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Franz Gunnarsson er líklega sá eini sem hefur spilað á hverri einustu Airwaves-hátíð. Hann hefur aðallega spilað með sveitunum Dr. Spock og Ensími og 
hefur lent í ýmsu eftirminnilegu á þessum tveimur áratugum. Hann leikur með Dr. Spock á Gauknum annað kvöld kvlukkan 22.50. MYND/ANTON BRINK

Drap næstum söngvarann 
á fyrsta Airwaves
Franz Gunnarsson hefur spilað á hverri einustu Airwaves-hátíð frá  
upphafi og upplifað ýmislegt í gegnum árin. Hann segir hátíðina  
vera að þróast í rétta átt og vonast eftir orkumiklum tónleikum í ár. ➛2
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Franz Gunnarsson er líklega sá 
eini sem hefur spilað á öllum 
tuttugu Iceland Airwaves-

hátíðunum, sem hann segir að sé í 
rauninni uppskeruhátíð íslensku 
tónlistarsenunnar.

„Iceland Airwaves snýst um 
að íslenskir tónlistarmenn komi 
saman, geri sitt allra besta á 
tónleikum, setji smá aukafútt í 
sýninguna og framkomuna og 
yfirleitt keyra þeir einhver ný pró-
grömm,“ segir Franz. „Þannig að 
þú færð tónlistarmennina í miklu 
stuði og með nýtt efni.“

Margar litríkar minningar
Franz hefur spilað með ýmsum 
virkum og metnaðarfullum 
sveitum á ferlinum og fyrir vikið 
hefur hann endað með því að spila 
á hverri einustu Airwaves-hátíð.

„Sveitirnar sem ég hef starfað í 
hafa alltaf haft eitthvað fram að 
færa, annaðhvort verið með nýja 
plötu eða það hefur verið sóst 
eftir því að fá okkur til að spila,“ 
segir Franz. „Hljómsveitirnar hafa 
svolítið verið að skiptast á milli 
hátíða. Fyrst og fremst hafa þetta 
verið Dr. Spock og Ensími. Svo hef 
ég líka spilað með Cynic Guru, 
í fyrra spilaði ég með sólóverk-
efninu mínu, Paunkholm, og svo 
hef ég bara spilað með hinum og 
þessum, þar á meðal fullt af verk-
efnum sem ég man ekki einu sinni 
eftir lengur. Það er erfitt að halda 
yfirsýn yfir þetta, ég hef spilað með 
svo mörgum og þetta er svo langur 
tími.“

Franz hefur lent í ýmsu 
eftirminnilegu á þessum hátíðum. 
„Fyrsta Airwaves-ið er mjög eftir-
minnilegt. Þar var ég hreinlega 
næstum búinn að ganga af söngv-
aranum dauðum. Ég átti það til á 
þessu tímabili að fleygja gítarnum 
mínum þvert yfir sviðið, svona í 
lokalaginu. Það var einhver árátta,“ 
segir Franz. „En akkúrat þarna var 
hann að bakka frá hljóðnemanum 
og gítarinn flaug hársbreidd fram 
hjá hausnum á honum. Ég hefði 

getað örkumlað eða drepið hann 
þarna og ég hef ekki stundað þetta 
síðan.

Ég gleymi því ekki heldur þegar 
ég var að spila með nýju og fersku 
bandi sem þótti mjög heitt á 
rosagóðum tíma í Listasafninu 

Franz spilar með Dr. Spock á á Gauknum annað kvöld klukkan 22.50. Þar ætla þeir að spila efni af plötunni sem þeir gáfu út fyrr á árinu. MYND/ANTON BRINK

og tölvan með öllu playback-
inu bilaði,“ segir Franz. „Það 
var reynt að ræsa hana svona 
þrisvar, fjórum sinnum upp og 
svo var bara gefist upp og gengið 
út af sviðinu og ekki spiluð nóta. 
Það var fyrir framan fullan sal af 
æstum útlendingum sem vildu fá 
að heyra þetta nýja, heita band, 
sem hét Atingere. Það var ansi 
eftirminnilegt.“

