starfslýsing og helstu verkefni
Hlutverk starfsmanns er að aðstoða við að undirbúa 
málmhluti  til lökkunar og frágang til afgreiðslu ásamt 
öðrum tilfallandi störfum.
Menntunar- og hæfniskröfur
Starfsmaður þarf að tala og skilja íslensku, vera heilsu- 
hraustur, eiga góð mannleg samskipti og vera stundvís. 
Kostur að hafa lyftararéttindi og iðnmenntun.
Starfskjör/launakjör
Fer eftir hæfni, þekkingu og reynslu
Tekið er við umsóknum á staðnum og netfangið:  
polyhudun@polyhudun.is fyrir 12. desember 2017.

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
Miklaborg fasteignasala óskar eftir löggiltum 

fasteignasala sem fyrst. 
Góð vinnuaðstaða og vinnuandi. 

Um er að ræða starf við skjalagerð,  
s.s. kaupsamninga, afsala, uppgjöra og  

eftirvinnslu skjala. 
Reynsla af skjalagerð ekki skilyrði. 

Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast sendi umsókn 
eða fyrirspurn á jason@miklaborg.is   

(upplýsingar ekki veittar í síma). 

Farið verður með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál.
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ACCOUNTING SPECIALIST

CCP is looking for an Accounting Specialist for its Finance and 
Accounting group. Reporting to the Senior Accounting Manager, the 
Accounting Specialist will be responsible for global revenues, payment 
processing and cash management.

•  BS in Business with an emphasis on Accounting or equivalent
•  Work experience in Accounting
•  Comprehensive understanding of accounting principles & IFRS
•  Experience with Navision or similar accounting system
•  Strong experience with Microsoft Excel and Word
•  Strong interpersonal & analytical skills
•  Highly organized with the ability to prioritize
•  Excellent attention to detail
•  Ability to work independently and show initiative
•  Ability to multi-task, work under pressure & meet deadlines
•  Fluency in Icelandic & English

Required experience/skills

A full description and application at 
www.ccpgames.com/careers  

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.

Skóla - og frístundasvið

Stærðfræðikennari í Árbæjarskóla

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut  
kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það  

margbreytilega samfélag sem borgin er.

Laus er staða kennara í stærðfræði í Árbæjarskóla 
Árbæjarskóli er einn stærsti grunnskóli landsins, staðsettur í 
einstöku umhverfi Elliðaárdalsins. Árbæjarskóli er grunnskóli 
fyrir nemendur í 1.-10. bekk og eru nemendur um 630 talsins. 
Skólinn er safnskóli á unglingastigi en til náms í 8. bekk koma 
saman nemendur þriggja skóla, Árbæjarskóla, Ártúnsskóla og 
Selásskóla. Starfsmenn skólans eru um 90 sem sinna mismun- 
andi störfum í þágu nemenda. Allt starf Árbæjarskóla byggir 
á teymisvinnu þannig að mikil samvinna ríkir um alla þætti 
skólastarfsins.  

Helstu verkefni og ábyrgð: 
• Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur 
  og viðkomandi fagteymi. 
• Vinnur að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfs- 
  mönnum. 
• Stuðlar að velferð nemenda í samstarfi við annað fagfólk  
  og foreldra. 

Hæfniskröfur: 
• Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskóla- 
  kennari.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.                                                                                          
• Faglegur metnaður. 
• Reynsla og áhugi á að vinna með börnum.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og leyfisbréf til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari.  
Ráðið verður í starfið frá 1. janúar 2018.  
Umsóknarfrestur er til og með 12. desember 2017. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 
grunnskólakennara. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um 
starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Sæberg, skólastjóri, 
í síma 411 7700 eða með því að senda fyrirspurnir á  
thorsteinn.saeberg@rvkskolar.is

Hefur þú kíkt 
á Job.is?
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Við leitum að brautryðjanda í þjónustu við börn og �ölskyldur 
Ert þú eldhugi sem vilt vinna brautryðjandastarf með okkur hjá Hafnar�arðarbæ?

Við erum að leita að líflegum og lausnarmiðuðum einstaklingi til að halda utan um nýtt verkefni. Um er að 
ræða nýja nálgun í þjónustu við börn og fjölskyldur í sveitarfélaginu. Við hyggjumst taka skref í átt til framfara 
og frekari íhlutunar á fyrri stigum. Sveitarfélagið undirbýr verkefni sem felst í því að vinna að snemmtækri 
íhlutun í samvinnu fjölskylduþjónustu, fræðslu- og frístundaþjónustu, leik- og grunnskóla og frístundaheimila 
bæjarins.

Starfsstöð verður á fjölskylduþjónustu og  heyrir beint undir sviðsstjóra en föst viðvera verður í leik- og 
grunnskólum. Unnið verður í samvinnu við stjórnendur, sérfræðinga og annað starfsfólk sem vinnur með 
börnum og  fjölskyldum þeirra í Hafnarfirði. Markmiðið með verkefninu er að koma í veg fyrir að mál barna og 
ungmenna þróist þannig að erfitt og jafnvel ómögulegt sé að takast á við vandann. Með nýju verklagi skapast 
sterk tenging og virkt samstarf milli fjölskyldu- og fræðslu- og frístundaþjónustu. 

Ef þú ert hefur brennandi áhuga á að bæta aðstæður fjölskyldna og barna í samfélaginu þá ert þú rétti 
einstaklingurinn. Hafnarfjarðarkaupstaður er að fara nýjar leiðir til að bæta stöðu barna í sveitarfélaginu og 
leitar að starfsmanni sem getur innleitt nýjar aðferðir og lausnir.

Sótt er um hafnar�ordur.is og óskað eftir að ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf fylgi. 

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Samkvæmt jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um starfið.

Menntunar- og hæfniskröfur:
·  Háskólamenntun á sviði uppeldis- og menntunarfræða eða á sviði heilbrigðis- 

og félagsvísinda s.s. eins og í sálfræði, þroskaþjálfun eða félagsráðgjöf 
· Framhaldsmenntun í stjórnun æskileg
· Víðtæk reynsla af starfi með börnum og fjölskyldum
· Reynsla af vinnu í opinberri stjórnsýslu
· Reynsla af teymisvinnu
· Samstarfs- og samskiptahæfni og leiðtogahæfileikar
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
· Góð íslenskukunnátta og ritfærni og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Einarsdóttir, sviðsstjóri fjölskylduþjónustu: 
rannveig@hafnar�ordur.is og Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, sviðsstjóri 
fræðslu- og frístundaþjónustu: fanney@hafnar�ordur.is

585 5500
hafnarfjordur.is

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

Heildsalar og framleiðendur ath. 
Duglegur og reynslumikill sölumaður getur bætt við sig 
verkefnum á Norður- og Austurlandi, bæði við sölu og 

áfyllingar í verslunum, allt kemur til greina.  
Er með sendiferðabíl og lagerhúsnæði 

á Akureyri til umráða. 
Upplýsingar hjá Rúnari síma 848 3256 

eða á dreifing@simnet.is

Skráðu þig frítt á
atvinnuvef Vísis

Umsóknarfrestur er til og með 10. desember 2017. 
Þú sækir um starfið á vefnum okkar, airicelandconnect.is/umsokn.
Þar finnur þú líka allar upplýsingar um starfið, hæfniskröfur og fylgigögn.

Við hlökkum til að heyra frá þér.

Starfið:  
• Verkefnastýring og virk þátttaka  

í verkefnum deildarinnar

• Samskipti við rekstrarþjónustu- og þróunaraðila

• Skipulagning á uppfærslu og þróun kerfa

• Kynning, kennsla og innleiðing lausna

• Bestun og trygging tölvuöryggis 

• Teymisvinna þvert á allar deildir 

Menntun/hæfni: 
• Menntun sem nýtist í  

starfi / háskólamenntun æskileg

• Reynsla af verkefnavinnu og innleiðingu kerfa

• Þekking á viðskiptaferlum og góð greiningarhæfni

• Þekking á samþættingu upplýsinga milli kerfa

• Þekking á gagnagrunnsvinnslu og viðskiptagreind  
er kostur

• Frumkvæði og góð samskiptahæfni

• Hreint sakavottorð

Okkur vantar upplýstan starfskraft
Við viljum ráða starfsmann í upplýsingatæknideild, sem bætist í hóp upplýstra eðalstarfsmanna. 
Ef þú ert jákvæð eða jákvæður, með brennandi áhuga á upplýsingatækni og metnað til að vinna 
að umbótum, smellpassar þú í hópinn.

Starfsmaður  
í upplýsingatæknideild 



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

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Sérfræðingur í mannauðsmálum Kjara- og mannauðssýsla ríkisins Reykjavík 201711/1874
Sérfræðingur í kerfisstjórnun Veðurstofa Íslands Reykjavík 201711/1873
Ljósmæður Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201711/1872
Skrifstofumaður Landspítali, öldrunarlækningadeild Reykjavík 201711/1871
Sérfræðingur Landspítali, heilbr.-/upplýsingatæknid. Reykjavík 201711/1870
Deildarlæknir Landspítali, augnlækningar Reykjavík 201711/1869
Gjaldkeri Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1868
Verkefnastjóri  Ríkiseignir Reykjavík 201711/1867
Sérfræðingur Rannsóknarmiðstöð HA Akureyri 201711/1866
Verkefnisstjóri H2020 verkefna Háskóli Íslands, Verkefnastofa Reykjavík 201711/1865
Kennslufræðingur háskólakennslu Háskóli Íslands, Kennslumiðstöð Reykjavík 201711/1864
Verkfræðingur/tæknifræðingur Vegagerðin, hönnunardeild Akureyri 201711/1863
Verkfræðingur Vegagerðin, hafnadeild Reykjavík 201711/1862
Lögfræðingur Einkaleyfastofan Reykjavík 201711/1861
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Mjódd Reykjavík 201711/1860
Sérfr. á sviði fjármálastöðugleika Seðlabanki Íslands Reykjavík 201711/1859
Sérfræðingur á fjárhagssviði Seðlabanki Íslands Reykjavík 201711/1858
Starfsmaður í eldhús Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201711/1857
Hópstjóri  Barnaverndarstofa, Stuðlar Reykjavík 201711/1856
Skjalavörður/upplýsingafræðingur Stofnun Árna Magnússonar Reykjavík 201711/1855
Heilsugæslulæknir Heilbrigðisstofnun Vesturlands Borgarnes 201711/1854
Lyfjafræðingur Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1853
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, meðgöngu-/sængurlegud. Reykjavík 201711/1852
Verkefnastjóri Landspítali, göngudeild Kleppi Reykjavík 201711/1851
Sjúkraliði Landspítali, bráðamóttaka barna Reykjavík 201711/1850
Pípulagningamaður, verkstjóri Landspítali, fasteignadeild Reykjavík 201711/1849
Sjúkraliði Landspítali, endurhæfingad. Grensási Reykjavík 201711/1848
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, dagdeild endurhæfingad. Reykjavík 201711/1847
Deildarlæknar Landspítali, kvennadeild Reykjavík 201711/1846
Félagsráðgjafi Landspítali, barna- og unglingageðd. Reykjavík 201711/1845
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, gigtar- og alm. lyflækn. Reykjavík 201711/1844
Sjúkraliðar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201711/1843
Hjúkrunarfræðingar Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201711/1842
Sjúkraliði Landspítali, krabbameinslækn. Reykjavík 201711/1841
Sjúkraliði Landspítali, hjartarannsóknarstofa Reykjavík 201711/1840
Prestur, Breiðholtsprestakall Biskupsembættið Reykjavík 201711/1839
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, Kleppur Reykjavík 201711/1838
Aðstoðardeildarstjóri Landspítali, göngudeild geðsviðs Reykjavík 201711/1837
Aðstoðarmaður Landspítali, bráða- og göngudeild Reykjavík 201711/1836
Varðstjórar Ríkislögreglustjóri Reykjavík 201711/1835
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201711/1834
Starfsmaður í eldhús Heilbrigðisstofnun Norðurlands Siglufjörður 201711/1833
Hjúkrunarfræðingur, biðdeild Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1832
Hjúkrunarfræðingur, heilsugæsla Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranes 201711/1831

ÚTBOÐ
Norðurorka hf. óskar eftir tilboðum í:
Hitaveiturör og fittings

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

Norðurorka óskar eftir tilboðum í 1700 m af 
foreinangruðum hitaveiturörum, 500 mm í þvermál.  
Einnig er óskað eftir tilboðum í tengistykki, �ttings 
og loka.

Nánari lýsing er í útboðsgögnum VB034208 en 
gögnin og frekari upplýsingar er hægt að fá hjá:
antonb@no.is

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Norðurorku, 
Rangárvöllum, 603 Akureyri, föstudaginn 
5. janúar 2018 kl. 13:00.

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf.
Bæjarhálsi 1   •   110 Reykjavík
Sími 516 6000   •   veitur.is

Veitur ohf.  •  Bæjarhálsi 1  •  110 Reykjavík
516 6000  •  veitur.is

Útboð

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið:

Veitur ohf., óska eftir tilboðum í útboðsverkefnið. 
Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur.

Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „VEV-
2017-25 Dreifistöðvar Veitna uppsetning og frágangur “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod  

Tilboð verða opnuð hjá Veitum ohf., Bæjarhálsi 1, 110 
Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017 kl. 10:30

VEV-2017-25 25.11.2017                                                                                

DREIFISTÖÐVAR VEITNA 
UPPSETNING OG FRÁGANGUR 

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarhálsi 1 • 110 Reykjavík

Fax 516 630 • Sími 516 6100
www.or.is/um/utbod

Útboð

Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sef., óskar eftir 
tilboðum í útboðsverkefnið:

SORPHIRÐA  
Útboðsverkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum  
„ORÞ-2017-01 Sorphirða “

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu frá og með 
þriðjudeginum 28.11.2017 á vefsíðu Orkuveitunnar 
https://www.or.is/fjarmal/utbod 

Tilboð verða opnuð hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef., 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík, fimmtudaginn 14.12.2017 
kl. 11:00

ORÞ-2017-01 25.11.2017                                                                               

Hefur þú kíkt 
á Job.is?



www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

www.egfasteignamiðlun.is

33,9 millj.

OPIÐ HÚS
Sunnudag milli kl. 14 og 14:30

einar@egfasteignamidlun.is

Falleg, vel skipulögð og talsvert endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 
6. hæð í góðu fjölbýlishúsi með lyftu ásamt stæði í bílageymslu á 
góðum stað í miðborginni. Björt og góð stofa og rúmgott svefnherbergi. 
Suðursvalir og stórglæsilegt útsýni í þrjár áttir. Hafðu samband og 
bókaðu skoðun eða kíktu í opið hús.

s.896 8767

ÁSHOLT 2  
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
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Frítt verðmat
Fagljósmyndun

Traust og
Fagleg þjónusta

LEITUM AÐ EIGN Í ÞINNI GÖTU

 Leggjum okkur fram
við vönduð vinnubrögð 

svo eignin þín 
seljist sem fyrst

Fasteignasala venjulega fólksins...
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þjónusta í þína þágu.

Vilborg Gunnarsdóttir 
Löggiltur fasteignasali/

M.Sc. Alþj. Fjármál

vilborg@domusnova.is
S: 891 8660
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Nánari upplýsingar veitir Vilborg Gunnarsdóttir, löggiltur 
fasteignasali í síma 891-8660 eða vilborg@domusnova.is

TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTSU
ENGLENDINGAVÍK, BORGARNESI 

REKSTUR TIL LEIGU. 
GISTIHÚS OG VEITINGASTAÐUR.
• Mjög góðar bókanir. 
• Langtímaleigusamningur í gildi.

Síðumúla 27, S: 588-4477
Ingólfur Gissurarson 
löggiltur
fasteignasali

Grænatún 8 Kópavogi
Glæsileg endurnýjuð sérhæð.

Glæsileg nær algerlega endurnýjuð neðri 
sérhæð í tvíbýli (beint inn) ásamt inn- 
byggðum bílskúr alls um 150 fm. 
Nýtt eldhús, bað, gólfefni, skápar, málun, 
þakjárn og fl.   4 svefnherbergi. Allt sér. 
Stór sólrík suðvestur verönd.  
Eign í sérflokki á góðum stað í Austurbæ Kópavogs.  Ásett verð: 63,5 m.  

Allar upplýsingar þar utan veitir Ingólfur Gissurarson lg.fs. í s: 896-5222  
eða ingolfur@valholl.is

Opið hús mánudaginn 4. desember  
frá kl. 12:15 – 12:45  og 16:30 – 17:30

OPIÐ HÚS

Nýtt gistiheimili með 24 litlum íbúðum til leigu. 
Er til afhendingar fljótlega fullbúið án húsgagna 
og lausra innréttinga. Mjög stór malbikuð lóð með 
fjölda bílastæða.

NÝTT 24 ÍBÚÐA 
GISTIHEIMILI TIL LEIGU

ÞORLÁKUR ÓMAR 
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR:

ATVINNUAUGLÝSINGAR  19 L AU G A R DAG U R   2 .  d e s e m b e r  2 0 1 7

Landmótun óskar eftir að ráða landslagsarkitekt til að sinna fjölbreyttum og áhugaverðum 
verkefnum á sviði hönnunar og skipulags.  Við leitum að hressum einstaklingi til að vinna að 
stórum og smáum verkefnum í skapandi vinnuumhverfi. 

Hæfniskröfur:
 ─ Meistaragráða í landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun.
 ─ Reynsla æskileg, en ekki skilyrði
 ─ Þekking á teikniforritum er kostur.

Landmótun er teiknistofa landslagsarkitekta sem stofnuð var 1994. 
Stofan veitir alhliða ráðgjöf á sviði skipulags og hönnunar og leggur áherslu á fagleg vinnubrögð 
og umhverfisstefnu í anda sjálfbærrar þróunar. 

Áhugasamir eru beðnir um að skila inn umsókn á netfangið starfandi@landmotun.is í síðasta lagi 
miðvikudaginn 20 desember 2017.

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Traustadóttir  
í síma 575 5302 eða á aslaug@landmotun.is.  

Leitum að LandsLagsarkitekt 
viLt þú sLást í hópinn ?



Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

Friggjarbrunnur 5 - 113 Reykjavík - Lyftuhús.
Opið hús í dag laugardag 2. desember frá kl. 13:30 til 14:00
Glæsileg 4ra til 5 herbergja íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi við 
Úlfarsárdalinn. 

Eignin skiptist í forstofu, hjónaherber-
gi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, 
opið rými þar sem eldhús er opið við 
borðstofu og setustofu, útgengi á svalir 
úr setustofu. Þvottahús er inn af eldhúsi. 
Grantíborðplata í eldhúsi. Fataskápar í öllum herbergjum. Afar vönduð og vel 
skipulögð íbúð. Bílastæði í kjallara er rúmgott með sér geymslu þar við hliðina. 

Eignin er skráð 147,5 fm - þar af geymsla 12,5 fm.   Verð 62,9 millj.

Garðatorg 2B - 210 Garðabær
Glæsileg 4ja herbergja íbúð með miklu 
útsýni í nýju húsi við Garðatorg.

Íbúðin skiptist í forstofu/hol með 
fataskápum, setustofa/borðstofa opin 
við eldhús, útgengi á yfirbyggðar svalir 
úr eldhúsi, útgengi á stórar svalir úr 
stofu. Baðherbergi við hol og þvottahús 
þar við hliðina. Hjónaherbergi með sér baðherbergi inn af, rúmgott svefnherbergi, 
sjónvarpshol sem væri hægt að stúka af sem þriðja svefnherbergi. 

Sér bílastæði og geymsla í kjallara.
Frábær staðsetning, stutt í verslun og alla helstu þjónustu.

Verð 79,5 millj.

Lindarbraut 16 - 170 Seltjarnarnes 
- Sérinngangur og bílskúr
Opið hús í dag laugardag 2. desember 
frá kl. 14:30 til 15:00
Falleg og rúmgóð íbúð á jarðhæð með 
sérinngangi ásamt bílskúr í fjögurra 
íbúða húsi á Seltjarnarnesi. Eignin er 
samtals 99,7 fm, þar af bílskúr 25,9 fm. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús 
með þvottahúsi inn af, stóra stofu með 
útgengi á svalir og afgirtri timburverönd, baðherbergi og svefnherbergi.  
Bílskúr er í bílskúralengju við hlið hússins. Húsið var múrviðgert og málað 2016. 

Verð 44,9 millj.

Suðurmýri 10, 170 Seltjarnarnes.
Frábærlega staðsett fjögurra íbúða 
hús (nýbygging) á baklóð við Suður-
mýri 10 á Seltjarnarnesi. Tvær 3ja og 
tvær 4ra herbergja íbúðir eru í húsinu.
Íbúðirnar skiptast í anddyri, eldhús 
sem er opið við borðstofu og 
setustofu. Baðherbergi með sturtu og 
tengi fyrir þvottavél. Svefnálmu með 
hjónaherbergi og einu til tveimur bar-
naherbergjum. Geymslur eru innan íbúða. Ölluð íbúðum fylgja sérmerkt bílastæði 
framan við húsið. 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Már Ólafsson löggiltur fasteignasali  
 - 865-8515/ olafur@hibyli.is  

Oddeyrargata 12 - 600 Akureyri 
- Tvær íbúðir og skúr.
Fallegt og afar vel staðsett einbýlishús í 
neðri Brekkunni á Akureyri. 

Húsið er í 5  mínútna göngufæri við 
Ráðhústorgið og sundlaugina. Húsið er 
á 2 fastanúmerum og er í dag nýtt sem 
2 íbúðir. Húsið sjálft er samtals um 130 
fm og skúr á lóð er 32fm. Sérinngangur 
er á efri hæðina, en inngangur á neðri 
hæðina er í gegnum sameign íbúðanna. Íbúðin á neðri hæðinni er með útgefið 
gistileyfi fyrir ferðamenn. Eignin hefur fengið gott viðhald og mikla endurnýjun að 
innan sem utan á undanförnum árum. 
Verð 42,5 millj.

Dvergholt 12 - 270 Mosfellsbær 
- glæsilegt útsýni 
- laus fljótt
Opið hús mánudaginn 4. desember  
frá kl. 12:15 til 12:45
Falleg og vel skipulögð efri sérhæð 
með miklu útsýni ásamt íbúðarrými í 
kjallara og garðskála á rólegum stað 
við Dvergolt í Mosfellsbæ.
Eignin skiptist í forstofu, eldhús með þvottahúsi inn af, setustofu og borðstofu 
með miklu útsýni og útgengi á svalir, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi. Neðri 
hæð skiptist í stórt alrými, baðherbergi með vatnsgufuklefa. Eignin er 231,7 þar af 
bílskúr 38,2 fm. 
Verð 68 millj.

Friggjarbrunnur 5

Garðatorg 2b

Oddeyrargata 12

Dvergholt 12

Lindarbraut 16 

Suðurmýri 10

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Naustabryggja 36 – 110 Reykjavík 

Glæsileg 4ja herbergja íbúð á tveimur hæðum með óhindruðu sjávarútsýni og 
aukinni lofthæð í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Íbúðin er skráð 93,1 fm en er nær 
110 fm að gólfleti þar sem hluti efri hæðar er ekki skráð. Á neðri hæð er eldhús 
opið við stofu/borðstofu, baðherbergi með þvotta aðstöðu, tvö svefnherbergi og 
svalir. Á efri hæð er stórt alrými sem er nýtt sem sjónvarps og svefnherbergi og 
útgengi á svalir. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu á jarðhæð.
Verð 48,9 m

Ásgarður 33 – 108 RVK.- möguleiki á aukaíbúð

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á þremur hæðum í Bústaðahverfinu. Eignin 
skiptist í forstofu, eldhús, stofu með útgengi í garð. Á efri hæð eru tvö svefnher-
bergi bæði með fataskápum, (væri unnt að skipta öðru herberginu í tvö minni), 
baðherbergi. Í kjallara er stórt alrými, þvottahús og gott íbúðarherbergi með sér 
baðherbergi. Húsið er á kyrrlátum stað við Ásgarðinn. Eignin er laus í desember. 
Verð 52,9 millj.

Gjáhella 11- Hafnarfjörður 

Húsið er stálgrindarhús, klætt með bárujárni. Aðalhæð húsnæðisins er samfellt 
opið rými, í austurenda er stigi upp á efri hæð sem er yfir hluta húsnæðisins, 
gólf efri hæðar er steypt. Húsnæðið er skv. fateignaskrá skráð á 8 fastanúmer 
(rými) og væri mögulegt að skipta húsnæðinu upp í samræmi við það.  Efri hæð 
er yfir hluta af húsnæðinu og skiptist í, stórt flísalagt eldhús/mataðstöðu, flísalagt 
búningsherbergi fyrir starfsfólk, salerni, fjórar skrifstofur. Geymslupallur, þaðan er 
einnig stigi niður á neðri hæðina. Fasteignin er í heild 1.251,5 fermetrar. Lóðin er 
3.850 fm leigulóð. Þrýstiloftkerfi er í húsinu sem getur fylgt með. 

Hringbraut 43 - 107 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja endaíbúð í góðu fjölbýlishúsi við Hringbraut.  
Íbúðin er sérlega björt með stórum gluggum í þrjár áttir. Í risi fylgir íbúðinni 
aukaherbergi með aðgengi að salerni sem leigt er út. Íbúðin skiptist í forstofu/hol 
með fatahengi, eldhús, samliggjandi bjartar stofur með útgengi á svalir, önnur 
stofanna er í dag nýtt sem svefnherbergi, svefnherbergi, baðherbergi. Húsið hefur 
fengið gott viðhald að utan undanfarin ár, frárennslislagnir hússins hafa einnig 
verið endurnýjaðar.  Snyrtileg og vel umgengin sameign. Sameiginlegt þvottahús 
og stór sér geymsla í kjallara fylgja íbúðinni. Verð 43,8 millj.

Bergstaðastræti 43a neðri sérhæð - 101 Rvk.

Skemmtileg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, 89 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi í stein bakhúsi.  Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús sem er opið við 
borðstofu, rúmgóða stofu, baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf með 
nuddbaðkari, og útgengi út á timburverönd í porti bak við húsið. Gott svefnherber-
gi með innbyggðum fataskápum, einnig gengið þaðan út á sömu tilburverönd og úr 
baðherbergi.   Frábær staðsetning í rólegu umhverfi rétt við miðborgina og alla 
verslun, þjónustu og veitingahús. Verð 45,8 millj.

Flyðrugrandi 2 - 107 Reykjavík

Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með hellulagðri verönd á eftirsóttum stað í 
Vesturbænum. Íbúðin er 64,3 fm, þar að auki fylgir sér geymsla sem er ekki skráð 
í birta fermertratölu. íbúðin skiptist í forstofu þaðan sem er innangengt í geymslu. 
Eldhús sem er opið við rúmgóða stofu með útgengi á hellulagða verönd. Svefn-
herbergi með fataskáp, baðherbergi.Góð staðsetning, stutt í skóla og leikskóla, 
göngufæri við miðborgina og Háskólann. 

LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 32 millj.

- atvinnuhúsnæði á 8 fastanúmerum.



GENGIÐ INN UM 
BÍLAGEYMSLU 

HVERFIS-
GÖTUMEGIN

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.

SÖLUAÐILAR

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIN HÚS
Sunnudaginn 
3. desember

 milli kl.
14 – 15

Velkomin í

NÝTT 
Í SÖLU

Laugardaginn 
2. desember

&  milli kl.
14 – 15



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

Trausti fasteignasala | trausti@trausti.is | s.546-5050 | Vegmúla 4 | 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
3. DESEMBER KL. 14:00 – 14:30
Vel hannað parhús með stór-
brotnu útsýni í sunnanverðu 
Urriðaholti. Húsið er alls 227 
fm. á tveimur hæðum, þar af er 
innbyggður bílskúr 30 fm. Aukin 
lofthæð er á efri hæð. Góðir 
útsýnisgluggar og rúmgóðar 
svalir. Eignin er laus við undir-
ritun kaupsamnings. 
Verð: 87,9 millj.

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN  
3. DESEMBER KL. 15:00 – 15:30
Vel skipulögð og snyrtileg 5 
herbergja íbúð á 2. hæð. 
Eignin er 148,2 fm. þar af er 
bílskúr 26,5 fm. og íbúðarher-
bergi í kjallara 20,8 fm. sem er 
í útleigu. Stutt er í leikskóla, 
grunnskóla, íþróttaaðstöðu og 
alla helstu þjónustu.  Eignin er 
laus við undirritun kaupsamn-
ings. Verð: 40,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Mosagata 10 – 210 Garðabær Fífusel 36 – 109 Reykjavík

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN  
4. DESEMBER KL. 17:30 – 18:00
Skemmtileg 94,5. fm. 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang á 
1. hæð. 
Stór geymsla er innan íbúðar. 
Frá eldhúsi er útgengt á 
rúmgóðan pall. 
Frábærlega staðsett eign þar 
sem stutt er í miðbæinn og 
Tjörnina. 
Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN  
5. DESEMBER KL. 17:30 – 18:00
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 
124,3 fm. íbúð á tveimur hæðum 
auk bílastæðis í bílakjallara. 

Góðar suður svalir. 
Rúmgott eldhús og stofa. 
Tvö baðherbergi. 

Verð: 59,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Suðurgata 7 – 101 Reykjavík Framnesvegur 62 – 101 Reykjavík

BYGGINGAFÉLAG
MÁNALIND

www.manalind.is  manalind@manalind.is   sími 511 1020

SÖLUSÝNING

í Úlfarsbraut 114 Reykjavík
Laugardaginn 2.desember kl: 14:00-14:45
Fjölhús fasteignasala kynnir glæsilegt nýtt �ölbýli.
Úlfarsbraut 114 er fallegt níu íbúða �ölbýli með 
lyftu neðst í Úlfarsárdal. 2 - 4 herbergja íbúðir,  
66,2 - 120,6 fm. Öllum íbúðum hússins fylgja merkt
stæði í lokuðum og upphituðum bílakjallara. 
Góð staðsetning neðst í Úlfarsárdal.
 
Nánari upplýsingar veitir:

Guðbjörg Guðmundsdóttir, lögg.fasteignasali
gudbjorg@�olhus.is   sími: 899 5533

í Breiðakri 9-15 Garðabæ
Laugardaginn 2.desember kl: 14:00 – 14:45
Glæsileg og vel skipulögð raðhús í �ölskylduvænu hver�. 
Teiknuð af Sigurði Hallgrímssyni arkitekt. 
Fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi.
Stutt í afhendingu.