Ánægður með þróunina
„Hátíðin þróaðist frá því að vera 
lítil og nett upp í að verða aðeins 
stærri en hún hefði átt að höndla. 
Það var verið að fá stór atriði 
og bæta Höllinni inn í þetta og 
svona og hátíðin fór að reyna að 
vera eitthvað annað en hún var 
í grunninn,“ segir Franz. „Það er 
held ég í eðli svona hátíða að prófa 
sig áfram, en mér sýnist hún núna 
komin aftur á þann stað sem hún 
var í byrjun. Hún er aftur svona lítil 
hátíð sem kynnir ný, ung og upp-
rennandi atriði í bland við eldri 
rostunga eins og Dr. Spock.

Ég er líka spenntur að sjá hvaða 
áhrif það hefur á hátíðina að draga 
úr „off venue“ tónleikum og setja 
meiri áherslu á hátíðina sjálfa,“ 
segir Franz. „Off venue var orðið 
rosalega stór hluti af hátíðinni og 
tók mikið af athyglinni. En þegar 
fólk er að spila á mörgum tónleik-
um áður en kemur að aðaltónleik-
unum á Airwaves, þá er kannski 
ekki mikill kraftur eftir. Þannig að 
ég vonast til að Airwaves-kvöldin 
sjálf verði orkumeiri en áður.“

Spilar á Gauknum á morgun
Í ár spilar Franz á Airwaves með 
sveitinni Dr. Spock á Gauknum 
annað kvöld, laugardaginn 
10. nóvember, klukkan 22.50. „Við 
ætlum að spila efni af plötu sem 
við gáfum út snemma á þessu ári 
og hafa gaman af,“ segir Franz. „Svo 
ætla ég bara að gera eins og ég geri 
yfirleitt rétt fyrir hátíð og hlusta 
á spilunarlista Airwaves á Spotify 
og þefa þannig upp það sem mér 
þykir markverðast og langar að sjá.

Franz segist spenntur fyrir að 
sjá félaga sína í Warmland á sviði. 
„Það eru Hrafn, söngvarinn úr 
Ensími, og Arnar, kenndur við 
Leaves,“ segir Franz. „Þeir eru með 
mjög skemmtilegt verkefni saman 
og ætla að gefa út plötu bráðum, 
en lögin þeirra hafa gert það gott í 
útvarpinu undanfarið. Ég held að 
það verði helvíti sexí.“

PJ Harvey og Sparta  
standa upp úr
Franz hefur séð mörg hundruð 
tónleika á Airwaves á síðustu 20 
árum, þannig að honum finnst 
erfitt að segja hvað ber hæst. „En 
á síðustu árum myndi ég segja að 
PJ Harvey hafi staðið upp úr. Hún 
hefur verið í uppáhaldi lengi og 
það var æðislegt að sjá hana loks-

ins og það á Íslandi,“ segir Franz. 
„Það var líka mjög flott þegar 
hljómsveitin Sparta, sem var meðal 
annars skipuð meðlimum úr At 
The Drive In, spilaði á Gauknum. 
Þetta var Dr. Spock, Mínus og 
Sparta, hin heilaga þrenning. Það 
var mjög heitt og sveitt kvöld!“

Bíður eftir símtali  
frá Krumma
Talandi um Mínus, Krummi í 
Mínus hefur rætt við Franz um 
samstarf í tengslum við kántrí-
plötu sem Krummi er að vinna í. 
Franz segist spenntur fyrir sam-
starfinu. „Við ræddum hvort ég 
ætti ekki að koma og gera einhvern 
galdur,“ segir Franz. „Þannig að ég 
hendi boltanum bara aftur til hans 
Krumma; hvenær á ég að mæta?“

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Hljómsveitin Dr. Spock hefur verið starfandi síðan á 10. áratug síðustu aldar 
og gaf út nýjustu plötuna síns, Leður, fyrr á þessu ári. MYND/BRYNJAR SNÆR
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Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning

30% 

Vorum að fá í hillur töluvert magn af erlendum bókum
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Eru til í draumi 
orð á enskri tungu
sem ekki eru til í íslenskri vöku?

TILBOÐ 2.376 kr

F
u

ll
t 

v
e

rð
: 
3

.3
9

5
 k

r

TILBOÐ 1.746 krTILBOÐ 3.496 krTILBOÐ 1.956 kr

F
u

ll
t 

v
e

rð
: 
2

.4
9

5
 k

r

F
u

ll
t 

v
e

rð
: 
4

.9
9

5
 k

r

F
u

ll
t 

v
e

rð
: 
2

.7
9

5
 k

r

afsláttur af 
eftirfarandi
titlum 
í eina viku



Þegar níu ára sonur 
Bennýjar Sifjar 
Ísleifsdóttur stillti 
upp myndavél 
til að njósna um 
komu jólasvein-
anna setti hann af 
stað óvænta at-
burðarás. Úr varð 
barnabók sem hún 
skrifaði á legubekk 
heima í stofu.

Heimilið er staður fyrir sam-
veru og þar þarf að vera til 
eitthvað í ísskápnum svo 

maður fái gott að borða. Svo spillir 
ekki fyrir að eiga góðan mann 
sem hefur yndi af því að matbúa 
sæl kerakrásir ofan í fjölskylduna,“ 
segir Benný Sif þar sem hún lætur 
fara makindalega um sig á þægi-
legum legubekk í stofunni heima.

Á þeim sama góða legubekk 
skrifaði hún fyrstu tvær skáldsög-
urnar sem nú fást brakandi nýjar 
úr prentsmiðjunni.

„Það er vitaskuld lúxuslíf fyrir 
rithöfund að geta lagst út af með 
skáldsögur í kollinum og látið þær 
vakna til lífsins útafliggjandi á 
hlýrri gæru og í kósíheitum heima. 
Einveran verður þó stundum 
aðeins of mikil og því ákvað ég 
nýlega að fá mér skrifstofu í mið-
bænum. Þar get ég unnið með 
fleirum og haft af þeim félagsskap, 
sem er uppbyggjandi og nærandi,“ 
segir Benný.

Dreymdi um stóra fjölskyldu
Benný Sif er Eskfirðingur sem flutti í 
Kópavoginn fyrir tólf árum. Hún er 
með meistaragráðu í þjóðfræði og 
býr með eiginmanni sínum Óskari 
Garðarssyni og börnum þeirra 
fimm.

„Mig dreymdi alltaf um að eiga 
stóra fjölskyldu og finnst yndislegt 
að hafa mína nánustu í kringum 

mig,“ segir Benný sem á ellefu ára 
son og fjórar dætur á aldrinum 19 
til 25 ára.

„Ég kem sjálf úr sömu sam-
setningu á systkinahópi og veit 
því hvernig heimilislífið gengur 
fyrir sig. Samkomulagið í systkina-
hópnum er með besta móti og 
strákurinn minn er ánægður að 
eiga allar þessar systur. Hann á í 
skemmtilegu sambandi við þær 
allar en kvartaði lengi yfir því að 
eiga ekki yngra systkin. Það verður 
þó alltaf hlutskipti eins í fjölskyld-
unni að vera yngstur,“ segir Benný 
og hlær, enda er hún sjálf yngst 
sinna systkina.

„Stíllinn heima er eflaust svolítið 
gamaldags en hann er hlýlegur. Það 
sést að hér býr fólk og yfirbragðið 
er ekki of stíliserað. Ég er mikið 
fyrir ljós og lampa en meðvitað 
farin að draga úr kertanotkun og 
velja umhverfisvæn kerti. Hugur 
minn dvelur því við umhverfis-
vernd og ég vil nýta húsgögn og 
heimilismuni sem best. Ég kaupi 
því fátt nýtt og er ekki týpan sem 
skiptir um jólaskraut á hverju ári,“ 
segir Benný og brosir kát á legu-
bekknum góða.