Nánari upplýsingar veitir:

 Thelma Víglundsdóttir,  lögg.fasteignasali
 thelma@manalind.is   sími: 860 7400
 

www.�olhus.is �olhus@�olhus.is   sími 511 1020

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS
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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

4 herb. 219,5 fm Sérlega vel staðsett 

Fagurhóll 2

29.900.000

350 Gurndarfjörður
Einbýli með bílsk.

Héðinn fasteignasali 848 4806

Í hjarta Grundfja. bíður upp á marga möguleika

Einstaklega björt og vel hæð í fallegu húsi 

Þóra fasteignasali

Melabraut 8

58.900.000

170 Seltjarnarnesi
Íbúð

 777 2882

5 herb. 117 fm Sér inngangur

Opið hús þri. 5. des kl 17.30-18.00

Gunnlaugur fasteignasali 844 6447

3 herbergi 86,2 fm Björt og Falleg íbúð

Brávallagata 18 101 Reykjavík
Íbúð

Úlfar Þór fasteignasali 897 9030
45.500.000

Einstaklega björt og falleg sérhæð

Grænahlíð 8

58.500.000

105 Reykjavík
Íbúð 5 herb. 105 fm Gott skipulag

Opið hús mán. 4. des. kl 17.30-18.00

Brandur fasteignasali 897 1401

Vatnsbakkalóð – Bátalægi 

4  herb. 105 fm

Þingvellir

Verð tilboð 

Sumarhús
Íbúð 404 Einstök eign

ÞINGVELLIR - SUMARHÚS 

Brandur fasteignasali 897 1401

2 herb. 68 fm Suður svalir

Austurströnd 8

35.900.000

170 Seltjarnarnes
Íbúð á 7. hæð

Héðinn fasteignasali 848 4806

Bílastæði í geymslu.

Opið hús mán.  4. des. kl. 18:00 - 18:30

Opið hús sun. 3. des. kl 15.00-15.30 Opið hús þri. 5. des. kl. 17.00-17.30

Jaðarleiti og Frakkastígur

SÖLUKYNNING
Sölumenn á staðnum 

í Síðumúla 23
mánudaginn 4. des. 

milli 16:00-17:00

Sölumenn taka vel á móti ykku

NÝBYGGINGAR – JAÐARLEITI OG FRAKKASTÍGUR



Hallakur 4a
210 GARÐABÆR

Einkar hugguleg íbúð á annari hæð í 
viðhaldslitlu húsi á eftirsóttum stað í Akralandi. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Stór opin og björt 
stofa með góðum suðvestur svölum. 

STÆRÐ: 138,4 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

58.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Barónsstígur 27
101 REYKJAVÍK

Falleg fjögurra herbergja íbúð á þriðju hæð í 
miðbæ Reykjavíkur. Þrjú stór svefnherbergi, 
parket á gólfum. Endurnýjað fallegt eldhús og 
rúmgóð stofa. Rúmgóð eign í miðbænum.

STÆRÐ: 119,7 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

53.900.000
Heyrumst
Ólafur   822 8283
Löggiltur fasteignasali

Víðihlíð 38
105 REYKJAVÍK

Mjög fallega íbúð á jarðhæð með sérinngangi, 
garði og verönd við Víðihlíð 38. Eignin er á 
mjög rólegum  og vinsælum stað í fallegu húsi.

STÆRÐ: 73,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

41.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Hestavað 7
110 REYKJAVÍK

Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 2.hæð 
að Hestavaði 7. Gott skipulag. Vandaðar innrét-
tingar og gólfefni.

STÆRÐ: 112 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

44.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Rjúpnasalir 10
201 KÓPAVOGUR

Mjög björt og vel skipulögð fjögurra herbergja 
íbúð á fyrstu hæð(ekki jarðhæð). Flísalagðar 
suðvestur svalir. Stutt í leikskóla og skóla, íþrót-
taðstöðu, sundlaug, Gerplu og fleira.

STÆRÐ: 107,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

47.900.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    5. des 17:45 – 18:15OPIÐ HÚS    3. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. des 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS    3. des 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    3. des 15:00 – 15:30

Álalind 10
201 KÓPAVOGUR

Íbúðir skilast fullbúnar með öllum gólfefnum. 
Léttir innveggir eru hlaðnir með Lemga steinum 
frá Steypustöðinni. Húsið er 4ra hæða lyftuhús. 
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.

STÆRÐ: 106-188 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-5

Verð frá 55,5 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala

SÝNUM SAMDÆGURS

Fornaströnd 11
170 SELTJARNARNES

Fallegt og mjög vel staðsett einbýlishús á einni 
hæð. Einstaklega falleg lóð. Húsið hefur fengið 
mjög gott viðhald.

STÆRÐ: 163 fm EINBÝLI        HERB: 6

95.000.000
Heyrumst
Gunnar   699 3702
Löggiltur fasteignasali

Perlukór 3A
203 KÓPAVOGUR

Falleg og vel skipulögð 150,4 fm, 5 herbergja 
neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu. Fjögur 
svefnherbergi, gestasnyrting og sérafnotareitur 
til suðurs og vesturs.

STÆRÐ: 150,4 fm SÉRHÆÐ      HERB: 5

69.500.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Sölufulltrúi/Í námi til lögg.fasteignasala
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NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Kristján
Þórir Hauksson 

 

Lögg. fasteignasali

696 1122
 kristjan@fastlind.is

Stefán
Jarl Martin 

 

Lögg. leigumiðlari

892 9966
 stefan@fastlind.is

Hannes
Steindórsson
 

 
Lögg. fasteignasali

699 5008
 hannes@fastlind.is

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta 

 
 

Hlíðasmári 6    201 Kópavogur    www.FASTLIND.is

 
 

 

LIND Fasteignasala kynnir 9 íbúða fjölbýlishús
með lyftu og upphituðum bílakjallara.
Frábær staðsetning, útsýni yfir dalinn,
stutt í náttúruna og fallegar gönguleiðir.

 

 

 

Sjafnarbrunnur 2 - 113 Reykjavík.
4-6 herbergja íbúðir.
Stærðir 119-150 fm.

NÝJAR ÍBÚÐIR Á BESTA
STAÐ Í ÚLFARSÁRDAL

VERTU VELKOMIN(N) Á SÖLUSÝNINGU
SUNNUDAGINN 3 DES. KL: 14-15
HEITT Á KÖNNUNNI

Sjafnarbrunnur 2
VIÐ KYNNUM

LIND Fasteignasala

Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan, 
með öllum gólfefnum, uppþvottavél og ljósum. 
Innréttingar og skápar eru frá ítalska 
framleiðandanum Columbini Casa og ná allir 
fataskápar uppí loft. 
Baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. 
Gestasnyrting í íbúðum merktar 01 og 02. 
Innveggir eru hlaðnir úr léttsteini.

SÖLUSÝNING SUNNUDAGINN 3 DES. KL: 14-15



Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum

Stórar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita

AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum

Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgir fullbúinn bílskúr 

og 67,5 m2 þaksvalir

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:

Fleiri myndir má finna á www.husanes.is

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum

Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum blómakerjum 

og náttúrustein

Jarðhæðin er 120 m2 og efri hæðin 133,8 m2 með bílskúr - allar eignir eru 

4ra herbergja

Verð eigna er 47 m.kr. Möguleiki á viðbótarfjármögnun frá seljanda.
Afhending frá desember 2017 og nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá 

Eignasala.is í síma 420-6070 (eignasala@eignasala.is) og Sigrúnu Sigurðardóttur hjá 
Þingholti í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is)

Sölusýning að Leirdal 35 frá 30. nóv – 5. des 2017 
(kl. 17 – 19 virka daga og kl. 13 – 16 um helgina).
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og konfekt, húsin 

standa við bláan byggingarkrana.

Sýningareign er með húsgögnum og fylgihlutum frá Bústoð í Reykjanesbæ.



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

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÍBÚÐIRNAR

Vefarastræti nr. 32-38 er 32 íbúða fjölbýlishús í Mosfellsbæ, nánar 
tiltekið í suðurhlíðum Helgafells, á skjólgóðum og sólríkum stað eins 
og flestar lóðir í hverfinu sem liggja í suður- og vesturhlíðum Helgafells.  
Liðlega eitt þúsund íbúðir verða í fullbyggðu hverfinu, í  fjölbýli og í sérbýli. 
Vefarastræti 32-38 er eins og önnur fjölbýlishús í hverfinu, skipulagt 
innan svokallaðs "auga" sem dregur nafn sitt af lögun svæðisins og 
liggur í nálægt hverfisins. Skipulag hverfisins er nútímalegt og mjög 
fjölskylduvænt, með góðum grunn- skóla og tveimur leikskólum sem 
staðsettir verða í auganu í miðju hverfisins. Lítil bílaumferð verður á 
svæðinu og lágur umferðarhraði. Útsýni úr íbúðum Vefarastrætis 32-38 
er einstaklega fallegt, þar sem sér vel yfir Álafosskvosina til austurs, 
suðurs og vesturs.      

Til sölu fullbúnar 2ja til 4ra herbergja íbúðir í nútíma�ölbýli í Mosfellsbæ

Opið hús að Vefarastræti 32-38 
sunnudaginn 3. des. kl. 14.00-15.00

Verð frá 34.100.000 kr. til 72.400.000 kr.

www.vefarastraeti.is

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 3. des.  kl. 16.00-17.00
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.
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ALLAR UPPLÝSINGAR VEITA

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÍBÚÐIRNAR
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Við seljum á 
toppverði fyrir þig Senter

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 414 4700 - www.remax.is

Hafðu samband í síma 864 0061
Samviskusemi og heiðarleiki

Frítt 
verðmat

Sigrún Gréta Helgadóttir
Löggiltur fasteignasali
sigrun@remax.is

Garðsstaðir 3
112 Reykjavík
Raðhús með tvöföldum bílskúr

Stærð: 178,4 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Fasteignamat: 52.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 74.900.000
Fallegt raðhús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Stór verönd og garður með heitum potti. Forstofa
með fataskáp, innangengt í flísalagðan bílskúr (einnig sér inngangur utanfrá). Þrjú rúmgóð
svefnherbergi, parket á gólfi. Baðherbergi með baðkari og sturtu, innrétting. Þvotthús. Rúmgóð stofa
með parket ég gólfi,hátt til lofts, útgengi út á verönd með heitum potti. Eldhús með fallegri innréttingu,
flísar á gólfi, borðkrókur. Hiti í bílaplani. Gólfvöllur í göngufæri.

Senter

Vigdís
Lögg. fasteignasali

Sigríður Guðna
Sölufulltrúi (í lögg.námi)

vigdis@remax.is

sigga@remax.is

Opið
Hús

Opið hús þriðjud.5 des. 17:30-18:00

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414-4700

663 3219

Klapparstígur 1
101 Reykjavík
Útsýnisíbúð við sjóinn

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Fasteignamat: 49.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 71.900.000
Sjávarútsýni og fjallasýn af 8. hæð að Klapparstíg 1 í miðbæ Reykjavíkur. Útsýni er í þrjár áttir úr stofu,
til N og A og SV af svölum. Bílageymsla er á jarðhæð Skúlagötumegin. Eignin skiptist í mjög stóra og
opna stofu með gólfsíðum gluggum, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og forstofu. Þvottahús er á
hæðinni með öðrum þremur íbúðum og sér geymsla er á jarðhæð. Húsvörður og vel við haldið hús.
Nánari upplýsingar veitir Sigrún s. 8640061 eða sigrun@remax.is

Senter

Sigrún Gréta H.
Lögg. fasteignasali

sigrun@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 3. des. kl.13.00-13.45

864 0061

Sólheimar 23
104 Reykjavík
Vinsælt lyftuhúsnæði - húsvörður

Stærð: 84,9 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Fasteignamat: 29.600.000

Verð: 41.900.000
Góð þriggja herbergja íbúð á 2. hæð í vinsælu lyftuhúsi örstutt frá allri helstu verslun og þjónustu.
Gengið er inn í forstofugang og úr honum annars vegar inn í lokaða stofu, þaðan sem gengið er inn í
svefnherbergi og út á svalir og hins vegar inn í aðrar vistarverur íbúðarinnar; eldhús, baðherbergi,
hjónaherbergi og geymslu. Eldhús, fataskápar og gólfefni hafa verið endurnýjuð í seinni tíð auk hluti af
baðherbergi.
Húsvörður í húsinu.

Senter

Hrafnhildur
Lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 15:30-16:00

862 1110

Ólafsgeisli 51
113 Reykjavík
Stórkostlegt útsýni - stutt í golf

Stærð: 233,1 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004

Fasteignamat: 63.400.000
Bílskúr: Já

Verð: 93.000.000
Vandað og hlýlegt endaraðhús á tveimur hæðum, ásamt bílskúr, á einstökum útsýnisstað. Gengið inn í
lokaða forstofu á efri hæð hússins. Gestasnyrting við forstofu. Svefnherbergi á hæðinni, stór stofa og
eldhús innaf henni. Mikil lofthæð í stofu og eldhúsi og einstakt útsýni yfir borgina. Á neðri hæðinni eru
þrjú svefnherbergi (fataherbergi innaf hjónaherbergi), sjónvarpshol, þvottahús og geymsla.
Hús staðsett í afar fjölskylduvænu hverfi þar sem mikil og góð hverfavitund er til staðar.

Senter

Hrafnhildur
Lögg. fasteignasali

hrafnhildur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sunnudag frá kl. 14:00-14:30

862 1110

Páll Guðmundsson 
Löggiltur fasteignasali 

S: 861-9300 
pallb@remax.is 

Kristján Ó.  
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 823-0782 
kristjan@remax.is 
 
 

Sigrún Einarsdóttir 
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 894-2353 
sein@remax.is 

Strandgata 31-33 

 Glæsilegar 2ja-3ja herbergja íbúðir 
 48 m2 til 100 m2 
 Hafið samband varðandi frekari 

upplýsignar 
 www.strandgata.is 

Ársæll Steinmóðsson 
Sölufulltrúi í lögg.námi 

S: 896-6076 
as@remax.is 



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
Löggiltur fasteignasali

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri
Hdl. löggiltur fasteignasali 
Löggiltur leigumiðlari

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H. 
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

KAREN ÓSK
SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til 
lögg. fasteignasala
GSM 869 9967

ÞÓRUNN LILJA 
VILBERGSDÓTTIR
lögfræðingur / nemi til 
lögg. fasteignasala
Sími 535 1002

Nýjar og glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í fallegu 
lyftuhúsi í miðbæ Hafnarfjarðar.

Húsið hefur verið fallega endurhannað af Yrki arkitektum og 
endurbyggt frá grunni. Á efstu hæð eru fimm inndregnar þakíbúðir 
með stórum svölum allan hringinn.

Íbúðir afhendast fullbúnar með gólfefnum og vönduðum 
eldhústækjum snemma árs 2018.
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MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KAREN ÓSK SAMPSTED
Sölufulltrúi / nemi til lögg. 
fasteignasala
GSM 869 9967

GLÆSILEGA HANNAÐAR ÍBÚÐIR Í HJARTA HAFNARFJARÐAR
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Bílar 
Farartæki

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

 Bílar til sölu

Nissan Quashqai árg.2012 ekinn 
50.000 4x4, þjónustubók. Verð 
2.600.000. Uppl. í síma 892-5120

Land Cruiser 2004, ekinn 260.000, 
hitamiðstöð með fjarstýringu, verð 
1.600.000. skipti á Yaris sjálfskiptum 
kemur til greina, uppl.í síma 892-
5120

Hyundai Terracan til sölu, árgerð ‘06, 
ekinn 160 þús. Ný sumar- og negld 
vetrardekk á felgum. Ný tímareim 
og hedplanað í kistufelli, ventlar 
og stimplar yfirfarnir, ný vatnsdæla 
Upplýsingar í síma 8637910.

Toyota Yaris 2006, ek 136þús, 
beinskiptur. Vetrar og sumardekk á 
álfelgum. Skoðaður 18. Ásett verð 
700þús. Tilboð 600þús. S 865-7774.

Honda crv árg 05 beinsk diesel 
2,2 vél ek 170 þús ný kúppling 
vetrardekk verð 950 þús. Uppl 
8927852

 Hópferðabílar

benz Clubstar 1986
Benz O1117LClubstar, ekinn 
631.000 góð dekk, skoðaður 18, 25 
sæti,verð 890þ. uppl. 820-5181

 Hjólbarðar

nýju sailun dekkin á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Veitingastaðir

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

vy-Þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 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

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Spádómar

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

 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

lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf 
Stórhöfða 27, S: 552 2125 www.
gitarinn.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

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.

RÁÐGJÖF RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3 Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Sími: 411 5000 • www.itr.is

Sundhöll
Reykjavíkur

Glæsileg endurbætt Sundhöll Reykjavíkur
verður tekin í notkun sunnudaginn 3. desember.
Allir velkomnir í sund frá klukkan 15.00–22.00 þann dag. 

1937 – 2017

Glæsileg endurbæ

Frír
aðgangur

Laugarnar í Reykjavík



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Ég vinn mikið með einfaldan, 
norrænan stíl og krydda hann 
með áhrifum frá Mið-Austur-

löndum,“ segir Sigurbjörg Páls-
dóttir sem ákvað að einbeita sér að 
eigin hönnun eftir að hafa unnið 
hjá IKEA í 26 ár.

„Ég menntaði mig í innan-
hússarkitektúr og hóf störf hjá 
IKEA strax að námi loknu. Ég kom 
m.a. að undirbúningi og opnun 
IKEA sem var í Holtagörðum 
og í gegnum starfið kynntist ég 
manninum mínum, Peter Krum-
hardt, sem er danskur arkitekt. 
Við hjónin höfum búið víða um 
heim starfs okkar vegna, eða í 
Danmörku, Bretlandi, Hollandi, 
Jórdaníu og Kúveit. Mitt hlutverk 
var að ráða innanhússarkitekta til 
IKEA og þjálfa þá upp í starfið. Eftir 
þrjú ár í Jórdaníu var vinnu okkar 
þar í landi lokið og við fluttum til 
Belgíu. Ég kann mjög vel við mig 

í Belgíu en það var dásamlegt að 
búa í Jórdaníu og mig langaði að 
finna leið til að halda tengslum 
við landið. Ég ákvað því að stofna 
mitt eigið fyrirtæki sem heitir 
Baula og er í samstarfi við fólk í 

Jórdaníu sem býr til muni eftir 
minni hönnun. Jafnframt er ég í 
viðskiptum með gömul teppi frá 
Jórdaníu. Ég vinn með írönskum 
manni sem finnur teppin fyrir 
mig. Þau eru svo sérstök að það er 

Norræn hönnun með kryddi 
frá Mið-Austurlöndum
Handofin teppi sem skreyttu tjöld Bedúína og tvö hundruð ára gamall ólífuviður fær nýtt hlut-
verk í hönnun Sigurbjargar Pálsdóttur sem sýnir muni sína í fyrsta sinn á Íslandi nú um helgina.

Sigurbjörg kunni vel við sig í Jórdaíu. MYNDIR/VILHELM

Púðarnir eru handofnir.

Bedúínateppi hafa fengið nýtt hlut-
verk í púðunum. 

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

8.990  
S K Y R T A

erfitt að fá þau en um er að ræða 
vintage-antíkteppi sem minna á 
gömlu rýjateppin. Ég vel teppi sem 
eru smart á litinn og passa vel inn á 
skandinavísk heimili,“ segir Sigur-
björg og hlær þegar hún er spurð 
nánar út í nafnið á fyrirtækinu. „Ég 
var í sveit í Borgarfirðinum sem 
barn og sá Baulu út um gluggann 
minn á hverjum degi og því kom 
ekkert annað nafn til greina.“

Hjálpa nærsamfélaginu
Sigurbjörg er einnig í samstarfi 
við fyrirtæki sem heitir Holy Land 
Design en það snýst um sjálfbærni 
og að hjálpa nærsamfélaginu. „Hjá 
Holy Land Design vinna mállausar 
konur sem fá ekki vinnu annars 
staðar. Þær gera borð eftir minni 
hönnun en það tekur 14 mánuði 
að gera hvert og eitt borð. Ég nota 
200 ára gamlan ólífuvið úr sjálf-
bærum skógi og vel vandlega hvern 
kubb sem á að nota. Þær slípa og 
meðhöndla viðinn þar til hann er 
tilbúinn,“ segir Sigurbjörg og bætir 
við að konur þessar séu hálffaldar í 
samfélaginu og þarna fái þær tæki-
færi til að vinna fyrir sér. „Margar 
þeirra búa í foreldrahúsum fram á 
fullorðinsár og þegar foreldrarnir 
falla frá eiga þær ekki í nein hús 
að venda. Hjá Holy Land Design 
fá þær góða vinnuaðstöðu og er 
kennt táknmál svo þær læra að 
bjarga sér.“

Í Jórdaníu eru einnig gerðir 
stólar sem Peter hannaði árið 1990. 
„Stólarnir voru útskriftarverkefni 
hans úr arkitektaskólanum í Kaup-
mannahöfn og hafa alltaf vakið 
mikla athygli. Við ákváðum að 

láta smíða þá fyrir okkur og erum í 
samstarfi við járnsmiði í Jórdaníu,“ 
upplýsir Sigurbjörg og bætir við að 
líf fólks í Jórdaníu geti verið erfitt 
og hún sé því ánægð með að geta 
látið gott af sér leiða með sinni 
hönnun.

Sigurbjörg hefur einnig hannað 
fagra púða sem eiga sér mikla og 
merkilega sögu. „Púðarnir eru 
saumaðir úr 30-50 ára gömlum 
renningum sem Bedúínakonur ófu 
í tjöldunum. Efnið er mjög sérstakt, 
gróft en smart. Þær bjuggu til renn-
inga til að fegra tjöldin að innan og 
þeir voru stolt heimilisins. Núna 
hefur efnið fengið nýtt hlutverk og 
getur gefið norrænum heimilum 
eitthvað extra. Ég hef þá hugsjón 
að tengja einfaldleika norrænnar 
hönnunar við hinn litríka heim 
Mið-Austurlanda,“ segir Sigur-
björg.

Um helgina verður Sigurbjörg 
með muni til sýnis og sölu á Korp-
úlfsstöðum en þar verður mark-
aður á vegum Samtaka íslenskra 
myndlistarmanna og Miðgarðs, 
þjónustumiðstöðvar Grafarvogs og 
Kjalarness.
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Æðislegur réttur fyrir  
þá sem vilja sterkan mat. 

Þeir sem eru hrifnir af sterkum 
mat ættu að prófa að gera 
jalapeño poppers. Jalapeño 

er fyllt með mozzarella osti og 
síðan er hann djúpsteiktur.

12 jalapeño
250 g mozzarella ostur, rifinn
1 eggjahvíta
1 dl hveiti

Deigið
90 g hveiti
60 g maízenamjöl
3 tsk. lyftiduft
1 egg
1,25 dl vatn
0,75 dl rjómi
Olía til steikingar

Chili-olía
2 dl hvítlauksolía
2 msk. sriracha (chili-sósa)
1 msk. límónusafi

Hrærið saman allt sem á að fara 
í chili-olíuna. Fjarlægið fræ úr 
jalapeño án þess að skera hann í 
sundur. Troðið rifnum osti inn í 
belginn. Hrærið saman allt sem á 
að fara í deigið. Hitið olíuna.
Þeytið eggjahvíturnar. Setjið 
hveitið í aðra skál. Leggið hvern 
jalapeño fyrst í eggjahvítu, síðan 
í hveiti og loks í deigblönduna. 
Setjið í heita olíuna og steikið þar 
til osturinn er bráðinn og húð 
hefur myndast utan um chili-
piparinn. Setjið á eldhúspappír 
til þerris og berið fram volgt með 
hvítlauksolíunni.

Góður smábiti

Nóg er um að vera um helgina fyrir þá 
sem komnir eru í jólaskap og ætla sér 
að leita uppi nokkrar jólagjafir eða 

lyfta sér upp. Meðal þeirra viðburða sem 
hægt er að kíkja á eru:

Opið hús fimm listakvenna að Selhellu 13 
í Hafnarfirði er haldið í dag milli klukkan 
13 og 17. Þar verða Kristín Garðarsdóttir 
keramik hönnuður, Helga Mogensen skart-
gripahönnuður, Sunna Sigfríðardóttir 
myndlistarmaður ásamt fleirum.

Bjarni Sigurðsson keramikhönnuður 
verður með smástundamarkað í dag og 
á morgun, í Hönnunarsafni Íslands. Þar 

verður lagt á borð og boðið upp á kraftmikið 
nautasoð í hádeginu að hætti Áslaugar 
Snorradóttur matarævintýrakonu. Frítt er 
inn á Hönnunarsafnið þennan dag. Þá verða 
ljósin kveikt á jólatrénu við Garðatorg kl. 16.

Vistvænn jólamarkaður fer fram í Nor-
ræna húsinu í dag milli klukkan 14 og 17. 
Þar verður hægt að kaupa háklassa hönnun 
í jólapakkann en meðal þeirra sem taka þátt 
eru Nordic Angan, Ingasol Design, Usee, La 
Diva Rosa og fleiri.

Svangir geta komið við á jólamatarmark-
aði Hlemms þar sem lofað er lifandi tónlist 
og fjöri.

Margt um að vera

Fyrir menningarþyrsta verða 
tvær einkasýningar opnaðar í 
Kling & Bang – Marshallhús-

inu í dag klukkan 17. Huginn Þór 
Arason opnar sýninguna Rafmagn 
og Mina Tomic og Kobi Suissa 
opna sýninguna 1SINQ 2 EXIST.

Leiðsögn verður um sýninguna 
#currentmood í dag í BERG con-
temporary að Klapparstíg 16.

Listamennirnir Haraldur Jóns-
son, Páll Haukur Björnsson og Þor-
gerður Þórhallsdóttir eru meðal 
þeirra sem eiga verk á sýningunni 
og munu leiða gesti og gangandi 
í gegnum sýninguna og segja frá 
því sem liggur að baki verkunum, 
auk þess sem gestum gefst færi á að 
spyrja listamennina spurninga.

Leiðsögn  
og opnanir

AFMÆLISDAGAR
FIMMTUDAGINN 30.NÓV TIL 
SUNNUDAGSINS 3.DES

20% 
AFSLÁTTUR AF 
ÖLLUM VÖRUM

GLÆSILEG GJÖF
FYLGIR KAUPUM EF VERSLAÐ 

ER FYRIR KR.10.000 +

OPNUNARTÍMI:
MÁN-FÖS  FRÁ KL.11:00 – 18:00
LAUGARDAGA  FRÁ KL.11:00 – 17:00
SUNNUDAGA  FRÁ KL.13:00 – 17:00
ATHUGIÐ! Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum Laugavegi 178 - Sími 568 9955

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

Sálfræðingurinn Eyjólfur 
Örn Jónsson hefur yfir 12 
ára reynslu af því að vinna 

með ungmennum sem glíma við 
vanda sem tengjast internetinu og 
ofnotkun þess. Hann segir að sumir 
sem eigi erfitt flýi á netið og það 
þurfi að kenna börnum að fara með 
tölvur.

„Internetið er orðið svo stór hluti 
af lífi okkar að það er alveg eðlilegt 
að það sé það líka þegar kemur að 
vandamálum,“ segir Eyjólfur. „Við 
gerum okkur ekki endilega grein 
fyrir hversu stór hluti af lífi okkar 
það er fyrr en það er allt í einu orðið 
ráðandi.“

Lífinu fórnað fyrir skjáinn
„Það er mjög misjafnt eftir ein-
staklingum hvernig ofnotkun lýsir 
sér,“ segir Eyjólfur. „Þessir ein-
staklingar verða rosalega uppteknir 
af internetinu og fórna öðru til að 
vera alltaf lengur á netinu. Með 
tímanum byrjar fólk að saxa á hluti 
sem skipta máli.

Það sem er kannski hættu-
legast er að við kjósum oft að nota 
internetið ein og eigum þá ekki 
samskipti augliti til auglitis,“ segir 
Eyjólfur. „Þetta veldur einangrun 
sem verður á endanum svo alvarleg 
að fólk missir félagshæfni.“

Hættulegt að flýja á netið
„Það er líka mismunandi eftir ein-
staklingum af hverju fólk ofnotar 
internetið,“ segir Eyjólfur. „Ég held 
að flestir ofnoti netið að einhverju 
leyti. Við gleymum okkur öll ein-
hvers staðar.

Tölvurnar sjálfar gera engan 
veikan, það þarf að vera einhver 
undirliggjandi veikleiki til staðar,“ 
segir Eyjólfur. „Fólk sem notar 

netið til að flýja vandamál í lífinu, 
hvort sem þau eru varanleg eða 
tímabundin, er líklegra til að sækja 
þangað meira. Ef fólk finnur eitt-
hvað sem gefur þeim vellíðan vill 
það gera það aftur. Þannig getur 
stundum orðið áhugaverðara og 
auðveldara að vera persóna í tölvu-
leik en maður sjálfur og fá þannig 
stjórn sem fólk hefur ekki í raun-
heiminum.“

Tölvuleikir ekki vandamálið
Eyjólfur segir ekki áhyggjuefni að 
börn spili mikið af tölvuleikjum. 
„Nei, og mér finnst leiðinlegt að 
þeim sé kennt um. Tölvuleikir eru 
ekki vondir eða hættulegir,“ segir 
hann. „Þeir geta verið ofboðslega 
uppbyggilegir og skemmtilegir en 
við veljum rosalega oft að spila þá í 
einangrun og einangrunin er óholl.

Rannsóknir sýna að samskipti 

í gegnum internetið eru fín sem 
viðbót, en mega ekki koma í stað 
samskipta augliti til auglitis,“ segir 
Eyjólfur. „Það er svipað eins og ef 
þú notar alltaf bílinn í staðinn fyrir 
að ganga. Með tímanum hefur það 
slæm áhrif á heilsuna. Þetta er sér-
staklega mikilvægt fyrir ungt fólk 
sem er enn að læra samskipti.

Það er heldur ekkert að því að 
eiga vini í gegnum netið, en það 
skiptir máli að fólk eigi þá líka í 
raunheiminum og að netvinir séu 
ekki í forgangi,“ segir Eyjólfur. „Ef 
fólk á bara vini á netinu getur það 
verið einmana þegar það er ekki á 
netinu.“

Tölvur eiga ekki að vera 
lausnin
„Til að koma í vef fyrir ofnotkun 
internetsins er mikilvægt að byrja 
snemma að kenna krökkum að 
nota tækin skynsamlega og setja 
reglur í kringum notkunina,“ 
segir Eyjólfur. „En mikilvægast er 
kannski að kenna börnum að tak-
ast ekki á við tilfinningar í gegnum 
netið og tölvur. Ef þeim líður illa 
eða leiðist eiga tölvur ekki að vera 
lausnin, þau þurfa að læra að eiga 
við þessar tilfinningar.

Það besta sem foreldrar geta gert 
er að taka þátt í tölvunotkuninni 
með börnunum og vera góð fyrir-
mynd,“ segir Eyjólfur. „Þannig er 
hægt að koma í veg fyrir að þetta 
verði vandamál.“

Þarf að kenna rétta umgengni
Eyjólfur Örn Jónsson sérhæfir sig í meðferð fyrir ungmenni sem ofnota internetið. Hann segir mikil-
vægt að byrja snemma að kenna börnum rétta umgengni við tölvur og vera góð fyrirmynd.

Eyjólfur Örn Jónsson hefur hjálpað fólki sem ofnotar internetið í langan tíma. MYND/EYÞÓR

 10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 .  D E s E M B E R  2 0 1 7  L AU G A R DAG U R



   -  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

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16

Sjáðu úrvalið í netverslun www.curvy.is 
eða komdu í verslun okkar að Fákafeni 9

SPENNANDI JÓLAGJAFIR OG 
JÓLAKJÓLAR Í STÆRÐUM 42-58



 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

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 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Land að sjó til sölu á Stafnesi á 
Suðurnesjum, 3,0ha, 10mín frá 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Uppl. 
8601404

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 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

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

 Húsnæði í boði
Til leigu frá Janúar stúdíó íbúð. Til 
leigu frá Febrúar 3ja herb íbúð. 
Fallegt og rólegt hverfi í 109 R. 
fjallafossar@gmail.com og 6951790

Herbergi til leigu, 105 RVK. S: 
8600360

 Húsnæði óskast
Óska eftir studíóíb/herberb, í rólegu 
umhverfi á höfuðborgsv. sem fyrst. 
Skilvísar greiðslur. Reglusemi og ekki 
með gæludýr. S. 611 4995

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.iS 
 SíMi 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Starfskraftur óskast á 
tannlæknastofu í Hafnarfirði. 
Um er að ræða 50% starf þrjá 
daga vikunnar eftir samkomulagi. 
Æskilegur vinnutími frá kl. 11-17. 
Fjölbreytt starf við símvörslu, 
vinnu við afsteypur, aðstoða 
tannlækna, sótthreinsun o. 
fl. Tanntæknimenntun ekki 
nauðsynleg, en gott að hafa 
almenna tölvukunnáttu og færni í 
mannlegum samskiptum. Umsóknir 
sendist á: smaar@frettabladid.is

VéLVíK ehf
óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt 
störf á verkstæði. Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf. Fyrri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Upplýsingar 
gefur Þórður Elefsen í síma 587 
9960.

 Atvinna óskast
Áreiðanlegur 36 ára Lithái óskar 
eftir veggjavinnu, sem fastráðinn 
launamaður. Reynslumikill og 
duglegur við múrun/ pússun/ 
málun (steypa/gips). Tala mjög góða 
ensku. S: 762 4535

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Vandaðir leður-
hanskar og 
leðurbelti 
Jóltilboð 6.950 kr.

Falleg pasmína og 
leðurhanskar 
Margir litir 
fáanlegir 
Jólatilboð 4.950 kr 

Jólagjöf herrans er 
fallegur trefill og
vandaðir leður-
hanskar 
Jólatilboð 5.490 kr 

Smart boutique 
Firði hafnarfirði og 

á: smartbutik.is
S. 551-1040  

Sendum frítt á
næsta pósthús.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

BYGGINGAVERKTAKAR
Getum bætt við okkur verkefnumBYGGINGAVERKTAKAR
Getum bætt við okkur verkefnum

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Families with children, living in Reykjavík, may apply for 
assistance before Christmas at the o�ce of the Icelandic 
Church Aid at Háaleitisbraut 66, lower floor. Application days 
are: December 4, 5, and 6 between 11 AM and 2 PM. Please 
remember to bring documents as proof of income and 
expenses (mortgage payments, rent, nursery school, heat, 
electricity, etc).

Families already in posession of grocery stores debit cards 
from ICA may apply online at www.help.is.

Outside Reykjavik (see neighbouring communities below) 
families and individuals alike may approach the pastor of the 
local parish or town. Application deadline is December 8.

We refer individuals in Hafnarfjörður to Mæðrastyrksnefnd in 
Hafnarfjörður. The application deadline has passed. 

In Reykjanesbær individuals and families alike may apply at 
the Keflavikurkirkja church on December 5, 7 and 12 between 
9 and 12 AM.  

In Kópavogur families and individuals may apply at 
Mæðrastyrksnefnd in Kópavogur on December 5, between 3 
and 6 PM. 

In Akureyri and surrounding area the application deadline has 
passed. 

In Selfoss, families and individuals may apply on December 4, 
between 4 and 6 PM at Selið, Engjavegur, Selfoss and or 
approach the postor of the local parish before December 8.
 
Icelandic Church Aid, www.help.is,
Háaleitsbraut 66, 103 Reykjavík,
tel. 528 4400

Í desember ár hvert aðstoðar Hjálparstarf kirkjunnar, ásamt samstarfsaðilum, efnalítið fólk svo það geti gert sér 
dagamun yfir hátíðirnar. Aðstoðin tekur mið af aðstæðum hvers og eins og er fyrst og fremst í formi inneignarkorta 
í matvöruverslunum sem verða gefin út eigi síðar en 19. desember. Barnafjölskyldum sem búa við kröpp kjör býðst 
auk þess að fá jólafatnað og jóla- og skógjafir fyrir börnin.

Tekið er á móti umsóknum frá barnafjölskyldum í Reykjavík 
á skrifstofu Hjálparstarfsins, Háaleitisbraut 66, neðri hæð, 
dagana 4., 5. og 6. desember kl. 11-14. Athugið að gögn sem 
sýna tekjur og útgjöld síðasta mánaðar skulu fylgja með 
umsókn. 

Þær fjölskyldur sem hafa fengið inneignarkort í 
matvöruverslanir frá Hjálparstarfinu á árinu 2017 geta fyllt 
út umsóknareyðublað á www.help.is.

Þar sem Hjálparstarfið aðstoðar aðeins barnafjölskyldur í 
Reykjavík er fullorðnum einstaklingum sem ekki hafa börn á 
framfæri bent á að hægt er að leita til annarra 
hjálparsamtaka um aðstoð. 

Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar aðstoðar fjölskyldur jafnt 
sem einstaklinga með lögheimili í sveitarfélaginu. 
Umsóknarfrestur er liðinn.

Í Kópavogi tekur Mæðrastyrksnefnd Kópavogs á móti 
umsóknum frá fjölskyldum og einstaklingum í fjárhagslegum 
vanda þann 5. desember milli klukkan 15:00 og 18:00.  

Á Suðurnesjum verður tekið á móti umsóknum til 
Velferðarsjóðs Suðurnesja og Hjálparstarfs kirkjunnar í 
Keflavíkurkirkju 5., 7. og 12. desember klukkan 9:00-12:00. 

Á Eyjafjarðarsvæðinu hafa Hjálparstarf kirkjunnar, 
Mæðrastyrksnefnd, Rauði krossinn og Hjálpræðisherinn á 
Akureyri með sér samstarf um aðstoð. 

Í Árnessýslu hefur Hjálparstarfið samstarf um jólaaðstoð við 
Rauða krossinn og kvenfélögin. Tekið er á móti umsóknum 
þann 4. desember milli klukkan 16:00 og 18:00 í Selinu við 
Engjaveg á Selfossi og hjá sóknarprestum.

Annars staðar á landinu taka prestar í heimasókn við 
umsóknum um aðstoð frá einstaklingum jafnt sem 
fjölskyldufólki til og með 8. desember.

Hjálparstarf kirkjunnar, www.help.is,
Háaleitsbraut 66, 103 Reykjavík,
sími 528 4400

Icelandic Church Aid provides assistance to low income families before Christmas so that 
they may experience joyful times during the holidays. Debit cards for use in grocery stores 
are issued at the latest on December 19. Parents in need are also invited to apply for clothing 
and presents for their children. 

Christmas Assistance 2017

Jólaaðstoð 2017



Að breyta því sem við
getum breytt!

Í augum okkar Breytanda (nf.et. Breytönd) er lofts-
lagsráðstefna Sameiðu þjóðunna sem haldin var í 
Bonn nú í nóvember meðal allra mikilvægustu ráð-
stefna sem haldnar eru um þessar mundir því það 
skiptir okkur miklu máli að við sem þjóð leggjum okkar 
að mörkum við að draga úr því sem skaðar náttúru 
okkar. 

Í okkar huga eru þeir sem breyta heiminum til hins 
betra hetjur og þar sem hetjur þurfa oft að reiða sig á 
tæki og tól við hetjúdáðir bjuggum við til eitt slíkt fyr-
ir fulltrúa Íslands á ráðstefnunni. Tólið er belti með 
ýmsum táknrænum verkfærum til þess að minna á til-
gang ráðstefnunnar. Við afhentum Huga Ólafssyni 
fulltrúa umhverfisráðuneytisins á ráðstefnunni beltið 
og ræddum við hann um framlag Íslands á ráðstefn-
unni. 

Ráðuneytið birti nýlega áætlun til næstu ellefu ára 
sem ber nafnið „Hreint loft til framtíðar“ og er hún 
áhugaverð lesning fyrir þá sem hafa hjarta fyrir um-
hverfismálum. Það er ansi gott að geta látið aðra axla 
ábyrgð á því að vera hetjur í okkar nafni en það er enn 
betra að geta verið hetjur í okkar egin lífi og breyta 
því sem við getum breytt til þess að gera heiminn að 
betri stað. Það er jólaáskorun okkar í ár.

Von um betri framtíð 
vegna aðstoðar  
Talið er að El Nino hafi átt stóran þátt í því að árið 
2015 urðu verstu þurrkar í Eþíópíu síðan hungursneyð 
ríkti þar á níunda áratug tuttugustu aldar. Af-
leiðingarnar voru þær að í upphafi árs 2016 voru 10.2 
milljónir Eþíópa á barmi hungursneyðar og í brýnni 
þörf fyrir aðstoð. 
Alþjóðlegt Hjálparstarf kirkna, ACT Alliance varði 100 
milljónum króna til neyðaraðstoðar sem voru í gangi 
fram til ársins í ár. Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi og 
utanríkisráðuneytið tóku þátt í verkefninu með því að 
senda fjárframlag að upphæð 11,5 milljónum króna.

Um 44.000 manns í norðurhluta Eþíópíu nut góðs af 
aðstoðinni en aðferðin í starfinu að veita hjálp til 
sjálfshjálpar. Fólkið fékk launaða vinnu við að gera við 
vegi, vinna að viðhaldi á vatnsþróm, ryðja land til 
ræktunar og koma í veg fyrir jarðrof með því að gera 
steinhleðslur og stíflur sem beina vatni réttar leiðir 
þegar rigningin kemur. 

Tæpum fjórum tonnum af fræum var úthlutað og fólk-
ið notaði þau til að sá þegar rigningin loksins kom. 
Sums staðar varð uppskeran þó léleg þar sem úrkoma 
var áfram stopul. Þótt ástandið sé víða slæmt ennþá 
hefði það orðið enn verra ef þessarar neyðaraðstoð-
ar hefði ekki notið við. 

„Öll kaffiuppskeran mín brást. Ef ég hefði ekki fengið 
þennan stuðning hefði ég orðið að selja uxann minn 
lágu verði og þannig hefði grundvellinum verið kippt 
undan allri ræktun hjá mér. Núna hef ég von um betri 
framtíð, “ sagði Ayalew Yirsaw bóndi í Lastahéraði um 
aðstoðina.

„Þetta gengur allt of hægt. Við verðum að veita fórnarlömbum 
loftslagsbreytinga meiri aðstoð og við verðum að sporna gegn 
frekari hlýnun jarðar núna.“   

Rudelmar Bueno de Faria, framkvæmdastjóri Alþjóðlegs hjálparstarfs kirkna, ACT 
Alliance, lýsti yfir vonbrigðum með árlegt aðildarríkjaþing um loftslagssamning 
Sameinuðu þjóðanna sem lauk í Bonn í Þýskalandi þann 17. nóvember síðastliðinn. 

„Þingið stóðst ekki þær væntingar sem við höfðum til þess. Aðildarríkin höfðu ekki 
í farteskinu haldbæra aðgerðaáætlun um að draga nægjanlega úr losun gróður-
húsalofttegunda og vernda berskjölduð samfélög gegn loftslagsbreytingum. Við 
verðum að bregðast við strax og aðstoða þá sem búa á svæðum þar sem loftslags-
breytingar valda miklum usla,“ sagði Bueno de Faria að þingi loknu.

Flest ríki heims hafa sent inn markmið um hvernig þau hyggjast takmarka losun 
skaðlegra lofttegunda fram til ársins 2030 en eftir stendur að fylgja þeim eftir 
með aðgerðaáætlunum. Hætt er við að fólk verði að flýja heimkynni sín vegna 
loftslagsbreytinga ef ekki verður brugðist við með viðunandi hætti. Loftslags-
breytingarnar auka enn frekar líkur á þurrkum og hungursneyð í Afríku sunnan 
Sahara. Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna skorar á ríkisstjórnir í betur stæðum ríkjum 
að bregðast ekki og gera meira til að draga úr skaðlegri loftmengun sem bitnar 
helst á þeim sem minnstar bjargirnar hafa.

Loftslagsbreytingar

Guðrún Mýra, Guðjón Andri, Sjafnar og Þorbjörg Erna Breytendur með hetjubeltið góða.

Breytendur -Changemaker á Íslandi, er 
hreyfing ungs fólks sem hefur það að markmiði að 
gera heiminn að sanngjarnari og réttlátari stað með 
jákvæðum aðgerðum. Heimasíða Breytanda (et. 
Breytönd) er www.changemaker.is.

Hjálparstarf kirkjunnar er aðili að Alþjóðahjálparstarfi kirkna, ACT Alliance, 
sem ásamt því að vinna að þróunarsamvinnu veitir neyðaraðstoð í kjölfar nátt-
úruhamfara og vegna vopnaðra átaka. Aðstoðin er veitt án skilyrða og aðgrein-
ingar og fer fram eftir alþjóðlegum stöðlum um neyðaraðstoð og ströngum 
siðareglum. 

Umhverfisstefna
þjóðkirkjunnar mörkuð 

Vísindin hafa fært sönnur á að mannkynið stendur 
frammi fyrir loftslagsvá sem ógnar lífríki og vistkerf-
um jarðar og teflir hlutskipti komandi kynslóða í tví-
sýnu. Fátækt fólk á jaðarsvæðum, frumbyggjar á pól-
svæðum og íbúar strandbyggða og lálendra eyja glíma 
þegar við afleiðingar loftslagsbreytinga. Takist ekki á 
næstu áratugum að koma fram þeirri umbreytingu 
sem Parísarsamkomulag þjóðríkja kallaði á árið 2015 
blasa við hamfarir um heim allan. Þessi vandi er sið-
ferðilegt málefni sem varðar alla. 

Jörðin er ekki til sölu. Í því felst áskorun um að boða 
frið við jörðina, hófsaman lífsstíl og réttláta skipt-
ingu jarðargæða. Þar er einnig um að ræða hvatningu 
til trúmennsku við þá spámannlegu köllun kirkjunnar 
að benda á óréttlæti, ójöfnuð, félagslega neyð og 
náttúruspjöll af manna völdum.
  
Manneskjan er hluti af náttúrunni en ekki yfir hana 
hafin. Hún ber jafnframt sérstaka ábyrgð vegna stöðu 
sinnar í sköpunarverki Guðs samkvæmt gyðing-
-kristinni hefð. Þeirri ábyrgð fylgir sú siðferðilega 
skylda að hlú að öllu lífi. Hlutverk mannkyns er að 
yrkja jörðina, vernda hana og næra, og nýta gæði 
hennar af umhyggju og virðingu með sjálfbærni að 
leiðarljósi.

Á kirkjuþingi í nóvember 2017 var kirkjuráði og um-
hverfisnefnd kirkjunnar falið að fylgja umhverfis-
stefnunni eftir með aðgerða- og starfsáætlun til að 
að vekja starfsólk og söfnuðinn til umhugsunar um 
náttúruna og náttúruvernd, veita þeim úrræði til að 
sporna gegn frekari loftslagsbreytingum og til að 
leggja sitt að mörkum. 

Ungur aðgerðarsinni ACT Alliance hvetur ríki heims til að spila ekki með framtíð jarðar.

Þurrkar í Eþíópíu eru meðal annars raktir til loftslagsbreytinga.
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Ungmennin sem
fá séns í Kampala-
verkefni Hjálpar-
starfs kirkjunnar
Í janúar 2017 hóf Hjálparstarfið stuðning við börn og ungmenni í Kampala, 
höfuðborg Úganda en samkvæmt Alþjóðabankanum er atvinnuleysi meðal 
ungs fólks hvergi meira í heiminum en einmitt þar eða um 60%. Verst er 
ástandið í höfuðborginni Kampala en þangað flykkist ungt og oftast 
ómenntað fólk úr sveitum landsins í von um betra líf. Margra þeirra bíður 
hins vegar að kúldrast í fátækrahverfum þar sem neyðin rekur þau til að 
taka þátt í glæpagengjum eða selja líkama sinn til að geta séð sér far-
borða. Börn og unglingar í höfuðborginni eru því útsett fyrir misnotkun af 
ýmsu tagi og eymdin leiðir til þess að þau verða auðveldlega fíkniefnum að 
bráð.

Kampalaverkefni Hjálparstarfsins er í þremur fátækrahverfum borgar-
innar og varir í 3 ár. Áætlaður heildarkostnaður er um 33 milljónir króna. 
Markhópurinn er 1500 börn og ungmenni á aldrinum 13-24 ára en mark-
miðið er að unga fólkið öðlist verkkunnáttu sem það getur nýtt til að sjá 
sér farborða, að það taki þátt í uppbyggilegum tómstundum og námskeið-
um sem styrkja sjálfsmyndina og að þau séu upplýst um kynheilbrigði og 
rétt sinn til heilbrigðisþjónustu. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Lútherska heimssambandið og samtökin 
UYDEL (Ugandan Youth Development Link) með góðum stuðningi utanrík-
isráðnuneytisins. UYDEL hefur rúmlega tuttugu ára reynslu af því að 
vinna með ungu fólki í fátækrahverfum Kampala. Í verkmenntamiðstöðv-
um UYDEL geta ungmennin valið sér ýmis svið og öðlast nægilega hæfni til 
að verða gjaldgeng á vinnumarkaði svo sem við hárgreiðslu, matreiðslu, 
rafvirkjun, saumaskap og sápugerð. 

Í verkmenntamiðstöðvunum er kennt fyrir hádegi en eftir hádegi er 
skipulagt frístundastarf í boði. Eitt af því sem unglingarnir geta lagt 
stund á er dans og trumbusláttur en í Kampala er vinsælt að ráða dans-
hópa til að sýna hefðbundinn dans í veislum við ýmis tækifæri. Dansinn og 
tónlistina geta unglingarnir þannig nýtt sér til framfærslu.

Í verkmenntamiðstöðvunum velja ungmennin sér svið og öðlast hæfni til að verða gjaldgeng á vinnumarkaði svo sem við hárgreiðslu, matreiðslu, saumaskap og rafvirkjun.
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Allar kirkjusóknir þjóðkirkjunnar á Íslandi mynda og 
styðja Hjálparstarf kirkjunnar. Sóknirnar leggja fé af 
mörkum til Hjálparstarfsins auk þess sem þær hlúa að 
fólkinu í borg og sveitum. Það er unnið mikið starf í 
kirkjum landsins og njóta margir góðs af því góða 
starfi. Hjá Hjálparstarfi kirkjunnar vinnur duglegt og 
kærleiksríkt fólk við að hjálpa nauðstöddum bæði 
innanlands og utanlands og þar af leiðandi er í mörg 
horn að líta. 

Verkefnin sem koma á borð Hjálparstarfs kirkjunnar 
eru mörg og fjölbreytileg. Fólk sem sækir hjálp til 
Hjálparstarfsins fær margs konar aðstoð. Þar er tekið 
á móti fólki af hlýju og virðingu. Flestir koma vegna 
fátæktar og félagslegrar einangrunar. Áhersla er lögð 
á að hlúa að barnafjölskyldum auk þess sem mikil 
áhersla er lögð á að hjálpa fólki til sjálfshjálpar.  
Stuðningur er ætíð veittur án tillits til trúar, þjóðernis, 
kyns eða lífsskoðana. Það er skylda stjórnvalda að 
tryggja framfærslu fólks í félagslegum vanda en oft 
nægir það ekki og þá sannast nauðsyn öflugs hjálpar-
starfs.

Nú líður að jólaföstu og jólum. Þá er áhersla lögð á að 
hjálpa fólki til þess að geta gert sér dagamun um jólin 
og glaðst saman. Fjölmargir einstaklingar koma með 
notaðan fatnað til Hjálparstarfsins. Þeir gera það 
kleift að úhluta fatnaði til þeirra sem á því þurfa að 
halda. Þeir eiga þakkir skilið fyrir sitt framlag. Í 
desember er jólafötum útdeilt og börn fá gjafir í 

skóinn. Reynt er að hjálpa fólki eftir þörfum hvers og 
eins. 

Ég er svo heppin að vera í hópi góðra kvenna sem sjá 
um að flokka föt og úthluta þeim hjá Hjálparstarfinu. 
Það er gefandi að koma á skrifstofu Hjálparstarfsins 
og lagerinn. Starfsfólkið tekur alltaf vel á móti okkur 
og segir okkur í kaffinu frá því sem er efst á baugi í 
starfinu hverju sinni. Þau veita okkur næringu fyrir sál 
og líkama. Á þriðjudögum allan ársins hring kemur fólk 
til þess að fá föt og skó og annan smávarning svo sem 
búsáhöld og fleira sem fólk gefur í starfið. Allt kemur 
að notum sem er heilt og hreint.

Eins og flestir vita vinnur Hjálparstarfið mikið og gott 
starf erlendis ásamt öðrum kirkjudeildum í heiminum.  
Í mannúðaraðstoð og þróunarsamvinnu liggur styrkur 
Hjálparstarfsins í samvinnu við hjálparstofnanir sem 
þekkja staðhætti á verkefnasvæðunum.

Mín von er sú og vissa að allir geti stutt við Hjálpar-
starf kirkjunnar. Ótal margir leggja Hjálparstarfinu lið 
og má þar nefna fjölda einstaklinga, fyrirtækja og 
stofnana og eiga allir þessir aðilar þakkir skilið fyrir 
stuðninginn. Fólk sem ekki er skráð í þjóðkirkjuna 
getur líka lagt lið og það er gott að geta gefið af sér. 
Ég óska öllum landsmönnum góðrar aðventu.

Dúfa Sylvía Einarsdóttir sjálfboðaliði

Gjafmildir jólasveinar 
Jólasveinaþjónusta Skyrgáms hefur frá upphafi gefið 20% af öllum jólasveinaheimsóknum til verkefna Hjálpar-
starfs kirkjunnar. Samtals hafa rúmar níu milliónir króna runnið til verkefna Hjálparstarfsins t.d. til þess að 
útvega hreint vatn með brunnagerð í Afríku, styðja skólagöngu barna á Indlandi og veita örlán og fræðslu til 
kvenna í fátækustu héruðum Eþíópíu. Hérlendis hefur Skyrgámur meðal annars stutt verkefni í þágu barna og 
unglinga með því að leggja til fé í sjóð fyrir framhaldsskólamenntun, sumarbúðadvöl og inneignarkort fyrir 
matvöru svo fátt eitt sé nefnt. Hjálparstarfið þakkar Skyrgámi og félögum kærlega fyrir stuðninginn!

Dúfa Sylvía Einarsdóttir (þriðja frá vinstri) í frábærum hópi sjálfboðaliða Hjálparstarfs kirkjunnar. Hópurinn mætir vikulega 
til þess að taka á móti fatnaði og ganga frá þannig að hann sé aðgengilegur þeim sem eftir honum leita hjá Hjálparstarfinu.

Ahmed Nur og Million Shiferaw starfa fyrir Lútherska 
heimssambandið í Eþíópíu. Þau komu til Íslands í fyrra til að 
kynna vatnsverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar fyrir börnum í 
fermingarfræðslu. Þau eru miklir Íslandsvinir eftir heim-
sóknina og biðja fyrir bestu kveðjur til landsmanna með 
kærum þökkum fyrir stuðninginn við starfið.

Hjálparstarf kirkjunnar er hjálparstarfið mitt!

Kærar þakkir til fermingar-
barna sem söfnuðu fyrir 
vatni í nóvember!
Fermingarbörn í 62 sóknum um land allt tóku þátt í 
fjáröflun fyrir vatnsverkefni Hjálparstarfs kirkjunn-
ar í Afríku nú í nóvember. Verkefnið gekk mjög vel en 
endanleg upphæð söfnunarfjár liggur fyrir í janúar.
  
Meðal þess sem fermingarbörn fá að kynnast í ferm-
ingarfræðslu þjóðkirkjunnar er þróunarsamvinna og 
hjálparstarf á vegum kirkjunnar. Þau sjá myndir og fá 
upplýsingar um líf fólksins á verkefnasvæðum Hjálp-
arstarfsins í Afríku og ræða sammannlega ábyrgð á 
því að allir jarðarbúar fái lifað mannsæmandi lífi, um 
gildi samhjálpar og náungakærleiks.

Í kjölfar fræðslunnar ganga fermingarbörnin í hús og 
safna framlögum til verkefna sem kynnt hafa verið. 
Mörg barnanna hafa reynslu af því að ganga í hús og 
safna fyrir íþrótta- og félagsstarfi en fyrir söfnunina 
fá þau leiðbeiningar um framkomu, öryggi og að 
gleyma ekki að vera vel klædd. Þau fara alltaf tvö eða 
þrjú saman. 

Með verkefninu skapast mótvægi við síbylju nei-
kvæðra frétta og tækifæri til að skynja að öll getum 
við lagt eitthvað af mörkum en á unglingsárum þegar 
skilningur vex og ungt fólk er að móta sér lífsstíl er 
mikilvægt að fá að setja sig í samhengi við aðra í heim-
inum og skynja kraft sinn til þess að breyta rétt og 
hafa áhrif. 
Prestar, annað starfsfólk kirkna, foreldrar og síðast 
en ekki síst börnin sjálf leggja á sig mikla vinnu við 
söfnunina og er framlag þeirra ómetanlegt. Bestu 
þakkir til allra sem tóku þátt í verkefninu!

Kveikjum á ljósi friðar

Friðarljós Hjálparstarfs kirkjunnar 

eru unnin í Heimaey - kertaverk-

smiðju sem er vinnustaður fyrir 

fólk með skerta starfsgetu vegna 

fötlunar eða örorku. Þau fást 

allan ársins hring á www.help.is
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REYKJAVÍK
12 og 12 ehf
A. Margeirsson ehf
Aðalvík ehf
Alvarr ehf
Apparat ehf
Arctic Trucks Ísland ehf
ARGOS ehf-Arkitektastofa Grétars og Stefáns
Arka heilsuvörur ehf
Arkitektastofan OG ehf
Arkís arkitektar ehf
Arkþing ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Aurum
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
Áltak ehf
Áman ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
ÁTVR Vínbúðir
Barnalæknaþjónustan ehf
Barnatannlæknastofan ehf
Betra líf ehf
Betri bílar ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Birtingur ehf
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blikksmiðjan Glófaxi hf
Blossi ehf
Blómabúðin Hlíðablóm
Bókabúðin Sjónarlind
Bókaútgáfan Hólar ehf
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf
Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brauðhúsið ehf
Brúskur hársnyrtistofa
BSI bifreiðaverkstæði ehf
City Center Hotel
Danica sjávarafurðir ehf
Dýragarðurinn ehf
Dýralæknastofa Reykjavíkur hf
Dýraspítalinn Víðidal ehf
Eðalflutningar ehf
Eðalklæði ehf
Efling stéttarfélag
Eignaumsjón hf
Endurskoðun og reikningshald ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young ehf
Esju-Einingar ehf
Felgur smiðja ehf
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag tanntækna og aðstoðarfólks tannlækna
Fiskbúðin Sæbjörg ehf
Fiskmarkaðurinn ehf
Fjárhald ehf
Fjöður ehf, þvottahús
Flügger ehf
Formverk
Fossberg ehf
Fuglar ehf
Garcia ehf
Garðs Apótek ehf
Gaui Píp ehf
GB Tjónaviðgerðir ehf
Gilbert úrsmiður
Gistihúsið Víkingur ehf
Gróðrarstöðin Mörk
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hamborgarabúlla Tómasar
Handprjónasamband Íslands svf
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar ehf
Hársnyrtistofan Arnarbakka ehf
Heilsubrunnurinn ehf, nuddstofa
Hekla hf
Helgason og Co ehf
Hey Iceland
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands
HGK ehf
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan
Hljóðfærahúsið ehf
Hópferðabílar Snælands Grímssonar ehf
Hótel Lotus
Hugbúnaður hf
Húsalagnir ehf
Höfðahöllin bílasala
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IBH ehf
Iceland in a day ehf
IG Ferðir ehf
Innigarðar ehf
Innnes ehf
Intellecta ehf
Íbúðagisting.is
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslandsstofa
Ísmar ehf
Ísold ehf
Íþróttasamband fatlaðra
Jarðafl ehf
Jeremías
Jónatansson & Co lögfræðistofa ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K.F.O. ehf
Kári Arnórsson ehf, byggingarverktaki
Kemi ehf
Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klipphúsið ehf
KOM almannatengsl
Kopar Restaurant ehf
Kvika Grafísk hönnun
Kvikk Þjónustan ehf
Kvikna ehf
Landsbréf hf
Landssamband lögreglumanna
Láshúsið ehf
LC Ráðgjöf ehf stjórnunar-og rekstrarráðgjöf
Leigulistinn ehf
Leir og postulín ehf
Lifandi vísindi
Lindin, kristilegt útvarp
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Lyfis ehf
Lyfjaver ehf
Löður ehf
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmannsstofa Jóns G Briem hrl
Lögreglufélag Reykjavíkur

Löndun ehf
Margt smátt ehf
Merlo Seafood
MG flísalagnir ehf
Motus á Íslandi
MS Armann skipamiðlun ehf
Nasdaq Iceland
Nauthóll bistro
Nínukot ehf
Nýi ökuskólinn ehf
Oddgeir Gylfason, tannlæknir og læknir
OMNOM hf
Orka ehf
Ortis tannréttingar slf
Ottó B. Arnar ehf
Overcast Software ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Ólafur Þorsteinsson ehf
Ósal ehf
Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Plastco ehf
Pósturinn
Premis ehf
Raflögn ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Rafþjónustan slf
RAMIS ehf
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf
Rarik ohf
Ratsjá ehf
Regalo
Regla - netbókhaldskerfi
Reki ehf
Reykjavík Helicopters ehf
Reyktal þjónusta ehf
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Rolf Johansen & Co ehf
Rúna ehf
S.G. þjónustan ehf
SALON VEH
Samskipti ehf
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
Scanmar á Íslandi ehf
Sendibílar Reykjavíkur ehf
Shalimar, pakistanska veitingahúsið
Sifka ehf
Sigurraf ehf
Skjólverk ehf
Skorri ehf
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
SOS tölvuhjálp
Sólon Bistro
Stansverk ehf
Steypustöðin ehf
Stjá, sjúkraþjálfun
Stjörnuegg hf
Styrja ehf
SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu
Söluturninn Vikivaki
Söngskólinn í Reykjavík
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Barkar Thoroddsen
Tannlæknastofa Egils Kolbeinssonar
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tannlæknastofa Sigurjóns Arnlaugssonar ehf
Tannréttingar sf
Tannsteini ehf
Tark - Arkitektar
TBG ehf
TCM Innheimta ehf
THG Arkitektar ehf
Tónastöðin ehf
Trackwell hf
Trausti Sigurðsson tannlæknir
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trésmiðja GKS ehf
Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar ehf
Trévirki ehf
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Tölvar ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Utanríkisráðuneytið
Útfararstofa Svafars og Hermanns ehf
Útilegumaðurinn ehf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varmi ehf
VDO ehf
Vegahandbókin ehf
Verkfræðistofan VIK ehf
Verksýn ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Álfheimar ehf
Verslunin Brynja ehf
Vélar og verkfæri ehf
Vélvík ehf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna
VSÓ Ráðgjöf ehf
Vörn, öryggisfyrirtæki
Vörubílastöðin Þróttur hf
www.barak.is
XCO ehf
Yrki arkitektar ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þ.G. verktakar ehf
Þorsteinn Bergmann ehf
Ökumennt ehf
Örninn ehf