„Bekkurinn er orðinn tíu ára og 
er einkar notalegur fyrir lestur. 
Hann er svolítið minn staður og 

sérstaklega eftir að ég hófst handa 
við skrifin, en mér finnst ég hafa 
unnið í lottóinu í hvert sinn sem ég 
sé heimilisfólkið sitja í honum með 
bók í hendi.“

Spennandi rannsóknarvinna
Benný Sif segir örlögin hafa ætlað 
sér að skrifa bækur en að hún hafi 
ekki komið sér til þess fyrr en nú 
að tvær fyrstu bækurnar koma út 
á sama tíma og í smíðum er önnur 
skáldsaga og önnur barnabók.

„Hugmyndin að barnabókinni 
kviknaði fyrir tveimur árum þegar 
sonur minn fékk spjaldtölvu sem 
námsgagn í skólanum. Þegar 
Stekkjastaur var væntanlegur 
fyrstur til byggða tók drengurinn 

upp á því snilldarráði að reyna að 
njósna um jólasveinana og stillti 
spjaldtölvunni út í glugga til að 
taka upp myndir af þeim á nótt-
unni, og auðvitað án þess að segja 
foreldrum sínum frá því,“ segir 
Benný sem komst nú samt á sporið 
um rannsóknarvinnu sonar síns.

„Þetta stúss á stráknum varð 
kveikjan að bókinni og þar þróast 
málin með spennandi og leyndar-
dómsfullum hætti,“ segir Benný 
og vill ekki ljóstra frekar upp um 
framvindu sögunnar.

Jólasveinar í þjóðsögunum
Benný þykja jólasveinar skemmti-
leg fyrirbæri og bendir á að þeir 
lifa sterkt í þjóðsögunum okkar.

„Við eigum ótal sögur og sagnir 
um íslensku jólasveinana og þær 
eru af einhverju sprottnar. Mér 
finnst því sjálfsagt að halda þjóð-
sagnaarfinum á lofti. Krakkar geta 
líka vel trúað á alvöru jólasveina 
um leið og þeir koma auga á gervi-
jólasveina á jólaskemmtunum. 
Sem þjóðfræðingur legg ég í 
ákveðnum skilningi trú á þjóð-
sögurnar og hef gaman af sagna-
hefðinni um jólasveinana.“

Mætti sjálfri sér
Benný er ekki farin að setja upp 

jólaljós þótt rétt rúmar sex vikur 
séu til jóla.

„Ég hef haldið mig við það að 
skreyta ekki fyrr en helgina sem fer 
næst 1. desember eða fyrsta sunnu-
dag í aðventu. Mér finnst aðdrag-
andinn að jólum yndislegur tími og 
það verður sérstök tilfinning að taka 
nú þátt í jólabókaflóðinu í fyrsta 
sinn,“ segir Benný sem auk barna-
bókarinnar Jólasveinarannsóknin 
teflir fram skáldsögunni Grímu sem 
hún hlaut nýræktarstyrk fyrir í vor.

„Gríma segir af örlögum 
sjómanns kvenna í austfirsku 
sjávarþorpi á sjötta og sjöunda 
áratugnum. Þá kemur nýsköpunar-
togari til bæjarins og með honum 
eitthvað af nýjum skipverjum sem 
breytir takti bæjarlífsins. Þetta er 
þorps- og ástarsaga um efni sem 
hefur lítið verið fjallað um,“ segir 
Benný sem hlaut sjaldgæft nafn sitt 
frá Benedikt, eiginmanni Kristínar 
móðursystur sinnar.

„Mömmu þótti Kristín vera of 
hversdagslegt nafn og lét skíra mig 
Benný til að gera þeim báðum hátt 
undir höfði. Við erum nokkrar á 
landinu sem heitum Benný en ég hef 
aldrei hitt nöfnu mína. Bara séð bíl 
með þessu einkanúmeri og fannst 
ég þá hafa mætt sjálfri mér,“ segir 
Benný og skellihlær.