SELTJARNARNES
Borgarblöð ehf
Nesskip hf

VOGAR
Loftræstihreinsun ehf

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Alur blikksmiðja ehf
Atlantic Tank Storage ehf
Automatic ehf, heildverslun
Ásborg slf
bilalokkun.is
Bílaklæðningar hf
Bílamálunin Varmi ehf
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
BSA varahlutir ehf
CampEasy ehf
Deloitte hf
Einar Beinteins ehf - dúklagningameistari
Fasteignamiðstöðin ehf
Fríkirkjan Kefas
Frostmark ehf
GG Sport
GSG ehf

Guðjón Gíslason, dúklagningameistari
Hagblikk ehf
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hjörtur Eiríksson sf
Hvellur-G. Tómasson ehf
Iðnaðarlausnir ehf
Ingi hópferðir ehf
Ison ehf
JÓ lagnir sf
JS-hús ehf
Karína ehf
KK veitingar Kínahofið
Klukkan Hamraborg 10
Kraftvélar ehf
Lindakirkja
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Lokasjóður ehf - bókhaldsstofa
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannstofa Páls Ólafssonar ehf
Mannrækt og menntun ehf
Nobex ehf
Pottagaldrar ehf
Rafmiðlun hf
Rafport ehf
Rafspenna ehf
Rennsli ehf, pípulagnir
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Ræsting BT ehf
Skólamyndir ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Smáréttingar ehf
Söluturninn Smári
Tambi ehf
Tengi ehf
Vaki fiskeldiskerfi hf
Verkfræðistofan Hamraborg sf
Vetrarsól ehf, verslun
Visitor, ferðabókunarþjónusta
Zenus sófar
ZsaZsa hárgreiðslustofa slf
Önnu Konditorí slf
Öreind sf

GARÐABÆR
Aflbinding-Járnverktakar ehf
Apótek Garðabæjar
Bílasprautun Íslands ehf
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hjallastefnan ehf
Járnsmiðja Óðins
Kópavogspósturinn ehf
Loftorka Reykjavík ehf
Marás vélar ehf
S.S. Gólf ehf
Stjörnu-Oddi hf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf.
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf
Alexander Ólafsson ehf
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Beauty Salon Snyrtistofa
Bílaleiga Route 1 Car Rental
Blómabúðin Burkni ehf
Bókhaldsstofan ehf
Dverghamrar ehf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fagstál ehf
Flúrlampar ehf
GF Barnalækningar slf
GT Verktakar ehf
H. Jacobsen
Hafnarfjarðarhöfn
Hagtak hf
Hallbertsson ehf
Harbourfront Guesthouse ehf
Hársnyrtistofan Fagfólk ehf
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hvalur hf
Ísehstar ehf
Ísrör ehf
Kerfi fyrirtækjaþjónusta ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Krossborg ehf
Ludviksson ehf / Ledlysing
Lögafl - lögmannsstofa
Markus Lifenet
Milli hrauna, heimilismatur
Pálmar Sigurðsson
Rafgeymasalan ehf
Rúnir verktakar ehf
S.G múrverk ehf
SJ Tréverk ehf
Smiðurinn þinn slf
Stálnaust ehf
Stoðtækni ehf
Strendingur ehf
Sæblik ehf - Holtanesti
ThorShip
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Úthafsskip ehf
Útvík hf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf

REYKJANESBÆR
Allt Hreint ræstingar ehf
A-stöðin í Hafnarfirði og Keflavík
Bókhalds- og rekstrarþjónusta 
 Gunnars Þórarinssonar
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
GE bílar bílasala
Happy Campers ehf
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Lyfta ehf
M2 Fasteignasala & Leigumiðlun
Maggi & Daði málarar ehf
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Nesraf ehf
Netaverkstæði Suðurnesja ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Rörvirki sf
SB Trésmíði ehf
Sigurjónsbakarí
Skartsmiðjan
Skipting ehf
Skólar ehf
Suðurflug ehf
TM Bygg ehf
Toyota Reykjanesbæ

Verkalýðs- og sjómannafélag
 Keflavíkur og nágrennis
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Bláa lónið
EVH verktakar ehf
Hópsnes ehf
Sílfell ehf
Veitingastofan Vör ehf
VOOT Beita
Þorbjörn hf

SANDGERÐI
Júlíus Helgi Einarsson
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf
Lighthouse-innhotel
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður
Variant ehf

MOSFELLSBÆR
Amka Ísland ehf
Álgluggar JG ehf
Bergá-Sandblástur ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Dalsbú ehf
Elmir-teppaþjónusta ehf
Fagverk verktakar sf
Kjósarhreppur
LEE rafverktakar ehf
Lionsklúbburinn Úa
Mosfellsbakarí
Múr og meira ehf
Pílus ehf
Reykjabúið ehf
Sigurplast ehf
Vélsmiðjan Sveinn ehf

AKRANES
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bílasala Akraness ehf - Bílás
Bílver, bílaverkstæði ehf
Fasteignasalan Hákot
Fasteignasalan Valfell
Galito, veitingastaður
Garðar Jónsson, málarameistari
Gjafavöruverslunin @Home
Hús og bátar ehf
Skipaskagi ehf
Tannlæknastofan 2 Gómar ehf

BORGARNES
B. Björnsson ehf
Borgarbyggð
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Kaupfélag Borgfirðinga
Límtré Vírnet ehf.
PJ byggingar ehf
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi
Solo hársnyrtistofa sf
Traktorsverk ehf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg Skorradal

STYKKISHÓLMUR
Agustson ehf
Ásklif ehf
Bókhaldsstofan Stykkishólmi ehf
Dekk og smur ehf
Útgerðarfélagið Engey ehf

ÓLAFSVÍK
Fiskverkunin Valafell
Litlalón ehf
Steinprent ehf
Steinunn ehf

HELLISSANDUR
Breiðavík ehf
Skarðsvík ehf

REYKHÓLAHREPPUR
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
Ferðaþjónustan í Heydal
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Kaffihúsið Húsið
Massi þrif ehf
Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Verkstjórafélag Vestfjarða
Vélsmiðja ÞM

BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Vélvirkinn sf

SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur

PATREKSFJÖRÐUR
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Gillagrill ehf
Slaghamar ehf
Vestmar ehf
Vesturbyggð

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Þórsberg hf

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf

ÞINGEYRI
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns ehf

STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn

HÓLMAVÍK
Hólmadrangur ehf
Hótel Laugarhóll

DRANGSNES
Grímsey ST2
Útgerðarfélagið Gummi ehf

HVAMMSTANGI
Villi Valli ehf

BLÖNDUÓS
Átak ehf
Húnavatnshreppur
Ísgel ehf
Stéttarfélagið Samstaða

SKAGASTRÖND
Marska ehf
Rafmagnsverkstæðið Neistinn ehf
Skagabyggð
Vík ehf

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Tannlæknastofa Ingimundar Guðjónssonar ehf
Tengill ehf

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
Álftagerðisbræður ehf
Ferðaþjónustan Bakkaflöt
Ferðaþjónustan Lauftúni

SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð

AKUREYRI
Arctic Portal
Baldur Halldórsson ehf
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Bláa kannan ehf
Blikkrás ehf
Bútur ehf
Endurhæfingarstöðin ehf
Farfuglaheimilið Stórholti
Fasteignasalan Byggð
Fótaaðgerðastofa Eddu
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Halldór Ólafsson, úr og skartgripir
Hárstúdíóið Sunna ehf
Hlíð hf
Hnýfill ehf
HSH verktakar ehf
Jafnréttisstofa
KG Sendibílar ehf
Ljósco ehf
Norðurorka hf
Pípulagningaþjónusta Bjarna F Jónassonar ehf
Rafeyri ehf
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Samherji ehf
Sjúkrahúsið á Akureyri
Skútaberg ehf
Slippurinn Akureyri ehf
Snyrtistofa Gunnhildar
Stefna ehf
Steypusögun Norðurlands ehf
Tannlæknastofa Hauks, Bessa og Hjördísar
Timbra ehf, byggingarverktaki
Trétak ehf
Túnþökusalan Nesbræður ehf
Urtasmiðjan ehf
Veitingastaðurinn Krua Siam
Viðar ehf
Ösp sf, trésmiðja

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
Pharmarctica ehf

GRÍMSEY
Sigurbjörn ehf

DALVÍK
Bruggsmiðjan Kaldi ehf
EB ehf
Gistihúsið Skeið
Híbýlamálun, málningarþjónusta ehf
Kussungur 2 ehf
Vélvirki ehf, verkstæði

HÚSAVÍK
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar ehf
Gistiheimilið Sigtún ehf
Höfðavélar ehf
Kvenfélag Ljósvetninga
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Víkurraf ehf

FOSSHÓLL
Fosshóll ehf

LAUGAR
Gistiheimilið Stóru-Laugar

MÝVATN
Mývatn Tours Mývatnssveit
Vogar, ferðaþjónusta

KÓPASKER
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf

ÞÓRSHÖFN
Geir ehf

BAKKAFJÖRÐUR
K Valberg slf

VOPNAFJÖRÐUR
Bílar og vélar ehf
Símabær ehf

EGILSSTAÐIR
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Fljótsdalshérað
Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir
Héraðsprent ehf
Klausturkaffi ehf
Kúpp ehf
Miðás ehf
Rafey ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
www.laugarfell.is

SEYÐISFJÖRÐUR
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Tærgesen, veitinga- og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
Egersund Ísland ehf
H.S. Lækning ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

NESKAUPSTAÐUR
G.Skúlason vélaverkstæði ehf
Samvinnufélag útgerðamanna
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli Austurlands

FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Vöggur ehf

DJÚPAVOGUR
Smástál ehf

HÖFN Í HORNAFIRÐI
AJTEL ICELAND ehf
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellsýslu
H. Christensen ehf
Rósaberg ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Uggi SF-47
Þrastarhóll ehf

SELFOSS
Árvirkinn ehf
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Flóahreppur
Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi
Gesthús Selfossi, gistihús og tjaldsvæði
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
Guðnabakarí ehf
Gullfosskaffi við Gullfoss
Hótel Gullfoss
Jeppasmiðjan ehf
K.Þ Verktakar ehf
Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps
Kvenfélag Gnúpverja
Lindin, verslun
Málarinn Selfossi ehf
Málningarþjónustan ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts ehf
Reykhóll ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Snyrtistofan Eva ehf
Súperbygg ehf
Súperlagnir ehf
Svavar Sveinsson
Tannlæknaþjónustan.is
Tæki og tól ehf
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Vélaverkstæði Þóris ehf
Österby-hár

HVERAGERÐI
Flóra garðyrkjustöð
Frumskógar Gistihús
Inga Jónsdóttir
Listasafn Árnesinga
Nýjaland ehf
Raftaug ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Frostfiskur ehf
Landsbankinn Íslands
Meitillinn veitingahús
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn

ÖLFUS
Eldhestar ehf
Garpar ehf
Gluggaiðjan Ölfusi ehf

STOKKSEYRI
Kvenfélag Stokkseyrar

LAUGARVATN
Héraðsskólinn
Menntaskólinn að Laugarvatni

FLÚÐIR
Flúðasveppir ehf
Gröfutækni ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur

HELLA
Freyðing ehf
Hestvit ehf
OK - Gisting ehf

HVOLSVÖLLUR
Byggðasafnið í Skógum
Gamla fjósið ehf
Kvenfélagið Hallgerður
Rafverkstæði Ragnars ehf

VÍK
Gistihúsin Görðum
Hópferðabílar Suðurlands sf
Hrafnatindur ehf
Mýrdalshreppur

VESTMANNAEYJAR
Bakstur og veisla ehf
Bergur-Huginn ehf
Bíla- og vélaverkstæðið Nethamar ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bragginn sf, bílaverkstæði
Eyjablikk ehf
Gröfuþjónustan Brinks ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Ós ehf
Salka
Skipalyftan ehf
Tannlæknastofan Heimir Hallgrímsson
Vestmannaeyjabær
Vinnslustöðin hf

Þökkum stuðninginn!

Margt smátt ...  –  11
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MILLJÓLA
LEIKURINN

ÍSLENSK GETSPÁ
Engjavegi 6, 104 Reykjavík
Sími 580 2500 | www.lotto.is

23 heppnir spilarar í Lottó, Vikinglotto eða Eurojackpot vinna eina 
milljón hver á Þorláksmessu. Þú ferð í pottinn í hvert skipti sem þú 
kaupir 10 raðir eða meira til kl. 18.40 laugardaginn 23. desember. 
Allir áskrifendur eru sjálfkrafa með í pottinum. Nánar á lotto.is

DREGIÐ23. DES.



GÆÐATRÉ Á

Danskur normannsþinur – stór og falleg jólatré
Athugið eingöngu í Iceland Engihjalla og Hafnargötu í Keflavík.

EF VERSLAÐ ER 

FYRIR MEIRA EN 

20.000 KR 

FYLGIR JÓLATRÉ 

AÐ EIGIN VALI MEÐ

EITT VERÐ FYRIR ALLAR STÆRÐIR.
Þú greiðir inni í versluninni og velur svo 
draumatréð fyrir utan verslunina gegn 
framvísun kvittunar.

Geir Ólafs
flytur jólalög 
og áritar nýju 
plötuna sína.plplplppp ö

ÓTRÚLEGU VERÐI!

í Engihjalla milli kl. 15:00 og 16:30
í dag, laugardag.

 Boðið verður uppá heitt kakó
og ristaðar hnetur.

Allir velkomnir.

Jólastemning 

DANSKUR
NORMANNSÞINUR

3.990Stk.

150–230 CM



Steinar J. Lúðvíksson er höf-
undur ritraðarinnar Þraut-
góðir á raunastund sem 
kom út í nítján bindum 
á árunum 1969–1988. 
Steinar hefur tekið upp 

þráðinn þar sem frá var horfið 
og fjallar nú um síðasta fjórðung 
tuttugustu aldarinnar og níutíu sjó-
slys sem áttu sér stað á þeim tíma. 
Steinar fjallar meðal annars um það 
þegar Suðurlandið fórst langt úti í 
hafi 1986, Helliseyjarslysið 1984, 
strand Pelag usar árið 1982, hetju-
dáðina 1993 og frækilega björgun 
þyrluáhafnar TF LÍF sem bjargaði 39 
mönnum úr sjávarháska á nokkrum 
dögum árið 1997.

Steinar er blaðamaður að upplagi, 
hóf störf á Morgunblaðinu árið 1965 
og starfaði seinna hjá útgáfufyrir-
tækinu Fróða sem ritstjóri. „Ég hef 
í mörg ár haft það í hjáverkum að 
skrifa um sjómenn og sjóslys. Þessi 
nýja bók er ekki eins og fyrri bækur, 
þar voru allir atburðir teknir fyrir en 
nú eru þeir allmargir. Þetta hefur 
verið gífurleg vinna í langan tíma 
og það var tilviljun að ég byrjaði 
á þessu. En verkefnið tók ég alvar-
lega, föstum tökum. Ég vildi gera 
mitt allra besta því það hefur oft 
verið sagt um sjómenn að þeir hafi 
verið hermenn íslensku þjóðar-
innar. Íslenska þjóðin á þessum 
mönnum ótrúlega mikið að þakka. 

Ég hef reynt að vekja athygli á því 
hvað sjómennska er mikill hluti 
af íslenskri samtímasögu sem mér 
finnst þurfa að skrá.“

Steinar vinnur nú að endurútgáfu 
fyrri ára og hann er einnig með enn 
stærra verkefni í smíðum sem er 
virðingarvert. „Hugmyndin er að 
endurútgefa gömlu bækurnar og ég 
hef verið að vinna í því að laga og 
betrumbæta þær. Ég tók mér það 
líka fyrir hendur að finna nöfn allra 
þeirra sem hafa látist í sjóslysum á 
öldinni. Það eru ekki mikil frávik 
í því hjá mér. Ég hef skráð aldur 
þeirra og hvaðan þeir voru,“ segir 
Steinar frá.

Heimildarvinnan er ítarleg. 
„Hún er byggð á skýrslum og heim-
ildum. Ég hef líka rætt við marga 
aðila sem komu við sögu, ekki í 
öllum atburðum en frásagnirnar 
eru byggðar á traustum og góðum 
heimildum.“

En hvernig tóku þeir því sem 
hringt var í, þeir sem lifðu af. „Af 
mikilli yfirvegun og rósemi. Eins og 
sjómenn hafa alltaf gert.“

Hefur margt breyst?
„Á öldinni hefur nánast orðið 

bylting í slysavörnum og tækni 
í útgerð. Hér áður fyrr þótti það 
óhjákvæmilegt að það færu margir 
menn í sjóinn. Á annað hundrað 
menn fórust á einu ári hér áður 
fyrr. Það eru ótrúlegar tölur. Í dag 
er mannfallið miklu, miklu minna.“

Hér er gripið niður í frásögn af 
því þegar Ásrún GK 204 frá Hafnar-
firði fórst árið 1984.

Hermenn íslensku þjóðarinnar
Á árunum 1975-2000 fórust 384 Íslendingar í sjóslysum, mun fleiri var bjargað úr sjávarháska. Í nýrri bók Steinars J. 
Lúðvíkssonar fjallar hann um níutíu sjóslys sem áttu sér stað á þessum tíma. Þar á meðal þegar Ásrún GK 204 fórst.

Steinar J. Lúðvíksson skráir alla þá sjómenn sem hafa farist. Hann hóf að skrifa um sjóslys fyrir mörgum árum fyrir tilviljun og ákvað að taka verkefnið föstum tökum. FréttabLaðið/ViLHeLm

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Vélbáturinn Ásrún ferst
Hinn 13. maí 1984 fórst vélbátur-
inn Ásrún GK 204 frá Hafnarfirði. 
Tveir menn voru á bátnum, Eiríkur 
Gíslason og Agnar Daðason. Fórst 
Eiríkur en Agnar komst af við illan 
leik.

Ásrún var 22 feta trefjaplast-
bátur af flugfiskagerð og hugðust 
mennirnir fara á honum frá Reykja-
vík til Hafnar í Hornafirði. Lögðu 
þeir af stað snemma morguns 12. 
maí og gekk ferð þeirra framan af 
að óskum. Eftir sólarhrings siglingu 
eða klukkan 8 að morgni 13. maí 
tilkynnti báturinn sig til Tilkynn-
ingaskyldunnar og um svipað leyti 
hafði hann samband við Höfn í 
Hornafirði og bjóst við að vera þar 
um hádegisbil. Eftir það spurðist 
ekkert til Ásrúnar sem svaraði ekki 
þótt ítrekað væri reynt að ná sam-
bandi.

Þegar það dróst að báturinn 
kæmi til Hafnar var farið að 
spyrjast fyrir um hann og Slysa-
varnafélaginu var gert aðvart. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
stödd á Höfn og hélt hún til leitar 
og flugvél Flugmálastjórnar var 
einnig send á vettvang. Flaug hún 
yfir stórt svæði en þyrlan leitaði 
með landi frá Höfn og vestur að 
Ingólfshöfða. Sást hvergi neitt sem 
bent gæti til afdrifa Ásrúnar. Um 
klukkan fimm hófst leit á sjó. Guð-
brandur Jóhannsson, formaður 

björgunarsveitarinnar á 
Höfn, hafði þá samband 
við bátaflotann þar og 
fóru sex bátar þegar út 
til leitar jafnframt því 
sem farið var að ganga 
fjörur.

Um klukkan 19:30 
tilkynnti vélbáturinn 
Sigurður Ólafsson 
frá Höfn að hann 
hefði fundið gúmmí-
björgunarbát Ásrúnar. 
Í honum hefði verið 
annar bátsverjinn 
en hinn væri týndur. Hélt 
Sigurður Ólafsson þegar til Hafnar 
en hinir bátarnir héldu leit áfram.

Maðurinn sem bjargaðist, Agnar 
Daðason, skýrði svo frá að þegar 
báturinn var á siglingu hefði allt 
í einu verið sem eitthvað brysti í 
stefni hans. Var Agnar þá í káetunni 
sem fylltist samstundis af sjó. Taldi 
hann að báturinn hefði sokkið 
á 2–3 mínútum. Náðu Agnar og 
Eiríkur í gúmmíbátinn en fóru síðan 
í sjóinn. Báturinn var óútblásinn og 
var sama hvað mennirnir reyndu. 
Báturinn blés sig ekki upp en hafði 
flotmagn og héldu þeir sér dauða-
haldi í hann. Töluverður kaldi var 
og öldugangur. Fór brátt að draga 
af mönnunum í köldum sjónum 
og eftir drykklanga stund missti 
Eiríkur tök sín og rak frá bátnum 

og hvarf Agnari 
sjónum.

Enn leið 
drjúgur tími. 
Agnar var algjör-
lega að gefast 
upp og var búinn 
að sætta sig við 
að þetta yrðu 
endalokin. Allt 
í einu varð eins 
og sprenging í 
bátnum og hann 
blés sig upp. 
Neytti Agnar 
síðustu krafta 

sinna við að komast upp í bátinn. 
Var hann búinn að súpa sjó og 
algjörlega magnþrota. Reyndi hann 
að draga yfirbreiðsluna yfir bátinn 
en tókst það ekki. Greip hann til 
þess ráðs að skríða niður í álpoka 
sem var í bátnum og reyna þannig 
að hlýja sér.

Agnar taldi að hann hefði verið í 
sjónum í hartnær klukkutíma áður 
en báturinn blés sig upp. Síðan 
tók við löng bið áður en Sigurður 
Ólafsson fann bátinn og bjargaði 
Agnari sem þá var aðframkominn 
af kulda og vosbúð en tók fljótt að 
jafna sig.

Mikil leit var gerð að Eiríki en 
hún bar ekki árangur.

Eiríkur Gíslason var 57 ára að 
aldri og átti heima í Reykjavík.   
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Meira
skapandi

  
Play-Doh Sizzlin Stovetop
  

3.999 kr/pk

  
Play-Doh Crazy Cuts

  

3.499 kr/pk

  
Play-Doh Breakfast Bakery

  

2.899 kr/pk

  
Play-Doh Classic Color

  

699 kr/pk

  
Play-Doh Magical Oven

  

4.899 kr/pk

  
Play-Doh Shape to Life

  

4.599 kr/pk

  
Play-Doh dr. Drill´n Fill
  

2.999 kr/pk

Einfalt 
að skila og skipta



Ég er viss um að mörg 
barnanna sem tóku þess-
ar myndir muna ekki 
einu sinni eftir því,“ segir 
Hálfdan Pedersen sem 
gefur út ljósmyndabók 

með ljósmyndum fimm ára 
gamalla barna. Mynd-
irnar voru teknar á 
einnota myndavél-
ar sem var dreift til 
barna um landið 
árið 2006. „Það 
eru auðvitað ell-
efu ár síðan ég 
dreifði mynda-
v é l u n u m  t i l 
leikskólabarna. 
Myndavélarnar 
fóru í leikskóla 
í öllum bæjar -og 
sveitarfélögum á Íslandi. 
Börnin fengu vélarnar með 
sér heim og máttu taka 
myndir að vild. Þetta voru 
tugþúsundir mynda og það 
tók sinn tíma að velja. Ég sá um leið 
og ég byrjaði að framkalla myndirn-
ar hversu einstakt sjónarhorn þeirra 

er. Myndirnar eru lausar við tilgerð 
og eru mjög hrein og bein innsýn í 
þeirra líf,“ segir Hálfdan frá.  

Hálfdan gefur sjálfur út bókina og 
gefur hana út með fimm mismun-
andi forsíðum. „Hún verður fáanleg 
í sérverslunum á borð við Geysi en 
líka í verslunum Pennans. Þetta tók 
langan tíma því útgefendur höfðu 

ekki sömu sýn og ég á verkefnið, 
það var því best að gera 

þetta sjálfur,“ segir 
Hálfdan og er sáttur 

við útkomuna.
Nú eru börnin 

s e m  t ó k u 
m y n d i r n a r 
orðnir ungl-
ingar.   „Mér 
f i n n s t  þ a ð 

skemmtilegur 
hluti af verkinu 

hversu langur 
tími er liðinn. 

Myndirnar minna 
okkur á ákveðið sak-

leysi og hugmyndaauðgi 
sem við bjuggum öll yfir 
sem börn. Nokkuð sem er 
eftirsóknarvert að hluta 

að halda í. Þetta unga fólk getur því 
horft á myndirnar mörgum árum 
seinna og hugsað um þetta.“ 

Raunveruleiki fimm ára barna
Fyrir ellefu árum dreifði Hálfdan Pedersen hundruðum einnota ljósmyndavéla til fimm ára leikskólabarna um allt 
land. Afraksturinn varð 30 þúsund ljósmyndir. Hluta þeirra er að finna í nýrri bók Hálfdans sem kallast FIMM.
Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

Hálfdan Pedersen 
ákvað að gefa sjálfur 

bókina út. 
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MYRKRIÐ VEIT
ARNALDUR INDRIÐASON

4.473 KR
STK

EKKI VERA SÁR
KRISTÍN STEINSDÓTTIR

4.613 KR
STK

ÞITT EIGIÐ ÆVINTÝRI
ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON

3.227 KR
STK

GEIMVERUR - LEITIN AÐ 
LÍFI Í GEIMNUM
SÆVAR HELGI BRAGASON

3.953 KR
STK

KVÖLDSÖGUR FYRIR 
UPPREISNARGJARNAR STELPUR
 100 MAGNAÐAR KONUR

3.953 KR
STK

ÞÚSUND KOSSAR
JÓN GNARR

4.613 KR
STK

Í SKUGGA DROTTINS
BJARNI HARÐARSON

4.613 KR
STK

PASSAMYNDIR
EINAR MÁR GUÐMUNDSSON

4.613 KR
STK

MINN TÍMI - SAGA JÓHÖNNU 
SIGURÐARDÓTTUR
PÁLL VALSSON

4.943 KR
STK

BLÓÐUG JÖRÐ
VILBORG DAVÍÐSDÓTTIR

4.613 KR
STK

ELÍN, ÝMISLEGT
KRISTÍN EIRÍKSDÓTTIR

4.283 KR
STK



Byggðin í Skerjafirði í 
Reykjavík má heita eitt 
minnsta hverfi borgar-
innar og raunar má deila 
um hvort svo fámenn 
byggð geti staðið undir 

því að kallast hverfi. En þótt íbúarnir 
séu fáir og göturnar ekki margar, 
getur þar að líta sum áhugaverðustu 
götuheiti höfuðborgarsvæðisins.

Flestir búa við götuna Skildinga-
nes, sem dregur nafn sitt af bæ sem 
áður stóð á þessum slóðum og sem 
fyrst er getið um í heimildum frá 
sextándu öld. Göturnar Fáfnisnes 
og Gnitanes vísa í Völsungasögu og 
hafa greinilega átt að vera byrjun á 
Völsungaþema í hverfinu sem náði 
því miður aldrei lengra. Skeljatanga 
og Skeljanes er einnig að finna í 
byggðinni, en þar voru málverndun-
armenn að verki sem kunnu illa við 
hálf-útlenska götuheitið Shell-veg, 
sem dregið var af olíustöð Skeljungs 
á þessum slóðum.

Þá standa eftir tvö götunöfn: Ein-
arsnes og Bauganes, sem bæði vísa 
til stórhuga áforma og brostinna 
drauma frá fyrri hluta tuttugustu 
aldarinnar. Einar sá sem önnur gatan 
heitir eftir var vitaskuld skáldið og 
athafnamaðurinn Einar Benedikts-
son. Hin gatan hét Baugsnes, þar til 
reykvískir embættismenn með sljóa 
söguvitund breyttu nafninu í Bauga-
nes undir lok sjöunda áratugarins. 
Fyrri orðmyndin var þó réttari, enda 
nafnið dregið af Baugi, fyrirtæki sem 
fjármálamaðurinn Eggert Claessen 
stofnaði árið 1918 í óbeinum tengsl-
um við eitt af fjárfestingarævintýrum 
skáldsins.

Port Reykjavík
Hugmyndir um að reisa vöru- og 
uppskipunarhöfn fyrir Reykjavík í 
Skerjafirði í stað Kvosarinnar  komu 
fram í byrjun síðustu aldar. Voru jafn-
vel stofnuð hlutafélög í því skyni og 
unnar áætlanir fyrir hafnarmann-
virki og járnbrautarlest til bæjarins. 
Áformin virtust rökrétt, enda ljóst 
að hafnargerð á nesinu norðan-
verðu yrði gríðarlega flókin, ekki  
síst flutningar á öllu því grjóti sem til 
verksins þyrfti. Grjótið yrði að miklu 
leyti fengið úr Öskjuhlíð og hví þá 
ekki reisa höfnina í grennd við grjót-
námurnar?

Bæjarstjórn Reykjavíkur vildi þó 
ekki heyra neitt slíkt nefnt. Hugur 
hennar stóð til þess að byggja upp 

höfnina í miðbænum, síst af öllu kom 
til greina að missa hafnarstarfsemina 
í annað sveitarfélag, með tilheyrandi 
tekjutapi. Framkvæmdir hófust árið 
1913, en færa má rök fyrir því að 
ótti bæjarfulltrúa við samkeppni frá 
mögulegri höfn í landi Skildinga-
ness og vaxandi umsvif hafnarinnar 
í Viðey hafi orðið til að flýta þeirri 
ákvörðun.

Þótt hafnargerð Reykvíkinga væri 
nýhafin árið 1913 lét Einar Bene-
diktsson það ekki aftra sér frá því 
að hefja undirbúning að gerð haf-
skipabryggju rétt fyrir innan bæinn 
Nauthól í Fossvogi það sama sumar. 
Framkvæmdirnar stóðu ekki nema 
þetta eina ár, en voru þáttur í stór-
kostlegum áformum félagsins The 
Harbours and Piers Association sem 
Einar stofnaði í samstarfi við breska 
fjárfesta.