Njósnað um jólasveinana

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Benný Sif á legu-
bekknum góða 
þar sem fyrstu 
tvær skáld-
sögurnar hennar 
urðu til.  
MYND/SIGTRYGGUR 
ARI

Benný teflir fram tveimur nýjum 
skáldsögum sem eru hennar fyrstu. 

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Kemur út þriðjudaginn 2KK 7. nóvember.77

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
jólablaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Skemmtilegt blað sem kemur inn á allar hliðar jólaundirbúningsins.
Uppflettirit sem lesendur leita í aftur og aftur.
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15%
afsláttur 
af öllum
ljósum *

Gildir milli 8.- 17. nóvember 2018

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan / Laugavegi 70 / 5687733  / www.epal.is

Nú er tími
ljósanna!

*10% afsláttur af pöntunum*10% afsláttu öntunum



Hér eru negl-
urnar lakkaðar í 
djúpum, dökkum 
lit, nema negl-
urnar á baugfingri 
og löngutöng eru 
lakkaðar hvítar. 
Tannstöngli er dýft 
varlega í dökka 
naglalakkið og 
blandað saman 
við hvíta lakkið til 
að fá þetta fallega 
mynstur. 

Blátt glimmerlakk 
með  hvítu og 
túrk íslituðu 
skrauti gerir negl-
urnar áberandi 
fagrar og jólalegar. 

Leikið með liti og mynstur á jólalegan máta.

Þetta er fyrir 
lengra komna í 
naglatískunni. 

Jólahlaðborðin 
og jólaboðin eru 
fram undan og 
þá er gaman að 
skarta fallegum 
nöglum sem 
vekja eftirtekt.

Nú er að renna upp sá tími 
þar sem jólatónleikar, jóla-
hlaðborð og jólaskemmtan-

ir eru alls ráðandi og þá vilja flestir 
skarta sínu fegursta. Neglurnar 
ættu ekki að vera þar undanskildar 
en mikil prýði er að fallegum, vel 

hirtum nöglum. Þetta er einmitt 
rétti tíminn til að leika sér með 
naglalakkið og prófa sig áfram 
með liti og mynstur og skreyta 
neglurnar á jólalegan máta.

Byrjað er á fjarlægja allt gamalt 
naglalakk og þvo sér síðan vel 
um hendurnar. Gott er að byrja 
á að setja undirlakk á neglurnar 
og láta það þorna vel áður en 
haldið er áfram. Sniðugt er að vera 
með nokkra liti af naglalakki, t.d. 
rauðan, grænan og hvítan, gylltan 
eða silfraðan og velja einn sem 
aðallit. Best er að byrja á að nota 
einfalt mynstur, t.d. doppur. Þær 
er einfaldast að gera með því að 
dýfa tannstöngli ofan í naglalakks-
glasið og setja doppur á neglurnar, 
láta þær þorna vel og lakka svo 
yfir með yfirlakki sem er jafnvel 
með glimmeri í. Hægt er að búa 
til jólatré og alls konar jólapakka 
á neglurnar með þessari sömu 
aðferð.

Einfalda leiðin er að kaupa 
mynstur í snyrtivöruverslunum og 
líma á neglurnar.

Jólaskreyttar neglur

Jólalegri verða 
neglurnar varla 
en þetta.  Hér er 
búið að klippa út 
mynstur og setja á 
neglurnar og lakka 
yfir. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 
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www.eimur.is

facebook.com/eimurNA

instagram.com/eimur_iceland

92.000
AÐ RAFBÍLL KÆMIST

HRINGVEGINN

SINNUM Á RAFMAGNINU
SEM NÝ GLERÁRVIRKJUN 

FRAMLEIÐIR ÁRLEGA?
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Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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.

 Skemmtanir

HLJÓMSVEIT A. KRÖYER
Dúett-tríó Fyrir dansleiki, 
árshátíðir, þorrablót, brúðkaup 
einkasamkvæmi og jólaskemmtanir. 
Tónlist við allra hæfi , verð við allra 
hæfi. Uppl. á antonben@simnet.is 
eða 8959376

 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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. Löggildur 
rafverktaki. rafneisti@simnet.is

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

Þjónusta

Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !

OPIÐ UM HELGINA FRÁ 12-16

Dethleffs Trend T 7057 DBM  
Árgerð 2018.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdrifið fell-
irúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 10.890.000.

LMC Breezer H 737 G  
Árgerð 2017.  Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á 
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél 
o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 69 L 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga 
báðum megin, hjónarúm aðgengilegt beggja vegna, fellirúm 
í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 8.190.000.

Sunlight Cliff 640 
Árgerð 2018.  FIAT Maxi grindin, 16“, markísa, gott geymslu-
pláss aftur í, LED lýsing, 12V pressuísskápur, 6 gíra, cruise 
control, loftkæling, snúningsstólar, bakkskynjarar o.fl. ofl. 
Ótrúlegt verð: 9.350.000.

Sunlight T 68 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin, 
útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED 
lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling o.fl. 
o.fl. Ótrúlegt verð: 7.990.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

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

Sunlight T 58:  
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,  
álfelgur, 6 gíra, cruise control, , snúningsstólar, loftkæling 
ofl.ofl. 
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

SÝNINGARTILBOÐ

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 64  
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, 
álfelgur,  fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, 
cruise control , snúningsstólar, loftkæling ofl. ofl.
Ótrúlegt verð, frá: 7.590.000.  

SÝNINGARTILBOÐ

Sunlight T 67 
Árgerð 2016.  Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga 
báðum megin, útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór 
ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, 
loftkæling o.fl. o.fl. Ótrúlegt verð: 7.790.000.
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Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

intellecta.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA - 
BÓKARI

Rótgróið veitingahús í miðbæ 
Reykjavíkur óskar eftir að ráða 
bókara til starfa sem allra fyrst. 

Æskilegt að viðkomandi hafa 
góða reynslu af TOK fjárhags- 
og launabókhaldi. Um er að 

ræða 50% starf, vinnutími skv. 
samkomulagi.

Umsóknir óskast sendar á 
italia@italia.is

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

 Atvinna óskast

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Skemmtanir

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Hólasandslína 3 
Landsnet hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummats-
skýrslu um Hólasandslínu 3, 220 kV raflínu frá Akureyri að Hólasandi. 
Línuleiðin er innan fjögurra sveitarfélaga: Akureyrarkaupstaðar, Eyja-
fjarðarsveitar, Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps. 

Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 9. nóvember til 21. desember á eftirtöldum stöðum: Í ráðhúsi Akur-
eyrarkaupstaðar Geislagötu 9, á skrifstofum Eyjafjarðarsveitar, Þing-
eyjarsveitar og Skútustaðahrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipu-
lagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar 
www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 21. desember 2018 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Vakin er athygli á að Landsnet stendur fyrir kynningarfundi á frummats-
skýrslu þann 21. nóvember kl. 17:30-20:30 á Hótel KEA, þann 22. 
nóvember kl. 17:30-20:30 í félagsheimilinu Breiðamýri í Reykjadal og 
þann 27. nóvember kl. 16-19 á Grand Hóteli í Reykjavík og eru allir 
velkomnir. 

Tilkynningar

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Boltatilboð

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

SUNNUDAGUR
12:00 Liverpool - Fulham
14:15 Chelsea - Everton
16:30 Man.City - Man.Utd.

WWW.CATALINA.IS

LAUGARDAG KL. 23.30LAUGARDAG KL. 23.30

KLÁRAR KVÖLDIÐ MEÐ STÆL!FÖSTUDAG FRÁ 00.00 - 03.00

ABBA og

BEE GEES

SHOW

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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