Hafnaráætlanirnar voru hluti af 
þeirri draumsýn skáldsins að fá fossa 
Íslands til að mala gull. Snemma árs 
1914 stofnaði hann Fossafélagið 
Títan ásamt íslenskum og norskum 
fjárfestum með það að markmiði að 
kaupa vatnsréttindi í Þjórsá og reisa 
þar risavirkjanir. Orkan skyldi nýtt til 
reksturs stóriðjuvers, sem komið yrði 
fyrir einhvers staðar þar sem hafnar-
skilyrði væru góð. Var þar einkum 

horft til áburðarframleiðslu, þótt 
annars konar iðnaður kæmi einnig 
til greina.

Næstu árin kepptist Títan-fyrir-
tækið við að tryggja sér vatnsrétt-
indi, rannsaka strauma í Þjórsá og 
afla frekari fjárfesta. Jafnframt festi 
félagið kaup á mestöllum hluta 
jarðarinnar Skildinganess, með stað-
setningu verksmiðjunnar og skylda 
starfsemi í huga. Kynnti Títan loks 
stjórnvöldum áform sín með form-
legum hætti árið 1919.

Athafnamaður með sambönd
Í nýrri bók Guðmundar Magnússon-
ar um Eggert Claessen kemur margt  
fram um áætlanirnar. Eggert, sem 
síðar varð bankastjóri Íslandsbanka 
og var alla tíð tengdur ráðandi póli-
tískum öflum á hægri væng stjórn-
málanna, var lögfræðingur Einars 
Benediktssonar í fjölmörgum við-
skiptaævintýrum hans, þar á meðal 
varðandi Títan. Bendir Guðmundur á 
að þrátt fyrir frumkvæði skáldsins að 
stofnun Títans, var nafn hans nálega 
falið þegar kom að því að kynna hug-
myndir félagsins opinberlega. Var 
ástæðan hið laskaða orðspor Einars 
meðal Íslendinga vegna fyrri mis-
heppnaðra  gróðaverkefna.

Eigendur Títans urðu fyrir von-
brigðum með lyktir mála. Afstaðan 
til fossafélaganna var eitt harðasta 
pólitíska ágreiningsefnið á þingi. 
Fossafélögin voru fyrirtæki sem 
tryggt höfðu sér vatnsréttindi 
íslenskra stórfljóta með orkufram-
leiðslu til stóriðju í huga. Að nafninu 
til áttu þau að heita í meirihlutaeigu 
íslenskra aðila, en í raun voru þau 
borin uppi af erlendum bakhjörlum. 
Ýmsir töldu að félögin gætu með fjár-
festingum sínum leitt mikinn auð inn 
í landið og stuðlað að tæknifram-
förum, til að mynda með lagningu 
járnbrauta, aðrir óttuðust að svo 
stór erlend fjárfesting yrði skaðleg 
til lengdar.

Segja má að síðarnefnda viðhorfið 
hafi orðið ofan á í meðförum Alþing-
is og flestöll dagblöð reyndust fossa-
félögunum andsnúin. Tilraunir til að 
koma í gegn frumvörpum sem gert 
hefðu Títan unnt að ráðast í fram-
kvæmdir sínar reyndust árangurs-
lausar og málið því andvana fætt.

Rétt er að taka fram að jafnvel 
þótt viðbrögð Alþingis hefðu orðið 
jákvæðari, var langur vegur frá því 
að stórvirkjanaáform Títans með 
tilheyrandi verksmiðjum væru í 

höfn. Verkefnið var risavaxið og 
kallaði á mikið fjármagn. Upphaf-
legu áætlanirnar gengu flestar út á 
raforkufreka áburðarframleiðslu, 
sem skapað hafði Norðmönnum 
mikinn gróða á árunum fyrir stríð, en 
nýjar vinnsluaðferðir sem Þjóðverjar 
höfðu þróað á tímum heimsstyrj-
aldarinnar breyttu þeim rekstrarfor-
sendum og óljóst að unnt væri að fá 
erlendar lánastofnanir eða fjárfesta 
til að veðja á slíkt verkefni í tækni-
lega vanþróuðu landi, þegar nóg var 
af uppbyggingarverkefnum í Evrópu. 
En hvað sem því líður var verkefninu 
sjálfhætt í ljósi andstöðu þingsins, 
þótt aðstandendur þess hafi móast 
við í nokkur ár til viðbótar.

Skattaskjól við bæjarmörkin
Sem fyrr sagði var fasteigna- og 
fjárfestingarfélagið Baugur stofnað 
árið 1918 af Eggerti Claessen. Aðrir 
athafnamenn voru með honum í 
fyrir tækinu, svo sem Thor Jensen 
og Jón Þorláksson, mágur Eggerts 
og síðar forsætisráðherra og borgar-
stjóri. Félagið keypti hluta af landi 
Skildinganess á sama tíma og Egg-
ert sá um landakaup fyrir Títan. Var 
ætlunin að reisa skipasmíðastöð í 
tengslum við hafnargerðina fyrir-
huguðu.

Þegar ljóst varð að áform um stór-
skipahafnir og iðnrekstur væru að 
renna út í sandinn fóru eigendur 
bæði Baugs og Títans að leita leiða 
til að endurheimta hluta fjárfesting-
arinnar og selja landið í Skerjafirð-
inum til annarra nota. Nálægðin við 
Reykjavík var slík, einkum með auk-
inni útbreiðslu bifreiða, að búseta í 
Skildinganesi kom vel til álita fyrir 
þá sem störfuðu í Reykjavík. Egg-
ert Claes sen reið sjálfur á vaðið og 
byggði sér reisulegt íbúðarhús í Skild-
inganesi og nefndi Reynisstað.

Nýja húsið var glæsilegt, en því 
fylgdu líka önnur fríðindi: skatt-
greiðslur bankastjórans snarlækk-
uðu. Útsvarið í Skildinganesi var 
miklu lægra en í Reykjavík, þótt íbú-

arnir þar nytu í raun flestrar þjónustu 
sem höfuðstaðurinn hafði upp á að 
bjóða. Þegar leið á þriðja áratuginn 
tók Skerjafjarðarbyggðin að þenjast 
út, eftir því sem meira af gamla Skild-
inganeslandi Baugs- og Títanmanna 
var selt undir íbúðarhúsnæði. Um 
leið fór óánægja Reykvíkinga vaxandi 
með þessa nýju nágranna sína sem 
ekki þóttu leggja nóg til samfélagsins.

Það var einkum Ólafur Friðriksson, 
leiðtogi Alþýðuflokksmanna í bæjar-
stjórninni, sem fáraðist yfir „skatta-
flótta auðmanna“ yfir í nágranna-
sveitarfélög. Alþýðublaðið birti skrá 
yfir lóðasölur Baugs í Skildinganesi 
og ályktaði að hluthafar þess myndu 
stórgræða á meðan bæjarsjóði 
blæddi.

Þótt félagar Ólafs í bæjarstjórninni 
gætu tekið undir margt í gagnrýn-
inni, höfðu Reykvíkingar fá tæki til 
að stöðva vöxt þorpsins í Skerjafirði. 
Neysluvatnsmálin virtust þar gefa 
bestu möguleikana. Íbúa Skildinga-
ness skorti neysluvatn og fóru því 
þess á leit við Vatnsveitu Reykjavíkur 
að fá að leggja 100 millimetra leiðslu 
frá vatnsæð í Njarðargötu.

Samstaða var um það meðal Reyk-
víkinga að hafna þessu erindi. Laga-
legur grundvöllur þeirrar synjunar 
var veikur. Árið 1923 hafði Alþingi 
samþykkt almenn vatnalög og lög 
um stækkun Reykjavíkur og við þau 
hafði verið bætt ákvæðum um skyldu 
Reykvíkinga til að selja íbúum Sel-
tjarnarneshrepps, sem Skildinga-
nesbyggðin féll undir, neysluvatn og 
rafmagn. Þessi viðauki hafði komist 
inn í lögin fyrir tilstilli Jóns Þorláks-
sonar, mágs og samverkamanns 
Eggerts Claessens, og töldu jafnaðar-
menn í Reykjavík því ljóst að þing-
maður Reykvíkinga hefði með þessu 
unnið gegn hagsmunum bæjarins til 
að hlaða undir vini sína.

Reykvíkingar vildu ekki gefast upp. 
Fyrst þurftu íbúar í Skildinganesi að 
sækja rétt sinn til Hæstaréttar og þótt 
málið tapaðist þar, fór Vatnsveitan 
sér að engu óðslega. Benti fyrirtækið 
á að ekki væri unnt að sinna erindinu 
á meðan Reykvíkingar glímdu sjálfir 
við vatnsskort og þrýstingur í veitu-
kerfinu væri ónógur.

Sú baráttuaðferð Reykjavíkur-
bæjar að draga lappirnar í málinu bar 
árangur. Íbúar í Skildinganesi kom-
ust að þeirri niðurstöðu að líklega 
væri skárra að greiða reykvískt útsvar 
en að troða illsakir við bæinn. Árið 
1931 voru jarðirnar Skildinganes 
og Þormóðsstaðir lagðar undir lög-
sagnarumdæmi Reykjavíkur og urðu 
eins og hvert annað bæjarhverfi. Og 
ekkert nema fáein götuheiti standa 
eftir sem minna á gamla drauma um 
risahafnir og áburðarverksmiðjur.

Skerjafjarðarborgin

Saga  
til næsta  
bæjar

Stefán Pálsson  
skrifar um áform 
sem ekki gengu eftir.

Hugmyndir um stórskipahöfn í Skerjafirði tengdust virkjunaráætlunum. 

ÚtSvarið í Skildinga-
neSi var miklu lægra en 
í reykjavík

KOMDU
Í

– dásamleg deild samfélagsins
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7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

HELGARTILBOÐ
OPIÐ ALLA HELGINA – LAU. 11-18 og SUN. 13-18 Á SUÐURLANDSBRAUT OG LAU. 10-17 og SUN. 13-17 Á GLERÁRTORGI

TILBOÐ

FULLT VERÐ 12.995

6.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 24.995

19.995

Philips HUE perur og 
2 Gamepad stýripinnar fylgja!

Philips 65PUS7502 
65“ Ultra HD LED snjallsjónvarp með 4K 3840x2160 
upplausn og P5 Perfect Picture Engine með 50% betri 
myndgæðum. 45W RMS DTS HD Premium Sound 
hljóðkerfi. Android 6.0 Marshmallow nettenging og 
þriggja átta Ambilight 3 bakljós með Micro Dimming 
Pro. 4 HDMI og 3 USB. Þráðlaus Wi-fi 2x2 móttakari.

ULTRA HD LED 
SNJALLSJÓNVARP

TILBOÐ

FULLT VERÐ 249.995

199.995

65"

GLÆSILEGAR 
NESPRESSO 

VÉLAR Í ÚRVALI 

Hágæða Kimbo kaffi fylgir með til jóla!

Bíða

Steikja

POTTAR OG PÖNNUR
20% AFSLÁTTUR

LG NP5550BK/WH
Nettur og fallegur bluetooth hátalari 
með 10W magnara og bluetooth 
fyrir allt að 3 tæki í einu. Allt að 15 
klst ending á rafhlöðu. Fáanlegur í 
hvítu og svörtu.  

OBH Nordica 6280
 Baðvog með stórum skýrum LCD 
skjá og DynamoPress – notar ekki 
rafhlöður heldur hleðst meðan 
staðið er á henni. Mælir allt að 
150 kg með 100 gr kvarða. Hvítt 
5mm öryggisgler.

ÚRVAL SJÓNAUKA
20% AFSLÁTTUR

Medisana 88930
Shiatsu nuddsæti fyrir bak, axlir og 
háls með þremur nuddsvæðum og 
hita eiginleika. Titringsnudd í setu 
ásamt styrkleikastilli og fjarstýringu.

3ja ára 

ábyrgð!

SKEGGSNYRTAR
20% AFSLÁTTUR

PHILIPS BLUETOOTH HÁTALARAR

30% AFSLÁTTUR

TILBOÐ

FULLT VERÐ 6.995

3.995



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 3. desember eða meðan birgðir endast.

Bónus Allra
Landsmanna

Norðlenskt 
KOFAREYKT

hangikjöt

1,36kg
 í poka

398
kr. 1,36 kg Amerísk Smáepli

2 teg., 1,36 kg

Bónus Kartöflur
Forsoðnar, 500 g

Kjarnafæði Hangikjöt
Kofareykt, úrbeinað

2.798
kr. kg

KF Hangiframpartur
Kofareyktur, úrbeinaður

1.898
kr. kg

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, með beini

1.798
kr. kg

NÝREYKT

DÖNSK KUBBAKERTI

KEA Hangiframpartur
Reyktur, bitar

1.098
kr. kg

Íslandslamb Miðlærissneiðar
Í raspi, beinlausar, ferskar

2.598
kr. kg

TILBÚIÐ
á pönnuna

ÚRBEINAÐAR

1.000.000
Í desember seljum við 
milljónustu dósina af  

Pepsi Max - fylgist með ;)

Pepsi Max
330 ml

69
kr. 330 ml

KAUPAUKI

500g

Kauptu tvo Merrild 103 og fáðu 
Mackintosh 265 g í kaupbæti

Ungversk Gúllassúpa, 1 kg
Mexíkósk Kjúklingasúpa, 1 kg

1.598
kr. 1 kg

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

198
kr. 500 g

Diana Kubbakerti
12x6 cm, rautt eða hvítt.

Diana Kubbakerti
12x7 cm, rautt eða hvítt.

Diana Kubbakerti
18x7 cm, rautt eða hvítt.

198
kr. stk.

259
kr. stk.

359
kr. stk.

Bic Mega-Lighter
Kveikjari

298
kr. stk.

Skuggarnir
Stefán Máni

4.495
kr. stk.

Myrkrið veit
Arnaldur Indriðason

4.495
kr. stk.

Gatið
Yrsa Sigurðardóttir

4.495
kr. stk.

Sakramentið
Ólafur Jóhann Ólafsson

4.495
kr. stk.

Heima
Sólrún Diego

4.595
kr. stk.

Víking Hátíðarblanda
500 ml

95
kr. 500 ml

Vinsælar bækur í

VH Harðfiskur
200 g - Verð áður 1.598 kr.

1.398
kr. 200 g

PRÓTEINBOMBA

200kr
verðlækkun

ALLTAF
NÝBAKAÐ

Bónus Ostaslaufa
120 g

198
kr. stk.

1kg

Íslenskt 
GULLAUGA

Viðskiptavinir athugið!

Rýmri  
opnunartími
í Bónus Smáratorgi
Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30
Sunnudaga 

11:00 - 18:00
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Stefán Máni

4.495
kr. stk.

Myrkrið veit
Arnaldur Indriðason

4.495
kr. stk.

Gatið
Yrsa Sigurðardóttir

4.495
kr. stk.

Sakramentið
Ólafur Jóhann Ólafsson

4.495
kr. stk.

Heima
Sólrún Diego

4.595
kr. stk.

Víking Hátíðarblanda
500 ml

95
kr. 500 ml

Vinsælar bækur í

VH Harðfiskur
200 g - Verð áður 1.598 kr.

1.398
kr. 200 g

PRÓTEINBOMBA

200kr
verðlækkun

ALLTAF
NÝBAKAÐ

Bónus Ostaslaufa
120 g

198
kr. stk.

1kg

Íslenskt 
GULLAUGA

Viðskiptavinir athugið!

Rýmri  
opnunartími
í Bónus Smáratorgi
Mánudaga - Fimmtudaga

10:00 - 19:00
Föstudaga - Laugardaga

10:00 - 19:30
Sunnudaga 

11:00 - 18:00



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar

Reynis Sigurðssonar
framkvæmdastjóra, 

Hraunvangi 3.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

hjartadeildar Landspítalans við Hringbraut.

f.h. fjölskyldunnar,
Svala Thorarensen

Innilegar þakkir færum við öllum þeim 
sem sýndu okkur hlýhug og vinskap 

við andlát og útför okkar elskaða,

Sveins I. Sveinssonar 

Kærleikskveðja,
Erna Jónsdóttir og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Katla Þórðardóttir 

lést föstudaginn 24. nóvember á 
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.

Útför hennar fer fram frá Grensáskirkju 
föstudaginn 8. desember klukkan 13.00.

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Félag heyrnarlausra, 

reikningsnr. 0101-26-35585, kt. 600776-0379.

Vilmundur Óskarsson Margaret Martin
Þórir Jónsson Friðbjört Gunnarsdóttir

ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær móðir okkar,
Ólöf Hannesdóttir

frá Hnífsdal,
lést 26. október á hjúkrunarheimilinu 

Skjóli. Útför hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hinnar látnu.

Edda F. Peachie
Birna Kristín Þórhallsdóttir
Sigjón R. Þórhallsson Oddný Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir okkar,
Guðmundur Ásgeirsson

Hverfisgötu 108, Reykjavík,
lést 17. nóvember. Útförin fer fram  

frá Guðríðarkirkju mánudaginn  
4. desember kl. 13.

Jenný Ásgeirsdóttir
Hilmar Ásgeirsson

Helga Ásgeirsdóttir

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Emilía Jónsdóttir,  
félagsráðgjafi

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.     

Elsku móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Ósk Jónsdóttir

sem lést á Landspítalanum  
Fossvogi 21. nóvember sl. verður 

jarðsungin frá Háteigskirkju 
þriðjudaginn 5. desember kl. 15.00.

Kristinn Valtýsson Halla Hjartardóttir
Ósk Soffía Valtýsdóttir Rainer Eisenbraun
Ingi Valtýsson Berglaug Skúladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

V ið erum þrjár sem 
stöndum að verkefninu 
Handabandi. Erum allar 
textílhönnuðir og ég er 
líka iðjuþjálfi, Erla Dís 
Arnardóttir er handa-

vinnukennari og Andrea Fanney Jóns-
dóttir klæðskeri. Þannig að við erum 
gott teymi þegar við sameinum krafta 
okkar og Handaband er lýsandi nafn,“ 
segir Guðný Katrín Einarsdóttir.

Hún segir tilgang Handabands að 
bjóða upp á skapandi starf fyrir fólk 
sem er utan vinnumarkaðar af einhverj-
um ástæðum. „Við leggjum áherslu á 
umhverfisvernd og endurvinnslu og því 
er allur okkar efniviður bútar sem falla 
til við fataframleiðslu á Íslandi. Hingað 
til höfum við eingöngu unnið úr þann-
ig afgöngum og búum til eitthvað alveg 
nýtt úr þeim. Höfum verið í samstarfi 
við Glófa, Cintamani og Hugin Munin, 
svo nokkrir séu nefndir. Við fáum alls 
konar efnisbúta, ullarefni, bómullarefni 
og fleira, skyrtuefni fáum til til dæmis frá 
Hugin Munin.“

Guðný segir ekki um föst verkefni að 
ræða heldur verði hlutir til í hópunum 
sem mæti og vinni úr efnunum hverju 
sinni. „Við hönnuðirnir leggjum áherslu 
á vinnuaðferðir og litapælingar og fólk 
sem mætir hjá okkur fær þannig leið-
beiningar en engan tilbúinn pakka. Í 
þessu ferli getur orðið til einhver afurð 
sem yrði söluvara en hingað til hefur 
fólk verið að gera einn og einn hlut fyrir 
sjálft sig.“

Handaband er með aðstöðu í félags-
miðstöð Reykjavíkurborgar á Vitatorgi 
á mánudögum frá 10 til 12.30 og föstu-
dögum frá 13 til 15.30. Guðný Katrín 
segir hana opna öllum aldurshópum. 
„Hingað til hefur meirihluti þeirra sem 

sækja félagsmiðstöðina verið eldri 
borgarar en samstarfið við Virk hefur 
beint þangað fólki sem hefur dottið út 
af vinnumarkaði af heilsufarsástæðum 
og er í endurhæfingu. Við erum í hefð-
bundinni handavinnustofu þannig að 
þar eru saumavélar og fleira sem við 
höfum not af.“

Styrkurinn frá Virk er Handabandi 
mikils virði, að sögn Guðnýjar Katrínar. 
„Handaband er verkefni sem við trúum 
á og styrkurinn hvetur okkur til að halda 
áfram og bæta frekar í.  Það hófst sem 
hugsjón og var þá unnið í sjálfboða-
vinnu en styrkurinn gerir okkur í raun 
kleift að halda áfram að vinna að verk-
efninu og þróa það enn frekar.“
gun@frettabladid.is

Handaband lýsandi nafn
Þróunarverkefnið Handaband er meðal þeirra sem nýlega hlutu styrk frá Virk starfs-
endurhæfingarsjóði. Þar verður Guðný Katrín Einarsdóttir textílhönnuður fyrir svörum.

Guðný Katrín Einarsdóttir, Erla Dís Arnardóttir og Andrea Fanney Jónsdóttir stofnuðu 
þróunarverkefnið Handaband. MynD/ÞórDís rEynisDóttir

Við leggjum áherslu á 
umhverfisvernd og 

endurvinnslu og því er allur 
okkar efniviður bútar sem falla 
til við fataframleiðslu á Íslandi.

1914 Sigurður Eggerz forsætisráðherra sendir símskeyti til 
Íslands frá Kaupmannahöfn, 2.000 orð, og var það lengsta 
skeyti sem borist hafði til landsins. Þar segir hann frá um-
ræðum um stjórnarskrármálið og fánamálið á ríkisráðs-
fundi í Kaupmannahöfn.

1929 Mikið austanveður gengur yfir Ísland og mælist lægsti 
loftþrýstingur hér á landi, 919,7 millibör, í Vestmanna-
eyjum.

1941 Togarinn Sviði ferst með 25 manna áhöfn utan við 
Snæfellsnes.

1961 Flugstöðin á Akureyrarflugvelli er opnuð.

1971 Sex arabísk furstadæmi gera með sér bandalag og 
mynda Sameinuðu arabísku furstadæmin.

1979 Alþingiskosn-
ingar eru haldnar á 
Íslandi.

1982 Bandaríkjamað-
urinn Barney Clark fær 
fyrsta ígrædda gervi-
hjartað.

1983 Thriller, mynd-
band við lag Michaels 
Jackson er frumsýnt 
á MTV.

 Merkisatburðir
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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.



tl.is

REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 26

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRTORG

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6

Sími 414 1735

SELFOSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

REYKJANESBÆR
HAFNARGÖTU 90

Sími 414 1740

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1

Sími 431 3333

139.995
ACE-NXGP8ED002

i5 OG GTX1050 
HRAÐI OG KRAFTUR FRÁ ACER
FJÖRGURRA KJARNA INTEL i5 ÖRGJÖRVI, GTX1050
LEIKJASKJÁKORTI, 256GB SSD OG FULLHD SKJÁ. 

79.995
ASU-STRIXGTX1070O8G

8GB GTX1070
ASUS STRIX MEÐ 3 ÁRA ÁBYRGÐ
HÁGÆÐA ASUS STRIX NVIDIA GTX1070 LEIKJA-
SKJÁKORT FYRIR KRÖFUHARÐA LEIKJASPILARA

39.995
ASU-VP278H

27" FULL HD SKJÁR
FLICKER FREE OG LOW BLUE LIGHT
STÓR OG FJÖLVIRKUR HÁSKERPUSKJÁR
MEÐ ÞUNNUM RAMMA OG  1MS. SVARTÍMA.

129.995
CA H4.6 N300

ÖFLUGUR HEIMILISTURN
 3 ÁRA ÁBYRGÐ Á MÓÐURBORÐI OG SKJÁKORTI
AFLMIKIL HEIMILISTÖLVA SAMSETT AF SÉRFRÆÐINGUM
TÖLVULISTANS.  INTEL I5 ÖRGJÖRVI, 8GB MINNI, 240GB SSD

34.995
EPS-ET2650

SEGÐU BLESS VIÐ BLEKHYLKIN
BRJÁLAÐUR SPARNAÐUR MEÐ ECOTANK !
BLEK SEM DUGAR Í ALLT AÐ 2 ÁR FYLGIR.  FJÖLNOTAPRENTARI MEÐ
TÖNKUM AF BLEKI Í STAÐ HEFÐBUNDINNA BLEKHYLKJA.  

14.995
SEA-STEA2000400 

2TB FLAKKARI
2TB AF GÖGNUM Í VASANN !
TRAUSTUR OG MEÐFÆRILEGUR 2,5" 2TB USB 3.0 
FLAKKARI SEM ÞARFNAST EKKI STRAUMBREYTIS.    

ÞÚ FINNUR
JÓLAGJÖFINA
HJÁ OKKUR!

OPIÐ ALLAHELGINA!

24" 
TÖLVUSKJÁR

Í HÁSKERPU

ASUS
FJÓRIR KJARNAR

OG SSD ASU-E502NADM047T 

59.995

ASU-VP247T 

24.995 RAP-8900PIS 

15.995

RAPOO
ÞRÁÐLAUS MÚS
OG LYKLABORÐ



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
vináttu og hlýju, vegna andláts og 

útfarar ástkærrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu,
 Ingunnar Guðnadóttur

Hlíðarvegi 86, Njarðvík.
 Sérstakar þakkir til starfsfólks dag- og göngudeildar, 

blóð- og krabbameinslækninga 11B LSH, og starfsfólks 
líknardeildar HSS fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót.

Bjarni Már Jónsson
Jón Már Bjarnason
Berglind Bjarnadóttir Gunnar Ásgeirsson
Bjarni Már, Ásgeir, Ingunn Kara, Bryndís,
Heiðrún Eva, Ásgeir Orri og Hafdís María 

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir, afi, 
bróðir, tengdafaðir og vinur,

Jón Eyjólfur Elíesersson
flugstjóri, 

Markholti 10, 270 Mosfellsbæ,
lést sunnudaginn 26. nóvember.
Útförin fer fram frá Neskirkju 

fimmtudaginn 7. desember kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hans er 

bent á líknardeildina í Kópavogi.

Guðríður Sæmundsdóttir
Rakel Jónsdóttir
Klara Jónsdóttir
Grétar Ingi Steindórsson     Halldóra B. Magnúsdóttir
afabörn, systkini og vinir.

Innilegustu þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, hlýhug og vináttu 
við andlát og útför föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,
Ólafs Einarssonar

Fróðengi 1 
(áður Frostaskjóli 13).

Sigríður Ólafsdóttir Jens Sigurðsson
Þórhildur Ólafsdóttir Þorsteinn Gunnsteinsson
Hólmfríður Jensdóttir Óli Halldór Konráðsson
Hrefna Jensdóttir
Sigrún Jensdóttir Gísli Viðar Oddsson
Hildur Hrönn Þorsteinsd. Bragi Már Ottesen Valbjörnss.
Bryndís Þorsteinsdóttir

og langafabörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Jón Hannesson

rafvirkjameistari frá Brimhólum, 
Vestmannaeyjum, síðast til heimilis 

að Fögrubrekku 34, Kópavogi,
verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju 

miðvikudaginn 6. desember kl. 13.00.

Brynjólfur Jónsson Kristín Siggeirsdóttir
Hannes R. Jónsson Beatriz Ramirez Martinez
Guðrún Jónssóttir Eiríkur I. Eiríksson
Soffía Jónsdóttir  Björn L. Bergsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegustu þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og 
útför eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu, 
Ólínu Önnu Guðjónsdóttur

frá Eiðhúsum,  
síðast til heimilis Björtuhlíð 33, 

Mosfellsbæ.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar- 

heimilinu Hömrum.

Erling Jóhannesson
Eva Erlingsdóttir Lárus Björnsson
Una Erlingsdóttir Vagn Ingólfsson
Jóhannes Erlingsson Valborg Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðríður I. 
Ingimundardóttir

lést á Droplaugarstöðum  
30. nóvember sl. 

Útförin verður auglýst síðar.

Ingimundur Hjartarson
Anna María Hjartardóttir
Gunnlaugur B. Hjartarson Málfríður Gísladóttir
Alda Hjartardóttir Sveinn Muller

ömmubörn og langömmubörn.

Systir okkar, 
Rúna Bína Sigtryggsdóttir 

er látin.  
Útför hennar fer fram föstudaginn  

8. desember kl. 15.00 frá Háteigskirkju.  
Þeim sem vilja minnast hennar er 

bent á Minningarsjóð líknardeildar og 
heimahlynningar Landspítalans.

Fyrir hönd aðstandenda,
Anna Ingibjörg Sigtryggsdóttir

Unnur Sigtryggsdóttir
Jakobína Sigtryggsdóttir
Jóhanna Sigtryggsdóttir
Sigríður Sigtryggsdóttir

Okkar ástkæri
Valdimar Gunnarsson

Fremri-Kotum, Skagafirði,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri  

24. nóvember sl. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju 

föstudaginn 15. desember kl. 13.30. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Minningarsjóð 

heimahlynningar á Akureyri eða Sjúkrahúsið á Akureyri.

Brynja Björk Pálsdóttir
Arnar Logi Valdimarsson
Gunnar Ingi Valdimarsson Helga Lucia Bergsdóttir

sonardóttir og bræður hins látna.

Ástkær móðir okkar,
Bergljót Pálsdóttir

frá Vestmannaeyjum,
lést 28. nóvember. Jarðarförin fer fram 

frá Akureyrarkirkju föstudaginn  
 8. desember kl. 13.30.

Páll Tryggvason Herdís Zophaníasdóttir
Georg Ólafur Tryggvason Unnur Pétursdóttir
Anna Margrét Tryggvadóttir  Valdemar Valdemarsson
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.

Ég sá Matildu á West End á Eng-
landi og langaði strax í kjölfarið 
að setja hana upp á Íslandi,“ segir 
Halldóra Jónasdóttir, leikstjóri 
söngleiksins Matildu sem frum-

sýndur var í Bolungarvík um síðustu helgi. 
Tuttugu og sjö krakkar á aldrinum átta til 
fimmtán ára tóku þátt, sýningarnar urðu 
fjórar talsins og húsfyllir á þeim flestum.

Halldóra þýddi líka verkið. Hún byrjaði 
á að setja það upp í Selásskóla í Reykjavík 
2015, þar voru líka fjórar sýningar og 
leikararnir tuttugu talsins, að sögn Hall-
dóru sem kveðst hafa fyllst löngun til að 
setja verkið upp aftur og því strax farið að 
undirbúa uppsetningu fyrir vestan fyrir 
tveimur árum. Hún er fædd og uppalin í 

Bolungarvík og er í kennaranámi, langar 
að gerast leiklistarkennari og sýningin er 
hluti af lokaverkefni hennar til B.ed.-náms.

„Allt gekk mjög vel,“ segir Halldóra. 
„Krakkarnir sendu inn myndbönd eða 
mættu í prufur eftir að ég auglýsti í haust. 
Mér leist svo vel á þá að ég ákvað að leyfa 
öllum að vera með. Skipti þeim í tvo hópa, 
það voru sem sagt tveir um hvert hlutverk. 
Það sem stóð upp úr var hversu mikil gleði 
ríkti og hvað allir voru góðir vinir. Foreldr-
arnir hjálpuðu mikið til á lokasprettinum, 
ég gat einbeitt mér að hljóði og lýsingu og 
þeir aðstoðuðu baksviðs. Gleðin hafði 
greinilega skilað sér heim og hrifið for-
eldrana með.“
– aig / gun

Hrifu foreldarana með sér
Söngleikurinn Matilda var settur upp í Bolungarvík um síðustu helgi og sýndur fjórum 
sinnum fyrir nær fullu húsi. Tuttugu og sjö krakkar tóku þátt í uppfærslunni.

Mikil samheldni einkenndi leikarahópinn, að sögn Halldóru leikstjóra. Mynd/Þórdís sif sigurðardóttir

Leikstjórinn Halldóra Jónasdóttir. 
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Krossgáta  Þrautir

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Sveit Grant Thornton vann góðan og nauman 
sigur í deildakeppninni. Fjórar sveitir í 1. deild 
spiluðu til úrslita. Sveit Grant Thornton vann 
sigur á sveit Hjálmars S. Pálsson í undanúrslitum 
og sveit Hótels Hamars vann sigur á TM Selfossi. 
Sveitir Grant og Hamars áttust því við í úrslita-
leiknum sem fór 149-142 fyrir sveit Grant Thorn-
ton í 64 spila úrslitaleik. Spilarar í sveit Grant voru 
Sveinn Rúnar Eiríksson, Guðmundur Snorrason, 
Kjartan Ásmundsson og Stefán Jóhannsson. Spil 
7 í fjórðu lotu úrslitaleiksins var áhugavert. Suður 
var gjafari og allir á hættu:

Sveinn Rúnar hóf sagnir í suður með opnun á einum tígli. Guðmundur Snorrason 
sagði 1  í norður og austur kom inn á 1 . Sveinn Rúnar gaf stuðningsdobl („sup-
port“ sem lofar 3 ) og hækkaði í 3 grönd eftir tveggja granda sögn Guðmundar. 
Sami samningur var spilaður á hinu borðinu í leiknum og fór 1 niður. Útspil 
austurs var laufafimman. Guðmundur vissi að samningur átti ekki möguleika 
ef lauftían var vitlaus og hleypti laufinu. Vestur tók á ás og spilaði spaðaáttu 
til baka. Austur drap gosa Guðmundar á drottningu og spilaði tíguleinspilinu. 
Guðmundur átti slaginn á ásinn. Hann spilaði laufaníunni og drap tíu austurs á 
drottningu sem átti slaginn. Guðmundur vissi nánast að austur ætti 5  og 4  
og var með stöðuna á hreinu. Átta slagir voru sjáanlegir og Guðmundur spilaði 
háspilum sínum í rauðu litunum, tíglinum fyrst. Austur henti tvisvar  spaða og 
einu hjarta í tígulinn og eftir ÁK í hjarta spilaði Guðmundur ásnum í spaða og 
meiri spaða og fékk 9. slaginn á lauf.

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

Aljekín átti leik gegn Lommer í 
Genf árið 1925.
Hvítur á leik
1. Bxg7!! Hxg7 (1. …Hxh6 2. Hf8+ 
Kh7 3. Hh8#) . 2. Hf8+!! Kxf8. 
3. Dh8+ Ke7 4. Hxg7+# 1-0.  
London Chess Classic hófst í gær. 
Heimsmeistarinn, Magnus Carlsen, 
er meðal keppenda.
www.skak.is: London Classic.  

Norður
ÁG105
8643
ÁK9
97

Suður
63
ÁK2
DG74
DG32

Austur
KD942
D75
6
K1085

Vestur
87
G109
108532
Á64

ENDASPILUN

6 1 8 3 2 4 9 5 7

9 4 7 1 5 6 2 3 8

2 3 5 7 8 9 1 4 6

4 2 3 5 9 8 6 7 1

7 5 9 6 1 3 8 2 4

8 6 1 4 7 2 3 9 5

5 7 2 8 3 1 4 6 9

3 8 6 9 4 7 5 1 2

1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5

1 8 3 2 6 5 7 9 4

2 9 5 7 4 1 6 8 3

4 2 8 1 7 3 9 5 6

5 1 6 8 9 4 3 7 2

7 3 9 5 2 6 8 4 1

8 4 1 3 5 7 2 6 9

9 6 7 4 1 2 5 3 8

3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2

8 2 5 1 7 4 3 9 6

6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5

1 5 3 4 6 7 9 2 8

2 4 8 9 5 3 6 7 1

3 8 2 5 4 6 7 1 9

4 1 6 7 2 9 5 8 3

5 7 9 3 1 8 2 6 4

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3

2 3 6 9 5 8 1 4 7

7 8 4 1 2 3 5 6 9

4 7 2 8 3 5 9 1 6

8 9 3 4 1 6 7 5 2

5 6 1 7 9 2 8 3 4

6 1 5 2 4 7 3 9 8

3 2 8 5 6 9 4 7 1

9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

Lárétt 
1 Fantur passar upp á skrá 
ákveðinna höggmynda (13)
9 Greini grey innan um hetjur 
frá Helsinki (8) 
10 Þitt er allt úr landnorðri og 
vindurinn með (13)
13 Peningasjór hríslast eyra á 
milli (8)
14 Er hann þá svona, kar-
landskotinn? (13) 
15 Bið kalin og ringluð forláts 
á að ég varð föl (8)
16 Eru það svik að kenna 
óheiðarleika við þetta land? 
(13)
17 Ósínk á ungdóm sinn í 

bernsku (8)
19 Grímuferðin hylur um-
merkin um njólu (9)
20 Tekst að svíkja út hluti úr 
hinum sameiginlegu auð-
lindum (7)
23 Eldstæði hólma 51 þarf 
viðarrusl og afklippur (11)
25 Stoppar spotta til 24 lóð-
rétt (11)
27 Rölt þú nú röndóttan 
slóðann (12)
31 Stjarna mannsævinnar er 
lífið sjálft (9)
32 Ónýtt skotald dugar sem 
fægiskófla (10) 
34 Stór og ágeng lætur fara 

mikið fyrir sér (7)
35 Fyrsti liðshópur róar traust 
liðsfólk (10)
36 Rustar eru sem rær í kúlu-
legu! (5)
37 Þrýstu aftan á hitagjafa og 
felldu allan skóginn í eldivið 
(7)
38 Mikill sagði meira en sá 
kjaftfori (8)
39 Óraði ekki fyrir þessu upp-
námi en sansaði lýðinn (5)
40 Stríð við hina vegna 
skítugra fata? (6)

Lóðrétt 
1 Grund greppa hreinsar vin-
sæla náttúruperlu (15)
2 Eygir útidyrnar sem eru bara 
fyrir hana (13)
3 Finn fínustu róna götunnar 
við enda þeirrar mikilvægustu 
(11)
4 Tel styrk sársauka vart 
minnka án inngrips æðri 
máttar (11)
5 Pústa handan dagseturs-
golu (9)
6 Rjátla við rúðu hins staf-
ræna og fæ viðbrögð (10)
7 Gleyptir náinn sem er þinn, 
en hefurðu fleiri? (6,4)

8 Förum í föt og röflum svo, 
sögðum við lágt (8)
11 Stuð fyrir orkusóandi yfir-
gangsseggi (11)
12 Tel  verðlaunin og gróðann 
tilheyra mér (11)
18 Vængirnir umlykja baug og 
skartið prýðir útlimi (13)
20 Þú verður gripinn á undan 
öllum nema mér (11)
21 Hveiti flýtur ekki og hveiti-
poki enn síður (10)
22 Ung og hömlulaus aðhyll-
ast nýjustu falskenninguna 
(11)
24 Svekktar læsa dyrum 25 
lárétt (10) 

26 Lama Danna í miðjum 
hópi Haukdæla (9)
28 Ögn af aurum á latínu er 
frábær frasi (8)
29 Órökrétt vissa hins opin-
bera um að guð hjálpi því? (8)
30 Hví er vatn allt í kringum 
tólgina og spikfeitt kjötið? (8)
33 Veit allt um málningu út 
frá þesu útsýni (6)

VegLeg VerðLaun

Lausnarorð Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist líffæri. Sendið lausnarorðið í síðasta 
lagi 8. desember næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is 
merkt „2. desember“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Fegurð 
er sár eftir eka Kurniawan 
frá Forlaginu. Vinningshafi 
síðustu viku var margrét e. 
Jónsdóttir, 104 reykjavík.

Lausnarorð síðustu viku var
V a s a b r o t s b ó K

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.

##
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## L A U S N

R Ó L E G H E I T U N U M S B H

A A J L Á Æ A F T U R B O L

K I N D A R L E G I R N R E R

A D L I A V O N L Í T I L L A

S V A R D A G A R E H Ð Ð O

T M E Ö N O R Ð A N S T E L P A

I Æ R N U M A U F Ó Y I

G E R D U M R E N N I N G U R I N N

I Ð A V A L L A N N N I N

A Í Í Ó S K I P U L A G S Ó

B L Ó T A N D I Ó Í É R Á K U M

S A U S K R Á S E T J A Ó E

Ú T H V E R F T L L T N Á F Ö L

E E É A G A L A U S A N L T

E I N R I T I N G R K S P A K I

N Ð T N Æ S T V E R S T Y

V A R A S A M A R I Ý Æ R U N A

Æ O A Ó A Ð S K O T I Ð N

N E F S K A T T S A I U N D I N

A I A I T V Í N Ó N A R Ð

V A S A B R O T S B Ó K
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KRINGLUNNI SMÁRALIND

Gjöf sem yljar
komdu og skoðaðu úrvalið frá KARI TRAA, einu
vinsælasta íþrótta- og útivistarmerki Evrópu

sérfræðingar frá kari traa verða á staðnum
um helgina og veita góð ráðkynning í útilíf kringlunni til 5. des.



Hann Gabríel Glói Freysson, nem-
andi í 3. bekk, er höfundur þessarar 
myndar.

Leiðrétting

Hún heitir Málfríður Inga Hjartar-
dóttir og er kölluð Malla. Bráðum á 
hún afmæli, þá verður hún átta ára. 
Það verður 2. janúar 2018.
Malla á kött sem heitir Tómas sem er 
rosalega sætur en klórar stundum 
líka. „Hann er samt besti köttur í 
heimi,“ fullyrðir hún.

Hvert er uppáhaldsfagið þitt í skól-
anum og af hverju? Það er svo erfitt 
að velja en mér finnst samt skemmti-
legast í stærðfræði. Stærðfræðibæk-
urnar Sproti eru svo skemmtilegar.

Veist þú hvar fuglarnir eru á vet-
urna? Í útlöndum, allavega eru far-
fuglarnir þar.

Hvernig leikur þú þér helst? Oftast 
erum við vinkonurnar í mömmó. 
Svo búum við Ásta vinkona mín 
stundum til leikrit sem við sýnum 
svo pabba mínum.

Hver er uppáhaldsmaturinn þinn? 
Pítsa.

Hvað horfir þú helst á í sjónvarp-
inu? Barnaefni mest. Nú horfi ég líka 

á Jólastjörnuna, Ísskápastríð og svo 
Leitina að upprunanum.

Hvað er það klikkaðasta sem þú 
hefur gert? Einu sinni var ég úti 
með vinkonu minni og var alltaf að 
þykjast detta. Það var mjög fyndið.

Býst þú við að föndra eitthvað fyrir 
jólin og þá helst hvað? Já, ég var að 
föndra í skólanum um daginn. Ég 
gerði skál sem ég á eftir að klára.

Ertu farin að spá í hvað þig langar 
að verða þegar þú verður stór? Já! 
Það er nefnilega rosalega margt. Til 
dæmis söngkona, mamma, leikkona, 
fimleikaþjálfari, kennari í skóla, 
vinna í sjónvarpi og flugfreyja.

Kanntu einhvern brandara sem 
þú getur sagt okkur? Einu sinni 
voru tveir menn sem hétu Enginn og 
Þegiðu. Einu sinni datt Enginn út um 
gluggann. Þegiðu hringdi í lögguna 
og sagði, ‘Enginn datt út um glugg-
ann!’ Þá sagði löggan: ‘Það er nú gott’
Þegiðu sagði aftur, ‘Enginn datt út 
um gluggann!’ Löggan svaraði, ‘Já, ég 
veit. En hvað heitir þú?’ ‘Þegiðu’.

Langar að verða  
Eitt af því sem Möllu finnst skemmtilegt er að lesa bækur.  Fréttablaðið/anton brink

söngkona, mamma,  
leikkona, fimleikaþjálfari  
og flugfreyja

„Jæja þá, tvær sudoku 
gátur,“ sagði Kata 
glottandi. „Nú er ég orðin 
svo góð í að leysa sudoku 
gátur að við skulum koma 
í kapp um hver verður 
fyrstur til að leysa þær,“ 
bætti hún við. Konráð 
horfði á gáturnar. „Allt í 
lagi,“ sagði hann. „Til er 
ég.“ Lísaloppa var líka 
góð í að leysa sudoku 
gátur svo hún var alveg 
til í keppni. „Við glímum 
öll við þær báðar og þá 
kemur í ljós hversu klár þú 
ert orðin,“ sagði hún. „Allt 
í lagi,“ sagði Kata. „En ég 
vara ykkur við, ég er orðin 
mjög klár,“ sagði hún 
montin.

Konráð
á ferð og flugi

og félagar
278

Heldur þú að þú getir leyst þessar sudoku gátur hraðar en Kata?

?
?

?

5 3 8
1 9 4

7 9 4 6 8
6 1 9 7

8 7 4 3
4 6 3

1 9
9 6 8 1 4

5 8

8
4 6 8 7

5 6 2 1 7
6 7

3 4 2
2 7 9 5 3 1
1 4 3 8 9 2

6 3 8
9 7 1

Heiður Ösp Ingvarsdóttir sem var 
listamaður síðustu viku var rangt 
feðruð í blaðinu og er beðist vel-
virðingar á því. Því birtist myndin 
hennar aftur.

Listaverkið

Úlfurinn mikli 
mætir aftur
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Barnaheill – Save the Children á Íslandi  hvetja ÖLL sveitarfélög 
til að gera ráð fyrir kostnaði vegna allra skólagagna nemenda í 

grunnskóla við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samtökin vilja þakka þeim sveitarfélögum og grunnskólum sem nú þegar 
gera ekki ráð fyrir að foreldrar greiði fyrir skólagögn barna sinna. 

 

Barnaheill hvetja stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög, til að setja skýrar reglur um að 
óheimilt sé að krefja foreldra um innkaup á gögnum, greiðslu fyrir gögn sem nota á 

vegna skólagöngu barnanna eða fyrir aðra starfsemi á vegum skóla. 

 

Öll börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds samkvæmt barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland hefur lögfest. Þar er jafnframt kveðið á um að ekki 

megi mismuna börnum sökum stöðu þeirra eða foreldra þeirra,  
svo sem vegna efnahags.  

 

Skólinn á að vera hornsteinn jafnræðis í samfélaginu.  

GJALDTAKA FELUR Í SÉR MISMUNUN FYRIR BÖRN OG FJÖLSKYLDUR ÞEIRRA 
 

 

 

 
 

 



veður   myndasögur

Minnkandi vestanátt og úrkomulítið í dag. Hiti nálægt frostmarki.

Heimurinn

veðurspá Laugardagur reykjavík

Ísafjörður

akureyri

egilsstaðir

Kirkjubæjarklaustur

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Svona fór um 
sjóferð þá.

Ha?!
 Kemur hún 

ekki?

Nei! 
Hún getur 
það ekki 

núna.

En … hún 
ætlar að búa 

hjá okkur í 
þrjár vikur.

Já, en svona er 
þetta. Mamma 
er komin með 
hundaofnæmi.

Ónei! 
Ónei!

Þú verður að 
fletta 

blaðsíðunum í 
dagblaðinu.

Ég vildi að allt 
efni væri bara á 

símanum.

Læknarnir ætla 
að taka röntgen-

mynd af hand-
leggnum á Sollu, 

þannig að við 
verðum aðeins 

lengur.

Mér 
leiðist.

Finndu þér 
eitthvað að 

gera.

Það er ekkert 
skemmtilegt 

hérna.

Þegar ég 
meiðist er að 
minnsta kosti 

blóð.

Ó, 
fyrirgefðu 

að ég er 
ekki lekandi 
út um allt.

Héðan er engin leið til baka

Héðan er engin leið aftur heim

Ný bók eftir 
metsöluhöfundinn

Stefán mána

Héðan er engin leið til baka

Héðan er engin leið aftur heim

Ný bók eftir 
metsöluhöfundinn

Stefán mána
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SAKRAMENTIÐ EFTIR ÓLAF JÓHANN ÓLAFSSON

★★★★★PÁLL BALDVIN BALDVINSSON, FT UM MÁLVERKIÐ „FRAMÚRSKARANDI HÖFUNDUR.“BOSTON GLOBE

„Ég var eiginlega snortinn af mörgu í þessari 
bók. Þetta er dapurleg saga um vond örlög. 
Ég fékk tárin í augun. Mér finnst Ólafi Jóhanni 
stundum takast frábærlega upp. Margir kaflar 
eru hreint stórgóðir og áhrifamiklir.“

Snæbjörn Arngrímsson, kaktusinn.is 

Skáldverk

„Algjörlega mergjuð“
BJÖRG MAGNÚSDÓTTIR, RÁS 2

„Fékk tárin í augun“
SNÆBJÖRN ARNGRÍMSSON

„Meistaraverk“
GÍSLI HELGASON

Metsölulisti
Eymundsson

5.
Skáldverk

5. sæti
Bóksölulistinn

Skáldverk

„Sálarangist, trúarefa, ást í meinum og 
níðingshætti kirkjunnar manna vefur
Ólafur Jóhann hér saman af alkunnri kúnst. 
Örlagasaga úr reykvískum samtíma undra
nærri okkur.“

Páll Baldvin Baldvinsson



Þetta var veisla fyrir eyrað; 
óhætt er að fullyrða að 
þetta hafi verið með 
bestu tónleikum ársins 
hingað til.“ Svona lauk 
Jónas Sen dómi um tón-

leika sænska djasspíanistans Jans 
Lundgren á Listahátíð í Reykjavík um 
vorið 2015. Með Lundgren var tríóið 
hans, skipað kontrabassaleikaranum 
Matthias Svensson og trommaranum 
Zoltan Czörsz, þeir félagar eru fjarri 
góðu gamni nú þegar sænski snill-
ingurinn er væntanlegur aftur til 
landsins enda nálgunin allt önnur að 
þessu sinni.

Jan Lundgren stígur sem sagt aftur 
á svið Norðurljósasalar Hörpu næsta 
þriðjudagskvöld en að þessu sinni 

með kontrabassaleikaranum Hans 
Backenroth ásamt Barbörukórnum, 
íslenskum kór sem er skipaður 
atvinnusöngvurum. Saman munu 
þau flytja hina klassísku tónsmíð 
Magnum Mysterium, tónverk frá 
endurreisnartímanum, sem Lund-
gren nálgast með tónmáli djassins. 
Lundgren samdi verkið árið 2007 í 
minningu Ingmars Bergman og hefur 

Með þessu færist 
ég nær uppsprettu 
tónlistarinnar

Jan Lundgren við píanóið en hann segir að tónlistin færi honum það sem trúin gefi öðrum.

Sænski djasspían-
istinn Jan Lund-
gren kemur fram á 
tónleikum í Hörpu 
næsta þriðjudag 
ásamt Barböru-
kórnum og Sigríði 
Thorlacius á tví-
þættum en spenn-
andi tónleikum 
fyrir alla djass-
geggjara.

flutt það nokkuð víða utan heima-
landsins. „Að flytja þetta á Íslandi var 
ekki mín hugmynd heldur Tómasar 
Guðbjartssonar en hann hefur verið 
mikill aðdáandi þessarar tónlistar og 
hefur verið að biðja mig um þetta í 
nokkur ár. Þegar hann kom svo með 
hugmyndina að rétta kórnum þá var 
þetta orðið að raunhæfum mögu-
leika og ekki eftir neinu að bíða og ég 
er ákaflega lukkulegur með að þetta 
sé allt að ganga upp. Ég man vel eftir 
tónleikunum mínum á Íslandi fyrir 
tveimur árum og ég vona að ein-
hverjir af þeim sem komu á þá tón-
leika eigi þaðan góðar minningar og 
séu til í að koma aftur þó svo þetta sé 
ólíkt verkefni.“

Falleg og spennandi
Jan Lundgren segir að upprunalega 
hugmyndin með verkefninu hafi 
verið að leiða saman kóratónlist 
endurreisnarinnar og hinn flæðandi 
spuna djassins. Lundgren hefur áður 
fengist við að leiða saman ólíkar 
stefnur tónlistar og reyndar öðlaðist 
hann fyrst frægð fyrir djassaða nálg-
un sína á sænska og síðar evrópskra 
þjóðlagatónlist.

„Þetta er gjörólíkt verkefni og allt 
annað að vinna með þessa tónlist 
en þjóðlögin en Claudio Montiverdi 
er eitt af mínum uppáhalds tón-
skáldum þó svo að þessar tónsmíðar 
séu afskaplega langt frá djassinum. 
Stóra málið með þessa tónlist er að 
hún er falleg og spennandi á sama 
tíma. Hún er mjög falleg en það er líka 
sitthvað þarna sem kemur á óvart og 
það er einmitt sá eiginleiki tónlistar 
sem heillar mig hvað mest. Það er allt 
annað en auðvelt að skapa tónlist 
sem ber með sér báða þessa eiginleika 
en þegar vel tekst til þá er útkoman 
dásamleg,“ segir Lundgren og brosir 
við tilhugsunina.

Bergman og spurningin? 
Eins og áður sagði þá samdi Jan 
Lundgren sína útgáfu af Magnum 
Mysterium til minningar um Ingmar 
Bergman. Lundgren segir að hann 
hafi alltaf verið mikill aðdáandi 
verka Bergmans sem hafi reyndar 
verið mikill áhugamaður og unn-
andi klassískrar tónlistar. „Bergman 
var með útvarpsþátt í Svíþjóð sem 
var afskapalega frægur á sínum tíma, 
þetta var reyndar bara einn þáttur, 
en hann hafði hins vegar ótrúlega 
mikil áhrif á marga og umræðuna. 
Tónlist var eitt af því sem Bergman 
talaði um í þessum þætti og þar 
bað hann sænsku hlustendurna um 
að svara spurningunum: Hvaðan 
kemur tónlistin? Hvers vegna er 
tónlistin til?

Þetta eru heimspekilegar spurn-
ingar en viðbrögðin létu ekki á sér 
standa. Hann fékk þúsundir bréfa 

þar sem fólk leitaðist við að svara 
þessum spurningum en í raun gat 
enginn svarað enda eru þetta opnar 
spurningar og engin einhlít svör til. 
En þessar hugmyndir Bergmans og 
þessi rannsókn hans ríma á einhvern 
hátt við mínar hugmyndir og nálgun 
í tónlist. Með því að leita alveg aftur 
í endurreisnina finnst mér svo að ég 
sé að fara svo langt til baka að ég á 
einhvern hátt færist nær uppsprett-
unni. Nær þessum innsta kjarna tón-
listarinnar og svo vinn ég mig þaðan.“

Jan Lundgren bendir á að kórverk á 
borð við Magnum Mysterium sé afar 
trúarlegt verk að uppruna og það 
felist fyrir vikið líka í því ákveðinn 
innileiki. Sjálfur segist hann þó ekki 
sérstaklega trúaður maður. „Nei, ég 
finn það sem margir finna í trúnni í 
tónlistinni. Í lífi mínu og starfi frá degi 
til dags og það er góð tilfinning.“

Leyndarmál
En tónleikarnir á þriðjudagskvöldið 
eru ekki einskorðaðir við Magnum 
Mysterium því seinni hluta tón-
leikanna kemur söngkonan Sigríður 
Thorlacius fram og hún ætlar að 
flytja sænsk djasslög við undirleik 
Lundgrens. „Sigríður ætlar að syngja 
eitt eða tvö sænsk þjóðlög og líka 
eitthvað af íslenskum en það er ekki 
allt, hún ætlar líka að syngja meira. 
En það er hins vegar leyndarmál 
hvað hún ætlar að syngja fleira,“ segir 
Lundgren og skellihlær en bætir svo 
við: „En þetta er líka ný samvinna og 
við Sigríður höfum aldrei hist áður en 
það er auðvitað Tómas Guðbjartsson 
sem ber ábyrgð á því að leiða okkur 
saman. Ég er mjög glaður að fá tæki-
færi til þess að vinna með Sigríði því 
hún er frábær söngkona.“

Lundgren segir að hann komi þann 
þriðja til landsins og fari aftur þann 
sjöunda. „Við verðum á fullu fyrir tón-
leikana að æfa en eftir tónleikana er 
ég að vonast eftir því að geta skoðað 
mig um. Ég veit að það er ekki hægt 
að gera mikið á svona stuttum tíma 
en er samt viss um að Tómas á eftir að 
finna upp á einhverju spennandi fyrir 
mig þó svo ég verði nú kannski ekki 
hlaupandi upp á landsins hæstu fjöll 
og jökla,“ segir þessi viðkunnanlegi 
djasspíanisti að lokum og er þar með 
rokinn að píanóinu.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Með því að LeiTa 
aLveg afTur í 

endurreiSnina finnST Mér 
Svo að ég Sé að fara Svo 
LangT TiL Baka að 
ég á einHvern 
HáTT færiST 
nær upp-
SpreTTunni. 

Jan Lundgren

  

Hvað getur hugræn atferlismeðferð (HAM) gert fyrir mig? 
Opið málþing í tilefni 30 ára afmælis  
Félags um hugræna atferlismeðferð  

 
Laugardaginn 2. desember á Hilton Reykjavík Nordica 

 
              12:00 Húsið opnar 
12:45 – 13:00 Dagskrá hefst   

Saga Garðarsdóttir fundarstjóri 
13:05 – 13:25   Hvað er HAM?   

Sjöfn Evertsdóttir, formaður Félags um hugræna atferlismeðferð og 
sálfræðingur á Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni 

13:30 – 13:50  Saga HAM félagsins 
Dr. Eiríkur Örn Arnarson, Prófessor við Háskóla Íslands, 
sérfræðingur í klínískri sálfræði og sálfræðingur á Landspítala 
Háskólasjúkrahúsi 

13:55 – 14:15  Sérnám meðferðaraðila í HAM. Skiptir það máli í meðferð? 
Margrét Birna Þórarinsdóttir, fagstjóri náms í Hugrænni 
atferlismeðferð við Endurmenntun Háskóla Íslands og sálfræðingur 
á Sálstofunni 

 
14:15 – 14:40   Kaffihlé 
 
14:40 – 15:00  HAM við fíknivanda  

Hjördís Tryggvadóttir, sálfræðingur á fíknigeðdeild Landspítala 
Háskólasjúkrahúsi 

15:05 – 15:25  HAM við kvíða  
Sóley D. Davíðsdóttir, sérfræðingur í klínískri sálfræði og 
sálfræðingur á Kvíðameðferðarstöðinni 

15:30 – 15:50  HAM við þunglyndi 
Inga Hrefna Jónsdóttir, forstöðusálfræðingur á Reykjalundi og 
sérfræðingur í klínískri sálfræði  

15:55 – 16:10  Heiðursverðlaun fyrir mikilvægt framlag í þágu HAM á Íslandi 
16:15 – 17:00   Setið fyrir svörum –  
  Fyrirlesarar og fulltrúi frá heilsugæslunni 
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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,-

STÓLL 133
Verð: 15.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 9.540,-

MILO STÓLL
Verð: 17.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 14.320,-

TWIST STÓLL
Verð: 17.900,-  

TILBOÐSVERÐ: 13.425,-

LOGAN STÓLL
Verð: 19.500,-  

TILBOÐSVERÐ: 15.600,-

ADRIANA 
STÆKKANLEGT BORÐ – hnota
Stærð: 180(240)X100cm
Verð: 169.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 118.300,-

MIKIÐ ÚRVAL AF BORÐUM OG STÓLUM

MADISON TUNGUSÓFI
Stærð: 251X165cm
Verð: 188.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 159.800,-

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: 276X175cm
Verð: 229.000,-  
TILBOÐSVERÐ: 206.100,-



TónlisT
HHHHH
Verk eftir Mozart og R. strauss. 
sinfóníuhljómsveit Íslands lék 
undir stjórn Dima slobodeniouk. 
Einleikari: Víkingur Heiðar ólafs-
son.
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 30. nóvember

Einhver neyðarlegasta feilnóta sem 
ég man eftir heyrðist á sinfóníutón-
leikunum á fimmtudagskvöldið. 
Stórt og mikið verk eftir Richard 
Strauss var á lokametrunum og 
flutningurinn hafði verið vel heppn-
aður. Túlkunin var stórbrotin og full 
af átökum og hrífandi litbrigðum. En 
svo kom lokahljómurinn, sem átti 
að vera þrunginn andakt, þegar tón-
listin fjarar út í eilífðina. Ónefndur 
málmblásari gerði þá mistök og 
spilaði vitlausa nótu, en reyndi að 
leiðrétta sig, án þess að það tækist. 
Útkoman var rammfölsk og skelfi-
lega áberandi. Hún gerði nánast að 
engu allt sem á undan var gengið. 
Auðvitað eru feilnótur eðlilegar í lif-
andi flutningi og ekkert athugavert 
við þær. En feilnótan sem hér um 
ræðir var svo ægileg að það er ekki 
hægt annað en að nefna hana hér.

Þetta er mikil synd, því flutn-
ingurinn á verkinu, Heldenleben 
eða Hetjulífi eftir Strauss, var að 
öðru leyti hinn prýðilegasti. Fiðlu-
einleikur Sigrúnar Eðvaldsdóttur 
var t.d. frábær. Spilamennskan var 
hnitmiðuð og í fullkomnum fókus. 
Túlkunin var skapmikil en um leið 
skemmtilega frjálsleg, og ávallt 
athyglisverð.

Samspil einleiksfiðlunnar og 
hljómsveitarinnar var líka áhrifa-

ríkt. Einleikurinn var fleygaður 
með dökkum, lágværum strengja- og 
básúnuhljómum. Þeir voru fágaðir 
og dulúðugir, akkúrat eins og þeir 
áttu að vera. Stjórnandinn, Dima 
Slobodeniouk, stýrði hljómsveitinni 
af næmri tilfinningu fyrir manísku 
tónmáli Strauss. Heildaráferðin var 
afar sannfærandi. Strengirnir voru 
þykkir og munúðarfullir. Hraður 
tréblásturinn var ætíð tær og aðrir 
hljóðfærahópar voru líka með sitt 
á hreinu. Rauði þráðurinn slitnaði 
aldrei, framvindan var hröð og 
spennandi. Sífellt var eitthvað kræsi-

legt að gerast og margir hápunktar 
voru yfirgengilegir.

Heldenleben var síðast flutt hér 
árið 2004 í Háskólabíói. Flutning-
urinn þá var mikil vonbrigði því 
hljómburður bíósins var svo lélegur. 
Tónlistin naut sín ekki, hún var stein-
dauð og eftir því leiðinleg. Annað var 
uppi á teningnum nú, þetta var eins 
og að heyra allt annað verk. Mikill er 
ávinningurinn af Hörpu!

Hin tónsmíðin á dagskránni var c-
moll píanókonsertinn eftir Mozart. 
Tónskáldið samdi 27 slíka konserta, 
en aðeins tveir þeirra eru í moll. Fyrir 
þá sem ekki vita er dúrhljómurinn 
bjartari og glaðlegri, mollinn dekkri. 
Einleikskonsertar á tímum Mozarts 
áttu að vera skemmtiatriði, öll fúl-
heit voru bönnuð. Umræddur kons-
ert var því nokkuð á undan sinni 
samtíð, því hann þótti svo drama-
tískur.

Víkingur Heiðar Ólafsson lék ein-
leik og gerði það af aðdáunarverðri 
smekkvísi og tæknilegum yfir-
burðum. Hraðar nótnarunur voru 
pottþéttar, hljómurinn í píanóinu 
safaríkur og fullur af söng. Túlkunin 
var fremur innhverf og án nokk-
urrar sýndarmennsku, en engu að 
síður var útkoman glæsileg. Einleiks-
kadensurnar, þ.e. þegar einleikarinn 
spilar einn án stuðnings hjóm-
sveitarinnar, voru eftir einleikarann 
sjálfan. Kadensurnar voru djarfar, 
en samt í stíl Mozarts. Kadensan í 
fyrsta kaflanum var mun stærri en 
sú í síðasta kaflanum, en hún hefði 
að ósekju mátt vera lengri. Hún var 
svo skemmtileg! Jónas Sen

niðuRsTaða: Neyðarleg feilnóta 
en annars magnaðir tónleikar með 
afburða einleik.

Glæsilegur einleikur á hvorum tveggja vígstöðvum

Víkingur Heiðar við píanóið á tónleikunum á fimmtudagskvöldið. 

Víkingi Heiðari og Dima Slobodeniouk stjórnanda var vel fagnað í lok tón-
leikanna á fimmtudagskvöldið.

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur 
Sími 412 1700 idex@idex.is - www.idex.is

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

Álgluggar

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Kynning 
Kynnum CLT-einingahús að Leirvogstungu 21, Mosfellsbæ 

laugardaginn 2. desember frá klukkan 13.00-16:00.

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

Ástæðurnar eru: 

• Stuttur byggingartími

• Sveigjanleiki í byggingu

• Umhverfisvænn byggingarmáti

• Einfalt í samsetningu

• Þægilegt og heilsusamlegt umhverfi

• Orkusparandi

Kaffi og kleinur á staðnum.
Hlökkum til að sjá þig 

Við hvetjum alla áhugasama  til að mæta og kynna 
sér þessa byggingaraðferð sem verða mun 
byggingarmáti þessarar aldar.

Helst um ókomin ár. • Auðvelt í hönnun og útreikningi. • Engar kuldabrýr – minni hætta á myglu.

Einnig kynnum við Rationel 
glugga og Larson álklæðningu
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Tilboðin gilda 2. - 3. desember 2017    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss
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DAGBÓK KIDDA KLAUFA
JEFF KINNEY

3.429 KR
STK

REFURINN
SÓLVEIG PÁLSDÓTTIR

4.549 KR
STK

FLÓTTINN HANS AFA
DAVID WALLIAMS

3.149 KR
STK

BJÓR & VÍN

4.949 KR
STK

ÚTKALL - REIÐARSLAG Í EYJUM
ÓTTAR SVEINSSON

4.549 KR
STK

STÓRA BÓKIN UM SOUS VIDE
VIKTOR ÖRN ANDRÉSSON

6.999 KR
STK

GAMANVÍSNABÓKIN
RAGNAR INGI AÐALSTEINSSON

2.799 KR
STK

HERRA HÁKARL LEITAR 
AÐ LEIKFÉLAGA 2. ÚTG.

1.749 KR
STK

BRANDARAR OG 
GÁTUR 2

1.499 KR
STK

TVÍFLAUTAN
JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

4.549 KR
STK



Bækur

Syndafallið
HHH�HH
Mikael Torfason

Útgefandi: Sögur
Prentun: Prentsmiðjan Oddi hf.
Síðufjöldi: 254
Kápuhönnun: Jón Óskar

Syndafallið eftir 
Mikael Torfa
son er annar 
hluti þess sem 
helst má kalla 
fjölskyldusögu 
fremur en ævi
sögu höfundar, 
en fyrsti hlutinn, 
Týnd í Paradís, 
kom út fyrir 
tveimur árum. 
Þungamiðja Syndafallsins liggur í 
veikindum og andláti föður Mikaels, 
Torfa Geirmundsonar hárgreiðslu
meistara, en það var þó ekki upplegg 
höfundar í fyrstu. „Ég hef verið að 
skrifa þessa sögu mína í mörg ár og 
var í miðjum klíðum að skrifa bók 
um okkur mömmu þegar pabbi kom 
gulur heim frá Taílandi og ruddist 
inn á síðurnar og tók yfir söguna.“ 
(Bls. 134)

Það er ekki laust við að þetta sé 
ekki aðeins lýsandi fyrir Syndafallið 
heldur einnig líf Mikaels eins og því 
er lýst í sögunni, allt frá barnæsku 
til dagsins í dag. Endurlit Mikaels 
yfir æsku sína og sinna er öll lituð 
sterkum litum af föður hans og 
ákvörðunum hans í lífinu. Þremur 
hjónaböndum, drykkjuskap og 
háspenntu, ábyrgðarlausu líferni en 
líka lífsþorsta, gleði og ástríðu. Torfi 
virðist hafa lifað fyrirferðarmiklu og 
óneitanlega frekar sjálfhverfu lífi en 
ekkert hefur þó vantað upp á bæði 
persónutöfra og ómældan dugnað. 
Minna fer fyrir móður Mikaels í frá
sögninni þrátt fyrir langvinn veik
indi hennar og raunir enda hverfist 
frásögnin eins og áður sagði fyrst og 
síðast um Torfa og Mikael.

Þetta skrautlega líf Torfa – eitthvað 
verður maður að kalla alla þessa vit
leysu – og tætingsleg æskuár Mikaels 
eru vissulega rauði þráðurinn sem 
gengur í gegnum verkið allt. Það 
sem er þó ekki síður forvitnilegt er 
hvernig Mikael nálgast þetta verkefni 
af ákveðinni fjarlægð þess sem rann
sakar eins og blaðamaður hvað gerð
ist og hvers vegna. Stíllinn er afdrátt
arlaus og auðlæsilegur, kaflarnir að 
sama skapi stuttir og aðgengilegir og 
heildaruppbyggingin í raun spenn
andi þó svo lesandinn viti vel hvern
ig fer að lokum. Fyrir lesandann er 
líka skemmtilegt að sveiflast með 
höfundinum í afstöðunni til per
sónanna, einkum foreldra Mikaels, 
sem á stundum virðist ósáttur en 
leggur þá fram afdráttarlausar yfir
lýsingar um ást og aðdáun þrátt fyrir 
allt ruglið. Í þessu eru fólgnar áhuga
verðar pælingar um mörkin á milli 
ástar og meðvirkni, fyrirgefningar og 
ábyrgðar og í raun sitthvað fleira sem 
margir þekkja úr sínu daglega lífi og 
þá ekki síst fjölskylduböndum.

Þessi blaðamannslega nálgun 
Mikaels hefur þá kosti að frásögnin 
heldur fínum dampi og er öll áhuga
verð enda snertir hún á mörgum 
flötum mannlífsins auk þess að fjalla 
um líf persónanna. Á stundum finnst 
manni þó að það hefði mátt dvelja 
aðeins meira í líðandi stundu. Leyfa 
sér eilítið meiri mýkt, tilfinningar og 
ljóðrænu því á stöku stað sýnir Mikael 
að það er eitthvað sem hann hefur vel 
á valdi sínu. Eitt besta dæmið er lík
lega sannfæringin sem merki Barna
spítala Hringsins veitir höfundi um 
að það verði þrátt fyrir allt ruglið allt í 
lagi með þessa brotnu fjölskyldu. „Það 
verður allt í lagi með okkur.“ (Bls. 184)
Magnús Guðmundsson

NiðurSTaða: Syndafallið er í senn 
kraftmikið uppgjör og einlæg ástar-
játning höfundar til breyskra en afar 
forvitnilegra persóna.

Það verður allt í lagi 
með okkur

MARGFALT SKEMMTILEGRI 365.is   1817

HVER DAGUR Í DESEMBER BÝÐUR UPP
Á HÁTÍÐLEGA DAGSKRÁ Á STÖÐ 2.

Komdu þér vel fyrir og leyfðu okkur að sjá um stemninguna með klassískum 
jólamyndum, nýlegum stórmyndum, jólatónleikum og íslenskri dagskrárgerð 
í allan desember. Kynntu þér málið í síma 1817 eða á 365.is.

Jólasýningin Stúfur naut mikilla vin
sælda í Samkomuhúsinu á Akureyri 
um síðustu jól en sýningin er fyrir 
alla krakka sex ára og eldri. Vinsældir 
Stúfs voru slíkar að í gærkvöldi sneri 
hann galvaskur aftur með nýja sýn
ingu sem kallast einfaldlega Stúfur 
snýr aftur. Jólasveinninn smái en 
knái hefur nýtt tímann vel frá síðustu 
jólum við allskyns æfingar. „Ég er 
ljúfur, hrjúfur, spriklandi og sprell
fjörugur,“ segir Stúfur og bætir við: 
„Ég elska leikhúsið því það er svona 
staður þar sem barasta allt getur 
gerst!"

Í Stúfur snýr aftur sýnir og sannar 
jólasveinninn Stúfur enn og aftur 
að hann er enginn venjulegur jóla
sveinn. Hann er himinlifandi yfir að 
hafa verið boðið aftur í Samkomu
húsið og er núna í óða önn að æfa 
lagið sitt Jólalagstúfur og gera til
raunir með að baka hinn fullkomna 
kanilsnúð, en Stúfur ætlar að gefa 
öllum sem koma á sýninguna kanil
stúf, eins og hann segir sjálfur. „Mér 
þykir gaman að baka og það finnst 
mér vera róandi þegar maður er jóla
órói en það er líka gott að syngja og 
ég er búinn að semja nýtt lag fyrir 

sýninguna.“ Stúfur segist sjálfur vera 
sinn eigin höfundur og leikari en 
gengst þó við því að meðhöfundar, 

leikstjórar og sérstakir uppalendur 
séu þau Margrét Sverrisdóttir og 
Oddur Bjarni Þorkelsson. – mg

Ég er minn eigin höfundur og leikari

Stúfur í stuði í sviði Samkomuhússins á Akureyri.
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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

Á Kjarvalsstöðum í gær var til-
kynnt við hátíðlega athöfn um til-
nefningar til Íslensku bókmennta-
verðlaunanna 2017.

Formenn dómnefndanna þriggja 
sem valið hafa tilnefningarnar, 
munu svo koma saman ásamt for-
setaskipuðum formanni og velja 
einn verðlaunahafa úr hverjum 
flokki. Íslensku bókmenntaverð-
launin 2017 verða afhent um mán-
aðamótin janúar-febrúar á kom-
andi ári af forseta Íslands, Guðna 
Th. Jóhannessyni. Verðlaunaupp-
hæðin er ein milljón króna fyrir 
hvert verðlaunaverk. Verðlaunin 
voru fyrst veitt árið 1989. Þetta 
er því í 29. sinn sem tilnefnt er til 
verðlaunanna.

Bækur í flokki fræðirita  
og bóka almenns efnis:

Málarinn og menningarsköpun 
Sigurður Guðmundsson og 
Kvöldfélagið 1858-1874
Karl Aspelund og Terry Gunnell,  
ritstjórar
Útgefandi: Þjóðminjasafn Íslands  
og Bókaútgáfan Opna

Leitin að klaustrunum: Klaustur-
hald á Íslandi í fimm aldir
Steinunn Kristjánsdóttir
Útgefandi: Sögufélag í samstarfi 
við Þjóðminjasafn Íslands

Líftaug landsins: Saga íslenskrar 
utanlandsverslunar 900-2010
Sumarliði R. Ísleifsson, ritstjóri
Útgefandi: Skrudda

Undur Mývatns – um fugla, flugur, 
fiska og fólk
Unnur Þóra Jökulsdóttir
Útgefandi: Mál og menning

Sjálfstætt fólk: Vistarband og 
íslenskt samfélag á 19. öld
Vilhelm Vilhelmsson
Útgefandi: Sögufélag

Bækur í flokki barna- og  
ungmennabóka:

Skrímsli í vanda
Áslaug Jónsdóttir, Rakel Hemsdal 
og Kalle Güettler
Útgefandi: Mál og menning

Er ekki allt í lagi með þig?
Elísa Jóhannsdóttir
Útgefandi: Vaka-Helgafell

Fuglar
Hjörleifur Hjartarson og Rán 
Flygen ring
Útgefandi: Angústúra

Vertu ósýnilegur: Flóttasaga 
Ishmaels
Kristín Helga Gunnarsdóttir
Útgefandi: Mál og menning

Þitt eigið ævintýri
Ævar Þór Benediktsson
Útgefandi: Mál og menning

Bækur í flokki fagur-
bókmennta:

Flórída
Bergþóra Snæbjörnsdóttir
Útgefandi: Benedikt bókaútgáfa

Saga Ástu
Jón Kalman Stefánsson
Útgefandi: Benedikt bókaútgáfa

Elín, ýmislegt
Kristín Eiríksdóttir
Útgefandi: JPV útgáfa

Kóngulær í sýningargluggum
Kristín Ómarsdóttir
Útgefandi: JPV útgáfa

Handbók um minni og gleymsku
Ragnar Helgi Ólafsson
Útgefandi: Bjartur

Tilnefningar til 
bókmenntaverðlauna

Ljósin ljómandi skær er yfirskrift 
jólatónleika sem norðlenskar konur 
í tónlist halda í Menningarhús-
inu Hofi í kvöld, 2. desember. Þeir 
hefjast klukkan 20. Konurnar ætla 
að leiða gesti inn í aðventuna með 
ljúfum tónum og flytja þekkt og 
minna þekkt lög. Frumflutt verður 
jólalag og texti eftir Láru Sóleyju og 
Hjalta Jónsson og séra Hildur Bolla-
dóttir samdi texta við eitt laganna.

Fram koma Ave Sillaots, Ásdís 
Arnardóttir, Ella Vala Ármannsdótt-
ir, Helena Guðlaug Bjarnadóttir, 

Helga Kvam, Kammerkórinn Ísold, 
undir stjórn Sigrúnar Mögnu Þór-
steinsdóttur, Kristjana Arngríms-
dóttir, Lára Sóley Jóhannsdóttir og 
Þórhildur Örvarsdóttir.

Helena Eyjólfsdóttir er heiðurs-
gestur tónleikanna. „Okkur hefur 
lengi langað að fá Helenu til að 
syngja með okkur á tónleikum og 
það er alveg dásamlegt að þessi 
fyrirmynd okkar allra skuli vera 
með okkur nú,“ segir Helga Kvam, 
píanóleikari og tónlistarstjóri tón-
leikanna. – gun

Fyrirmyndin með á tónleikunum

Aðventan hefst í Hofi með Norðlenskum konum í tónlist.
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2. desember 2017
Tónlist
Hvað?  10 ára afmælistónleikar 
hafnfirsku þungarokkssveitarinnar 
Alchemiu
Hvenær?  22.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu
Í tilefni af 10 ára starfsafmæli sínu 
heldur hafnfirska þungarokkshljóm
sveitin Alchemia afmælistónleika á 
Gauknum. Hljómsveitinni til halds 
og trausts verða böndin Ottoman og 
Volcanova.

Viðburðir
Hvað?  POP UP jólamarkaður Grósku 

og opnar vinnustofur listamanna
Hvenær?  12.00
Hvar?  Gróskusalurinn, Garðatorgi
Listamenn í Grósku, samtökum 
myndlistarmanna í Garðabæ, skella 
upp jólamarkaði. Málverk, skúlptúr
ar, jólakort og margt fleira spennandi 
er í boði til að lauma í harða pakka, 
stóra sem smáa. Listamarkaðurinn 
er haldinn í Gróskusalnum á 2. hæð, 
Garðatorgi 1 í Garðabæ.

Hvað?  Tvær sýningaropnanir
Hvenær?  17.00
Hvar?  Kling og Bang, Marshallhúsinu
Huginn Þór Arason opnar sýningu 

sína Rafmagn og Mina Tomic & 
Kobi Suissa opna við sama tækifæri 
sýninguna 1SINQ2EXIST.

Hvað?  Ljósin á Cuxhaven-jólatrénu 
tendruð
Hvenær?  15.00
Hvar?  Flensborgarhöfn í Hafnarfirði
Lúðrasveit Hafnarfjarðar leikur jóla
lög, börn á leikskólanum Bjarkalundi 
syngja, jólasveinar verða á ferðinni 
og fulltrúar vinabæjarfélagsins í 
Cuxhaven og þýski sendiherrann á 
Íslandi tendra jólaljósin.

Hvað?  Aðventustemning í Kópavogi
Hvenær?  12.00
Hvar?  Menningarhúsin, Kópavogi
Hin árlega aðventuhátíð Kópavogs 
fer fram í dag í og við Menningar
húsin í Kópavogi. Dagskráin hefst 
klukkan 12 með stórskemmtilegri 
og fróðlegri dagskrá um jólaköttinn 
á bókasafninu og Náttúrufræðistofu 
og koll af kolli heldur dagskráin 
áfram.

Hvað?  Listamannaleiðsögn – #curr-
entmood
Hvenær?  16.00
Hvar?  BERG Contemporary
Listamennirnir Haraldur Jónsson, 
Páll Haukur Björnsson og Þorgerður 
Þórhallsdóttir eru meðal þeirra 
sem eiga verk á sýningunni #curr
entmood sem nú stendur yfir í BERG 
Contemporary. Laugardaginn 2. 
desember klukkan 16.00 munu þau 
leiða gesti og gangandi í gegnum 
sýninguna og segja frá því sem liggur 
að baki verkunum, auk þess sem 
gestum gefst færi á að spyrja lista
mennina spurninga.

Tónlist
Hvað?  SunnuDjass – Amelia Thomas 
og Sigrún K. Jónsdóttir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bryggjan brugghús, Granda-
garði
Á Sunnudjassi standa í stafni þær 
Amelia Thomas, sem syngur og 
leikur á trompet, og Sigrún Krist
björg Jónsdóttir sem spilar á básúnu 
og pandeiro. Efnisskráin saman
stendur af brasilískri djasstónlist, en 
bossa nova er útbreiddasta afkvæmi 
þeirrar senu. Með þeim leikur þunga
vigtarfólk: Alexandra Kjeld á kontra
bassa, Daníel Helgason á gítar, og 
Einar Valur Scheving á slagverk.

Viðburðir
Hvað?  Aðventuupplestur

Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Laugardagur
hvar@frettabladid.is

Kattavinir landsins ættu nú 
að leggja leið sína í Kattholt 
þar sem hinn árlegi jólabasar 

Kattavinafélags Íslands er haldinn í 
dag, laugardaginn 2. desember.

Á jólabasarnum kennir ýmissa 
grasa en á boðstólum er meðal ann
ars fallegt jólaskraut, handverk og 
dagatal Kattholts fyrir árið 2018. Svo 
er auðvitað hægt að skoða fallegar 
kisur sem eru í heimilisleit í leiðinni.

Jólabasarinn er í Kattholti, 
Stangar hyl 2, á milli klukkan 11.00 
og 16.00. – gha

Jólabasar í Kattholti

Fallegar kisur taka vel á móti fólki í Kattholti í dag. 

Jón Kalman Stefánsson les upp ásamt öðrum í Gljúfrasteini á sunnudaginn. 
Fréttablaðið/anton brinK

Hvenær?  16.00
Hvar?  Gljúfrasteinn
Skáldin Jón Kalman Stefánsson, 
Kristín Ómarsdóttir, Oddný Eir 
Ævarsdóttir og Friðgeir Einarsson 
leiða saman hesta sína og lesa upp 
úr nýútkomnum verkum sínum á 
öðru upplestrarsíðdegi Gljúfrasteins 
í aðdraganda jóla.

Hvað?  Sýningaropnun: Erlingur Páll 
Ingvarsson – Birting
Hvenær?  12.15
Hvar?  Hallgrímskirkja
Listvinafélag Hallgrímskirkju býður 
ykkur hjartanlega velkomin á opnun 
sýningar Erlings Páls Ingvarssonar: 
BIRTING / ILLUMINATION í Hall
grímskirkju.

Hvað?  Jólaball með Skoppu og 
Skrítlu
Hvenær?  15.00
Hvar?  Jólaþorpið í Hafnarfirði
Skoppa og Skrítla syngja jólalög og 
dansa með vinum og vinkonum og 
ballerínum úr Listdansskóla Hafnar
fjarðar.

Hvað?  Sunnudagsleiðsögn með 
Guðmundi Ingólfssyni
Hvenær?  14.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Guðmundur Ingólfsson er meðal 
fremstu ljósmyndara sinnar kynslóð
ar á Íslandi. Guðmundur hefur notið 
þess að ljósmynda á eigin vegum, 
landslag og byggð. Í Reykjavík hefur 
hann skrásett ásýnd borgarinnar og 
í myndum teknum í úthverfum og í 
Kvosinni – af sjoppum og af mannlífi 
– birtast breytingar sem sýna þróun 
byggðar. Sýningin veitir yfirlit um 
hálfrar aldar ljósmyndaferil Guð
mundar.

Sunnudagur

MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU Í
BÍÓAUGLÝSINGUM SAMBÍÓANNA,

KR. 950

Í Í

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

ÁLFABAKKA
DADDY’S HOME 2      KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 9:40 - 10:20
DADDY’S HOME 2 VIP KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8
COCO ÍSL TAL   KL. 11:20 - (12 (LAU)) - 1:40 - 2:20 - 4:20 - 5:20 - 7
COCO ENSKT TAL     KL. (12 (LAU)) - 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 2:40 - 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 2D VIP KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 8 - 10:40
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 12:20 (SUN)
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 11

DADDY’S HOME 2                KL. 1 - 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 1 - 2:30 - 3:40 - 6:20
JUSTICE LEAGUE 2D           KL. 2:30 - 5:20 - 8 - 9 - 10:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:20 - 8 - 10:30

EGILSHÖLL
DADDY’S HOME 2 KL. 5:30 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL                        KL. 12 - 1:30 - 2 - 2:40 - 5:15
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5:10 - 7:45 - 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 7:45 - 10:30
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 12 (SUN)

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DADDY’S HOME 2 KL. 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 2 - 2:40 - 4:40 - 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 8 - 10:40

AKUREYRI

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 2 - 4:40
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 8 - 10:40
LITLA VAMPÍRAN ÍSL TAL KL. 1:50 - 3:40

KEFLAVÍK

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

����������������������������������������������������������������������
NEW YORK POSTNEW YORK POST

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�������� ��������
VARIETYVARIETY CHICAGO SUN-TIMESCHICAGO SUN-TIMES

92%

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

92%92%
EMPIREEMPIREEMPIREEMPIRE

JÓLAGRÍNMYNDIN Í ÁR

SPARBÍÓ
MERKTAR MEÐ APPELSÍNUGULU     KR.950SÝND KL. 2

SÝND KL. 10

SÝND KL. 6

SÝND KL. 5, 8, 10.15

SÝND KL. 2

SÝND KL. 2, 5, 8SÝND KL. 8, 10.25

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Killing of a Sacred Deer 17:45, 22:45
La Chana 18:00
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 18:00
Die Hard 20:00
Listy Do M3 ENG SUB 20:00
Varnarliðið 20:00
The Party 22:30
Suburbicon 22:00
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Líftaug Landsins
saga  ísLenskrar  utanLandsVersLunar  900–2010

•	 Grundvallarrit	um	sögu	verslunar	á	Íslandi	í	1100	ár.

•	 Nýjustu	rannsóknir	á	sögu	utanlandsverslunar	allt	til	
okkar	daga.

•	 Fyrsta	heildarverk	í	íslenskri	verslunarsögu.

•	 Lifandi	frásögn	í	tveimur	bindum,	nærri	1000	bls.		
og	með	ríkulegu	myndefni.

•	 Höfundar	verksins	eru	Anna	Agnarsdóttir,	Gísli	
Gunnarsson,	Guðmundur	Jónsson,	Halldór	Bjarnason,	
Helgi	Skúli	Kjartansson	og	Helgi	Þorláksson,	allt	
núverandi	eða	fyrrverandi	kennarar	við	Háskóla	
Íslands.	Ritstjóri	er	Sumarliði	R.	Ísleifsson.

Í	verkinu	segir	frá	ýmsu	nýstárlegu	efni	og	áleitnum	spurningum	í	íslenskri	sagnfræði,	m.a.	um	verslunarhætti	
á	miðöldum,	verslun	Þjóðverja	á	16.	öld,	höfðingjum	sem	kúguðu	alþýðu	á	17.	öld,	áhrifum	iðnbyltingar	á	
verslun	Íslands,	myndun	íslenskrar	heildsalastéttar,	þátttöku	Íslands	í	alþjóðlegu	efnahagssamstarfi	og	áhrifum	

efnahagskreppunnar	2008	til	2010	á	verslun,	svo	að	fátt	eitt	sé	nefnt.

SKRUDDA

Tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna

Glæsilegt tímamótaverk 
í íslenskri sagnfræði!



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 Með afa 
07.55 Gulla og grænjaxlarnir 
08.05 Nilli Hólmgeirsson 
08.20 Billi Blikk 
08.35 Dóra og vinir 
09.00 Dagur Diðrik 
09.25 Mæja býfluga 
09.40 Víkingurinn Viggó 
09.55 Loonatics Unleashed 
10.20 Ævintýri Tinna 
10.45 Beware the Batman 
11.10 Friends 
11.35 Ellen 
12.20 Víglínan 
13.15 Bold and the Beautiful 
14.35 Bold and the Beautiful 
15.00 Friends
15.25 Aðventan með Völu Matt 
 Stórgóðir þættir með Völu Matt 
þar sem við fáum hugmyndir 
um það hvernig við getum haft 
það notalegt á aðventunni og 
jólunum. Flottir hönnuðir og ein-
staklingar gefa okkur hugmyndir 
að fallegum jólaskreytingum 
heimilisins. Innanhússarkitekt 
gefur litaráðgjöf til að mála 
fyrir jólin. Við sjáum hvernig við 
getum pakkað inn jólagjöfunum 
á fallegan og óvenjulegan hátt. 
Skoðum hvernig við getum 
skreytt jólaborðin. Við fáum 
leiðbeiningar til að minnka jóla-
stressið. Jólafötin og jólatískan 
verða skoðuð.
15.50 Leitin að upprunanum 
16.45 Um land allt 
17.20 Lóa Pind: Snapparar 
18.00 Sjáðu 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.10 Lottó 
19.15 Top 20 Funniest
20.00 ’Tis the Season for Love 
 Rómantísk gamanmynd frá 
2015 með Söruh Lancaster sem 
leikur unga konu frá smábæ sem 
freistar þess að slá í gegn í stór-
borginni New York. Þegar hún 
ferðast heim um jólin til að slaka 
á og njóta samverustunda með 
fjölskyldunni uppgötvar hún að 
mögulega hefur hún leitað langt 
yfir skammt og það sem hún er að 
leita að í lífinu er kannski heima 
og beint fyrir framan nefið á 
henni.
21.35 Like.Share.Follow 
23.25 The Portrait of a Lady 

13.55 Office Xmas Party 
14.45 Six Puppies and Us 
15.50 Friends 
16.15 Friends 
16.40 Friends 
17.05 Friends 
17.30 Friends 
17.55 Gilmore Girls 
18.45 The Big Bang Theory 
19.05 Fresh off the Boat 
19.30 Modern Family 
20.00 The X Factor 2017 
21.35 Unreal 
22.20 Smallville 
23.05 NCIS Los Angeles 
23.50 Brother vs. Brother 
01.20 Olive Kitteridge 
02.15 Enlightened 
02.45 Fresh off the Boat 
03.10 Tónlist

09.55 A Quiet Passion 
12.00 Girl Asleep 
13.20 My Best Friend’s Wedding 
15.05 A Cinderella Story: If the 
Shoe Fits 
16.40 A Quiet Passion
18.50 Girl Asleep  Gamanmynd 
fyrir alla fjölskylduna frá 2015. 
Fimmtán ára afmælisdagur Gretu 
er í nánd og veldur henni miklum 
áhyggjum því hún vill ekki yfir-
gefa öryggi æskunnar og stíga inn 
í heim fullorðinna. 
20.10 My Best Friend’s Wedding 
22.00 Deepwater Horizon
23.50 Resident Evil: The Final 
Chapter  Spennumynd af bestu 
gerð frá 2016 með Millu Jovovich í 
fararbroddi. Myndin er beint fram-
hald af síðustu mynd, Retribution, 
þar sem Alice stóð ein eftir af þeim 
sem lögðu í lokabardagann við 
Regnhlífarsamtökin. Nú neyðist 
hún til að snúa aftur þangað sem 
martröðin byrjaði og freista þess 
ásamt örfáum bandamönnum að 
verjast síðustu árásinni. 
03.45 Deepwater Horizon

07.00 KrakkaRÚV 
10.20 Útsvar 
11.30 Vikan með Gísla Marteini 
12.10 Landakort 
12.20 Einfalt með Nigellu 
12.50 Rússland - Túnis 
14.40 Venjulegt brjálæði - Máttur 
andanna 
15.20 Morgan Freeman: Saga 
guðstrúar 
16.10 Leitin að ást í netheimum 
17.05 Heimsleikarnir í CrossFit 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Krakkafréttir vikunnar 
18.20 Kioka 
18.25 Jóladagatalið: Snæholt 
18.54 Lottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.45 Fjörskyldan 
20.25 Hinn eini sanni 
22.15 Bíóást - Black Swan 
00.05 Nakinn meðal úlfa 
01.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

02.30 Prison Break 
03.15 Heroes Reborn 
04.00 Penny Dreadful 
04.45 Quantico 
05.30 Síminn + Spotify 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 American Housewife 
10.15 Parks & Recreation 
10.35 Will & Grace 
11.00 The Voice USA 
12.30 The Bachelor 
13.15 Adele. Live in New York 
14.00 Top Gear 
14.50 Gordon Ramsay Ultimate 
Cookery Course 
15.20 Friends With Better Lives 
15.45 Rules of Engagement 
16.10 The Grinder 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 King of Queens 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 How Not to DIY 
18.45 Glee 
19.30 The Voice USA 
20.15 Semi-Pro 
21.50 Taken 
23.25 Derailed 
03.40 Return to Paradise 
05.35 Síminn + Spotify

08.10 Hero World Challenge 
12.10 Golfing World  
13.00 Hero World Challenge 
17.00 Hero World Challenge 
22.00 PGA Special: In the Spotlight 
22.45 Golfing World  
23.35 2017 Playoffs Official Film 
00.25 Golfing World  
01.15 PGA Special: Gary Player - 
Picture This 
02.10 Presidents Cup - Official Film 
03.00 Kowa Queens Cup

07.05 PL Match Pack 
07.35 Premier League Preview 
08.05 La Liga Report  
08.35 Oklahoma City - Minnesota 
Timberwolves 
10.25 Seinni bylgjan 
11.55 Barcelona - Celta Vigo 
14.25 Mainz - Augsburg 
16.50 Keflavík - Stjarnan 
19.00 Watford - Tottenham 
21.10 Stoke - Swansea 
22.50 WBA - Crystal Palace 
02.10 B. München - Hannover

07.10 Höttur - Þór Þ. 
08.50 Leeds United - Aston Villa 
10.30 Evrópudeildin - fréttaþáttur 
11.20 PL Match Pack 2017/2018 
11.50 Premier League Preview 
12.20 Chelsea - Newcastle United 
14.50 Brighton - Liverpool 
16.55 Laugardagsmörkin 
17.15 Arsenal - Manchester United 
19.40 Athletic Bilbao - Real Madrid 
21.45 Barcelona - Celta Vigo 
23.35 Oklahoma City - Minnesota 
Timberwolves 
03.00 UFC 218: Holloway Vs. Edgar

07.05 Áfram Diego, áfram! 
07.29 Svampur Sveinsson 
07.54 Lalli 
08.00 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
08.05 Strumparnir 
08.30 Ævintýraferðin 
08.42 Hvellur keppnisbíll 
08.54 Gulla og grænjaxlarnir 
09.05 K3 
09.18 Víkingurinn Viggó 
09.28 Tindur 
09.38 Mæja býfluga 
09.50 Elías 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 K3 
13.11 Víkingurinn Viggó 
13.25 Tindur 
13.38 Mæja býfluga 
13.50 Elías 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 K3 
17.11 Víkingurinn Viggó 
17.25 Tindur 
17.38 Mæja býfluga 
17.50 Elías 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Jóladagatal Afa 
19.05 Gnómeó og Júlía

#enski365#PL

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Laugardagur 2. desember

Newcastle

12:20

Chelsea

Liverpool

14:50

Brighton

Man. Utd

17:15

Arsenal

Sunnudagur 3. desember

West Ham

15:50

Man. City

#CHENEW

#BHALIV

#ARSMUN

#MCIWHU

Southampton

13:20Man. City

#BOUSOU

18:00
Uppgjör helgarinnar
með Gumma Ben
og Rikka G.

#MESSAN

Bournemouth

365.is   1817
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

B A R N A -  O G  U N G M E N N A B Æ K U R

Skemmtileg og spennandi  
unglingasaga í hæsta gæðaflokki.

Þitt eigið ævintýri er öðruvísi  
en aðrar bækur. Hér ert þú  
söguhetjan og ræður ferðinni. 

Vertu ósýnilegur – Flóttasaga  
Ishmaels er skáldsaga fyrir  
unglinga jafnt sem fullorðna  
um flóttamannavandann  
í Sýrlandi.

2017
HÚRRA FYRIR HÖFUNDUNUM!

Við óskum höfundum Forlagsins til hamingju með  
tilnefningarnar til Íslensku bókmenntaverðlaunanna

ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON ELÍSA JÓHANNSDÓTTIR

ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR
KRISTÍN HELGA  

GUNNARSDÓTTIR

„Dásamleg viðbót við frábæran 
bókaflokk, fyndin og sorgleg í 
senn ...“

 HE LG A BIRGI S DÓT TIR / FR BL

„... vissulega fengur í nýjum  
höfundi eins og Elísu ...“

 A NN A LILJ A Þ ÓR I S DÓT TIR / MBL .   



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 Grettir 
08.10 Ljóti andarunginn og ég 
08.35 Heiða 
09.00 Jólasýning Skoppu og 
Skrítlu 
09.30 Kormákur 
09.40 Pingu 
09.45 Tommi og Jenni 
10.10 Lukku láki 
10.35 Ninja-skjaldbökurnar 
11.00 Friends 
11.20 Ellen 
12.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.45 Jólastjarnan 2017 
14.15 Jólaboð Jóa 
15.05 Ísskápastríð 
15.45 PJ Karsjó 
16.15 Gulli byggir 
16.50 60 Minutes 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn 
19.15 The Great Christmas Light 
Fight
20.00 Lóa Pind: Snapp-
arar  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 aðdáendum sem vilja eigin-
handaráritanir eða selfís. Við 
kynnumst alls konar snöppurum; 
Manúelu Ósk sem finnst aug-
lýsingamennskan á Snapchat 
óhófleg, menntaskólapiltinum 
Binna Glee sem þúsundir fylgjast 
með daglega, guðfræðinemanum 
Ernu Kristínu sem kallar sig Ernu-
land og ætlar að verða prestur 
og hefur fullar tekjur af því að 
snappa, Thelmu sjúkraliða sem 
snappaði sig í gegnum sorgina 
eftir sjálfsvíg kærasta síns, 
Hrefnu Líf sem byrjaði að snappa 
í maníu, Evu Ruzu sem segist vera 
athyglissjúkasta dýrið á jörðinni, .
20.35 Springfloden 
21.25 Absentia
22.10 Shameless  Áttunda syrpan 
af þessum bráðskemmtilegu 
þáttum um skrautlega fjölskyldu. 
Fjölskyldufaðirinn er forfallinn 
alkóhólisti, mamman löngu flúin 
að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.
23.10 60 Minutes 
00.45 S.W.A.T. 
01.30 You Don’t Know Jack 
03.40 The Last Panthers 
05.20 The Last Panthers

13.25 Mayday: Disasters 
14.15 Seinfeld 
14.40 Seinfeld 
15.05 Seinfeld 
15.30 Seinfeld 
15.55 Seinfeld 
16.20 Gilmore Girls 
17.05 The Big Bang Theory 
17.35 The Last Man on Earth 
18.05 Fresh off the Boat 
18.30 The Goldbergs 
19.00 Modern Family 
19.30 Fóstbræður 
20.05 Olive Kitteridge 
21.10 Enlightened 
21.40 Rome 
22.35 The Night Of 
23.35 Time After Time 
00.45 Fresh off the Boat 
01.10 The Goldbergs 
01.35 Modern Family 
02.00 Tónlist

07.15 Love and Friendship 
08.50 Beyond the Lights 
10.50 Game Change 
12.50 St. Vincent 
14.35 Love and Friendship
16.15 Beyond the Lights  Drama-
tísk mynd frá 2014 um hæfileika-
ríka söngkonu að nafni Noni sem 
á í vaxandi erfiðleikum með að 
höndla þær kröfur sem gerðar 
eru til hennar þegar hún verður 
ástfangin af lögreglumanni sem 
á eftir að reynast henni betur 
en nokkur annar sem hún hefur 
kynnst og hvetur hana til dáða.
18.15 Game Change 
20.15 St. Vincent 
22.00 Solace
23.45 The Mule  Kvikmynd frá 
2014 sem fjallar um burðadýr 
eiturlyfja sem fer í sína fyrstu 
smyglferð og er gómaður af yfir-
völdum.
03.10 Solace

07.00 KrakkaRÚV 
09.37 Undraveröld Gúnda 
09.48 Djúpið 
10.15 Krakkafréttir vikunnar 
10.35 Ævar vísindamaður 
11.00 Silfrið 
12.10 Fjörskyldan 
12.50 Túnis - Brasilía 
14.40 Kiljan 
15.20 Hockney 
17.10 Menningin - samantekt 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 Stundin okkar 
18.25 Jóladagatalið: Snæholt 
18.50 Vísindahorn Ævars 
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 Viviane Amsalem sækir um 
skilnað 
00.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 King of Queens 
08.45 King of Queens 
09.05 How I Met Your Mother 
09.30 How I Met Your Mother 
09.50 Superstore 
10.15 The Good Place 
10.35 Making History 
11.00 The Voice USA 
11.45 Million Dollar Listing 
12.30 America’s Next Top Model 
13.15 Korter í kvöldmat 
13.25 Extra Gear 
13.50 Top Chef 
14.35 Pitch 
15.20 90210 
16.10 Grandfathered 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 King of Queens 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Ilmurinn úr eldhúsinu 
18.25 The Biggest Loser - Ísland 
19.25 Top Gear 
20.15 Scorpion 
21.00 Law & Order. Special 
 Victims Unit 
21.45 Elementary 
22.30 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.15 Nerve 
01.40 Blue Bloods 
02.25 Dice 
02.55 Law & Order. Special 
 Victims Unit 
03.40 Elementary 
04.25 Agents of S.H.I.E.L.D.

07.05 Hero World Challenge 
12.05 Kowa Queens Cup 
16.00 Hero World Challenge 
21.05 Golfing World  
21.55 Kowa Queens Cup 
00.55 2017 Playoffs Official Film 
01.45 Kowa Queens Cup

07.35 WBA - Crystal Palace 
09.15 Watford - Tottenham 
10.55 Leicester - Burnley 
12.35 Keflavík - Stjarnan 
14.05 Athletic Bilbao - Real Madrid 
15.45 Chelsea - Newcastle United 
17.25 Brighton - Liverpool 
19.05 Njarðvík - Keflavík 
21.15 UFC 218: Holloway Vs. Edgar 
23.35 Messan

08.20 Stoke - Swansea 
10.00 Everton - Huddersfield 
11.40 Arsenal - Manch. United 
13.20 Bournemouth - Southampton 
15.50 Manchester City - West 
Ham United 
18.00 Messan 
19.30 Mainz - Augsburg 
21.10 B. München - Hannover 
22.50 Manchester City - West 
Ham United

07.00 Jóladagatal Afa 
07.05 K3 (49 / 52) 
07.17 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 Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 K3 (49 / 52) 
11.11 Víkingurinn Viggó 
11.25 Tindur 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Elías 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 K3 (49 / 52) 
15.11 Víkingurinn Viggó 
15.25 Tindur 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Elías 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Jóladagatal Afa 
19.05 Börnin í Ólátagarði

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Spennandi
Sunnudagskvöld

 365.is

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. 21:15

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. 20:35

LÓA PIND: SNAPPARAR

Lóa Pind gægist inn í heim íslenskra snappara. Við kynnumst Binna 
Löve sem hætti í háskóla og gerðist atvinnusnappari og heimsækjum 
svo guðfræðinemann Ernu Kristínu sem verður kannski fyrsti 
snapp-prestur Íslandssögunnar.

KL. 20:00

OLIVE KITTERIDGE

Þættirnir fjalla um sérlundaða 
stærðfræðikennarann Olive og 
samband hennar við Henry en 
saman hafa þau gengið í gegnum 
súrt og sætt.

KL. 20:05

SOLACE

Frábær spennumynd um miðil sem 
aðstoðar FBI við að hafa uppi á 
raðmorðingja. Með aðalhlutverk 
fara Anthony Hopkins og Colin 
Farrell.

KL. 22:00

SHAMELESS

Bráðskemmtilegir þættir um afar 
skrautlega fjölskyldu þar sem allt er 
á öðrum endanum á heimilinu.

KL. 22:15

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. 19:15
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6.590 KR.8.990 KR. 10.290 KR.

2.390 KR. 15.490 KR. 13.890 KR.6.990 KR.

2.490 KR.

ROCES ÍSSKAUTAR

CAMPRI GRUNNLAGSBUXUR

ADIDAS BARNASKÓR

DUNLOP ÖRYGGISSKÓR

GILDIR Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST. BIRT MEÐ FYRIRVARA UM INNSLÁTTAR- OG PRENTVILLUR. 

ADIDAS BARNAÚLPUR

FIRETRAP HERRASKÓR

CAMPRI GRUNNLAG

PIERRE CARDIN HERRA JAKKAR

FIRETRAP HERRASKÓR NEVICA KVENNA KULDASKÓR

13.890 KR.11.490 KR.

SOUL CAL KVENNAÚLPUR

12.890 KR.

FIRETRAP KVENNASKÓR

3.790 KR.
2 FYRIR

3.590 KR.
2 FYRIR

NÝ SENDING

Í HVERRI VIKU

TIL Í STÆRÐUM 35,5-38,5TIL Í STÆRÐUM 26-41

TIL Í STÆRÐUM 39,5-50TIL Í STÆRÐUM 41-44

TIL Í STÆRÐUM 37-42TIL Í STÆRÐUM 41-47 TIL Í STÆRÐUM 36-41

7.190 KR.



Í seinasta mánuði voru liðin 
tíu ár síðan seinasta Herra 
Ísland-fegurðarkeppnin var 
haldin. Þá hreppti hinn 19 ára 
gamli Ágúst Örn Guðmunds-
son titilinn herra Ísland 2007. 

Árið áður var það Kristinn Darri 
Röðulsson, þá tvítugur, sem var 
kosinn herra Ísland. Árið 2005 var 
það svo Ólafur Geir Jónsson sem var 
herra Ísland en hann var sviptur titl-
inum skömmu síðar þar sem lífsstíll 
hans stóðst ekki kröfur aðstandenda 
Fegurðarsamkeppni Íslands. Þá tók 
Jón Gunnlaugur Viggósson við titl-
inum. Svona mætti áfram telja allt 
aftur til ársins 1988 en það ár kepptu 

sjö menn um titilinn herra Ísland í 
fyrsta sinn. Þá stóð hinn 18 ára gamli 
Arnór Diego uppi sem sigurvegari.

Það eru eflaust einhverjir þarna 
úti sem sakna Herra Ísland-keppn-
innar og vona að hún verði endur-
lífguð, líkt og Ungfrú Ísland en sú 
keppni lá í dvala árin 2012 og 2014 
en er nú á blússandi siglingu.

Hafdís Jónsdóttir, annar eigandi 
Miss World Iceland, kveðst verða 
vör við áhuga fólks á að Herra 
Ísland-keppnin verði sett aftur á 
laggirnar. „Jú, við fáum nokkuð 
reglulega þá spurningu, sérstaklega 
frá fyrri keppendum.“ 
gudnyhronn@365.is

Það eru heil 10 ár síðan Herra Ísland-
keppnin var haldin síðast. Þá var 
það Ágúst Örn sem vann keppnina. 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Óli Geir var kosinn herra Ísland árið 
2005 en var sviptur titlinum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓMAR

Herra Ísland-keppnin var seinast haldin árið 2007 og margir virðast sakna hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Áratugur er liðinn frá því að Herra Ísland-
keppnin var seinast haldin. Hafdís Jóns-
dóttir, oft kennd við World Class, er eigandi 
Ungfrú Ísland og hún verður vör við að 
sumir sakni Herra Ísland-keppninnar.

Tíu ár síðan Herra 
Ísland-keppnin 
var síðast haldin

Fyrsti herra 
Ísland 
krýndur
l  Það var árið 

1988 sem 
herra Ísland 
var krýndur 
formlega í 
fyrsta sinn.

l  Sjö kepptu um titilinn eftir-
sótta.

l  Allir keppendur fengu ljósa-
tíma og snyrtivörur en sigur-
vegarinn fékk utanlandsferð og 
fataúttekt í versluninni J.M.J.

l   Arnór Diego vann keppnina.
l  Keppnin var haldin á Akureyri.
l Bryndís Schram var kynnir.
l  Keppendur komu bæði fram á 

sundskýlum og í jakkafötum.
l  Útvarpsstöðin Hljóðbylgjan, 

sólbaðsstofan Stjörnusól og 
veitingahúsið Zebra stóðu fyrir 
keppninni.

Arnór Diego

 Glerártorgi - Kringlunni - Smáratorgi -  www.lindesign.is

Mýkt, hlýja og vellíðan
fyrir alla fjölskylduna

Nýjar 
Jólavörur 
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Margot Robbie fór á  
frumsýningu  I, Tonya 

í vikunni. Hún fer með 
aðalhlutverk í þeirri mynd. 
MyndIR/nORdICPHOTOS/GETTy

Það er alltaf jafn mikið um að vera hjá þeim ríku og frægu 
í Hollywood og þessi vika var engin undantekning. Margot 
Robbie, Paris Hilton og Jake Gyllenhaal eru meðal þeirra sem 
þurftu að gjöra svo vel og fara í betri fötin og stilla sér upp 
fyrir ljósmyndara á rauðum dregli nú í vikunni.

í vikunni

Hjónin  
Chrissy Teigen 

og John Legend 
voru sæt saman 

á verðlauna-
hátíð.

Hailey  
Baldwin fór  

á  Fn Achieve-
ment-verðlauna-

hátíðina og 
klæddist fölbláu 

dressi. 

Leikarinn  
Jake Gyllenhaal 

skellti sér á Snow-
flake Ball UnICEF-

samtakanna á 
þriðjudaginn. 

Söngkonan 
Ciara á Billboard 
Women in Mu-
sic hátíðinni á 

fimmtudaginn. 

Á þessum degi árið 1983 var 
besta tónlistarmyndband 
allra tíma frumsýnt á MTV. 

Við erum auðvitað að tala um 
myndbandið við Thriller með Mic-
hael Jackson. Af þessu tilefni koma 
hér nokkur myndbönd sem verða að 
teljast ansi góð.

Johnny Cash – Hurt
Dramatískt og varð enn drama-
tískara nokkrum mánuðum eftir að 
það kom út en þá lést svartklæddi 
maðurinn og myndbandið varð hálf-
gerð minningargrein.

Björk – All Is Full of Love
Chris Cunningham er yfirleitt sjokk-
erandi en fyrir hana Björk okkar 
gerði hann eitt fallegasta 
myndband allra tíma. Vél-
menni að elskast. Ótrú-
legt dæmi.

Beastie Boys – Sabotage
Næntísmyndbandið ótrú-
lega frá Spike Jonze. Húmor-
inn er þarna til staðar eins og iðu-
lega í myndböndum Beastie Boys og 
um mann hríslast einhver nostalgíu-
hrollur.

The Prodigy – Smack My Bitch Up
Þetta myndband var ótrúlega „edgy“ 

á sínum tíma. Fyrstupersónu-
ferðalag í gegnum heim sukks 

og svínarís með algjörum 
„twist“ endi.

Sigur Rós – Viðrar vel til 
loftárása

Þetta er svona myndband sem 
maður gleymir aldrei. Lítil kvik-
mynd þar sem hellingur kemst til 
skila á mjög stuttum tíma, en það 
er ekki auðvelt verk.

Thriller frumsýnt á þessum degi 1983

Fyrirsætan 
Adriana Lima lét 
sig ekki vanta í 
partí á vegum 

Victoria’s Secret. 

Thriller-myndbandið er tvímælalaust besta myndband allra tíma.

Reese  
Witherspoon  

og nicole Kidman 
stilltu sér upp fyrir 

ljósmyndara á mánu-
daginn á IFP Gotham 

Independent Film 
Awards- 

hátíðinni. 

Rauði dregillinn 
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Karen Kamensek hljómsveitarstjóri 
Valgerður Guðnadóttir einsöngvari 
Kolbeinn Ketilsson einsöngvari

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony / #sinfó

Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafa um árabil verið allra vinsælustu 
tónleikar hljómsveitarinnar og eru ómissandi upphaf á nýju ári.

Nokkur af djásnum valsakóngsins Johanns Strauss prýða efnisskrána sem hefst 
venju samkvæmt á forleiknum að Leðurblökunni og lýkur á Dónárvalsinum.



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 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Lífið í  
vikunni
26.11.17- 
02.12.17

SkjaLfeStir 
kLóSettað-
Stöðu rokk-
ara um evrópu

Gunnar Ben, hljóm-
borðsleikari í 
þungarokkshljóm-
sveitinni Skálmöld, 

er nýkominn heim 
eftir mánaðar túr með 

bandinu. Hann fór yfir 
klósettaðstöðuna sem 
boðið var upp á í Evrópu 
með Lífinu.

fögnuðu tímamótunum 
með mynda-
töku
Fyrirsætan 
og plötu-
snúðurinn 
Sóley Krist-
jánsdóttir 
greindist með 
krabbamein fyrr á 
þessu ári og er að ljúka við krabba-
meinsmeðferð. Í tilefni þess tók 
ljósmyndarinn Ásta Kristjánsdóttir 
glæsilegar myndir af henni sem 
vöktu athygli í höfuðstöðvum 
ítalska Vogue.

Breyta Brauði í „geggj-
aðan“ Bjór
Rakel Garðarsdóttir hefur undan-
farið verið önnum kafin við að 
smakka nýjan bjór til. Það er bjór 
sem unninn er úr brauði sem ann-
ars færi til spillis og nefnist hann 
Toast. Bjórinn hefur nú verið full-
komnaður og hann er „geggjaður“ 
að sögn Rakelar.

rappari heLLir víni í 
gLöS og þrífur kLóSett

Emmsjé Gauti hefur snúið sér að 
annars konar veisluhöldum en 
þeim að rappa fyrir fólk á tón-
leikum. Hann rekur, ásamt öðrum, 
veislusal í miðbæ Reykjavíkur og 
þar þarf rappstjarnan stundum að 
þrífa klósettið og taka diskana hjá 
fólki.

Grey’s Anatomy, The 
Blacklist, FIFA 16, 
Logan og Orange Is 
the New Black eru 
bara brotabrot af 
þáttum, kvikmynd-

um og tölvuleikjum þar sem lagið 
Way Down We Go, með Mosfell-
ingunum í Kaleo, hefur heyrst. Lagið 
virðist passa í hvaða umhverfi sem 
er og gerir góðar senur enn betri.

Kaleo er tilnefnt til Grammy fyrir 
lagið No good en Way Down We Go 
skaut þeim upp á stjörnuhimininn 
í Hollywood.

Lagið var notað í stiklu fyrir 
fjórðu seríu af Orange Is the New 
Black sem 5,6 milljónir manna hafa 
séð á YouTube. Jónatan Garðarsson, 
tónlistarséní og fjölmiðlamaður, 
segir að lagið sé með gamaldags 
yfirbragð en samt svo nútímalegt. 
„Það passar í hvaða tímabil sem er 
verið að fjalla um eða sýna. Þetta er 
kröftugt en mjúkt og passar því alls 
staðar.

Þegar er verið að leita að lagi í 
sjónvarpsþátt eða bíómynd þá er 
verið að leita að lagi sem er þannig 
að áhorfandanum líði eins og hann 

hafi heyrt það milljón sinnum áður 
við frumflutning. Og þetta er akk-
úrat þannig lag. Þetta er algjörlega 
þeirra smíð þó það sé eins og manni 
finnist eins og maður hafi heyrt það 
áður.

Síðan er það annað atriði  sem 
skiptir líka máli. Þeir sem eru með 
þá á samningi eru greinilega með 
mjög góða deild sem selur lagið í 
alla þessa sjónvarpsþætti og bíó-
myndir. Það eru nefnilega ekki allir 
til í að gefa leyfi fyrir því,“ segir Jón-
atan. benediktboas@365.is

Lagið sem  
hollywood elskar
Lagið Way Down We Go með Kaleo hefur heyrst í mörgum þáttum 
og kvikmyndum. Lagið virðist passa alls staðar og gera góða senu 
enn betri. Gamaldags en samt svo nýtt segir tónlistarspekingur.

Way Down We Go skaut Kaleo upp á stjörnuhimininn í Hollywood þar sem lagið hljómar ótt. NORDIcpHOTOS/GETTy

Lagið
Sjónvarpsþættir  
sem hafa notað lagið
l Blindspot
l The Blacklist
l Lucifer
l Supergirl
l Grey’s Anatomy
l The Vampire Diaries
l Riverdale
l Training Day
l Suits

l Teen Wolf
l The Night Shift
l Underground

Stiklur sem hafa notað lagið
l The Good Fight
l Quantico
l Orange Is the New Black
l Empire
l The Leftovers
l Logan

grammy-tilnefningar 
fyrir besta  
rokkflutning 
l  Leonard Cohen - You Want It 

Darker
l Chris Cornell - The Promise
l Foo Fighters - Run
l Kaleo - No Good 
l Nothing More - Go to War

Orange Is 
the New 
Black

Grey’s 
Anatomy

Suits FIFA 16 Logan

Aðeins  159.920 kr.

SAGA 
hornsófi 3H2

20%
AFSLÁTTUR

Slitsterkt áklæði.
Dökk- og ljósgrár.
Stærð: 275 x 215 x 86 cm

Fullt verð: 199.900 kr.

275 cm

21
5 

cmHæð: 86 cm 

Aðeins  151.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

13
9

  c
m

314 cm

21
5 

cmHæð: 85 cm 

TAMPA 
u-sófi
Slitsterkt áklæði. 
Dökk- og ljósgrár.

Fullt verð: 189.900 kr.

Aðeins  95.920 kr.

TAMPA 
tungusófi
Ljós- og dökkgrátt slitsterkt 
áklæði. Hægri og vinstri tunga.

Fullt verð: 119.900 kr.

242 cm

13
7 

cm

87
 c

m

Hæð: 85 cm 

20%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF 
OPIN

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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N Ý J A R 
S E N D I N G A R

NORDIC SÓFI 4RA SÆTA
TILBOÐSVERÐ 115.000,-

N501 SÓFI 3JA SÆTA 
LEÐUR 200X90X85
TILBOÐSVERÐ 296.000,-

3

S Ó F A D A G A R

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

LOGAN STÓLL
TILBOÐSVERÐ 15.600,-

GIRO COATRACK FATASLÁ  
37.500,-

MEERT HILLUR:
LÍTIL  2.900,-
STÓR 3.900,-

RODEO SÓFI 4RA SÆTA 220.000,-
TILBOÐSVERÐ 176.000,-

NORDIC OPENCORNER SÓFI 256X218X92CM
285.000,- TILBOÐSVERÐ 198.000,-

SÓLO SÓFABORÐ
FRÁ 14.500,-

LOGAN STÓLL /EINNIG  
FÁANLEGUR Í SVÖRTU
TILBOÐSVERÐ 19.500,-



Auðvelt að versla á byko.is

SKREYTUM SAMAN

AF ÖLLUM LJÓSUM
ÚTI- OG INNISERÍUR, AÐVENTULJÓS, ÚTI- OG INNILJÓS
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-25%KAFFIGLÖS 2 stk. 

1.595kr.
46283849 
Almennt verð: 2.195kr.

Tilboð!Tilboð!
Gilda til 6. desember

POTTASETT
4stk Lady  

9.795kr.
41114508 
Almennt verð: 13.995kr.

HRÆRIVÉL
500W 4 l. skál     

12.995kr.
65742022  
Almennt verð: 17.895kr.

66    stk
HNÍFAPARASETT
66stk. 

11.995kr.
41114505  
Almennt verð: 15.995kr.

Þýskt 
hugvit og 
hönnun

HRAÐSUÐUKANNA
1,7 l. hvít

4.995kr.
65742037  
Almennt verð: 6.595kr.

Möndlubásinn er kominn aftur!
Hann sló í gegn í fyrra – yndislegur ilmur og gott 
bragð – alvöru jólastemning! 13-16 á laugardag

Jólasveinar mæta á svæðið!
Krakkar fá nammipoka frá jólasveinunum  
14-15 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

óladagskrá í Breiddinni um helgina

2.490kr

Taktu skemmtilega jólamynd!
Merktu myndina með #bykojol2017 á Instagram eða 
facebook og þú gætir unnið veglega vinninga Fylgstu 
með á facebooksíðu BYKO

Jóla
hlaðborð

1130 til 1600

LAUGARDAG OG SUNNUDAG
Börn 12 ára og yngri

23  
dagar til    

jóla!

RAFHLÖÐUBORVÉL
2x18V-Li 275 stk  

15.995kr.
740800067 
Almennt verð: 19.995kr.

275 
   stkBRAUÐRIST

1090W, hvít 

5.995kr.
65742036  
Almennt verð: 7.995kr.

1.790kr 

25% 
AFSLÁTTUR AF  
ÖLLUM ÚTISERÍUM

Hægt að 
tengja saman 
margar seríur

Skoðaðu á byko.is

Jólag jafa- 
   handbókinJólag jafa- 
   handbókin LJÓS   

Laser 8 mismunandi  
myndir með tímastilli        

5.595kr.
51880638  
Almennt verð: 7.495kr.                                        

Tilboð!Tilboð!

KAFFIHORNIÐ
BREIDD
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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.

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is

Könglar 250,-/3 í pk.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Ég er mjög ánægð með þessa 
nýju ríkisstjórn. Hún virkar 
traust, forystumennirnir 

mjög hæft fólk og stjórnarsátt-
málinn ber með sér að þessi hópur 
getur talað sig að niðurstöðu í 
stórum málum.

Hef meiri áhyggjur af stjórnar-
andstöðunni. Samansafn ólíkra 
smáflokka sem ólíklegt er að 
nái að stilla saman strengi. Ég á 
til dæmis ekki von á því að sjá 
Píratana og Sigmund Davíð ná 
saman um nokkurt mál. Það er því 
hætt við að aðhald muni skorta 
gagnvart þessari ríkisstjórn á þing-
inu, en slíkt er jú mikilvægt fyrir 
lýðræðið í landinu.

En við þurfum kannski ekki að 
óttast svo mjög. Sjálfstæðisflokk-
urinn og Framsóknarflokkurinn 
eru í ríkisstjórn og það þýðir að 
fréttastofa RÚV mun veita kröft-
uga stjórnarandstöðu. Reyndar 
flækist það fyrir þeim að VG skuli 
vera í stjórninni, en þegar RÚV-
ararnir komast yfir versta sjokkið 
af þessum hræðilegu svikum VG, 
þá munu þeir ná vopnum sínum.

Reyndar sýndi fréttastofan að 
hún myndi ekki falla í einhvern 
hlutleysisgír bara af því að VG 
sveik lit. Í stjórnarmyndunarvið-
ræðunum ákvað fréttastofa RÚV 
að stíga endanlega skrefið yfir til 
gulu pressunnar og náði að taka 
myndir úr leyni í gegnum glugga af 
manneskju að drekka freyðivín í 
ráðherrabústaðnum – getur verið 
að fréttamenn RÚV fari á sömu 
námskeið og fréttamenn The Sun í 
Bretlandi?

Að slepptu smellugildinu var 
fréttagildið ekkert, en þetta var 
frábært tækifæri til að koma höggi 
á ríkisstjórnina og sérstaklega 
VG. Elítan skálar í kampavíni í 
boði VG á meðan alþýðan lepur 
dauðann úr skel. Mátulegt á VG 
fyrir að svíkja svona RÚV og 
Stundina og fara í ríkisstjórn með 
Sjálfstæðisflokknum.

Gula RÚV

Sirrýjar  
Hallgrímsdóttur

BAkþAnkAR
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